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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 

       ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
       วิทยาเขตหาดใหญ่  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การค านวณ 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

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

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย        ชื่อเต็ม  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 

 ชื่อย่อ  :  วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
ภาษาอังกฤษ    ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Science (Mathematics) 

ชื่อย่อ  :  B.Sc. (Mathematics) 

3. วิชาเอก
- 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
130 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี 
5.2 ภาษาที่ใช้  

จัดการเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

รหัสหลักสูตร 25510101104845
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5.3 การรับนักศึกษา   
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   
  เป็นหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง ซึ่งมีความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่น ได้แก่ 

  1) บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จ ากัด  
  2) บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
   เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 
   การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
       สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 18(9/2563) 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 
 ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ที ่418(1/2564) 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน   
      คุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 ในปีการศึกษา 2566        

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

ประกอบอาชีพในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้ 
1) ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาเอกชน  
2) นักวิชาการ นักการศึกษา 
3) นักวิเคราะห์ทางด้านการเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ และตลาดหลักทรัพย์ 
4) นักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) อาชีพเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วางแผน วิจัย และพัฒนา 
6) อาชีพอิสระ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

ที่จบ 

ชื่อหลักสูตร 
ที่จบ

การศึกษา 

สาขาวิชา 
ที่จบการศึกษา 

ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา 
ปีที่จบ

การศึกษา 

1 รองศาสตราจารย์ นายศราชัย 
ก้องศิริวงศ์ 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

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 

2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายก าธร 
ไชยลึก 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

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 

3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวพิสมัย 
กิตติภูมิ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

Dr.rer.nat. 

วท.ม. 
วท.บ. 

Mathematik 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
คณิตศาสตร์ 

Justus-Liebig Universitaet Giessen,  
Germany 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2552 

2545 
2540 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางนัฐดา 
จิเบ็ญจะ 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

Doctorat 
วท.ม. 
วท.บ. 

Mathematiques 
คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

Universite Montpellier II, France 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2550 
2544 
2542 
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ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

ที่จบ 

ชื่อหลักสูตร 
ที่จบ

การศึกษา 

สาขาวิชา 
ที่จบการศึกษา 

ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา 

 
ปีที่จบ

การศึกษา 

5 อาจารย์ นางเยาวลักษณ์  
อาลีโบด์ 
 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

Doctorat 
วท.ม. 
วท.บ. 

Mathematiques
คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

Universite Montpellier II, France 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2550 
2544 
2540 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   

        คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
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 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม   
 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตรในครั้งนี้  และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้  



 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน         

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

       13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
     จ านวน 212 รายวิชา ได้แก่ 

1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 2 รายวิชา คือ 
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2((2)-0-4) 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ  1((1)-0-2)   

2) คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 1 รายวิชา คือ 
001-131 สุขภาวะกายและจิต   2((2)-0-4) 
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3) คณะการแพทย์แผนไทย จ านวน 1 รายวิชา คือ 
190-404 ธรรมชาติบ าบัด 2((2)-0-4) 

4) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 4 รายวิชา คือ 
200-107 การเชื่อมต่อสรรพสิ่งเพ่ือชีวิตยุคดิจิทัล 2((2)-0-4) 
210-241 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 
210-291 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
210-292 ระบบดิจิทัลและการออกแบบเชิงตรรกะ 3(3-0-6) 

5) คณะแพทยศาสตร์ จ านวน 1 รายวิชา คือ 
388-100 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2) 

6) คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 12 รายวิชา คือ 
315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2((2)-0-4) 
315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต 2((2)-0-4) 
315-202              การคิดกับการใช้เหตุผล 2((2)-0-4) 
336-214 กินดี ชีวิตดี     2((2)-0-4) 
336-215 ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ    2((2)-0-4) 
336-216 ยาและสุขภาพ 2((2)-0-4) 
340-103 วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือชีวิต  2((2)-0-4) 
340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 1((1)-0-2) 
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล 2((2)-0-4) 
348-103 การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี    2((2)-0-4) 

7) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี จ านวน 2 รายวิชา คือ 
324-101 เคมีทั่วไป 1 3((3)-0-6) 
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 

8) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา จ านวน 2 รายวิชา คือ 
330-101 หลักชีววิทยา 1 3((3)-0-6) 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) 

9) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ จ านวน 4 รายวิชา คือ 
332-100 กุญแจไขธรรมชาติ   2((2)-0-4) 
332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3((3)-0-6) 
332-108 ฟิสิกส์ประยุกต์ 3((3)-0-6) 
333-101 ปฎิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน  1(0-3-0) 
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10) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 29 รายวิชา คือ 
344-111 ชุดวิชาการโปรแกรมและขั้นตอนวิธี 6((5)-2-11) 
344-211 ชุดวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์และฐานข้อมูล 9((8)-2-17) 
344-222 ระบบปฏิบัติการ 2((2)-0-4) 
344-232 การจัดการความรู้และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3((3)-0-6) 
344-261   ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับทุกคน  3((3)-0-6) 
344-311   การประมวลผลเชิงภาษา   3((3)-0-6) 
344-331   วิทยาการข้อมูล 3((3)-0-6) 
344-332   การท าเหมืองข้อมูล  3((3)-0-6) 
344-333 การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเชิงภาพ 3((3)-0-6) 
344-334 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 3((3)-0-6) 
344-341 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3((3)-0-6) 
344-342 เทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์ 3((3)-0-6) 
344-352 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3((3)-0-6) 
344-353 ความมั่นคงของระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3((3)-0-6) 
344-361   หลักการปัญญาประดิษฐ์ 3((3)-0-6) 
344-362   การเรียนรู้ของเครื่อง 3((3)-0-6) 
344-373   พ้ืนฐานการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัล 3((3)-0-6) 
344-374   การประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลชั้นสูง  3((3)-0-6) 
344-401   วิทยาการเข้ารหัสลับและความปลอดภัย  3((3)-0-6) 
344-431   ข้อมูลขนาดใหญ่ 3((3)-0-6) 
344-432   เทคโนโลยีฐานข้อมูลยุคถัดไป  3((3)-0-6) 
344-441 การจัดการโครงการและคุณภาพซอฟต์แวร์ 3((3)-0-6) 
344-442 การวัดและประเมินซอฟต์แวร์ 3((3)-0-6) 
344-451 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ 3((3)-0-6) 
344-461   โครงข่ายประสาทและการเรียนรู้เชิงลึก  3((3)-0-6) 
344-462   การรู้จ ารูปแบบ  3((3)-0-6) 
344-463   อินเทอร์เน็ตของหุ่นยนต์ 3((3)-0-6) 
344-471   คอมพิวเตอร์วิทัศน์และการประยุกต์ 3((3)-0-6) 
345-211 หลักการโปรแกรม 3((3)-0-6) 

11) คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิต ิจ านวน 14 รายวิชา คือ 
346-221   ความน่าจะเป็นส าหรับสถิติศาสตร์ 3((3)-0-6) 
346-223   คณิตสถิติศาสตร์ 1 3((3)-0-6) 
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346-231 การประกันภัยเบื้องต้น 3((3)-0-6) 
346-232 การวิเคราะห์การถดถอย 4((3)-2-7) 
346-241   การวิจัยด าเนินการเบื้องต้น 3((2)-2-5) 
346-321   คณิตสถิติศาสตร์ 2 3((3)-0-6) 
346-322   เทคนิคการชักตัวอย่าง  3((3)-0-6) 
346-332   การวิเคราะห์เชิงท านาย  3((2)-2-5) 
346-333 การออกแบบการทดลองเบื้องต้น                      3((3)-0-6) 
346-334 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 3((3)-0-6) 
346-342 ตัวแบบระบบแถวคอยเบื้องต้น 3((3)-0-6) 
346-442 กระบวนการสโตแคสติก 3((3)-0-6) 
346-444 การจ าลองสถานการณ์ส าหรับการจัดการโลจิสติกส์ 3((3)-0-6) 
347-204 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3((3)-0-6) 

12) คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 3 รายวิชา คือ 
472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น 1((1)-0-2) 
472-117 สุขภาพดี ชีวีมีสุข 1((1)-0-2) 
472-118 เงินในกระเป๋า 2((2)-0-4) 

13) คณะเศรษฐศาสตร์ จ านวน 35 รายวิชา คือ 
875-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 4(4-0-8) 
875-104 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1  4(4-0-8) 
875-205 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 4(4-0-8) 
875-206 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 4(4-0-8) 
875-207 คณิตเศรษฐศาสตร์ 4(4-0-8) 
875-309 เศรษฐมิติเบื้องต้น 4(4-0-8) 
875-310 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารเบื้องต้น 3(3-0-6) 
875-311 เศรษฐศาสตร์สาธารณะเบื้องต้น 3(3-0-6) 
875-312 การวิเคราะห์โครงการ 4(4-0-8) 
875-313 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
875-314 เศรษฐกิจประเทศไทย เศรษฐกิจท้องถิ่น และเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
875-328 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 3(3-0-6) 
875-333 ทฤษฎีและนโยบายภาษีอากร 3(3-0-6) 
875-352 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
875-367 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ  3(3-0-6) 
875-368 เศรษฐศาสตร์กับกฎหมาย 3(3-0-6) 
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875-369 เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ  3(3-0-6) 
875-415 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) 
875-424 เศรษฐมิติ 1 3(3-0-6) 
875-425 เศรษฐมิติ 2 3(3-0-6) 
875-429 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 3(3-0-6) 
875-436 เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
875-442 ทฤษฎีองค์กรอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
875-448 เศรษฐศาสตร์เมือง 3(3-0-6) 
875-474 ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ในทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
875-475 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการประยุกต์ทฤษฎีเกม 3(3-0-6) 
877-323 การตลาดและราคาสินค้าเกษตร 3(3-0-6) 
877-325 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
877-328 ธนกิจเกษตร 3(3-0-6) 
877-349 การจัดการธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
877-369 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชนบท 3(3-0-6) 
877-444 เศรษฐกิจการยาง 3(3-0-6) 
877-446 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาการเกษตร เศรษฐศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 3(3-0-6) 
877-454 การค้าระหว่างประเทศสาหรับสินค้าเกษตร  3(3-0-6) 
879-231   ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 

14) คณะนิติศาสตร์ จ านวน 4 รายวิชา คือ 
874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน     2((2)-0-4) 
874-193 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 2((2)-0-4) 
874-194 ภาษีอากรกับชีวิต   2((2)-0-4) 
874-195 สิทธิมนุษยชนกับความเป็นพลเมือง 2((2)-0-4) 

15) คณะศิลปศาสตร์ จ านวน  88 รายวิชา คือ 
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4) 
890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล 2((2)-0-4) 
890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2((2)-0-4) 
890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
890-011 อ่านได้ใกล้ตัว 2((2)-0-4) 
890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน 2((2)-0-4) 
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890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ 2((2)-0-4) 
890-014 ฝึกส าเนียงผ่านเสียงเพลง 2((2)-0-4) 
890-015 ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง 2((2)-0-4) 
890-020 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
890-022 การน าเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
890-023 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม 2((2)-0-4) 
890-024 รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
890-025 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 2((2)-0-4) 
890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
890-030 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2((2)-0-4) 
890-031 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน   2((2)-0-4) 
890-032 ภาษาอังกฤษส าหรับนักท่องเที่ยว 2((2)-0-4) 
890-033 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 2((2)-0-4) 
890-040 การเขียนเพ่ือการสมัครงาน 2((2)-0-4) 
890-041 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสัมภาษณ์งาน 2((2)-0-4) 
890-050 แปลสิกูเกิล 2((2)-0-4) 
890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา 2((2)-0-4) 
890-061 ภาษาอังกฤษเพ่ือการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 2((2)-0-4) 
890-070 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน   2((2)-0-4) 
890-071 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 2((2)-0-4) 
891-010 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น   2((2)-0-4) 
891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ท างาน 2((2)-0-4) 
891-020 ภาษาจีนเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ท างาน 2((2)-0-4) 
891-030 ภาษามลายูเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
891-031 สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
891-032 สนทนาภาษามลายูเพ่ือการท่องเที่ยว 2((2)-0-4) 
891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท างาน 2((2)-0-4) 
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891-050 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
895-001 พลเมืองที่ดี   2((2)-0-4) 
895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์  2((2)-0-4) 
895-020 ขิมไทย 1((1)-0-2) 
895-021 ร้อง เล่น เต้นร า 1((1)-0-2) 
895-022 จงัหวะจะเพลง 1((1)-0-2) 
895-023 กีตาร์ 1((1)-0-2) 
895-024 อูคูเลเล่ 1((1)-0-2) 
895-025 ฮาร์โมนิกา 1((1)-0-2) 
895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน 1((1)-0-2) 
895-027 อรรถรสภาษาไทย 1((1)-0-2) 
895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์ 1((1)-0-2) 
895-030 ว่ายน้ า 1((1)-0-2) 
895-031 เทนนิส 1((1)-0-2) 
895-032 บาสเกตบอล 1((1)-0-2) 
895-033 กรีฑา 1((1)-0-2) 
895-034 ลีลาศ 1((1)-0-2) 
895-035 เปตอง 1((1)-0-2) 
895-036 ค่ายพักแรม 1((1)-0-2) 
895-037 แบดมินตัน 1((1)-0-2) 
895-038 เทเบิลเทนนิส 1((1)-0-2) 
895-039 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 1((1)-0-2) 
895-040 จิตวิทยาความรัก  2((2)-0-4) 
895-041 ปรัชญาจริยะ  2((2)-0-4) 
895-042 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 2((2)-0-4) 
895-043 การใช้ภาษาไทย   2((2)-0-4) 
895-044 ภาษาไทยร่วมสมัย    2((2)-0-4) 
895-045 ทักษะการสื่อสาร  2((2)-0-4) 
895-046 ความคิดและการสื่อสาร 2((2)-0-4) 
895-047 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์ 2((2)-0-4) 
895-048 การวาดเส้นและระบายสี 2((2)-0-4) 
895-049 ศิลปะกับความสุข  2((2)-0-4) 
895-050 ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม     2((2)-0-4) 
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895-051 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 2((2)-0-4)
895-052 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 2((2)-0-4)
895-053 การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา  2((2)-0-4)
895-054 การเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยวแบบประหยัด 2((2)-0-4)
895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก      2((2)-0-4)
895-056 สงขลาศึกษา   2((2)-0-4)
895-057 ดนตรีไทย 2((2)-0-4)
895-058 สังคีตศิลป์ไทย  2((2)-0-4)
895-059 ดนตรีตะวันตก   2((2)-0-4)
895-060 การพลศึกษาและนันทนาการ  2((2)-0-4)
895-061 ฟิตและเฟิร์ม 2((2)-0-4)
895-062 ลดเวลานั่ง เพิ่มเวลายืน 2((2)-0-4)
895-063 อ้วนได้ก็ผอมได้   2((2)-0-4)
895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 2((2)-0-4)

16) วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ านวน 8 รายวิชา คือ
142-129 คิดไปข้างหน้า 2((2)-0-4) 
142-135 พับเพียบเรียบร้อย 1((1)-0-2) 
142-136 ปั้นดินให้เป็นดาว 1((1)-0-2) 
142-137 ใครๆ ก็วาดได้ 1((1)-0-2) 
142-138 มนต์รักเสียงดนตรี 1((1)-0-2) 
142-139 ท่องโลกศิลปะ 1((1)-0-2) 
142-234 โลกสวย 1((1)-0-2) 
142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า 1((1)-0-2) 

17) สถาบันสันติศึกษา จ านวน 1 รายวิชา คือ
950-102 ชีวิตที่ดี 3((3)-0-6) 

18) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา จ านวน 1 รายวชิา คือ
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย 1((1)-0-2) 

   13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 จ านวน 4 รายวิชา ได้แก่ 

322-101 แคลคูลัส 1 3((3)-0-6) 
322-102 แคลคูลัส 2 3((3)-0-6) 
322-106 คณิตศาสตร์และสถิติ 3((3)-0-6) 
322-203 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 3((3)-0-6)
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   13.3 การบริหารจัดการ 
1) แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาที่มีผู้สอนตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับ

หลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล

2) มอบหมายคณะกรรมการหลักสูตรฯ ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายรายวิชา

3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน ด้านเนื้อหาสาระให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้

หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา  ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา 
บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาและการให้เหตุผลที่ถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ สามารถ

แก้ปัญหาและน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ หรือบูรณาการร่วมกับศาสตร์สาขา
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เรียนรู้จากสถานการณ์จริงที่เน้น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ ตลอดจนสามารถศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง รวมทั้งมีศาสตร์และศิลป์ในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีปณิธานในการช่วยเหลือผู้อื่นและรับใช้สังคม  

1.2 ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล     
คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่สะท้อนถึงศักยภาพทางปัญญาของมนุษย์ เป็นศาสตร์ที่มีขอบเขต

หลากหลายและกว้างขวาง แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างมีระบบและมี
ความงามในตัวเอง คณิตศาสตร์จึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ก่อให้ เกิดความรื่นรมย์ทางปัญญา การศึกษา
คณิตศาสตร์นับเป็นการสืบทอดความสามารถทางภูมิปัญญาข้ันสูงแขนงหนึ่งของมนุษย์ ทั้งยังเป็นโอกาสในการ
มีส่วนร่วมคิดค้นและพัฒนาสืบต่อองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงนี้อีกด้วย   

นอกจากนี้ คณิตศาสตร์ยังเป็นวิชาที่มีความสัมพันธ์กับศาสตร์อ่ืน ๆ หลายสาขา ดังที่ Carl Friedrich 
Gauss นักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมนีได้เปรียบเทียบไว้ว่า “Mathematics is the Queen of the Sciences” 
ซึ่งมีนัยอย่างหนึ่งว่า คณิตศาสตร์มีส่วนส าคัญที่ท าให้พัฒนาการในสาขาวิชาอ่ืน ๆ ทางวิทยาศาสตร์สัมฤทธิผล 
และในปัจจุบันที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เราพบว่าคณิตศาสตร์ได้เข้าไปมีบทบาทใน
แวดวงวิชาการเกือบทุกสาขา ไม่เพียงแต่วิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์เท่านั้นแต่รวมถึงเศรษฐศาสตร์ 
การศึกษา การเกษตร การบริหาร ตลอดจนศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์อีกด้วย 
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จากความส าคัญของคณิตศาสตร์ดังที่กล่าวมา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จึง
มีความส าคัญและจ าเป็นในการให้การศึกษาทางคณิตศาสตร์ระดับปริญญาตรีแก่เยาวชนของประเทศ  และ
ตอบสนองความต้องการบัณฑิตทางคณิตศาสตร์ในหน่วยงานทางวิชาการและการศึกษา ตลอดจนหน่วยงาน
ของภาครัฐและเอกชน 

ในการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ ถือเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่ โดยได้มีการบูรณาการข้ามศาสตร์
อย่างเป็นรูปธรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ที่ปรับปรุงใหม่นี้จะมีทั้งหมด 4 ด้าน 
คือ  

1) ด้านคณิตศาสตร์
2) ด้านการสอนคณิตศาสตร์
3) ด้านเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์การเงิน คณิตศาสตร์การประกันภัย
4) ด้านคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

 ในด้านเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์การเงิน คณิตศาสตร์การประกันภัย หลักสูตรคณิตศาสตร์ได้มีความ
ร่วมมือกับหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ทั้งทางด้านคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือที่จะบูรณาการศาสตร์ทั้งสองเข้าด้วยกัน

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ ดังนี้ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบใน

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร
2. มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพได้อย่างดีตลอดจนมีความใฝ่รู้และ

สามารถพัฒนาความรู้ใหม่ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
3. มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิด

สร้างสรรค์นวัตกรรมตลอดจนเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการและความรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

4. มีความสามารถในการสังเกต และยอมรับความจริงจากหลักฐาน ตามทฤษฎีที่ปรากฎ
และมีค าอธิบายหลักฐานเหล่านั้นตามตรรกะในหลักวิชา

5. มีความพร้อมในการท างานอยู่เสมอและมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาตนเองพัฒนางานและ
พัฒนาสังคม

6. มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี
7. มีความสามารถในการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์และ

น าเสนอข้อมูล
8. มีความสามารถในการบริหารจัดการและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนให้เป็นแบบใฝ่รู้

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียน
การสอนแบบใฝ่รู้ 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอน
ในรายวิชาต่าง ๆ

3. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
แบบใฝ่รู้ 

4. พัฒนาสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะอาจารย์
2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการเพ่ิมพูน

ทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ การเรียน

การสอนแบบใฝ่รู้ 
4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ การเรียนการ

สอนแบบใฝ่รู้ 
5. จ านวนรายวิชาที่ก าหนดกิจกรรมการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง
6. จ านวนรายวิชาที่ใช้การประเมินผลที่เน้น

พัฒนาการของผู้เรียน
7. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสารสนเทศที่

สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. ส่งเสริมการจัดการเรียน

ก า ร ส อ น เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ

2. มีการสอดแทรกภาษา อังกฤษในทุ ก
รายวิชา และมีการจัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ 100% ในบางรายวิชา

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะอาจารย์
2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการเพ่ิมพูน

ทักษะการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ

3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ

4. จ านวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ

3. ปรับปรุงวิธีการวัดและ
การประเมินผล

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์เกี่ยวกับวิธีการวัด
และประเมินผล

2. ก าหนดให้มีคณะกรรมการวิ เคราะห์
ข้อสอบในทุกรายวิชา

3. ก าหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมินแต่ละ
รายวิชา

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะอาจารย์
2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการเพ่ิมพูน

ทักษะในการวัดและประเมินผล
3. รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ
4. เกณฑ์การวัดและประเมินผล
5. จ าน วนร ายวิ ช าที่ ใ ช้ วิ ธี ก า ร วั ด แล ะ

ประเมินผลตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
6. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบการวัด

และประเมินผล
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้บรรลุมาตรฐานผล
การเรียนรู้ทุกด้าน

1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้
และการประ เมินผลการ เ รี ยนรู้ ด้ าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้  ด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะ
ในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้ง
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

2. ติดตามประเมินทักษะอาจารย์ในการ
จัดการเรียนรู้  และการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะอาจารย์
2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการเพ่ิมพูน

ทักษะการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ
ด้าน

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการ
เรียนรู้ของอาจารย์

5. ผล กา รป ระ เ มิ น นั ก ศึ ก ษ า ใน แต่ ล ะ
มาตรฐานผลการเรียนรู้

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสตูร 

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ

 ระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษามีระยะ

เวลาการศึกษา ไมนอยกวา 15 สัปดาห

 ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ..................สัปดาห์ (ต้องไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 
 ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ..................สัปดาห์ (ต้องไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 
 ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด) 

และข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้น
ปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน มีระยะเวลาไมนอยกวา 8 สัปดาห ตามการพิจารณาของคณะกรรมการ 

     ประจําหลักสูตร

ไมมีภาคฤดูรอน

           อ่ืนๆ ....................(ระบุ) .................... 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 ไม่มี 
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2. การด าเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน

ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
ภาคต้น  เดือน มิถุนายน - ตุลาคม 
ภาคปลาย เดือน พฤศจิกายน - มีนาคม 

 ภาคฤดูร้อน เดือน มีนาคม - พฤษภาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1) ต้องส่าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส่านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
น วั ต ก ร ร ม  แ ล ะ / ห รื อ เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง ก า ร คั ด เ ลื อ ก ข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ

3) ผ่ านการคัด เลื อกตาม เกณฑ์การคัด เลื อกภายใต้ โ ครงการ พิ เศษ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1) ความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต ่า
2) ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอที เรียนในสาขาวิชาชีพ
3) ปัญหาในเรื องการปรับตัวอันเนื องมาจากระบบการเรียนในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา

มีความแตกต่างกัน
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

1) นักศึกษาที มีผลการเรียนภาษาอังกฤษต ่ากว่าเกณฑ์ที ก่าหนด ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม

2) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที มีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ต า่
3) จัดให้มีระบบอาจารย์ที ปรึกษาเพื อให้ค่าแนะน่าแก่นักศึกษา

2.5 แผนการรับนักศึกษาและจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ ในระยะ 5 ปี  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ปีที  1 60 60 60 60 60 
ปีที  2 - 60 60 60 60 
ปีที  3 - - 60 60 60 
ปีที  4 - - - 60 60 
รวม 60 120 180 240 240 

จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ - - - 60 60 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 
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    2.7 ระบบจัดการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
  อ่ืนๆ (ระบ)ุ 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษา
ตลอดชีวิต 

2.9 การจัดการเรียนการสอน 
      หลักสูตรนี้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้    

1) มีรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work Integrated  Learning: WIL)
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง เช่น การเรียนรู้ที่เน้นการลงมือท าจริง การ
ผสมผสานการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนผนวกกับการเรียนในห้องเรียน ทั้งใน
รูปแบบของการศึกษาวิจัย การฝึกงาน สหกิจศึกษา การท างานเพ่ือสังคม เป็นต้น โดยจัดให้มี
รายวิชาที่สอดแทรก WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของรายวิชาในหลักสูตร 

2) ก าหนดให้มีรายวิชาสหกิจศึกษา โดยมีผู้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จ านวนนักศึกษาในหลักสูตร

3) ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (active learning)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
รายวิชาในหลักสูตร

4) ก าหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของรายวิชาในหลักสูตร
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3. หลักสูตรและอาจารย์ 

3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต   รวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30 หน่วยกิต 
              สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์  4 หน่วยกติ 
             สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ  5 หน่วยกิต 
             สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการ    1 หน่วยกิต 
             สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล   4 หน่วยกิต 
             สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  4 หน่วยกิต 
             สาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร    4 หน่วยกิต 
             สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา    2 หน่วยกิต 
                       วิชาเลือก      6 หน่วยกิต 
                   ข. หมวดวิชาเฉพาะ      94 หน่วยกิต 
                        1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน    24 หน่วยกิต 
               2) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
           หลักสูตรปกติ     33 หน่วยกิต 
      หลักสูตรสหกิจศึกษา    36 หน่วยกิต 
     3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน     24 หน่วยกิต 
     4) กลุ่มวิชาเลือก   
           หลักสูตรปกติ     13 หน่วยกิต 
      หลักสูตรสหกิจศึกษา    10 หน่วยกิต 
                   ค. หมวดวิชาเลือกเสรี      6 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชา/กลุ่มสาระ/Module 
   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 หน่วยกิต 
  สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 4 หน่วยกิต 

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
The King’s Philosophy and Sustainable 
Development 

2((2)-0-4) 

315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 
Benefit of Mankinds 

1((1)-0-2) 

388-100 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 
Health for All 

1((1)-0-2) 
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        สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ  5 หน่วยกิต 
895-001 พลเมืองที่ดี 

Good Citizens 
2((2)-0-4) 

950-102 ชีวิตที่ดี 
Happy and Peaceful Life          

3((3)-0-6) 

        สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการ    1 หน่วยกิต 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 

Idea to Entrepreneurship 
1((1)-0-2) 

             สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทัล  4 หน่วยกิต 
        - การอยู่อย่างรู้เท่าทัน    2 หน่วยกิต 

315-201 ชีวิตแห่งอนาคต 
Life in the Future 

2((2)-0-4) 

       - การรู้ดิจิทัล     2 หน่วยกิต 
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล 

Digital Technology Literacy   
2((2)-0-4) 

สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 4 หน่วยกิต 
      - การคิดเชิงระบบ     2 หน่วยกิต 
315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล 

Thinking and Reasoning 
2((2)-0-4) 

          - การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข   2 หน่วยกติ 
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
142-129 คิดไปข้างหน้า* 

Organic Thinking 
2((2)-0-4) 

472-118 เงินในกระเป๋า* 
Pocket Money 

2((2)-0-4) 

895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์ 
Thinking and Predictable Behavior 

2((2)-0-4) 

*จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
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สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร 4 หน่วยกิต 
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ 

Essential English 
2((2)-0-4)

890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
Everyday English 

2((2)-0-4)

890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 
English on the Go 

2((2)-0-4)

890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล 
English in the Digital World 

2((2)-0-4)

890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
English for Academic Success 

2((2)-0-4)

  หมายเหตุ : นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 2 รายวิชาตามกลุ่มคะแนน O-NET  
  โดยที่นักศึกษาที่ได้คะแนน O-NET ต่ ากว่า 30 คะแนน ต้องลงทะเบียนเรียน 
  รายวิชา 890-001 ก่อน 

สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 2 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย 

Aesthetics of Thai Dance 
1((1)-0-2)

142-135 พับเพียบเรียบร้อย* 
Paper Craft 

1((1)-0-2)

142-136 ปั้นดินให้เป็นดาว* 
Sculpture 

1((1)-0-2)

142-137 ใครๆ ก็วาดได้* 
Everyone Can Draw 

1((1)-0-2)

142-138 มนต์รักเสียงดนตรี* 
The Sound of Musics 

1((1)-0-2)

142-139 ท่องโลกศิลปะ* 
Through The World of Art 

1((1)-0-2)

142-234 โลกสวย* 
Life is Beautiful 

1((1)-0-2)

142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า* 
The Designers and Their Black Attires 

1((1)-0-2)



25 
 

340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 
The Aesthetic in Photography 

1((1)-0-2) 

472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น* 
Local Arts and Fabric 

1((1)-0-2) 

472-117 สุขภาพดี ชีวีมีสุข* 
Keeping Fit : Enjoy Healthy and Happy 
Life 

1((1)-0-2) 

895-020 ขิมไทย 
Thai Khim 

1((1)-0-2) 

895-021 ร้อง เล่น เต้นร า 
Singing, Playing, Dancing 

1((1)-0-2) 

895-022 จังหวะจะเพลง 
Rhythm and Song 

1((1)-0-2) 

895-023 กีตาร์ 
Guitar 

1((1)-0-2) 

895-024 อูคูเลเล่ 
Ukulele 

1((1)-0-2) 

895-025 ฮาร์โมนิกา 
Harmonica 

1((1)-0-2) 

895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน 
Drama and Self-reflection 

1((1)-0-2) 

895-027 อรรถรสภาษาไทย 
Appreciation in Thai Language 

1((1)-0-2) 

895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์ 
Creative Drawing 

1((1)-0-2) 

895-030 ว่ายน้ า 
Swimming 

1((1)-0-2) 

895-031 เทนนิส 
Tennis 

1((1)-0-2) 

895-032 บาสเกตบอล 
Basketball 

1((1)-0-2) 

895-033 กรีฑา 
Track and Field 

1((1)-0-2) 



26 
 

895-034 ลีลาศ 
Social Dance 

1((1)-0-2) 

895-035 เปตอง 
Petanque 

1((1)-0-2) 

895-036 ค่ายพักแรม 
Camping 

1((1)-0-2) 

895-037 แบดมินตัน 
Badminton 

1((1)-0-2) 

895-038 เทเบิลเทนนิส 
Table Tennis 

1((1)-0-2) 

895-039 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
Exercise for Health 

1((1)-0-2) 

    * จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

วิชาเลือก       6 หน่วยกิต 
  นักศึกษาเลือกเรียนภาษาและการสื่อสาร อย่างน้อยจ านวน 2 หน่วยกิต จาก
รายวิชาต่อไปนี้ 
890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 

Improving English Writing Skills 
2((2)-0-4) 

890-011 อ่านได้ใกล้ตัว 
Reading All Around 

2((2)-0-4) 

890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน 
Strategic Reading for Greater 
Comprehension 

2((2)-0-4) 

890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ 
Better Academic Texts Readers 

2((2)-0-4) 

890-014 ฝึกส าเนียงผ่านเสียงเพลง 
English Pronunciation through Songs 

2((2)-0-4) 

890-015 
 

ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง 
English Grammar for Real Life 
Communication 

2((2)-0-4) 

890-020 การสนทนาภาษาอังกฤษ 
English Conversation 

2((2)-0-4) 
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890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ 
From Listening to Speaking English 

2((2)-0-4) 

890-022 
 

การน าเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็น
ภาษาอังกฤษ 
Presentations and Public Speaking in 
English 

2((2)-0-4) 

890-023 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม 
Learning English Through Cultures 

2((2)-0-4) 

890-024 รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ 
Creating English Short Films 

2((2)-0-4) 

890-025 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 
Study Skills in English for Higher 
Studies 

2((2)-0-4) 

890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 
Reading to Write in English 

2((2)-0-4) 

890-030 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 
English Communication for Business 

2((2)-0-4) 

890-031 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน   
English in the Workplace 

2((2)-0-4) 

890-032 ภาษาอังกฤษส าหรับนักท่องเที่ยว 
English for Travelers 

2((2)-0-4) 

890-033 
 

ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภคและ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
English for New Generations of 
Consumers and Entrepreneurs 

2((2)-0-4) 

890-040 การเขียนเพ่ือการสมัครงาน 
Writing for Job Application 

2((2)-0-4) 

890-041 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสัมภาษณ์งาน 
English for Job Interview 

2((2)-0-4) 

890-050 แปลสิกูเกิล 
Google Translate Me 

2((2)-0-4) 

890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา 
English Twenty-Four/Seven 

2((2)-0-4) 
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890-061 ภาษาอังกฤษเพ่ือการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 
English for Digital Literacy 

2((2)-0-4)

890-070 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน   
Winning English Test for Employment 

2((2)-0-4)

890-071 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 
Winning English Test for Higher Studies 

2((2)-0-4)

891-010 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น   
Basic Japanese 

2((2)-0-4)

891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 
Japanese Conversation in Daily Life 

2((2)-0-4)

891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ท างาน 
Japanese Conversation in the 
Workplace 

2((2)-0-4)

891-020 ภาษาจีนเบื้องต้น 
Basic Chinese 

2((2)-0-4)

891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 
Chinese Conversation in Daily Life 

2((2)-0-4)

891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ท างาน 
Chinese Conversation in the Workplace 

2((2)-0-4)

891-030 ภาษามลายูเบื้องต้น 
Basic Malay 

2((2)-0-4)

891-031 สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน 
Malay Conversation in Daily Life 

2((2)-0-4)

891-032 สนทนาภาษามลายูเพ่ือการท่องเที่ยว 
Malay Conversation for Tourism 

2((2)-0-4)

891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 
Basic Korean 

2((2)-0-4)

891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน 
Korean Conversation in Daily Life 

2((2)-0-4)

891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท างาน 
Korean Conversation in the Workplace 

2((2)-0-4)

891-050 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 
Basic German 

2((2)-0-4)
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 และให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มสาระที่ก าหนดหรือจากรายวิชาเลือก
ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปที่เปิดสอนใคณะ/วิทยาเขตต่างๆ ตามท่ีหลักสูตรก าหนด  
 ทั้งนี้ต้องตรงตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งผ่านความเห็นชอบจากศูนย์
ศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 0-4 หน่วยกิต ดังรายวิชาต่อไปนี้ 
001-131 สุขภาวะกายและจิต   

Healthy  Body  and  Mind 
2((2)-0-4) 

190-404 ธรรมชาติบ าบัด 
Natural Therapy 

2((2)-0-4) 

315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
Introduction to Intellectual Property 

2((2)-0-4) 

332-100 กุญแจไขธรรมชาติ   
Key to Nature 

2((2)-0-4) 

336-214 กินดี ชีวิตดี     
Smart Eating and Being Healthy 

2((2)-0-4) 

336-215 ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ    
Safety Life from Toxic Substances 

2((2)-0-4) 

336-216 ยาและสุขภาพ 
Drug and Health 

2((2)-0-4) 

340-103 วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือชีวิต  
Applied Science for Life 

2((2)-0-4) 

340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในชีวิตประจ าวัน 
Science and Technology in Daily Life 

2((2)-0-4) 

348-103 การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี    
Applied Nanotechnology 

2((2)-0-4) 

874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและ 
การด าเนินชีวิตประจ าวัน     
Law Relating to Occupations and 
Everyday Life 

2((2)-0-4) 

874-193 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและ 
กระบวนการยุติธรรม 
General Principles of Law and Judicial 
Process 

2((2)-0-4) 
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874-194 ภาษีอากรกับชีวิต   
Taxation and Life 

2((2)-0-4) 

874-195 สิทธิมนุษยชนกับความเป็นพลเมือง 
Human Rights and Citizenship 

2((2)-0-4) 

895-040 จิตวิทยาความรัก  
Psychology of Love 

2((2)-0-4) 

895-041 ปรัชญาจริยะ  
Ethical Philosophy 

2((2)-0-4) 

895-042 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 
Art of communication in Thai language 
in the 21st century 

2((2)-0-4) 

895-043 การใช้ภาษาไทย   
Thai Usage 

2((2)-0-4) 

895-044 ภาษาไทยร่วมสมัย    
Contemporary Thai Language 

2((2)-0-4) 

895-045 ทักษะการสื่อสาร  
Communication Skills   

2((2)-0-4) 

895-046 ความคิดและการสื่อสาร 
Thoughts and Communication 

2((2)-0-4) 

895-047 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์ 
History in Movies  

2((2)-0-4) 

895-048 การวาดเส้นและระบายสี 
Drawing and Painting 

2((2)-0-4) 

895-049 ศิลปะกับความสุข 
Art for Happiness  

2((2)-0-4) 

895-050 ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม     
Arts in Multicultural Society 

2((2)-0-4) 

895-051 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
Contemporary Arts and Culture 

2((2)-0-4) 

895-052 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
Creative Tourism 

2((2)-0-4) 

895-053 การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา  
Volunteer Tourism 

2((2)-0-4) 
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895-054 การเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยวแบบประหยัด  
Learning through Backpacking Trips 

2((2)-0-4) 

895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก      
World Heritage Journey 

2((2)-0-4) 

895-056 สงขลาศึกษา   
Songkhla Studies 

2((2)-0-4) 

895-057 ดนตรีไทย 
Thai Classical Music 

2((2)-0-4) 

895-058 สังคีตศิลป์ไทย  
Thai Music Art 

2((2)-0-4) 

895-059 ดนตรีตะวันตก   
Western Music 

2((2)-0-4) 

895-060 การพลศึกษาและนันทนาการ  
Physical Education and Recreation  

2((2)-0-4) 

895-061 ฟิตและเฟิร์ม 
Fit and Firm 

2((2)-0-4) 

895-062 ลดเวลานั่ง เพิ่มเวลายืน 
Active Lifestyle 

2((2)-0-4) 

895-063 อ้วนได้ก็ผอมได้   
Fat to Fit 

2((2)-0-4) 

895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 
Wisdom of Living 

2((2)-0-4) 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ                             94 หน่วยกิต 
                      1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน    24 หน่วยกิต 

322-101 แคลคูลัส 1 
Calculus I 

3((3)-0-6) 

322-102 แคลคูลัส 2 
Calculus II 

3((3)-0-6) 

322-112 รากฐานคณิตศาสตร์ 
Foundation of Mathematics 

3((3)-0-6) 

324-101 เคมีทั่วไป 1 
General Chemistry I 

3((3)-0-6) 
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325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 
General Chemistry Laboratory I 

1(0-3-0) 

330-101 หลักชีววิทยา 1 
Principles of Biology I 

3((3)-0-6) 

331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 
Principles of Biology Laboratory I 

1(0-3-0) 

332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน  
Fundamental Physics   

3((3)-0-6) 

332-108 ฟิสิกส์ประยุกต์ 
Applied Physics 

3((3)-0-6) 

333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน  
Fundamental Physics Laboratory  

1(0-3-0) 

   2) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
           หลักสตูรปกติ     33 หน่วยกิต 
      หลักสูตรสหกิจศึกษา    36 หน่วยกิต 

ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้ 
322-201 แคลคูลัสขั้นสูง 

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

322-211 หลักคณิตศาสตร์ 
Principles of Mathematics 

3((3)-0-6) 

322-232 พีชคณิตเชิงเส้น  
Linear Algebra  

3((3)-0-6) 

322-252   ชุดวิชาคณิตศาสตร์เชิงค านวณ 
Module: Computational Mathematics 

5((4)-2-9) 

322-256 สมการเชิงอนุพันธ์ 
Differential Equations 

3((3)-0-6) 

322-331 พีชคณิตนามธรรม 1  
Abstract Algebra I    

3((3)-0-6) 

322-341 คณิตวิเคราะห์ 1 
Mathematical Analysis I 

3((3)-0-6) 

322-344 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น 
Introduction to Complex Variables 

3((3)-0-6) 
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322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 
Seminar in Mathematics 

1(0-2-1) 

347-204 ความน่าจะเป็นและสถิติ 
Probability and Statistics 

3((3)-0-6) 

ส าหรับหลักสูตรปกติ 
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 

Project in Mathematics I 
3(0-9-0) 

ส าหรับหลักสูตรสหกิจศึกษา 
322-482 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education 
6(0-40-0) 

   3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน     24 หน่วยกิต 
ด้านคณิตศาสตร์ 
345-211 หลักการโปรแกรม 

Principles of Programming 
3((3)-0-6) 

และเลือกเรียนจ านวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
322-234 ทฤษฎีจ านวน 1 

Number Theory I  
3((3)-0-6) 

322-322   ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 
Introduction to Graph Theory 

3((3)-0-6) 

322-324   คณิตศาสตร์เชิงการจัด 
Combinatorics 

3((3)-0-6) 

322-332   พีชคณิตนามธรรม 2 
Abstract Algebra II 

3((3)-0-6) 

322-333   พีชคณิตวิภัชนัยเบื้องต้น 
Introduction to Fuzzy Algebra 

3((3)-0-6) 

322-334   ทฤษฎีจ านวน 2 
Number Theory II 

3((3)-0-6) 

322-336   ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิตเบื้องต้น 
Introduction to Algebraic Number 
Theory 

3((3)-0-6) 

322-342   คณิตวิเคราะห์ 2 
Mathematical Analysis II 

3((3)-0-6) 
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322-346   ทอพอโลยี 
Topology 

3((3)-0-6) 

322-347   เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น 
Elementary Differential Geometry 

3((3)-0-6) 

322-352   ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Mathematical Modeling 

3((3)-0-6) 

322-353   ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุดเบื้องต้น 
Introduction to Optimization Theory 

3((3)-0-6) 

322-354   ผลการแปลงฟูเรียร์และการประยุกต์ 
Fourier Transform and Applications 

3((3)-0-6) 

322-355   กระบวนการสุ่มเบื้องต้น 
Introduction to Random Processes 

3((3)-0-6) 

322-356   สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 
Partial Differential Equations 

3((3)-0-6) 

322-359   คณิตศาสตร์ในฟิสิกส์ทฤษฎี 
Mathematics in Theoretical Physics 

3((3)-0-6) 

322-384   การฝึกงานทางคณิตศาสตร์ 
Job Training in Mathematics 

1(0-3-0) 

322-391   โครงงานขนาดย่อมทางคณิตศาสตร์ 
Mini Project in Mathematics 

1(0-3-0) 

322-411   ทฤษฎีเซต 
Set Theory 

3((3)-0-6) 

322-421   ทฤษฎีรหัสเบื้องต้น 
Introduction to Coding Theory  

3((3)-0-6) 

322-431   ทฤษฎีกึ่งกรุป 
Semigroup Theory 

3((3)-0-6) 

322-441   แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้ 
Differentiable Manifolds 

3((3)-0-6) 

322-453   การแปลงเวฟเลตเบื้องต้น 
Introduction to Wavelet Transform 

3((3)-0-6) 
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ด้านการสอนคณิตศาสตร์ 
345-211 หลักการโปรแกรม 

Principles of Programming 
3((3)-0-6) 

322-381 สัมมนาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 1  
Problem Solving Seminar I 

1(0-2-1) 

322-382 สัมมนาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 2 
Problem Solving Seminar II 

1(0-2-1) 

และเลือกเรียนจ านวนไม่น้อยกว่า 19 หน่วยกิต จากสองกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
322-212 อสมการ 

Inequalities 
3((3)-0-6) 

322-234 ทฤษฎีจ านวน 1 
Number Theory I 

3((3)-0-6) 

322-236 ทฤษฎีพหุนาม 
Theory of Polynomials 

3((3)-0-6) 

322-242 เรขาคณิตแบบยุคลิด 
Euclidean Geometry 

3((3)-0-6) 

322-322 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 
Introduction to Graph Theory 

3((3)-0-6) 

322-324 คณิตศาสตร์เชิงการจัด 
Combinatorics  

3((3)-0-6) 

322-334 ทฤษฎีจ านวน 2  
Number Theory II 

3((3)-0-6) 

322-352 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Mathematical Modeling 

3((3)-0-6) 

322-421 ทฤษฎีรหัสเบื้องต้น 
Introduction to Coding Theory 

3((3)-0-6) 

322-433 ทฤษฎีสมการเชิงฟังก์ชัน  
Theory of Functional Equations 

3((3)-0-6) 

322-483 สัมมนาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 3 
Problem Solving Seminar III   

1(0-2-1) 

322-491   โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 
Project in Mathematics I 

3(0-9-0) 
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กลุ่มวิชาสถิติ 
346-221 ความน่าจะเป็นส าหรับสถิติศาสตร์ 

Probability for Statistics 
3((3)-0-6) 

346-241 การวิจัยด าเนินการเบื้องต้น  
Introduction to Operations Research 

3((2)-2-5) 

ด้านเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์การเงิน และคณิตศาสตรก์ารประกันภัย 
เลือกเรียนจ านวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
322-348 ชุดวิชาคณิตศาสตร์การเงินและการลงทุนแบบ

เน้นคุณค่าเบื้องต้น 
Module: Introduction to Financial 
Mathematics and Value Investment 

5((4)-2-9) 

346-231 การประกันภัยเบื้องต้น 
Introduction to Insurance 

3((3)-0-6) 

875-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 
Microeconomics I 

4(4-0-8) 

875-104 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1  
Macroeconomics I 

4(4-0-8) 

875-205 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 
Microeconomics II 

4(4-0-8) 

875-206 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 
Macroeconomics II 

4(4-0-8) 

875-207 คณิตเศรษฐศาสตร์ 
Mathematical Economics 

4(4-0-8) 

875-309 เศรษฐมิติเบื้องต้น 
Introduction to Econometrics 

4(4-0-8) 

875-310 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารเบื้องต้น 
Introduction to Economics of Money 
and Banking 

3(3-0-6) 

ด้านคณิตศาสตรค์อมพิวเตอร์ 
344-111 ชุดวิชาการโปรแกรมและขั้นตอนวิธี 

Module: Programming Concepts and 
Algorithms 

6((5)-2-11) 
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และเลือกเรียนจากสองกลุ่มวิชา ดังระบุต่อไปนี้ 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
เลือกเรียนจ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
322-234   ทฤษฎีจ านวน 1 

Number Theory 1 
3((3)-0-6) 

322-322   ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 
Introduction to Graph Theory 

3((3)-0-6)

322-324   คณิตศาสตร์เชิงการจัด 
Combinatorics 

3((3)-0-6)

322-352   ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Mathematical Modeling 

3((3)-0-6)

322-353   ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุดเบื้องต้น 
Introduction to Optimization Theory 

3((3)-0-6)

322-354   ผลการแปลงฟูเรียร์และการประยุกต์ 
Fourier Transform and Applications 

3((3)-0-6)

322-357 วิธีสมาชิกจ ากัดเบื้องต้น 
Introduction to Finite Element 
Methods 

3((3)-0-6) 

322-421   ทฤษฎีรหัสเบื้องต้น 
Introduction to Coding Theory 

3((3)-0-6)

346-221   ความน่าจะเป็นส าหรับสถิติศาสตร์ 
Probability for Statistics 

3((3)-0-6)

346-232 การวิเคราะห์การถดถอย 
Regression Analysis 

4((3)-2-7) 

346-241   การวิจัยด าเนินการเบื้องต้น 
Introduction to Operations Research 

3((2)-2-5) 

346-332   การวิเคราะห์เชิงท านาย 
Predictive Analytic 

3((2)-2-5) 

322-384 การฝึกงานทางคณิตศาสตร์ 
Job Training in Mathematics 

1(0-3-0) 

322-391   โครงงานขนาดย่อมทางคณิตศาสตร์ 
Mini Project in Mathematics 

1(0-3-0) 
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322-492   โครงงานทางคณิตศาสตร์ 2 
Project in Mathematics II 

3(0-9-0) 

กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เลือกเรียนจ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
344-222 ระบบปฏิบัติการ 

Operating Systems  
2((2)-0-4) 

344-261 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับทุกคน 
Artificial Intelligence for Everyone  

3((3)-0-6) 

344-311 การประมวลผลเชิงภาษา   
Language-Oriented Computing 

3((3)-0-6) 

344-331 วิทยาการข้อมูล 
Data Science 

3((3)-0-6) 

344-332 การท าเหมืองข้อมูล  
Data Mining 

3((3)-0-6) 

344-361 หลักการปัญญาประดิษฐ์ 
Principles of Artificial Intelligence 

3((3)-0-6) 

344-362 การเรียนรู้ของเครื่อง 
Machine Learning 

3((3)-0-6) 

344-373 พ้ืนฐานการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัล 
Fundamentals of Digital Image 
Processing 

3((3)-0-6) 

344-374 การประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลชั้นสูง 
Advanced Digital Image Processing  

3((3)-0-6) 

344-401 วิทยาการเข้ารหัสลับและความปลอดภัย 
Cryptography and Security  

3((3)-0-6) 

344-431 ข้อมูลขนาดใหญ่ 
Big Data 

3((3)-0-6) 

344-432 เทคโนโลยีฐานข้อมูลยุคถัดไป 
Next Generation Database 
Technologies  

3((3)-0-6) 

344-461 โครงข่ายประสาทและการเรียนรู้เชิงลึก 
Neural Networks and Deep Learning  

3((3)-0-6) 
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344-462 การรู้จ ารูปแบบ 
Pattern Recognition 

3((3)-0-6)

344-463 อินเทอร์เน็ตของหุ่นยนต์ 
The Internet of Robotic Things 

3((3)-0-6)

344-471 คอมพิวเตอร์วิทัศน์และการประยุกต์ 
Computer Vision and Applications 

3((3)-0-6)

4) กลุ่มวิชาเลือก
         หลักสูตรปกติ 13 หน่วยกิต 

    หลักสูตรสหกิจศึกษา 10 หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านทั้ง 4 ด้าน
ในข้อ 3) หรือ จากรายวิชาต่อไปนี้ 
กลุ่มวิชาสถิติ 
346-223 คณิตสถิติศาสตร์ 1 

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

346-321   คณิตสถิติศาสตร์ 2 
Mathematical Statistics II 

3((3)-0-6)

346-322   เทคนิคการชักตัวอย่าง 
Sampling Techniques 

3((3)-0-6)

346-333 การออกแบบการทดลองเบื้องต้น 
Introduction to Experimental Designs 

3((3)-0-6) 

346-334 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 
Introduction to Research Methodology 

3((3)-0-6) 

346-342 ตัวแบบระบบแถวคอยเบื้องต้น 
Introduction to Queuing Models 

3((3)-0-6) 

346-442 กระบวนการสโตแคสติก 
Stochastic Process 

3((3)-0-6) 

346-444 การจ าลองสถานการณ์ส าหรับการจัดการ 
โลจิสติกส์ 
Simulation for Logistics Management 

3((3)-0-6) 

กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
344-211 ชุดวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์และฐานข้อมูล 

Module: Software and Database 
Development 

9((8)-2-17) 
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344-232 การจัดการความรู้และระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ 
Knowledge Management and Decision 
Support System  

3((3)-0-6) 

344-333 การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเชิง
ภาพ 
Data Analytics and Visualization 

3((3)-0-6) 

344-334 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
Business Intelligent System  

3((3)-0-6) 

344-341 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Software Engineering  

3((3)-0-6) 

344-342 เทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์ 
Software Testing Techniques  

3((3)-0-6) 

344-352 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
Computer Network Systems 

3((3)-0-6) 

344-353 
 
 
 

ความมั่นคงของระบบและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
Computer Systems and Network 
Security 

3((3)-0-6) 

344-441 การจัดการโครงการและคุณภาพซอฟต์แวร์ 
Software Project and Quality 
Management 

3((3)-0-6) 

344-442 การวัดและประเมินซอฟต์แวร์ 
Software Measurement and Evaluation 

3((3)-0-6) 

344-451 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ 
Internet Technology and Applications 

3((3)-0-6) 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
200-107 การเชื่อมต่อสรรพสิ่งเพ่ือชีวิตยุคดิจิทัล 

Internet of Thing for Digital life 
2((2)-0-4) 

210-241 สัญญาณและระบบ 
Signals and Systems 

3(3-0-6) 

210-291 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
Data Communications and Computer 

3(3-0-6) 
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Networking 
210-292 ระบบดิจิทัลและการออกแบบเชิงตรรกะ 

Digital Systems and Logic Design 
3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ 
875-311 เศรษฐศาสตร์สาธารณะเบื้องต้น 

Introduction to Public Economics 
3(3-0-6) 

875-312 การวิเคราะห์โครงการ 
Project Analysis 

4(4-0-8) 

875-313 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
International Economics 

3(3-0-6) 

875-314 เศรษฐกิจประเทศไทย เศรษฐกิจท้องถิ่น และ
เศรษฐกิจพอเพียง 
Thai Economy, Local Economy and 
Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

875-328 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 
Economics of Money and Banking 

3(3-0-6) 

875-333 ทฤษฎีและนโยบายภาษีอากร 
Tax Theory and Policy 

3(3-0-6) 

875-352 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
Environmental Economics 

3(3-0-6) 

875-367 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 
Health Economics  

3(3-0-6) 

875-368 เศรษฐศาสตร์กับกฎหมาย 
Law and Economics 

3(3-0-6) 

875-369 เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ 
Economics of Information  

3(3-0-6) 

875-415 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 
Research Methods in Economics  

3(3-0-6) 

875-424 เศรษฐมิติ 1 
Econometrics I 

3(3-0-6) 

875-425 เศรษฐมิติ 2 
Econometrics II 

3(3-0-6) 
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875-429 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 
Monetary Theory and Policy 

3(3-0-6) 

875-436 เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 
International Trade Economics  

3(3-0-6) 

875-442 ทฤษฎีองค์กรอุตสาหกรรม 
Industrial Organization 

3(3-0-6) 

875-448 เศรษฐศาสตร์เมือง 
Urban Economics 

3(3-0-6) 

875-474 ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ในทาง
เศรษฐศาสตร์ 
Game Theory and Economic 
Application 

3(3-0-6) 

875-475 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการประยุกต์
ทฤษฎีเกม 
Behavioral Economics and Application 
to Game Theory 

3(3-0-6) 

877-323 การตลาดและราคาสินค้าเกษตร 
Agricultural Marketing and Product 
Prices 

3(3-0-6) 

877-325 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
Agricultural Production Economics and 
Agro-industry 

3(3-0-6) 

877-328 ธนกิจเกษตร 
Agricultural Finances 

3(3-0-6) 

877-349 การจัดการธุรกิจเกษตร 
Agribusiness Management 

3(3-0-6) 

877-369 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชนบท 
Agro and Rural Tourism 

3(3-0-6) 

877-444 เศรษฐกิจการยาง 
Rubber Economy 

3(3-0-6) 
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877-446 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
Economics of Agricultural 
Development 

3(3-0-6) 

877-454 การค้าระหว่างประเทศสาหรับสินค้าเกษตร 
International Trade for Agricultural 
Products  

3(3-0-6) 

879-231   ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 
Life and Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาหัวข้อพิเศษ 
322-461   หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 

Special Topics in Mathematics 
1(1-0-2) 

322-461   หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 
Special Topics in Mathematics 

2(1-0-4) 

322-461   หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 
Special Topics in Mathematics 

3(3-0-6) 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                              6 หน่วยกิต 
 นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก เ รี ย น ร า ย วิ ช า ใ ด  ๆ  ที่ ส น ใ จ ที่ เ ปิ ด ส อ น ใ น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมี
เนื้อหารายวิชาไม่ซ้ าซ้อนหรือใกล้เคียงกับเนื้อหาวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป หมวดวิชา
เฉพาะหรือรายวิชาที่เรียนมาแล้ว ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
 

ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร 
 เลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร ประกอบด้วยเลข 6 หลัก โดยมีความหมายดังนี้ 
 เลขรหัส 3  ตัวแรก หมายถึง เลขรหัสประจ าหน่วยงาน/ภาควิชา/สาขาวิชา ดังนี้ 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  001 
  คณะการแพทย์แผนไทย   190 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์   200, 212, 221, 225, 230, 237 
  คณะแพทยศาสตร์   388 

คณะวิทยาศาสตร์ 
   คณะวิทยาศาสตร์  315   

สาขาวิชาคณิตศาสตร์  322   
   สาขาวิชาเคมี   324, 325  
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   สาขาวิชาชีววิทยา  330, 331  
   สาขาวิชาฟิสิกส์   332   
   สาขาวิชาเภสัชวิทยา  336   
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 340   
   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 344, 345  

สาขาวิชาสถิติ   346, 347  
  คณะวิทยาการจัดการ    472   
  คณะเศรษฐศาสตร์   875, 877, 879    
  คณะนิติศาสตร์    874   
  คณะศิลปศาสตร์    890, 891, 895 
  วิทยาลัยนานาชาติ   142 
  สถาบันสันติศึกษา   950 
  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 061  
 เลขรหัส     ตัวที่ 4       หมายถึง ชั้นปีของนักศึกษาที่ควรเรียนวิชานั้น ดังนี้ 
   1 - 4          ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 - 4 
            5          ระดับปริญญาโท 
         เลขรหัส     ตัวที่ 5       หมายถึง กลุ่มวิชา ดังนี้ 
   0        คณิตศาสตร์ทั่วไป 
   1  รากฐานคณิตศาสตร์ 
   2         วิยุตคณิต 
   3         พีชคณิต 
   4         การวิเคราะห์และเรขาคณิต 
   5         คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
   6         หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 
   8         สัมมนาฝึกงาน และสหกิจศึกษา 
   9         โครงงาน 
         เลขรหัส     ตัวที่ 6       หมายถึง ล าดับรายวิชา 
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ความหมายของหน่วยกิตที่ใช้ในหลักสูตร 
 รายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุก (active 
learning) ให้ระบุการเขียนหน่วยกิต เป็น n((x)-y-z)  โดยมีความหมายดังนี้ 
   n หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตรวม 
   (x)     หมายถึง      จ านวนหน่วยกิตทีม่ีจ านวนชั่วโมง 

การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active  learning) ต่อ
สัปดาห์     

   y        หมายถึง      จ านวนหน่วยกิตปฏิบัติการต่อสัปดาห์   
   z        หมายถึง      จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์   
 รายวิชาที่จัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ให้ระบกุารเขียนหน่วยกิต เป็น n(x-y-z) โดยมีความหมายดังนี้ 
                  n        หมายถึง      จ านวนหน่วยกิตรวม 

x  หมายถึง      จ านวนหน่วยกิตท่ีจัดการเรียนรู้แบบเน้นทฤษฎีต่อ 
สัปดาห์   

                  y        หมายถึง      จ านวนหน่วยกิตปฏิบัติการต่อสัปดาห์   
                  z        หมายถึง      จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์   
 
  ค านิยาม นิยามต่อไปนี้ใช้ส าหรับรายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite) หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา   
หนึ่ง ๆ  จะต้องลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นและในการประเมินผลนั้นจะได้ระดับข้ันใด ๆ ก็ได้ 
  รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้อง
ลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ๆ และในการ
ประเมินผลนั้นจะต้องได้รับระดับขั้นไม่ต่ ากว่า D หรือได้สัญลักษณ์ G หรือ P หรอื S 
  รายวิชาบังคับเรียนร่วม (Co-requisite) หมายถึง รายวิชาที่ผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา   
หนึ่ง ๆ จะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไป หรือได้ลงทะเบียนเรียนและผ่านการประเมินผลก่อนแล้วก็ได้  
และในการประเมินผลนั้นจะได้ระดับขั้นใด ๆ ก็ได้ อนึ่งการที่รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของ
รายวิชา A มิได้หมายความว่ารายวิชา A จะต้องเป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา B ด้วย 
  รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent) หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
หนึ่ง ๆ จะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไปในการลงทะเบียนรายวิชานั้นเป็นครั้งแรก โดยต้องได้รับการ
ประเมินผลด้วย การที่รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา A จะมีผลให้รายวิชา A เป็น
รายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา B โดยอัตโนมัติ และในค าอธิบายรายวิชาปรากฎชื่อรายวิชาบังคับ
เรียนควบกันในทั้งสองแห่งโดยสลับชื่อกัน 
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แผนการศึกษา ส าหรับหลักสูตรปกติ 
 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

            จ านวนหน่วยกิต  
       (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        3((3)-0-6) 
333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน     1(0-3-0) 
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ     2((2)-0-4)* 
   (ตามคะแนน o-net) 
388-100 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์     1((1)-0-2) 
950-102 ชีวิตที่ดี                                    3((3)-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือก ภาษาและการสื่อสาร     2((2)-0-4) 

   รวม     21(18-8-37)* 
 

หมายเหตุ การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ ไม่คิดหน่วยกิต และเป็นไป
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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ภาคการศึกษาที่ 2 
            จ านวนหน่วยกิต  

       (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
322-102 แคลคูลัส 2      3((3)-0-6) 
322-112 รากฐานคณิตศาสตร์     3((3)-0-6) 
332-108 ฟิสิกส์ประยุกต์      3((3)-0-6) 
315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล     2((2)-0-4) 
895-001 พลเมืองที่ดี      2((2)-0-4) 
890-xxx กลุ่มสาระภาษาและการสื่อสาร    2((2)-0-4) 
345-211 หลักการโปรแกรม     3((3)-0-6) 
......-…… กลุ่มวิชาเลือกเสรี      3(x-y-z) 
     รวม     21(x-y-z) 

 
หมายเหตุ นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ด้านคณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 344-111 ชุดวิชาการโปรแกรมและข้ันตอนวิธี จ านวนหน่วย
กิต 6((5)-2-11) แทนรายวิชา 345-211 หลักการโปรแกรม และรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกเสรี 
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ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

      จ านวนหน่วยกิต  
     (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

322-201 แคลคูลัสขั้นสูง   3((3)-0-6) 
322-211 หลักคณิตศาสตร์  3((3)-0-6) 
347-204 ความน่าจะเป็นและสถิติ  3((3)-0-6) 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ  1((1)-0-2) 
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล    2((2)-0-4) 
890-xxx กลุ่มสาระภาษาและการสื่อสาร  2((2)-0-4) 
895-xxx สุนทรียศาสตร์และการกีฬา 1((1)-0-2) 
xxx-xxx การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 2((2)-0-4) 
xxx-xxx กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหรือกลุ่มวิชาเลือก 3(x-y-z) 

                     รวม 20(x-y-z) 

หมายเหตุ นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ด้านคณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกเสรี แทนรายวิชากลุ่มวิชาเฉพาะด้านหรือ
กลุ่มวิชาเลือก 

ภาคการศึกษาที่ 2 
      จ านวนหน่วยกิต  

     (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
322-232 พีชคณิตเชิงเส้น  3((3)-0-6) 
322-252 ชุดวิชาคณิตศาสตร์เชิงค านวณ  5((4)-2-9) 
322-256 สมการเชิงอนุพันธ์ 3((3)-0-6) 
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต  2((2)-0-4) 
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2((2)-0-4) 
315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์  1((1)-0-2) 
xxx-xxx กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหรือกลุ่มวิชาเลือก 3(x-y-z) 

รวม 19(x-y-z) 
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ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 

            จ านวนหน่วยกิต  
       (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

322-331 พีชคณิตนามธรรม 1      3((3)-0-6) 
322-341 คณิตวิเคราะห์ 1      3((3)-0-6) 
895-xxx สุนทรียศาสตร์และการกีฬา    1((1)-0-2) 
xxx-xxx วิชาเลือก จากกลุ่มสาระหรือศึกษาทั่วไป   4((4)-0-8) 
......-…… กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหรือกลุ่มวิชาเลือก   6(x-y-z) 

                        รวม     17(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

            จ านวนหน่วยกิต  
       (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

322-344 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น      3((3)-0-6) 
......-…… กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหรือกลุ่มวิชาเลือก   9(x-y-z) 
......-…… กลุ่มวิชาเลือกเสรี     3(x-y-z) 

รวม     15(x-y-z) 
 

หมายเหตุ การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 322-384 การฝึกงานทางคณิตศาสตร์ เป็นวิชาเลือกจะ
ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และท าการฝึกงานในภาคการศึกษาฤดูร้อนหลังภาค
การศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3  
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ปีท่ี 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 

            จ านวนหน่วยกิต  
       (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์      1(0-2-1) 
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1    3(0-9-0) 
......-…… กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหรือกลุ่มวิชาเลือก   4(x-y-z) 

                        รวม     8(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

            จ านวนหน่วยกิต  
       (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

......-…… กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหรือกลุ่มวิชาเลือก   9(x-y-z) 
                          รวม     9(x-y-z) 
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แผนการศึกษา ส าหรับหลักสูตรสหกิจศึกษา 
 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

            จ านวนหน่วยกิต  
       (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        3((3)-0-6) 
333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน      1(0-3-0) 
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ     2((2)-0-4)* 
   (ตามคะแนน o-net) 
388-100 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์     1((1)-0-2) 
950-102 ชีวิตที่ดี                                    3((3)-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือก ภาษาและการสื่อสาร     2((2)-0-4) 

   รวม     21(18-8-37)* 
 

หมายเหตุ การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ ไม่คิดหน่วยกิต และเป็นไป
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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ภาคการศึกษาที่ 2 
            จ านวนหน่วยกิต  

       (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
322-102 แคลคูลัส 2      3((3)-0-6) 
322-112 รากฐานคณิตศาสตร์     3((3)-0-6) 
332-108 ฟิสิกส์ประยุกต์      3((3)-0-6) 
315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล     2((2)-0-4) 
895-001 พลเมืองที่ดี      2((2)-0-4) 
890-xxx กลุ่มสาระภาษาและการสื่อสาร    2((2)-0-4) 
345-211 หลักการโปรแกรม     3((3)-0-6) 
......-…… กลุ่มวิชาเลือกเสรี      3(x-y-z) 
     รวม     21(x-y-z) 

 
หมายเหตุ นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ด้านคณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 344-111 ชุดวิชาการโปรแกรมและข้ันตอนวิธี จ านวนหน่วย
กิต 6((5)-2-11) แทนรายวิชา 345-211 หลักการโปรแกรม และรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกเสรี 
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ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

            จ านวนหน่วยกิต  
       (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

322-201 แคลคูลัสขั้นสูง       3((3)-0-6) 
322-211 หลักคณิตศาสตร์      3((3)-0-6) 
347-204 ความน่าจะเป็นและสถิติ     3((3)-0-6) 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ    1((1)-0-2) 
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล       2((2)-0-4) 
890-xxx กลุ่มสาระภาษาและการสื่อสาร    2((2)-0-4) 
895-xxx สุนทรียศาสตร์และการกีฬา    1((1)-0-2) 
xxx-xxx การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข    2((2)-0-4) 
xxx-xxx กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหรือกลุ่มวิชาเลือก   3(x-y-z) 

                        รวม     20(x-y-z) 
 

หมายเหตุ นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ด้านคณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกเสรี แทนรายวิชากลุ่มวิชาเฉพาะด้านหรือ
กลุ่มวิชาเลือก 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

            จ านวนหน่วยกิต  
       (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

322-232 พีชคณิตเชิงเส้น      3((3)-0-6) 
322-252 ชุดวิชาคณิตศาสตร์เชิงค านวณ    5((4)-2-9) 
322-256 สมการเชิงอนุพันธ์     3((3)-0-6) 
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต      2((2)-0-4) 
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน   2((2)-0-4) 
315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์     1((1)-0-2) 
xxx-xxx  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหรือกลุ่มวิชาเลือก   3(x-y-z) 

รวม     19(x-y-z) 
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ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 

            จ านวนหน่วยกิต  
       (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

322-331 พีชคณิตนามธรรม 1      3((3)-0-6) 
322-341 คณิตวิเคราะห์ 1      3((3)-0-6) 
895-xxx สุนทรียศาสตร์และการกีฬา    1((1)-0-2) 
xxx-xxx วิชาเลือก จากกลุ่มสาระหรือศึกษาทั่วไป   4((4)-0-8) 
......-…… กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหรือกลุ่มวิชาเลือก   6(x-y-z) 

                        รวม     17(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

            จ านวนหน่วยกิต  
       (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

322-344 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น      3((3)-0-6) 
......-…… กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหรือกลุ่มวิชาเลือก   9(x-y-z) 
......-…… กลุ่มวิชาเลือกเสรี     3(x-y-z) 

รวม     15(x-y-z) 
 

หมายเหตุ การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 322-384 การฝึกงานทางคณิตศาสตร์ เป็นวิชาเลือกจะ
ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และท าการฝึกงานในภาคการศึกษาฤดูร้อนหลังภาค
การศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3  
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ปีท่ี 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 

            จ านวนหน่วยกิต  
       (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์     1(0-2-1) 
......-…… กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหรือกลุ่มวิชาเลือก   10(x-y-z) 

                        รวม     11(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

            จ านวนหน่วยกิต  
       (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

322-482 สหกิจศึกษา*      6(0-40-0) 
                          รวม     6(0-40-0) 

 
*นักศึกษาต้องผ่านการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาอย่างน้อย 30 ชั่วโมง 
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3.1.4  ค าอธิบายรายวิชา 
001-102  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน      2((2)-0-4) 

  The King’s Philosophy and Sustainable Development 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ และเป้าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์พระราชา และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
การวิเคราะห์การน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ระดับบุคคล องค์กรธุรกิจหรือชุมชนในระดับ
ท้องถิ่น และระดับประเทศ  

 Meaning, principles, concept, importance and goal of the philosophy of sufficiency; 
work principles, understanding and development of the King’s philosophy and  sustainable 
development; an analysis of application of the King’s philosophy in the area of interest 
including individual, business or community sectors in local and national level 

001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ       1((1)-0-2) 
    Idea to Entrepreneurship 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 

  การเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจัดท า
แนวคิดธุรกิจด้วยเครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ 

 Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; survey 
for business opportunity analysis; using business models with modern business tools 

001-131  สุขภาวะกายและจิต         2((2)-0-4) 
            Healthy  Body  and  Mind 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : - 

  สุขภาวะแบบองค์รวม การดูแลสุขภาพกายและจิต การเสริมสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์  ศิลปะกับ
การสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวม 

 Holistic health; physical and mental health care; strengthening  emotional quotient; 
art and the holistic health promotion 



57 
 

061-001  ความงามของนาฏศิลป์ไทย         1((1)-0-2) 
             Aesthetics of Thai Dance           
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย  การแต่งกายตามแบบนาฏศิลป์ไทย    เพลงประกอบการแสดง
นาฏศิลป์ไทย  ท่าร าตามแบบนาฏศิลป์ไทย  การแสดงนาฏศิลป์ไทยในรูปแบบต่างๆ 
      General knowledge about Thai dance;  costumes for Thai dance;  songs for Thai 
dance;  basic Thai dance movements;   Thai dance performances 
 
142-129  คิดไปข้างหน้า        2((2)-0-4) 
  Organic Thinking 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
  การคิดวิเคราะห์ การสันนิษฐานและการสมมติ ข้อสมมติฐาน การคิดแบบเอกนัยและอเนกนัย การ
ค้นหาข้อมูล การค้นหาปัญหาและการแก้ปัญหา การท านาย ตรรกศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
เชื่อมโยง  และการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ การเพ่ิมมูลค่า   
  Analytical thinking; presumption and assumption; hypothesis; convergent and 
divergent thinking; data finding; problem and solution finding; predictions; logical; 
numberical analysis; relating and creating things; value adding 
 
142-135  พับเพียบเรียบร้อย       1((1)-0-2) 
  Paper Craft 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 การฝึกศิลปะประดิษฐ์ด้วยกระดาษ การตัด การพับ การสร้างสรรค์งานศิลปะจากกระดาษ   
 Paper craft workshop, cutting, folding, creating artworks from paper   
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142-136  ปั้นดินให้เป็นดาว         1((1)-0-2) 
  Sculpture  
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 การสร้างงานปั้นโดยใช้วัสดุต่างๆ เช่น ดินเหนียวธรรมชาติ หรือดินเหนียวญี่ปุ่น เรียนรู้การใช้วัสดุและ
เครื่องมือต่างๆ ในงานปั้นอย่างปลอดภัย การชื่นชมและวิจารณ์งานปั้นผ่านการอ่านและการอภิปราย การ
พิจารณาพิเคราะห์รูปทรงเรขาคณิต นามธรรม และรูปทรงของสิ่งมีชีวิต ความรู้พ้ืนฐานด้านงานปั้นเพ่ือต่อยอด
ต่อไป  
 Molding sculptures using various materials such as natural clay or Japanese clay; 
Learning how to manipulate these materials and use sculpting tools safely; Appreciating and 
Criticizing sculpture works through reading and discussion; Examining geometric, abstract and 
organic forms. Fundamentals of sculpture program 
  
142-137  ใครๆ ก็วาดได้        1((1)-0-2) 
            Everyone Can Draw 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวาด การฝึกทักษะ การวาดเส้น การวาดขั้นพ้ืนฐาน กางลงแสงเงา การ
วาดรูปร่างมนุษย์  
 Introduction to basic drawing and practice; sketching; basic drawing, light and 
shadow; human figures   
 
142-138  มนต์รักเสียงดนตรี       1((1)-0-2) 
  The Sound of Musics 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 การศึกษาประวัติศาสตร์,ลักษณะ,องค์ประกอบ,ผู้ประพันธ์,แนวคิดเชิงดนตรี,และการพัฒนาทักษะ
การฟังดนตรีตะวันตกและตะวันออก  

Exploration of historical periods of both Eastern and Western art music; musical 
styles, musical elements, and composers and their works; basic musical concepts; develop 
music perception skills and representative musical compositions 
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142-139  ท่องโลกศิลปะ        1(1-0-2) 
   Through The World of Art 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
  ศาสตร์แห่งทัศนศิลป์ การใช้สื่อและเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  
 Art of Visual art, medium and technique in art creation 
 
142-234  โลกสวย         1((1)-0-2)  
            Life is Beautiful 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 การสร้างสุนทรียศาสตร์ในชีวิต บนพ้ืนฐานของความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย พลังของ
ทัศนคติบวก การเรียนรู้และซึบซับความสวยงามของชีวิตผ่านงานศิลปะ ผ่านธรรมชาติ ผ่านงานสุนทรีย์ด้าน
ต่างๆ พัฒนาการด้านอารมณ์และความรู้สึก เรียนรู้เขาเรียนรู้เราผ่านการแสดงออกทางศิลปะ การผ่อนคลาย
ความตึงเครียดด้วยศิลปะแขนงต่างๆ การหาแรงบันดาลใจ การสร้างก าลังใจ การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  
 Development of life aesthetics based on multicultural understanding; power of 
positive attitude; feeling and absorbing the beauty of life through arts, nature and other 
aesthetic creations; getting to know yourself and others through expressive art; stress release 
and relaxation through different types of arts; searching for inspiration and spirit; peaceful 
co-existence 
  
142-237  ดีไซน์เนอร์ชุดด า         1((1)-0-2) 
            The Designers and Their Black Attires 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
           วิวัฒนาการในการออกแบบ องค์ประกอบของการออกแบบ กระบวนการการออกแบบ การออกแบบ
กับวิถีชีวิตประจ าวัน 
  Evolution of design, fundamental of design, design process, design in relation to 
daily basis 
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190-404  ธรรมชาติบ าบัด         2((2)-0-4) 
           Natural Therapy 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
          ความหมายและแนวคิดของธรรมชาติบ าบัด การใช้หลักและวิธีทางธรรมชาติ เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจ
และเห็นคุณค่าของตนเอง และผู้อ่ืน รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการบ าบัดโรค การรักษาโรคโดยการใช้
ความร้อน ความเย็น แสงแดด เครื่องหอม เครื่องดื่มสมุนไพร การอบ การประคบ และการออกก าลังกาย การ
ฝึกสมาธิและจิตบ าบัด การส่งเสริมสุขภาพจิต พลังชีวิต สิ่งแวดล้อม และศาสนากับการด ารงชีวิต การ
ด ารงชีวิตอย่างเข้าใจและใส่ ใจ เ พ่ือให้ เกิดสมดุลกับธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม ความเชื่อ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม รวมทั้งเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม 
 Definition and concept of natural therapy; use of principle and methods of natural 
therapy for understanding and appreciating oneself and others in health promotion and 
cure; use of coldness, hotness, sun light, aroma, herbal drink, sauna, compression, exercise, 
meditation, and psychotherapy based on concept of nature cure; promotion of mental 
health, vital energy, environment, and religion and life living; and living harmoniously with 
nature, environment, belief, and culture of society as well as strengthening the civic value of 
society 
 

200-107 การเชื่อมต่อสรรพสิ่งเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล      2((2)-0-4) 
           Internet of Thing for Digital life 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

 Prerequisite : - 

 แนะน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยุคใหม่, แนะน าเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่, การใช้งานอินเตอร์เน็ต
อย่างชาญฉลาด, หลักการของการเชื่อมต่อสรรพสิ่งและการประยุกต์ใช้งาน แนะน าโปรแกรมประยุกต์ที่จ าเป็น
ส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 Introduction to modern computer technology; introduction to modern 
communication technology; smart internet usage; introduction to Internet of Things; 
introduction to program applications for 21st century skills 
 
210-241  สัญญาณและระบบ        3(3-0-6) 
  Signals and Systems 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
  Prerequisite : - 
 แนะน าสัญญาณ แนะน าระบบ การวิเคราะห์ระบบเชิงเส้นที่ไม่แปรเปลี่ยนตามเวลาที่ต่อเนื่องทาง
เวลาในโดเมนเวลา การแสดงสัญญาณโดยใช้อนุกรมฟูเรียร์ที่ต่อเนื่องทางเวลา การแปลงฟูเรียร์ที่ต่อเนื่องทาง
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เวลา การแปลงลาปลาซ ผลตอบสนองอิมพัลส์ คอนโวลูชัน กรณีศึกษาของระบบที่ต่อเนื่องทางเวลา การชัก
ตัวอย่าง และการควอนไทซ์ การวิเคราะห์ระบบเชิงเส้นที่ไม่แปรเปลี่ยนตามเวลาที่ไม่ต่อเนื่องทางเวลาใน
โดเมนเวลา การแสดงสัญญาณโดยใช้อนุกรมฟูเรียร์ที่ไม่ต่อเนื่องทางเวลา การแปลงฟูเรียร์ที่ไม่ต่อเนื่องทาง
เวลา การแปลงแซด การประยุกต์ใช้การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 
 Introduction to signals; introduction to systems; time-domain analysis of LTIC 
systems; signal representation using Fourier series; continuous-time Fourier transform; 
Laplace transform; impulse response; convolution; case studies for CT systems; sampling 
and quantization; time-domain analysis of discrete-time systems; discrete-time Fourier series 
and transform; discrete Fourier transform; the z-transform; applications of digital signal 
processing 
 
210-291  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์     3(3-0-6) 
  Data Communications and Computer Networking 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
  Prerequisite : - 
 แนะน าระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบเป็นชั้น โพรโทคอลแบบจุดถึงจุด
และการเชื่อมโยง ตัวแบบเวลาหน่วงส าหรับเครือข่ายข้อมูล การควบคุมการเข้าถึงตัวกลาง การควบคุมการ
ไหลของกลุ่มข้อมูล การควบคุมความผิดพลาด เครือข่ายเฉพาะที่ เครือข่ายสวิตชิง การจัดเส้นทางในเครือข่าย
ข้อมูล ความมั่นคงของเครือข่าย สถาปัตยกรรมและระบบเครือข่ายแบบกลุ่มเมฆ มาตรฐานการสื่อสาร 
 Introduction to data communications and networks; layered network architecture; 
point-to-point protocols and links; delay models in data networks; medium access control; 
flow control; error control; local area network; switching network; routing in data networks; 
network security; cloud network, architecture and system; communication standards 
 
210-292  ระบบดิจิทัลและการออกแบบเชิงตรรกะ      3(3-0-6) 
  Digital Systems and Logic Design 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
  Prerequisite : - 
 ระบบจ านวนและรหัส การด าเนินการเชิงตรรกะและเกตเชิงตรรกะ พีชคณิตของบูล การเปลี่ยนรูป
และการท านิพจน์เชิงตรรกะให้เป็นรูปอย่างง่าย วิธีการท าให้มีพจน์น้อยที่สุด การใช้แผนผัง การใช้ตาราง วงจร 
ตรรกะเชิงจัดหมู่ ตัวเข้ารหัสและตัวถอดรหัส มัลติเพลกเซอร์และดีมัลติเพลกเซอร์ วงจรตรรกะเชิงล าดับ ฟลิป 
ฟลอป วงจรนับและรีจิสเตอร์ถ่ายโอน ผังสถานะและตารางสถานะ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรตรรกะเชิง 
ล าดับ อุปกรณ์สามสถานะ เกตเชิงตรรกะชนิดอิเล็กทรอนิกส์ 
 Number systems and codes; logical operation and logic gates; Boolean algebra; logic 
simplifications and manipulations; minimization aids, mapping method, tabular method; 
combinational logic circuits, encoder and decoder, multiplexer and demultiplexer; 
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sequential logic circuits, flip-flop circuits, counters and transfer registers; state diagram and 
state table; analysis and design of sequential logic circuits; tri-state devices; electronic logic 
gates 
 
315-103   ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา      2((2)-0-4) 
   Introduction to Intellectual Property 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
  กระบวนการสร้างสรรค์ คุ้มครองและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศและต่างประเทศ บทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม 

Creation, protection and utilization of intellectual property; organizations responsible 
for intellectual property in the country and overseas; role for intellectual property in 
economic, socio and industrial developments 
 
315-200  ประโยชน์เพื่อนมนุษย์         1((1)-0-2) 
           Benefit of Mankinds 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้  เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 
หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพ่ือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง     
 The Integrative activities emphasizing the philosophy of sufficiency economy, work 
principles, understanding and development of King’s philosophy for the benefits of mankind  
 
315-201   ชีวิตแห่งอนาคต         2((2)-0-4) 
             Life in the Future    
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
  การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลกในอนาคต เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี พลังงาน
สะอาด เทคโนโลยีสารสนเทศกับการใช้ชีวิตในอนาคต ปัญญาประดิษฐ์ 
 Climate change in the future; biotechnology and nanotechnology; clean energy; 
information technology for living in the future; artificial intelligence 
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315-202  การคิดกับการใช้เหตุผล       2((2)-0-4) 
           Thinking and Reasoning 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 นิยามและความส าคัญของการคิดและเหตุผล ระบบการคิดของสมอง ประเภทการคิด หลักเหตุผล 
การให้เหตุผล การคิดเชิงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 
 The definitions and importances of thinking and reasoning; brain thinking process; 
types of thinking; causality; reasoning; scientific and innovative thinking 
 
322-101   แคลคูลัส 1        3((3)-0-6) 
     Calculus I 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

ฟังก์ชันและกราฟ ระบบพิกัดเชิงขั้ว ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ ปริ พันธ์และ
การประยุกต์  

Functions and graphs; polar coordinate system; limits and continuity; derivatives and 
applications; integrals and applications 
 
322-102  แคลคูลัส 2        3((3)-0-6) 
    Calculus II 
    รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-101 
             Prerequisite : 322-101 
 อนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อยและ
การประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับที่หนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับที่สองที่มี
สัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว  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 
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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 การ
ประยุกต์ของอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร 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 
 
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 านวนเบื้องต้น 
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ เซตอนันต์ 

Methods of proof using the models from sets, relations, functions, elementary 
number theory;mathematical induction; infinite sets 
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322-212   อสมการ        3((3)-0-6)  
    Inequalities                                                               
    รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-211  
    Prerequisite : 322-211 
แนวคิดพ้ืนฐานของอสมการ อสมการของค่าสัมบูรณ์ อสมการของค่ามากสุดและค่าน้อยสุด อุปนัย

เชิงคณิตศาสตร์ อสมการของค่าเฉลี่ยและค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก อสมการโคชี-ชวาร์ซ อสมการโฮลเดอร์ 
อสมการการจัดเรียงและอสมการเชบิเชฟ อสมการของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและอสมการของฟังก์ชันหลายตัว
แปร อสมการเจนเซน ทฤษฎีบทค่ามัชฌิม ทฤษฎีบทเศษเหลือของลากรองจ์ อสมการที่เกี่ยวกับอนุพันธ์ 
ปริพันธ์ และอนุกรมอนันต์ หัวข้อพิเศษเก่ียวกับอสมการ 
 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  

หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
              Prerequisite : 322-211 or 322-203 or 322-213 or consent of the program  

เมทริกซ์และตัวก าหนด ระบบสมการเชิงเส้นและการด าเนินการขั้นมูลฐาน ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลง
เชิงเส้น ปริภูมิผลคูณภายใน ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ การประยุกต์ 

Matrices and determinants; systems of linear equations and elementary operations; 
vector spaces; linear transformations; inner product spaces; eigenvalues and eigenvectors; 
applications 
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322-234   ทฤษฎีจ านวน 1        3((3)-0-6)  
     Number Theory I 

    รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-211 
    Prerequisite : 322-211 

  จ านวนเต็ม สมภาค สมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้น ฟังก์ชันเลขคณิต รากปฐมฐานและดรรชนีเลขคณิต 
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 พหุนามก าลัง

สอง  พหุนามก าลังสาม  พหุนามก าลังสี่  การประมาณค่ารากของพหุนาม  กราฟของพหุนาม  ฟังก์ชัน
สมมาตร  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 การเท่ากันทุก
ประการและความคล้าย วงกลม ทฤษฎีบทของพีทาโกรัสและอัตราส่วนตรีโกณมิติ กฎของไซน์และโคไซน์  
ทฤษฎีบทของเชวาและทฤษฎีบทของเมเนลอส การสร้างทางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิต อสมการ
เรขาคณิต 

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 



67 

322-252   ชุดวิชาคณิตศาสตร์เชิงค านวณ      5((4)-2-9) 
    Module: Computational Mathematics 
ค่าคลาดเคลื่อนและการวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น ผลเฉลยของระบบ

สมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วงและการประมาณในช่วงแบบพหุนาม การประมาณค่าก าลังสองน้อยสุด 
อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  ผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบ
สมการไม่เชิงเส้น 

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 

322-256   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 

322-322   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 
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322-324   คณิตศาสตร์เชิงการจัด       3((3)-0-6) 
    Combinatorics 
    รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-211 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
    Prerequisite : 322-211  or consent of the program 
หลักของการนับ หลักการเพ่ิมเข้า-ตัดออก หลักการช่องนกพิราบ ฟังก์ชันก่อก าเนิด ความสัมพันธ์

เวียนเกิด แผนแบบเชิงการจัดและการประยุกต์   
Principles of counting; the inclusion-exclusion principle; pigeonhole principle; 

generating functions; recurrence relations; combinatorial designs and applications 
 
322-331   พีชคณิตนามธรรม 1       3((3)-0-6)  
     Abstract Algebra I  

    รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-211 
    Prerequisite : 322-211  
กรุป โคเซต กรุปย่อยปรกติ กรุปผลหาร สาทิสสัณฐานของกรุป กรุปสมมาตร แนวคิดมูลฐานในริง

และฟีลด์ 
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 โดเมนแยกตัวประกอบ

ได้อย่างเดียว 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 
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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 

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  การแยกตัวประกอบของไอดีลเฉพาะ

ในฟีลด์ภาคขยาย 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 ทอพอโลยี
ของจ 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 
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322-342   คณิตวิเคราะห์ 2        3((3)-0-6) 
     Mathematical Analysis II 
     รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-341 
              Prerequisite : 322-341  

ล าดับและอนุกรมของฟังก์ชัน ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตของฟังก์ชันหลายตัวแปร ฟังก์ชันต่อเนื่อง  
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 
 
322-344   ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น       3((3)-0-6) 
     Introduction to Complex Variables 

    รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-201 
    Prerequisite : 322-201  

 ระบบจ านวนเชิงซ้อน การหาอนุพันธ์ ฟังก์ชันวิเคราะห์ การหาปริพันธ์ ทฤษฎีบทโคชี อนุกรมลอเรนต์ 
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 ความกระชับ  
สัจพจน์การนับได้ สัจพจน์การแยกกัน ปริภูมิผลคูณ ปริภูมิผลหาร 

Metric spaces; complete metric spaces; topological spaces; connectedness; 
compactness; countability axioms; separation axioms; product spaces; quotient spaces 
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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 

Curves and surfaces in R3 
; curvatures; parallel transport and geodesics; minimal 

surfaces 
 
322-348  ชุดวิชาคณิตศาสตร์การเงินและการลงทุนแบบเน้นคุณค่าเบื้องต้น   5((4)-2-9) 
   Module: Introduction to Financial Mathematics and Value Investment 

อัตราดอกเบี้ยแบบต่อเนื่อง ประเภทของการลงทุน ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ สัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าชนิดฟอร์เวิร์ดและฟิวเจอร์ส ตราสารสิทธิ ดัชนีราคาหุ้นล่วงหน้า แบบจ าลองของราคาหุ้น 
กระบวนการมาร์คอฟ การเคลื่อนที่แบบบราวเนียน กระบวนการของราคาหุ้น แบบจ าลองทวินามของราคาหุ้น 
แบบจ าลองแบล็กโชลส์ บทตั้งของอิโต้ สมการเชิงอนุพันธ์แบล็ก-โชลส์ ตราสารสิทธิที่จะซื้อหรือขายหุ้น สูตร
ค านวณราคาตราสารสิทธิของแบล็ก-โชลส์การลงทุนแบบเน้นคุณค่า การประเมินมูลค่ากิจการ งบการเงิน 

Continuous compounding, types of investment, bond, equity, derivative, forward and 
futures contracts, Options, stock index future, model of stock prices, Markov process, 
Brownian motion, the process for stock prices, binomial model for stock prices, Black-
Scholes model, Ito’slemma, Black-Scholes differential equation, stock option, Black-Scholes 
pricing formula, value investment, business valuation, financial statement 
 
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 
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322-353    ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุดเบื้องต้น     3((3)-0-6)  
               Introduction to Optimization Theory 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-201 หรือ 322-203 และ 322-232 หรือโดยความ
เห็นชอบของหลักสูตร 

              Prerequisite : 322-201 or 322-203 and 322-232  or consent of the program 
วิธีค้นหาหนึ่งมิติ วิธีเกรเดียนต์ วิธีนิวตัน วิธีทิศทางสังยุค วิธีกึ่งนิวตัน การหาค่าเหมาะที่สุดเชิงคอน

เวกซ์ 
One-dimensional search methods; gradient methods; Newton’s method; conjugate 

direction methods; quasi-Newton methods; convex optimization 
 

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 การประยุกต์ของการ

แปลงฟูเรียร์แบบวิยุต  
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 : 347-204 
   Prerequisite : 347-204 
กระบวนการสุ่ม ฟังก์ชันสหสัมพันธ์ กระบวนการสุ่มที่มีความนิ่งอย่างอ่อน ฟังก์ชันความหนาแน่น

สเปกตรัมก าลัง กระบวนการเฟ้นสุ่มที่ขึ้นกับเวลาอย่างง่าย กระบวนการสุ่มปัวร์ซอง แนวเดินเชิงสุ่ม ลูกโซ่
มาร์คอฟ 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 
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322-356   สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย       3((3)-0-6) 
    Partial Differential Equations 
    รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-256 
    Prerequisite : 322-256 

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

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 
 
322-357 วิธีสมาชิกจ ากัดเบื้องต้น       3((3)-0-6) 

Introduction to Finite Element Methods 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-256 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite : 322-256 or consent of the program  

 ปัญหาค่าขอบของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย รูปแบบทั่วไปของวิธีสมาชิกจ ากัด ปัญหาค่าขอบในสองมิติ 
ปัญหาค่าขอบของสมการอีลิปติก ปัญหาค่าขอบของสมการพาราโบลิก 
 Boundary Value Problems of Partial Differential Equations; General Finite Element 
Formulations; Two-Point Boundary Value Problems; Elliptic Boundary Value Problems; 
Parabolic Boundary Value 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  รูปแบบเชิงสัมพัทธ
ภาพของสมการแมกซ์เวลล์  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 
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322-381 สัมมนาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 1     1(0-2-1) 
Problem Solving Seminar I 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-211 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
Prerequisite : 322-211 or consent of the program 

การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจทางด้านคณิตศาสตร์ โดยเน้นคณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษา  

Presentation and discussion on various interesting topics in mathematics with 
emphasis on secondary and high school mathematics 
 
322-382 สัมมนาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 2     1(0-2-1) 

Problem Solving Seminar II 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-381 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
Prerequisite : 322-381 or consent of the program 

การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจทางด้านคณิตศาสตร์ โดยเน้นคณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษา 

Presentation and discussion on various interesting topics in mathematics with 
emphasis on secondary and high school mathematics 
 
322-384   การฝึกงานทางคณิตศาสตร์      1(0-3-0) 

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

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 ภาคการศึกษาปกติ 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   ทฤษฎีรหัสเบื้องต้น       3((3)-0-6) 
     Introduction to Coding Theory 

    รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-232  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
    Prerequisite : 322-232 or consent of the program 
รหัสลับ การตรวจหาความคลาดเคลื่อน การแก้ไขค่าคลาดเคลื่อนและการถอดรหัส รหัสเชิงเส้น รหัส

เชิงวัฏจักร 
 Cryptography; error detection; error correction and decoding; linear codes; 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 กึ่งกรุปเชิงเดียวและกึ่งกรุป  0-เชิงเดียว กึ่ง

กรุปปรกติและกึ่งกรุปผกผัน สมภาค ความสัมพันธ์ของกรีน  
Semigroups; subsemigroups; ideals; homomorphisms; cyclic semigroups; simple 

semigroups and 0-simple semigroups; regular semigroups and inverse semigroups; 
congruences; Green’s relations 
 
322-433 ทฤษฎีสมการเชิงฟังก์ชัน       3((3)-0-6) 

Theory of Functional Equations 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-331 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
Prerequisite : 322-331 or consent of the program  

แนวคิดมูลฐานของสมการเชิงฟังก์ชัน สมการเชิงฟังก์ชันโคชี สมการเชิงฟังก์ชันเพกซิเดอร์ สมการเชิง
ฟังก์ชันก าลังสอง สมการเชิงฟังก์ชันพหุนาม สมการเชิงฟังก์ชันตรีโกณมิติ สมการเชิงฟังก์ชันทางเลือก 
เสถียรภาพของสมการเชิงฟังก์ชัน 

Fundamental concepts of functional equations; Cauchy functional equations; Pexider 
functional equations; quadratic functional equations; polynomial functional equations; 
trigonometric functional equations; alternative functional equations; stability of functional 
equations 
 
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 
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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 หรือโดยความเห็นชอบของผู้ประสานงานการสัมมนา 
Condition : enrollment in at least 6 regular semesters and at least 100 
credits, or consent of the program 

  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

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

mathematics 
 
322-482   สหกิจศึกษา         6(0-40-0) 
     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  

  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

ฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานราชการ  เอกชน  วิสาหกิจ  ศึกษาระบบการท างานจริงที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์  พัฒนาทักษะด้านอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การ
ท างาน อาจารย์ที่ปรึกษาและสถานประกอบการประเมินผลการท างาน น าเสนองานและ รายงานฉบับสมบูรณ์  
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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 
 
322-483 สัมมนาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 3      1(0-2-1) 

Problem Solving Seminar III 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-382 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
Prerequisite : 322-382 or consent of the program 

การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจทางด้านคณิตศาสตร์ โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับ
คณิตศาสตร์โอลิมปิก 

Presentation and discussion on various interesting topics in mathematics with 
emphasis on problems from mathematical Olympiad 
 
322-491   โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1      3(0-9-0) 

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

  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

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 สารละลายและสมบัติของสารละลาย ของเหลวและคอลลอยด์ สมดุลเคมี กรด-เบส 
 Introduction; stoichiometry; atomic structure; chemical periodicity; chemical bonding; 
solids and amorphous solids; gases; solutions and their properties; liquids and colloids; 
chemical equilibria; acid-base 
 
325-101  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1       1(0-3-0) 
  General Chemistry Laboratory I 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-101หรือเรียนควบกัน 
  Prerequisite : 324-101 or Concurrent 
 เลขนัยส าคัญและการเลือกใช้เครื่องแก้ว การวิเคราะห์สารโดยวิธีโครมาโทกราฟีกระดาษ การ
วิเคราะห์แคตไอออนและแอนไอออนเชิงคุณภาพกึ่งจุลภาค โครงผลึกโลหะและสารประกอบไอออนิก การ
ลดลงของจุดเยือกแข็ง สมดุลเคมี การวัดค่าพีเอชของสารละลายกรด-เบส 
 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; chemical equilibrium; pH 
measurement of acid-base solution 
 
330-101    หลักชีววิทยา  1                              3((3)-0-6) 
              Principles of Biology I 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

ชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตในภาพรวม องค์ประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต การหายใจระดับเซลล์และการ
สังเคราะห์ด้วยแสง 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 
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331-101   ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1      1(0-3-0) 
      Principles of Biology Laboratory I 
              รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 330-101 หรือเรียนควบคู่กัน 
               Prerequisite : 330-101 or concurrent 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ พลังงานกับชีวิต โครงสร้างและชีววิทยาของเซลล์ธรรมชาติและ
หน้าที่ของจีน 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 
 
332-100   กุญแจไขธรรมชาติ                               2((2)-0-4) 
            Key to Nature                          
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

ปรากฏการณ์รอบตัวเรา วิทยาศาสตร์ของเกมส์ ภาพยนตร์และแอนิเมชัน การสาธิตและทดลอง
เสมือนจริงทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร์ขนาดย่อย 
 Everyday phenomena; science of games, films and animations; science virtual 
demonstrations and experiments; science and technology; mini science project 
 
332-101    ฟิสิกส์พื้นฐาน         3((3)-0-6) 
      Fundamental Physics   
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที ่งานและพลังงาน โมเมนตัม การสั่นและคลื่น เสียง กลศาสตร์ของของ
ไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก แสงและทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

Vector; forces and motions; work and energy; momentum; vibrations and waves; 
sound; fluid mechanics; heat and thermodynamics; electricity and magnetism; light and 
optics; modern physics 
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332-108   ฟิสิกส์ประยุกต์        3((3)-0-6) 
     Applied Physics 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กสถิต สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เปลี่ยนตามเวลา กระแสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสต ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น โครงสร้างอะตอม นิวเคลียส
และอนุภาคมูลฐาน 
 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 
 
333-101   ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน        1(0-3-0) 
     Fundamental Physics Laboratory  

    รายวิชาบังคับเรียนควบกัน : 332-101 
    Concurrent : 332-101 

 การวัดและความผิดพลาด กราฟและสมการ สมดุลแรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์สปริงและการ
สั่น คลื่นนิ่งในเส้นเชือก อุปกรณ์ไฟฟ้าและมาตรไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรงวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เกรตติง
เลี้ยวเบน 

Measurement and errors; graphs and equations; force equilibrium; projectile motion; 
spring and oscillation; standing waves in a string; electric devices and multimeter; direct 
current circuit; alternating current circuit; diffraction gratings 
 
336-214  กินดี ชีวิตดี           2((2)-0-4) 
           Smart Eating and Being Healthy  
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

อาหารดี อาหารหลัก 5 หมู่ อาหารสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ าสะอาด การออกก าลังกาย การ
พักผ่อน อาหารที่ควรเลี่ยง อาหารขยะ เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์   
  Good food,  five essential nutrients, healthy food, food supplements; clean water; 
exercise; rest; avoided food, junk food, alcoholic beverages 
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336-215   ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ        2((2)-0-4) 
   Safety Life from Toxic Substances 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
  สถานการณ์และปัญหาสารพิษร่างกายจัดการกับสารพิษ สารพิษใกล้ตัว กล่องโฟมใส่อาหาร น้ ายาลบ
ค าผิด น้ ายาท าความสะอาดสุขภัณฑ์ น้ ายาถูพ้ืน สารเคมีก าจัดแมลง สารเสพติด บุหรี่ สุรา พืชมีพิษ สัตว์มีพิษ 
มลพิษน้ าและอากาศคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

Situations and problems of toxic substances; body interaction with toxic substances; 
common toxic substances, foam food containers, correction fluid, sanitizers, floor scourers, 
insecticides; drug and substance abuse, cigarette, alcohol; poisonous plant; poisonous and 
venomous animal; water and air pollution; electromagnetic wave 
 
336-216   ยาและสุขภาพ          2((2)-0-4) 
    Drug and Health  
    รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 ยา ยาสามัญประจ าบ้าน ยาที่ใช้เมื่อเป็นหวัด ยาถ่ายยาระบาย ยาแก้ท้องเสีย ยาต้านการติดเชื้อ ยา
แก้ปวดอักเสบ ยาท าแผล วัคซีน วิตามินและเกลือแร่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องส าอาง ความผิดปกติด้าน
การนอน ปัญหาจากการใช้ยา การแพ้ยา ยาผิดแผน การคุมก าเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
  Medicine; household remedy, drugs used in common cold, cathartics and laxatives, 
antidiarrheals, antimicrobials, analgesics and anti-inflammatory drug, wound antiseptics; 
vaccines; vitamins and minerals; food supplements; cosmetics; sleep disorders; problems of 
drug use; drug allergy; drug abuse; contraception; sexually transmitted diseases 
 
340-103  วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อชีวิต        2((2)-0-4) 
   Applied Science for Life 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
  การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ รู้ทันสารเคมีผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจ าวัน จาก
ฟอสซิลสู่เชื้อเพลิง รักษ์โลก รักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อม และ นิวเคลียร์พลังงานในอนาตค 
 Application of science in daily life; understanding of chemicals in daily lIfe products,  
from fossils to fuels, save world save life and save environment and  nuclear; the future 
energy 
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340-151  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน     2((2)-0-4) 
           Science and Technology in Daily Life 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ ย่อโลกไว้ในมือด้วยการสื่อสาร
และโทรคมนาคม รู้ทันสภาพอากาศด้วยอุตุนิยมวิทยา ไปทุกพ้ืนที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และจากต้น
ยางสู่ผลิตภัณฑ์ยาง 
 Application of science and technology in daily life: bring the world into hand with 
communication and telecommunication, weather forecast with meteorology,  go 
everywhere with geographic information system and from rubber tree to rubber products 
 
340-162  สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ      1((1)-0-2) 
           The Aesthetic in Photography 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 แสง สี และเงา; การจัดองค์ประกอบภาพ; สุนทรียะในการถ่ายภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; 
สุนทรียะในการถ่ายภาพพฤติกรรมมนุษย์; สุนทรียะในการถ่ายภาพเพ่ือศิลปะ และ สุนทรียะในการถ่ายภาพ
เพ่ือการสื่อสาร 
 Light and shadow; Image composition; aesthetics in natural and environmental 
photography; aesthetics in human behavioral Imaging; aesthetics in photography for the arts;  
aesthetics in photography for communication 
 
344-111 ชุดวิชาการโปรแกรมและขั้นตอนวิธี     6((5)-2-11) 

Module: Programming Concepts and Algorithms  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : -  

 แนวคิดการโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง เช่น ภาษาซี ภาษาไพทอน ตัวแปร ประเภทข้อมูล นิพจน์ 
ข้อความสั่งและโครงสร้างควบคุมในการโปรแกรม เช่น  การก าหนดค่า การด าเนินงานแบบมีเงื่อนไข การ
ท าซ้ า ฟังก์ชันและพารามิเตอร์ โปรแกรมแบบเวียนเกิดและไม่เวียนเกิด การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี
ในการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์โดยใช้ผังงานและรหัสเทียม การลงรหัส การทดสอบ การแก้ปัญหา
ข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้นและแบบไม่เชิงเส้น  เทคนิคการ
ค้นหาข้อมูลและการเรียงล าดับ การวิเคราะห์ความซับซ้อนของปัญหาและขั้นตอนวิธี แบบใช้ค่าที่ดีที่สุด 
ค่าเฉลี่ย และค่าเลวที่สุด ขั้นตอนวิธีแบบแบ่งแยกและการพิชิต ขั้นตอนวิธีแบบพลวัต ขั้นตอนวิธีแบบละโมบ 
ปัญหาแบบเอ็น-พีคอมพลีต  กรณีศึกษา 
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 Programming concepts with a high-level language such as C, Python; variables; data 
type; expressions; statements and control structures such as the use of sequential, selection 
and repetition control structures; function and parameters; recursive and non-recursive 
program; analyzing and developing algorithms to solve computer problems using flowcharts 
and pseudocode; coding, testing and debugging the program; linear and non- linear data 
structures; searching and sorting techniques; problem complexity and algorithm analysis, 
best case, average case, and worst case; divide and conquer algorithms; dynamic algorithms; 
greedy algorithms; NP-complete problems; case study  
 
344-211 ชุดวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์และฐานข้อมูล    9((8)-2-17) 

Module: Software and Database Development  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 344-111 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
Prerequisite : 344-111 or consent of the program   

 แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  คลาสและออบเจ็กต์ การห่อหุ้ม การสืบทอด และการพ้องรูป 
การวิเคราะห์และการออกแบบเชิงวัตถุ ภาษาการโปรแกรมเชิงวัตถุ เช่น จาวา ระบบแฟ้มข้อมูล วิวัฒนาการ
ของเทคโนโลยีฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล แบบจ าลองข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
กระบวนการนอมอลไลซ์ พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ แคลคูลัสเชิงสัมพันธ์ ภาษาฐานข้อมูลเอสคิวแอล การรักษา
ความปลอดภัยและความเป็นหนึ่งเดียวของฐานข้อมูล หลักการพ้ืนฐานของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
องค์กรและระบบสารสนเทศ แบบแผน เบื้องต้นของการพัฒนาระบบ เช่น แนวทางน้ าตก แนวทางการร่ าง
ต้นแบบและแนวทางเชิงวัตถุ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบ เทคนิคในการรวบรวมและวิเคราะห์
ความต้องการ การวิเคราะห์และจัดท าแบบจ าลองกระบวนการ การจัดท าแบบจ าลองข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล 
การออกแบบระบบ การออกแบบปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้และการออกแบบตามประสบการณ์ของผู้ใช้เบื้องต้น 
กระบวนการในการพัฒนาโดยถือผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง จิตวิทยาของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์และผู้ใช้ 
กรณีศึกษา หรือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
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 Object-oriented programming concept; class and object; encapsulation, inheritance 
and polymorphism; object-oriented analysis and design; object-oriented programming 
language such as Java; File systems; database technology evolutions; database architecture; 
data model; relational database; normalization process; relational algebra; relational 
calculus; SQL; database security and integrity; principles of system analysis and design; 
organization and information system; primary system development paradigms such as 
waterfall, prototyping, and object-oriented approaches; analysis and design tools; 
requirements gathering and analysis techniques; process analysis and modeling; data 
modeling; data dictionary; system design; introduction to UI/UX design; process for user-
centered development; psychology of human computer interaction; case study or project-
based learning 
 
344-222 ระบบปฏิบัติการ        2((2)-0-4) 

Operating Systems  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 344-111 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
Prerequisite : 344-111 or with the consent of the program 
รายวิชาบังคับเรียนร่วม : 344-221 และ 344-223 
Corequisite : 344-221 and 344-223  

 โครงสร้างระบบปฏิบัติการ การจัดการโพรเซส (โพรเซส เธรด การประสานงาน และการจัดตาราง
งานซีพียู ) การจัดการหน่วยความจ า (หน่วยความจ าหลักและหน่วยความจ าเสมือน) กรณีศึกษา
ระบบปฏิบัติการปัจจุบัน 
 Operating-system structures; process management, process, thread, synchronization 
and CPU scheduling; memory management, main memory and virtual memory; case study 
of the current operating systems 
 
344-232 การจัดการความรู้และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ    3((3)-0-6) 

Knowledge Management and Decision Support System  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : -  

 การจัดการความรู้ในองค์กร  แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ  การบริหารจัดการโครงการ  การปรับการจัดการ
ความรู้และกลยุทธ์ทางธุรกิจ  การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานส าหรับการจัดการความรู้  ทีมการจัดการ ความรู้  
ระบบการจัดการความรู้  การบริหารการเปลี่ยนแปลง  โครงสร้างการให้รางวัล  การวัดและประเมินผลการ
ด าเนินงาน  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบต่าง ๆ ระบบสนับสนุน
ผู้บริหาร ประเด็นจรรยาบรรณและระเบียบสังคมของระบบงานสารสนเทศ 
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 Knowledge management in organization;  best practice;  project management;  align 
knowledge management and business strategy;  design the knowledge management 
infrastructure;  knowledge management team; knowledge management system;  change 
management;  reward structures;  performance evaluation; management information 
systems (MIS);  decision support  systems  (DSS);  executive  support  systems  (ESS);  ethical  
and  social  issues  in  information system 
 
344-261 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับทุกคน      3((3)-0-6) 

Artificial Intelligence for Everyone  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 344-111 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
Prerequisite : 344-111 or with the consent of the program  

 นิยามของปัญญาประดิษฐ์  ผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์กับการ
ด าเนินชีวิต ปัญญาประดิษฐ์และการปฏิวัติอุตสาหกรรมค้าปลีก  ปัญญาประดิษฐ์กับการปฏิวัติการเกษตร 
ปัญญาประดิษฐ์กับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมบันเทิง  ปัญญาประดิษฐ์กับผลกระทบของรัฐบาล 
ปัญญาประดิษฐ์กับการเปลี่ยนแปลงการขาย ปัญญาประดิษฐ์กับธุรกิจขนาดใหญ่ ปัญญาประดิษฐ์ของกูเกิล 
ปัญญาประดิษฐ์ของเฟซบุ๊ก ปัญญาประดิษฐ์ของ Amazon ปัญญาประดิษฐ์และการพัฒนา Chatbot 
 Definition of artificial intelligence (AI);  impact of AI; application of AI in reallife; 
artificial intelligence revolutionizing the retail industry; artificial intelligence revolutionizing 
agriculture; artificial intelligence altering the world of entertainment; artificial intelligence 
impact governments; artificial intelligence changingsales,  AI and the big businesses, Google’s 
artificial intelligence, Facebook’s artificial intelligence, Amazon’s artificial intelligence, AI and 
the revolution of the Chatbot   
 
344-311 การประมวลผลเชิงภาษา       3((3)-0-6) 

Language-Oriented Computing  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 344-211 
Prerequisite : 344-211  

 การพัฒนาส่วนเชื่อมโยงผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI) การจัดการข้อผิดพลาด  สตรีมอินพุต/เอาต์พุต การ
สื่อสารระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ด้วยซอกเก็ต มัลติเธรดดิง การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล เฟรมเวิร์ค
ส าหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน แนะน าการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุข้ันสูง เช่น ภาษาจาวา  
 Development of Graphical User Interfaces (GUIs); exception handling; input/output 
streams; client-server communication with socket; multi-threading; database connectivity; a 
framework for web application; introduction to advanced object-oriented programming 
language such as java 



87 
 

344-331 วิทยาการข้อมูล        3((3)-0-6) 
Data Science  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 344-201 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
Prerequisite : 344-201 or with the consent of  the program  

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวิทยาการข้อมูล การเตรียมข้อมูล การออกแบบคลังข้อมูล การใช้เครื่องมือใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจแบบต่าง ๆ ประเด็นจรรยาบรรณและระเบียบสังคมในวิทยาการข้อมูล  
ประเด็นท้าทายในวิทยาการข้อมูล  
 Introduction to data science; data wrangling; design of data warehouses; use  analysis 
tools to support decision makings; ethical and social issues in data science; challenging 
issues in data science 
 
344-332 การท าเหมืองข้อมูล       3((3)-0-6) 

Data Mining  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 344-201 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
Prerequisite : 344-201 or with the consent of  the program  

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท าเหมืองข้อมูล การเตรียมข้อมูล เทคนิคและกระบวนการต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การท าเหมืองข้อมูล การสกัดกฎและการแทนความรู้จากการเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 Introduction to data mining; data wrangling; techniques and processes in data mining; 
rule extraction and knowledge representations from machine learning 
 
344-333 การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเชิงภาพ    3((3)-0-6) 

Data Analytics and Visualization 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 344-111 
Prerequisite : 344-111  

 วิธีการเก็บข้อมูล การเตรียมข้อมูล แนวคิด กระบวนการและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล หลักการ
พ้ืนฐานและการออกแบบการแสดงข้อมูล เทคนิคการน าข้อมูลมาใช้งาน การวิเคราะห์ข้อมูลจริง ซอฟต์แวร์
ส าหรับวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลเชิงภาพ การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบหลายมิติและกราฟ 
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 
 Data collection; data preparation; analytical concept, process and techniques; data 
visualization fundamentals and design principles; enriching data techniques;  analytics in real 
data; analytical and visualization software; data representation in multi-dimensions and 
graphs; data privacy 
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344-334 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ       3((3)-0-6) 
Business Intelligent System  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 344-111 
Prerequisite : 344-111  

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบธุรกิจอัจฉริยะ (BI) กลยุทธ์ BI  เทคโนโลยี BI เช่น แดชบอร์ด การ
รายงานเฉพาะกิจ เครื่องมือค้นหาข้อมูลและบริการข้อมูลบนคลาวด์ การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ การ
รายงานธุรกิจ ซอฟต์แวร์ BI ประเด็นด้านจริยธรรมและสังคมใน BI 
 Introduction to business intelligence (BI); BI strategies; BI technologies such as  
dashboards, ad hoc reporting, data discovery tools and cloud data services; business process 
management;  business reporting; BI software; ethical and social issues in BI 
 
344-341 วิศวกรรมซอฟต์แวร์       3((3)-0-6) 

Software Engineering  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 344-211 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
Prerequisite : 344-211 or with the consent of  the program  

 หลักการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แบบจ าลองกระบวนการแบบต่าง ๆ  วิศวกรรมความต้องการ  การ
ออกแบบซอฟต์แวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ เทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์ การบ ารุงรักษาระบบ ประเด็น
เกี่ยวกับการบริหารจัดการและประกันคุณภาพของซอฟต์แวร์ การประมาณต้นทุนค่าใช้จ่ายของซอตฟ์แวร์ 
กรณีศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน 
 Principles of software engineering; software process models; requirements 
engineering; software design; software implementation; software testing technique; system 
maintenance; software assurance and management issues; software cost estimation; case 
study or project-based learning 
 
344-342 เทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์      3((3)-0-6) 

Software Testing Techniques  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 344-341 
Prerequisite : 344-341 

 หลักการพ้ืนฐานของการทดสอบซอฟต์แวร์ ระดับและกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ มาตรฐาน
ส าหรับการทดสอบซอฟต์แวร์ เทคนิคการทดสอบเชิงฟังก์ชัน เทคนิคการทดสอบเชิงโครงสร้าง เครื่องมือ
อัตโนมัติส าหรับการทดสอบซอฟต์แวร์ การจัดท ารายงานและเอกสารการทดสอบ 
 Basic principles of software testing; software testing levels and process; standards for 
software testing; function-oriented testing techniques; structure-oriented testing techniques; 
automated tools for software testing; testing report and documentation 
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344-352 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์      3((3)-0-6) 
Computer Network Systems  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 344-351 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
Prerequisite : 344-351 or with the consent of  the program  

 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  การเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายด้วยโปรโตคอลทีซีพี/ไอ
พี โปรโตคอลชั้นเครือข่าย IP และ หมายเลข IP โปรโตคอลชั้นทรานสปอร์ต UDP และ TCP โปรแกรม
ประยุกต์ทางเครือข่ายและโปรโตคอลที่ใช้  HTTP, FTP, SMTP, DNS และ DHCP   
 Computer networks and the Internet;  internetworking with TCP/IP protocal; network 
layer protocol: IP, IP address; transport layer protocols : UDP, TCP;  network applications and 
protocols: HTTP, FTP, SMTP, DNS and DHCP 
 
344-353 ความม่ันคงของระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์    3((3)-0-6) 

Computer Systems and Network Security  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 344-223 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
Prerequisite : 344-223 or with the consent of  the program  

 กฎหมาย จริยธรรม และประเด็นที่ต้องค านึงถึงเพ่ือความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร ชนิดและ
แหล่งที่มาของภัยคุกคามของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การจัดการเรื่องความมั่นคง การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงและการวางแผนเพ่ือความมั่นคง  นโยบายความมั่นคง เทคโนโลยีส าหรับความมั่นคง ไฟร์วอลล์ และวีพี
เอ็น  การตรวจจับการบุกรุก  การควบคุมการเข้าถึง และเครื่องมืออ่ืน ๆ 
 Legal, ethical, and professional issues in information security; types and sources of 
computer system and network threats; security management; risk analysis and planning for 
security; security policy; security technology; firewalls and VPN; intrusion detection; access 
control and other security tools; 
 
344-361 หลักการปัญญาประดิษฐ์       3((3)-0-6) 

Principles of Artificial Intelligence  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 344-111 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
Prerequisite : 344-111 or with the consent of  the program  

 ความรู้เบื้องต้นทางปัญญาประดิษฐ์ พ้ืนฐานและกระบวนการทางปัญญาประดิษฐ์ กระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงการค้นหา การแทนความรู้และการให้เหตุผล การเรียนรู้ของเครื่อง โครงข่ายประสาทเทียม 
ตรรกศาสตร์คลุมเครือ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์กับงานด้านต่าง ๆ 
 Principle of artificial intelligence; fundamentals and methodology in artificial 
intelligence; problem solving through searching; knowledge representation and reasoning; 
machine learning; neural networks; fuzzy logic; applications in artificial intelligence 
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344-362 การเรียนรู้ของเครื่อง       3((3)-0-6) 
Machine Learning  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 344-201 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
Prerequisite : 344-201 or with the consent of  the program  

 การเข้าใจข้อมูล การเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์การถดถอย การเรียนรู้แบบมีผู้สอน การเรียนรู้แบบ
ไม่มีผู้สอน การจัดกลุ่มแบบศูนย์กลาง การจัดกลุ่มแบบล าดับขั้น ขั้นตอนวิธีเคเอ็นเอ็น ต้นไม้ตัดสินใจ ซัพ
พอร์ตเวกเตอร์แมชชีน โครงข่ายประสาทเทียมพ้ืนฐาน การวัดประเมินผล การเลือกโมเดล การสกัดลักษณะ
และการเปลี่ยนรูป การจัดการข้อมูลไม่สมดุล ปัญหาการเข้ารูปเกินไป การเรียนรู้แบบกลุ่ม การประยุกต์การ
เรียนรู้ของเครื่อง 
 Data understanding; data preparation; regression analysis; supervised learning; 
unsupervised learning; center-based clustering; hierarchical clustering; KNN algorithm; 
decision tree; support vector machine; basic artificial neural networks; performance 
evaluation; model selection; feature extraction and transformation; handling imbalanced 
data; problem of overfitting; ensemble learning; application of machine learning 
 
344-373 พื้นฐานการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัล     3((3)-0-6) 

Fundamentals of Digital Image Processing  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 344-201 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
Prerequisite : 344-201 or with the consent of  the program  

 พ้ืนฐานการประมวลผลภาพดิจิทัลและการประยุกต์  องค์ประกอบของการมองเห็น การได้มาซึ่ง
สัญญาณภาพ การสุ่มและควอนไตซ์สัญญาณภาพ การแปลงค่าความเข้ม ภาพสีดิจิทัลและพ้ืนฐานของการ
ประมวลผลภาพสี 
 Fundamentals of digital image processing and their applications; elements of visual 
perception; image acquisition; image sampling and quantization; intensity transformations; 
digital color and basic of color image processing 
 
344-374 การประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลช้ันสูง     3((3)-0-6) 

Advanced Digital Image Processing  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 344-373 
Prerequisite : 344-373  

 การแปลงรูปภาพเชิงเรขาคณิต การด าเนินการทางสัณฐานวิทยา การกรองภาพเชิงพ้ืนที่ การกรอง
ภาพในโดเมนความถี่ การลดสัญญาณรบกวน การปรับปรุงภาพเบลอ การแปลงพิกัดระหว่างภาพให้ตรงกัน 
การบีบอัดข้อมูลภาพ การตรวจหาขอบของวัตถุในภาพ 



91 
 

 Geometric image transformations; morphological operations; spatial filtering; filtering 
in frequency domain; noise removal; image de-blurring; image registration; image 
compression; edge detection 
 
344-401 วิทยาการเข้ารหัสลับและความปลอดภัย     3((3)-0-6) 

Cryptography and Security  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 344-201 
Prerequisite : 344-201  

 หลักการความปลอดภัยของข้อมูล ความจ าเป็นที่มีความปลอดภัยของข้อมูล ภัยคุกคามและการโจมตี  
ระบบรหัสลับ การวิเคราะห์การเข้ารหัสลับและการโจมตีแบบตะลุย  วิทยาการเข้ารหัสลับแบบดั้งเดิม  
วิทยาการเข้ารหัสลับแบบกุญแจสมมาตร เช่น มาตรฐานรหัสลับ DES  วิทยาการเข้ารหัสลับแบบกุญแจ
อสมมาตร  เช่น มาตรฐานรหัสลับ RSA  ลายมือชื่อดิจิทัลและฟังก์ชันแฮช การประยุกต์ใช้วิทยาการเข้ารหัส
ลับในปัจจุบัน 
 Principles of data security; the need of data security; threats and attacks;  
cryptosystem; cryptanalysis;  classic cryptography; symmetric-key cryptography such as data 
encryption standard (DES); asymmetric-key cryptography such as RSA; digital signature and 
hash functions; current applied cryptography 
 
344-431 ข้อมูลขนาดใหญ่        3((3)-0-6) 

Big Data  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 344-111 
Prerequisite : 344-111  

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่และคลังข้อมูล องค์ประกอบข้อมูลขนาดใหญ่ การค านวณ
แบบกระจาย คลาวด์และข้อมูลขนาดใหญ่ ฐานข้อมูลข้อมูลขนาดใหญ่ แบบจ าลองข้อมูลขนาดใหญ่และระบบ
การจัดการ ฮาดูป การรวมและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การน าข้อมูลขนาด
ใหญ่ไปใช้งานในโลกแห่งความจริง 
 Introduction to Big Data and data warehouse;  Big Data structure; distributed 
processing; cloud and Big Data;  Big Data database; Big Data modeling and management 
systems; Hadoop; Big Data integration and processing; Big Data analytics; applying Big Data in 
real-life 
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344-432 เทคโนโลยีฐานข้อมูลยุคถัดไป      3((3)-0-6) 
Next Generation Database Technologies  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 344-211 
Prerequisite : 344-211  

 วิวัฒนาการของฐานข้อมูล ประเภทของฐานข้อมูลกึ่งโครงสร้าง (คีย์-ค่า เอกสาร สดมภ์ และข้อมูลที่
เชื่อมต่อกัน) การประยุกต์แนวคิดของคลังข้อมูลกับฐานข้อมูลกึ่งโครงสร้าง กรณีศึกษาฐานข้อมูลกึ่งโครงสร้าง
ปัจจุบัน 
 Database revolution; types of  semi-structured databases, key-value, document, 
column and connected data; applying data warehouse concept with semi-structured 
databases; case study of the current semi-structured databases 
 
344-441 การจัดการโครงการและคุณภาพซอฟต์แวร์    3((3)-0-6) 

Software Project and Quality Management  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 344-341 
Prerequisite : 344-341  

 แนวคิดของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และกระบวนการ ทบทวนแบบจ าลองของการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
บทบาทของการจัดการโครงการและผู้จัดการ เครื่องมือส าหรับการจัดการโครงการ การประมาณขนาดและ
ค่าใช้จ่ายของโครงการ การเจรจาต่อรองและการจัดท าสัญญา การก าหนดโครงการ การวางแผนและ
ก าหนดการ การติดตามและควบคุม การจัดการความเสี่ยง การจัดการทรัพยากร การจัดการทีมงาน การ
จัดการคุณภาพซอฟต์แวร์ การจัดรูปแบบซอฟต์แวร์ 
 Concepts of software products and processes; review of software development 
model; role of project management and manager; tools for project management; size and 
cost estimation; negotiation and contract writing; project defining, planning, and scheduling; 
monitoring and controls; risk management; resource management; team management; 
software quality management; software configuration management 
 
344-442 การวัดและประเมินซอฟต์แวร์      3((3)-0-6) 

Software Measurement and Evaluation  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 344-341 
Prerequisite : 344-341  

 ความซับซ้อนของซอฟต์แวร์ แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด เมทริกซ์ซอฟต์แวร์และการประเมิน 
วิธีการและเทคนิคส าหรับการวัดและการประเมินซอฟต์แวร์ เครื่องมือและมาตรฐาน การประยุกต์และการ
ฝึกฝน 
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 Software complexity; fundamentals of measurement, software metrics and 
evaluation; methods and techniques for software evaluation; tools and standards; 
applications and practices 
 
344-451 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์     3((3)-0-6) 

Internet Technology and Applications  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 344-221 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
Prerequisite : 344-221 or with the consent of  the program  

 ระบบปฏิบัติการส าหรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต องค์ประกอบของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ โครงสร้าง
ระบบไฟล์ โปรแกรมบรรณาธิการและอรรถประโยชน์ การเขียนโปรแกรมเชลล์ การติดตั้งบริการบน
อินเทอร์เน็ต HTTP, FTP, SMTP, DNS และ DHCP การบริหารและจัดการระบบ 
 Operating system for the Internet; components of Unix operating system; file system 
structure; editors and utilities; shell programming; internet service installation: HTTP, FTP, 
SMTP, DNS and DHCP; system administration and management 
 
344-461 โครงข่ายประสาทและการเรียนรู้เชิงลึก     3((3)-0-6) 

Neural Networks and Deep Learning  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 344-361 
Prerequisite : 344-361 

 การเรียนรู้จากข้อมูล ตัววัดระยะห่างและความคล้าย การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก การแยกค่าเอก
ฐาน ขั้นตอนวิธีลดจ านวนมิติข้อมูล สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียม โครงข่ายประสาทแบบป้อนไป
ข้างหน้า การเรียนรู้เวกเตอร์ควอนไทซ์เซชั่น แผนที่จัดกลุ่มตนเอง ฟังชันก์เชิงวงรี การสร้างโมเดลโครงข่าย
ประสาทและการประเมินผล การเรียนรู้แบบเพิ่มขึ้น โครงข่ายประสาทเชิงลึก การประยุกต์ขั้นตอนวิธีโครงข่าย
ประสาท 
 Learning from data; distance and similarity measures; principal component analysis; 
singular value decomposition; dimensionality reduction algorithm; artificial neural networks 
architecture; feedforward neural network; Learning vector quantization; self-organized map; 
radial basis function; neural network modeling and evaluation; incremental learning; deep 
neural networks; applications of neural networks algorithms 
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344-462 การรู้จ ารูปแบบ        3((3)-0-6) 
Pattern Recognition  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 344-361 
Prerequisite : 344-361  

 ภาพรวมของปัญหาการรู้จ ารูปแบบ การสกัดข้อมูลและการน าเสนอ การเลือกคุณลักษณะ การ
วิเคราะห์องค์ประกอบหลัก การวิเคราะห์จ าแนกเชิงเส้น การแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมีนและสเปกตรัม การ
เรียนรู้แบบก าลังสองน้อยที่สุด การตรวจจับและแบ่งกลุ่มรูปแบบ แอปพลิเคชันเกี่ยวกับการรู้จ ารูปแบบ เช่น 
การตรวจจับและยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า การตรวจจับและรู้จ าป้ายทะเบียนรถ 
 Overview of problem of pattern recognition; information extraction and their 
representation; feature selection; principal component analysis; linear discriminant analysis; 
k-mean and spectral clustering; least-squares learning; pattern detection and classification; 
applications in pattern recognition such as face detection and authentication, license plate 
detection and recognition 
 
344-463 อินเทอร์เน็ตของหุ่นยนต์       3((3)-0-6) 

The Internet of Robotic Things  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 344-361 
Prerequisite: 344-361  

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับอินเทอร์เน็ตของหุ่นยนต์ (IoRT) สถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ตของหุ่นยนต์ การ
รวมสภาพแวดล้อมอัจฉริยะและแอปพลิเคชันหุ่นยนต์ ความปลอดภัยอินเทอร์เน็ตของหุ่นยนต์  แอปพลิเคชัน 
IoRT และการป้องกันความเป็นส่วนตัว การตรวจสอบอัตโนมัติและการตรวจสอบความถูกต้องของระบบ 
IoRT ความท้าทายด้านการวิจัยใน IoRT 
 Introduction to Internet of Robotic Things (IoRT); IoRT architecture; integration of 
smart environments and robotic applications; IoRT security; IoRT applications and their 
privacy protection; automated verification and validation of IoRT systems; research 
challenges in the IoRT 
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344-471 คอมพิวเตอร์วิทัศน์และการประยุกต์     3((3)-0-6) 
Computer Vision and Applications  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 344-201 
Prerequisite: 344-201  

 ข้อมูลและการแทนข้อมูลด้วยแบบ การแบ่งแยกวัตถุในภาพ การสกัดหาคุณลักษณะพิเศษ วิธีการ
ตัดสินใจด้วยวิธีทางสถิติ การจ าแนกวัตถุ การรู้จ ารูปแบบ การเรียนรู้แบบมีและไม่มีผู้สอน การวิเคราะห์
ภาพเคลื่อนไหว 
 Data and pattern representation; image segmentation; feature extractions; statistical 
decision methods; object classifications; pattern recognitions; supervised and unsupervised 
learning; motion analysis 
 
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล        2((2)-0-4) 

Digital Technology Literacy  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
Prerequisite : -   

 การเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างเข้าใจและปลอดภัย   
ฝึกฝนการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่จ าเป็นต่อการท างาน   การฝึกใช้งานแอปพลิเคชันในคลาวด์คอมพิวติ้ง 
เพ่ือการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 Learn and utilize current technology and future trends in a secure and 
understandable way; practice the applications needed to work; uses of cloud computing 
applications for work effectively 
 
345-211 หลักการโปรแกรม       3((3)-0-6) 

Principles of Programming  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 345-104 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
Prerequisite : 345-104 or with the consent of  the program    

 พ้ืนฐานการโปรแกรม  แนวคิดเรื่องชนิดของข้อมูล  ชนิดข้อมูลแบบมีและไม่มีโครงสร้าง  นิพจน์  
ข้อความสั่งในการโปรแกรม  เช่น การก าหนดค่า  การด าเนินงานแบบมีเงื่อนไข  การด าเนินงานแบบลูป 
โปรแกรมย่อยและพารามิเตอร์ การโปรแกรมเชิงโครงสร้างเป็นบล็อก โปรแกรมแบบเวียนเกิด  แถวล าดับแบบ
หนึ่งมิติและสองมิติ  สายอักขระ แฟ้มข้อมูลและตัวชี้  การเขียนเอกสารประกอบโปรแกรม  แนะน าการใช้
ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง เช่น ภาษาซี 
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 Introduction to programming;  data type concept;  primitive and structured and 
unstructured data type;  expressions;  statements and control structures: value assign, 
criteria operation, loop operation; 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 การแจก
แจงร่วมและการแจกแจงตามขอบ ความแปรปรวนร่วม การแจกแจงมีเงื่อนไข ค่าคาดหมายมีเงื่อนไข การแจก
แจงปรกติสองตัวแปรฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม 
 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 
 
346-223 คณิตสถิติศาสตร์ 1                3((3)-0-6) 
  Mathematical Statistics I   
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 346-221  

    Prerequisite : 346-221 
สถิติอันดับ อสมการความน่าจะเป็น การลู่เข้าของตัวแปรสุ่ม ตัวอย่างสุ่มและการแจกแจงของสิ่ง

ตัวอย่าง คุณสมบัติของค่าเฉลี่ยและของความแปรปรวนของตัวอย่างจากการแจกปรกติ การประมาณค่าแบบ
จุดตัว ตัวประมาณค่าโมเมนต์ ตัวประมาณค่าควรจะเป็นสูงสุด ตัวประมาณค่าเบส์ ตัวประมาณค่าก าลังสอง
น้อยสุด 

Order statistics; probability inequality; convergence of random variables; random 
samples and sampling distributions; properties of the sample mean and variance of sample 
from normal distribution; point estimation; moment estimator; maximum likelihood 
estimator; Bayes estimator; least squared estimator 
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346-231 การประกันภัยเบื้องต้น       3((3)-0-6) 
              Introduction to Insurance 

   รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
   Prerequisite: - 

ความเป็นมา ความหมายและประโยชน์ของการประกันภัย ความเสี่ยงภัย แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการ
ประกันภัย 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 

 
346-232 การวิเคราะห์การถดถอย               4((3)-2-7) 

Regression Analysis 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 346-111 หรือ 347-204  
  Prerequisite : 346-111 or 347-204 

แผนภาพการกระจาย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เชิงเดียว การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว การ
ใช้เมทริกซ์ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว การอนุมานการถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว การตรวจสอบ
ตัวแบบการถดถอยและการแปลงข้อมูล การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ การเลือกตัวแบบและเกณฑ์
ส าหรับการเลือกตัวแบบการถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์การถดถอยเมื่อตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรดัมมี่ การ
ถดถอยลอจิสติก การประยุกต์ใช้โปรแกรมส 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 selection and criteria for model selection; regression analysis with dummy 
independent variable; logistic regression; computer software applications 
 
346-241  การวิจัยด าเนินการเบื้องต้น             3((2)-2-5) 

Introduction to Operations Research  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 346-211  
Prerequisite : 346-211 

ตัวแบบก าหนดการเชิงเส้น ผลเฉลยเชิงพีชคณิต ผลเฉลยเชิงกราฟ ขั้นตอนวิธีซิมเพลกซ์ ภาวะคู่กัน 
การวิเคราะห์ความไว การประยุกต์ก าหนดการเชิงเส้นและข้ันตอนวิธีหาผลเฉลยของก าหนดการจ านวนเต็ม 
ปัญหาการจัดสรรงาน ปัญหาการขนส่ง และการวิเคราะห์ข่ายงาน การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
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Linear programming model; algebraic solutions; graphical solutions;  simplex 
algorithm; duality; sensitivity analysis; application of linear programming and algorithms for 
solving integer programming, assignment problems, transportation problem and network 
analysis; use of computer package 
 
346-321 คณิตสถิติศาสตร์ 2                3((3)-0-6) 
  Mathematical Statistics II 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 346-223  

   Prerequisite : 346-223 
ทบทวนการประมาณค่าแบบจุด คุณสมบัติของตัวประมาณ ตัวประมาณไม่เอนเอียง ความ

แปรปรวนต่ าสุดเอกรูป ทฤษฎีบทของเราว์และแบลเวลล์ การประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมุติฐาน การ
ทดสอบก าลังสูงสุด บทตั้งเนย์แมน-เพียร์สัน การทดสอบก าลังสูงสุดเอกรูป การทดสอบอัตราส่วนภาวะน่าจะ
เป็น 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 
 
346-322  เทคนิคการชักตัวอย่าง              3((3)-0-6) 

 Sampling Techniques  
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 346-221 หรือโดยความเห็นชอบของผู้สอน 

  Prerequisite : 346-221 or Lecturer consent 
การส ารวจด้วยตัวอย่าง การชักตัวอย่างแบบสุ่มเชิงเดี่ยว การประมาณค่าเฉลี่ย ค่ารวม ค่าสัดส่วน 

และความแปรปรวน การก าหนดขนาดตัวอย่าง การชักตัวอย่างแบบมีระบบ การชักตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้น
ภูมิ ตัวประมาณอัตราส่วนและการถดถอย การชักตัวอย่างแบบเกาะกลุ่ม การชักตัวอย่างแบบเกาะกลุ่มสอง
ชั้น การประมาณขนาดประชากร  

Sample survey; simple random sampling; estimation for mean, total, proportion 
and variance; systematic sampling; stratified sampling; ratio estimation; cluster sampling; 
two-stage cluster sampling; non-probability sampling; estimating the population size 
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346-332  การวิเคราะห์เชิงท านาย       3((2)-2-5) 
  Predictive Analytic  

  รายวิชาบังคับก่อน: 346-111  
    Prerequisite : 346-111 

 แนวคิดพ้ืนฐานในการพยากรณ์ การพยากรณ์เชิงปริมาณ เทคนิคการปรับเรียบโดยวิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่  
วิธีท าให้เรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล  การใช้ตัวแบบโฮลต์และตัวแบบวินเตอร์ การพยากรณ์กรองปรับได้
อนุกรมเวลาแบบฉบับ การพยากรณ์โดยอนุกรมเวลาบ๊อกซ์-เจนกินส์การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
 Basic concepts of forecasting; quantitative forecasting; smoothing techniques using 
moving average; exponential smoothing methods; Holt’s model; Winters’ model; adaptive 
filtering; classical time Series; Box-Jenkins time series forecasting; computer software 
applications 
 
346-333 การออกแบบการทดลองเบื้องต้น                                 3((3)-0-6) 
  Introduction to Experimental Designs 
  รายวิชาบังคับก่อน : 346-232  
  Prerequisite : 346-232 
 หลักเบื้องต้นของการออกแบบการทดลอง แผนแบบสุ่มสมบูรณ์ การเปรียบเทียบระหว่างทรีตเมนต์
และการทดสอบเชิงตั้งฉาก แผนแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ แผนแบบจัตุรัสละติน การทดลองแบบแฟกทอเรียล 
แผนแบบสปลิตพล็อต การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  

Principles of experimental designs; completely randomized designs; treatment 
comparisons and orthogonal tests; randomized complete block designs; Latin square 
designs; factorial experiments; split-plot designs; analysis of covariance; computer software 
applications 

 
346-334 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น               3((3)-0-6) 
  Introduction to Research Methodology 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 346-321  
   Prerequisite : 346-321 
 ความหมายและประเภทการวิจัย  กระบวนการวิจัย การก าหนดปัญหา การทบทวนวรรณกรรม  
กรอบแนวคิดและขอบข่ายทางทฤษฎี  สมมุติฐานการวิจัย  การออกแบบการวิจัย  การเก็บข้อมูล  การจัดการ
กับข้อมูล  การประมวลผล  การวิเคราะห์และแปลความหมาย  การเขียนรายงาน  การเผยแพร่ผลงาน  การ
เขียนข้อเสนอโครงการ  จรรยาบรรณของนักวิจัย 
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 Meaning and types of research; research process; problem setting; literature review; 
conceptual and theoretical framework; research hypotheses; research designs; data 
collection; data management; data processing; data analysis and interpretation; report 
writing; project proposal writing; ethics of researchers 
 
346-342  ตัวแบบระบบแถวคอยเบื้องต้น              3((3)-0-6) 

Introduction to Queuing Models    
รายวิชาบังคับเรียนก่อน 346-221 ความน่าจะเป็นส าหรับสถิติศาสตร์ 
Prerequisite : 346-221 

 ทบทวนอนุกรม ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น โครงสร้างพ้ืนฐานของตัวแบบแถวคอย 
กระบวนการเกิดและตาย ตัวแบบคิวบนกระบวนการเกิดและตาย ตัวแบบแถวคอยที่ไม่ใช้การแจกแจ งเอ็ก
โพเนนเชียล เครือข่ายแถวคอย 

Review of series, random variable and probability distributions; basic structure of 
queuing models; the Birth-and-Death process; queuing models involving nonexponential 
distributions; queuing networks. 
 
346-442  กระบวนการสโตแคสติก               3((3)-0-6) 

Stochastic Process 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 346-221  

    Prerequisite : 346-221 
แนวเดินเชิงสุ่ม ลูกโซ่แบบมาร์คอฟ กระบวนการเลขชี้ก าลังและปัวซง กระบวนการเกิดดับ 

กระบวนการแตกกิ่ง กระบวนการทวนซ้ า 
Random walk; Markov chain; exponential and Poisson process; birth-death process; 

branching process; renewal process 
 
346-444 การจ าลองสถานการณ์ส าหรับการจัดการโลจิสติกส์          3((3)-0-6) 
  Simulation for Logistics Management 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
  Prerequisite: - 
 แนวคิดการจ าลองสถานการณ์เพ่ือช่วยในการตัดสินใจ การจ าลองเชิงสถิตย์ การจ าลองแบบไม่
ต่อเนื่อง  การประยุกต์การจ าลองกับปัญหาทางโลจิสติกส์ การวิเคราะห์ข้อมูลของผลการจ าลอง การทวนสอบ
และความแม่นของตัวแบบการจ าลอง การออกแบบการทดลองส าหรับการจ าลอง การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อการจ าลองสถานการณ์  
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 Concept of simulation for decision making; Static simulation; Discrete simulation; 
Application of simulation for logistics problem; Data analysis of simulation outputs; 
Verification and validation of simulation model;  Design of experiment for simulation; Using 
computer program for simulation 
 
347-204 ความน่าจะเป็นและสถิติ                3((3)-0-6) 
  Probability and Statistics 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
  Prerequisite: - 

 ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงค่าตัวอย่างและพรรณา
ข้อมูล การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การถดถอยและ
สหสัมพันธ์อย่างง่าย 
 Probability; random variables and probability distributions; sampling distributions and 
data descriptions;  estimations; hypothesis testing; one-way analysis of variance; simple 
regression and correlation 
 
348-103  การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี        2((2)-0-4) 
           Applied Nanotechnology 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
   ทรรศนะคติทางนาโนเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี
ทางด้านสุขภาพเภสัชกรรมและทางการแพทย์ การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีทางด้านอาหารและเกษตรกรรม 
การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหรรมและการขนส่ง การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีทางด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม การ
สืบค้นการประยุกต์นาโนเทคโนโลยี ความปลอดภัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีและความตระหนักความเป็นพิษ
ทางนาโนเทคโนโลยี 
  Nanotechnology perspectives; nanoscience and nanotechnology; nano-applications 
for Health, pharmaceutical and medical; nano-applications for food and agriculture; nano-
applications for production industrials and logistics; nano-applications for energy and 
environment; nano-applications for electronics, Information technology (IT) and engineering; 
exploration of applied nanotechnology and pitching for nanotechnology startup; nano-safety 
and awareness of nanotoxicology 
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388-100  สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์       1((1)-0-2) 
            Health for All 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

หลักการและขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์จ าลอง  
ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแลเบื้องต้นของอาการทางจิต การดูแล
สุขภาพตามวัย แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
  Principle and steps of basic life support, practice of basic life support in simulated 
situation; common mental health problems,  warning signs, initial assessment and care; 
concepts of health and health promotion; first aid 
 
472-116  ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น       1((1)-0-2) 
           Local Arts and Fabric 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

เรียนรู้ เห็นคุณค่า ซาบซึ้งในงานศิลปะของท้องถิ่น เห็นประโยชน์ของศิลปะ สะท้อนความเป็นอยู่
ภายในท้องถิ่นผ่านกิจกรรม เช่น การลงพ้ืนที่ในท้องถิ่นเพ่ือแลกเปลี่ยนพูดคุยและเรียนรู้กับครูชุมชน 
  Learning, knowing value and appreciate the local arts; knowing the arts of reflecting 
life of local people through visiting and exchanging knowledge with the community leaders
  
472-117  สุขภาพดี ชีวีมีสุข        1((1)-0-2) 
            Keeping Fit : Enjoy Healthy and Happy Life 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
  การมีสุขภาพดีและชีวิตมีความสุข การใช้ปัจจัยเบื้องต้นของการออกก าลังกายและคงไว้ซึ่งความมี
สุขภาพดี ความส าคัญในการเสริมสร้างสุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ความรู้สึก ความส าคัญของ
การกีฬาการออกก าลังกายสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความส าคัญของการมีความสุข และ 
นิสัยการกินดีอยู่ดี   
 Living healthy and happy life; applying basic techniques regarding fitness and keeping 
healthy; the importance of physical, mental and emotional wellbeing; sports and fitness 
improve relationships among individuals; a necessity to overall happiness and healthy eating 
habits 
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472-118  เงินในกระเป๋า          2((2)-0-4) 
  Pocket Money 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 ความส าคัญของการออมเงิน การตั้งเป้าหมายการออม วางแผนการใช้จ่ายและการออมอย่างมี
ประสิทธิภาพ การค านวณเงินออมเพ่ือกรณีฉุกเฉิน 
  The importance of money saving; saving target; saving and spending plan to achieve 
target effectively; calculation of saving for emergency case 
 
874-192   กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน   2((2)-0-4) 
    Law Relating to Occupations and Everyday Life 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน กฎหมายที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพและธุรกิจ เช่น  กฎหมายแรงงาน  กฎหมายธุรกิจ 
กฎหมายภาษีอากร กฎหมายสาธารณสุขและความรับผิดทางการแพทย์ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน  
   General principles of law and legal enforcement; laws relating to daily life; laws 
relating to occupations and business - labour law, business law, taxation law,  law on public 
health and medical liability, information and technology law, intellectual property law, 
environmental law, laws relating to ASEAN 
 
874-193   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   2((2)-0-4) 
             General Principles of Law and Judicial Process  
    รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
  กฎหมายกับความยุติธรรมทางสังคม ความส าคัญของกระบวนการยุติธรรมกับชีวิตประจ าวัน แนวคิด 
หลักการ ความหมายของการบริหารงานยุติธรรมทางแพ่ง อาญา และปกครอง ความหมายของกฎหมายใน
ฐานะที่เป็นข้อบังคับของสังคมและประเทศชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายที่ส าคัญในการด าเนินชีวิต หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม 
กระบวนการยุติธรรมทางเลือก ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการยุติธรรมในชีวิตประจ าวัน 
 
 



104 
 

   Law and social justice; importance of justice administration in daily life; Concepts, 
principles and definition of the administration of civil justice, criminal justice and 
administrative justice; meaning of law as regulations of the society and the nation; relation 
between law and other relating disciplines; basic knowledge about general laws; the 
essential laws for daily life; the principle of Rechtsstaat (legal state) and the rule of law; 
alternative justice and problems which occur in the administration of justice in daily life 
 
874-194  ภาษีอากรกับชีวิต        2((2)-0-4) 
            Taxation and Life  
    รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีอากรกับชีวิตประจ าวัน แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานการจัดเก็บภาษีอากร 
ภาระภาษีของบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือหน่วยภาษีอ่ืนที่ เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพหรือการประกอบ
ธุรกิจ ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะ การวางแผน
ภาษีอากรเพ่ือการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม  
  Relation between taxation and daily life, the basic concept and principles of 
taxation, natural persons, juristic persons, and other units tax burden relating to occupations 
and business -  personal income tax, corporate income tax, value added tax and specific 
business tax; tax planning for living with social responsibility 
 
874-195   สิทธิมนุษยชนกับความเป็นพลเมือง      2((2)-0-4)                             
             Human Rights and Citizenship  
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

 แนวคิดสิทธิมนุษยชน บทบาทและการพัฒนาของสิทธิมนุษยชนระดับสากลและสังคมไทย มโนทัศน์
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน นโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชน  แนวคิดทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคมของบุคลากรภาครัฐ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมมาภิบาล ประเด็น
ปัญหาทางจริยธรรมในยุคโลกาภิวัฒน์ ผลกระทบทางสังคม แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับประเด็นดังกล่าว  
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Concepts of human rights, and the evolution of human rights in international aspects 
and Thailand; the conceptions and laws relating to human rights; the developmental public 
policies that affect human rights; the concept of moral, ethical, and social responsibility of 
government personnel; behaving according to good governance; ethical issues in 
globalization, the impact of social; ethical and moral development, and the laws relating to 
such issues 

 
875-103  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1        4(4-0-8) 
   Microeconomics I 
   รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

ความหมาย และหลักของวิชาเศรษฐศาสตร์ ประโยชน์จากการค้า การท า งานของตลาด อุปสงค์
อุปทาน ดุลยภาพตลาด ความยืดหยุ่น และการประยุกต์อุปสงค์ อุปทานและนโยบายรัฐบาล ตลาดและ
สวัสดิการ เศรษฐศาสตร์ภาคสาธารณะ พฤติกรรมของหน่วยผลิตในตลาดแข่งขัน สมบูรณ์ และผูกขาดต้นทุน
ทางสวัสดิการของการผูกขาด ตลาดปัจจัยการผลิต ทฤษฎีทางเลือกของผู้บริโภค 

Meaning and principles of economics; gains from trade; market mechanism; demand; 
supply; market equilibrium; elasticity and its application of demand; supply and government 
policies; market and welfare; economics of public sector; firm behavior in competitive 
market and monopoly; welfare cost of monopoly; markets for the factors of production; 
theory of consumer choice 

 
875-104  เศรษฐศาสตร์มหภาค 1        4(4-0-8) 
   Macroeconomics I 
   รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

ความหมายและหลักของวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค แนวคิดและการค านวณบัญชีรายได้ของประเทศ 
ระดับราคา และการว่างงาน องค์ประกอบของรายได้ประชาชาติ รายได้ประชาชาติที่ดุลยภาพ ตัวทวีอุปสงค์
รวมและอุปทานรวม นโยบายการคลัง การเงินและระบบธนาคาร นโยบายการเงิน การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในระยะยาว 

Meaning and principles of macroeconomics; concepts and measurements of national 
income accounts; price level and unemployment; components of GDP; equilibrium GDP; 
multiplier; aggregate demand and aggregate supply; fiscal policy; money and banking 
system; monetary policy and long-run economic growth 
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875-205  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2        4(4-0-8) 
   Microeconomics II 
   รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 875-103 
   Prerequisite : 875-103 

ทฤษฎีพฤติกรรมการบริโภคและอุปสงค์ของผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิตและต้นทุน การผลิตที่ระดับก าไร
สูงสุด วิเคราะห์นโยบายของรัฐในตลาดแข่งขัน ตลาดผูกขาด ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด ตลาดผู้ขายน้อยราย 
กลยุทธ์การแข่งขันและทฤษฎีเกม ตลาดปัจจัยการผลิต การวิเคราะห์ดุลยภาพทั่วไป ประสิทธิภาพทาง
เศรษฐศาสตร์และตลาดที่มีขอ้มูลข่าวสารไม่สมมาตร 

Theory of consumer behavior and demand; theory of production and cost; profit 
maximization; analysis of government policies in competitive market; monopoly; 
monopolistic competition; oligopoly; competitive strategy and game theory; factor market; 
general equilibrium analysis; economic efficiency; and market with asymmetric information 
 
875-206  เศรษฐศาสตร์มหภาค 2        4(4-0-8) 
   Macroeconomics II 
    รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 875-104 
   Prerequisite : 875-104 

ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการว่างงาน การตัดสินใจทางเศรษฐกิจมหภาคในภาวะ
ความไม่แน่นอน ศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบของนโยบายการเงินและการคลั งที่มีต่อตลาดสินค้าและ
ตลาดเงินภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบปิดและแบบเปิด การค้าและการเงินระหว่างประเทศเบื้องต้น 

Theory of economic growth; theory of unemployment; expectations and 
macroeconomics; study and comparison of the impact of fiscal and monetary policies on 
output and financial markets in close and open economy; introductory international trade 
and monetary system 
 
875-207  คณิตเศรษฐศาสตร์        4(4-0-8) 

Mathematical Economics 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-173 และ 322-174 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
Prerequisite : 322-173 and 322-173 or consent of the program 

หลักและวิธีการใช้คณิตศาสตร์เพ่ือพิสูจน์ทฤษฎีและแก้ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ดุลย
ภาพเชิงสถิต การวิเคราะห์เชิงสถิตเปรียบเทียบ ความสัมพนัธ์ฟังก์ชัน ระบบสมการ เมทริกซ์อนุพันธ์ การหา
ผลเลิศ อินทิกรัล และการประยุกต์ใช้ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 
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Principle and implication of mathematics in proving and solving economic problems; 
static analysis; comparative static analysis; relations; functions; system of equations; matrix 
algebra; derivative; optimization; integration; and application to economic theory 
 
875-309  เศรษฐมิติเบื้องต้น        4(4-0-8) 
  Introduction to Econometrics 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 875-208 
  Prerequisite : 875-208 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลทางเศรษฐกิจโดยใช้ความรู้ทางสถิติและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เทคนิคการประมาณ
ค่า แบบจ าลองถดถอยที่มีตัวแปรอิสระตัวเดียวและหลายตัว การทดสอบสมมติฐาน ทดสอบความแตกต่างของ
ค่า means โดยใช้ t-test และ F-test การแปลค่าทางสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้ตัวแปรอิสระที่มีลักษณะ
เชิงคุณภาพ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแบบจ าลองถดถอยเบื้องต้น 
 Economic data analysis using statistics and economic theories; technique for 
estimation; simple and multiple regression; hypothesis testing; the test of difference of 
means using t-test and F-test; interpretation of regression; qualitative variables;problems in 
estimation 

 
875-310  เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารเบื้องต้น     3(3-0-6) 
  Introduction to Economics of Money and Banking 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 875-103 และ 875-104  
  Prerequisite : 875-103 and 875-104 
 บทบาทของตลาดเงินและตลาดทุน เงินและสภาพคล่องของเงิน เงินเฟ้อ ผลของเงินเฟ้อต่อสวัสดิการ
สังคม การค านวณอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย การก าหนดอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดสินเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นและระยะยาว การด าเนินงานของสถาบันการเงิน 
การล้มละลายของสถาบันการเงิน การป้องกันการล้มละลายทั้งจากด้านสินทรัพย์และด้านหนี้สินของสถาบัน
การเงิน 
 Roles of capital and money markets; money and liquidity; inflation; effects of 
inflation to social welfare; interest rate calculation; interest risk; loanable fund framework; 
yield curve; business of banking; bank run and bank panic; conditions of insolvency of bank; 
preventing to panic; asset and liability approach 
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875-311  เศรษฐศาสตร์สาธารณะเบื้องต้น       3(3-0-6) 
  Introduction to Public Economics 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 875-103 และ 875-104  
  Prerequisite : 875-103 and 875-104 
 บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ การจัดสรรสินค้าสาธารณะ ผลกระทบภายนอกโครงข่าย
คุ้มครองทางสังคม ความกินดีอยู่ ดีและการกระจายรายได้ โครงสร้างการใช้จ่ายและโครงสร้างรายได้ของ
รัฐบาล หลักการและโครงสร้างภาษีอากร ผลกระทบของการเก็บภาษี งบประมาณและนโยบาย งบประมาณ 
นโยบายการคลัง หนี้สาธารณะ 
 Roles of state in economic system; allocation of public and private provision of 
public goods; externality; social protection; well-being and income distribution; structure of 
public expenditures and revenues; principles and structure of taxation; impact of tax 
collection; budget and budget policy; fiscal policy;public debt 
 
875-312  การวิเคราะห์โครงการ        4(4-0-8) 
  Project Analysis 
   รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 875-103 และ 875-104  
  Prerequisite : 875-103 and 875-104 
 แนวคิดเบือ้งตน้ และขัน้ตอนในการวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ของโครงการ การประเมินค่าต้นทุน
และผลตอบแทนของโครงการตามช่วงเวลา หลักเกณฑ์การพิจารณาเปรียบเทียบโครงการ การประเมินค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ของตน้ทุนและประโยชน์ที่ผ่านระบบตลาดโดยตรง ความรู้เบื้องต้น ในการประเมินค่าผ่านระบบ
ตลาดโดยอ้อมและไม่ผ่านตลาด การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของทางเลือกที่เป็นไปได้ การวิเคราะห์ต้นทุน -
ประสิทธิผล ปัญหาและข้อจ ากัดต่างๆ ของการวิเคราะห์โครงการกรณีศึกษาการวิเคราะห์โครงการภาคเอกชน
และโครงการของรัฐ 
 Basic concepts and steps in cost-benefit analysis; measurement of benefits and costs 
over time; criteria for project comparison; economic evaluation of costs and benefits using 
market approach; introduction to non-market valuation approach; sensitivity analysis of 
possible alternatives; costeffectiveness analysis (CEA); problems and limitation of project 
analysis; case studies of applications of project analysis in private and public projects 
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875-313  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ       3(3-0-6) 
  International Economics 
  Prerequisite : 875-103 and 875-104 
 แนวคิดเก่ียวกับการคา้ระหว่างประเทศ หลักการได้เปรียบเชิงสมบูรณ์และเชิงเปรียบเทียบ ประโยชน์
จากการค้า ทรัพยากรและการค้า การประหยัดจากขนาด การแข่งขันไม่สมบูรณ์กับการค้า นโยบายและ
มาตรการทางการคา้ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ แนวคิดเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน การเคลื่อนย้ายทุนระหว่าง
ประเทศและผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 Concepts of international trade; principles of absolute and comparative advantage; 
gains from trade; resources and trade; economies of scale; imperfect competition and trade; 
international trade policies and measures; economic integration; concepts of exchange rate; 
international capital flow and its effects on economic development 
 
875-314  เศรษฐกิจประเทศไทย เศรษฐกิจท้องถิ่น และเศรษฐกิจพอเพียง   3(3-0-6) 
  Thai Economy, Local Economy and Sufficiency Economy 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 875-103 และ 875-104 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
Prerequisite : 875-103 and 875-104 or consent of the program 

 ลักษณะโครงสร้างและกลไกของระบบเศรษฐกิจไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ปัญหาเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความยากจน การกระจายรายได้การพัฒนาชนบทและการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น 
การพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรม การโยกย้ายของประชากร ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ
กับนโยบายการเงินและการคลัง นโยบายการค้าและการเงินระหว่างประเทศ บทบาทของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกบัการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
 Structure and mechanism of social and economic development of Thailand in the 
past and present; major economic problems with emphasizing on poverty; income 
distribution; rural development and development of local economy; agricultural and 
industrial development; migration; relationships between economic development and fiscal 
and monetary policy; international trade and international finance policy; roles of sufficiency 
economy philosophy in the development of local economy and Thai economy 
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875-328  เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร      3(3-0-6) 
  Economics of Money and Banking 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 875-104 และ 875-205  
  Prerequisite : 875-104 and 875-205 
 ตลาดเงินและตลาดทุนในระดับจุลภาค โครงสร้างอัตราดอกเบี้ย ทฤษฎีต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์
ตลาดทุน สถาบันการเงิน การแข่งขัน ความสามารถในการท าก าไร ประสิทธิภาพ ความมั่นคงของสถาบัน
การเงิน ความไม่สมมาตรของข้อมูลข่าวสาร บทบาทและการก ากับ สถาบันการเงินโดยธนาคารกลางและ
รัฐบาล 
 Microeconomics of money and credit market; structure of interest rate; theory of 
corporate finance; financial institutions; profit performance stability and competitiveness of 
financial institutions; asymmetric information; roles and governance of financial institutions 
by central bank and government 
 
875-333  ทฤษฎีและนโยบายภาษีอากร       3(3-0-6) 
  Tax Theory and Policy 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 875-205 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
Prerequisite : 875-205 or consent of the program 

 องคป์ระกอบและงบประมาณรายรับภาครัฐ หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีอากร โครงสร้างภาษีอากร
ของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ภาระและผลของภาษีอากรประเภทต่าง ๆ รายได้จากรัฐพาณิชย์ รายได้
อ่ืน ๆ ของรัฐ หนี้สาธารณะและเงินคงคลัง 
 Composition and budget of government revenue; principles of taxation; tax structure 
in Thailand and other countries; tax incidence and effect of taxation; miscellaneous sources 
of government revenue; public debt and treasury accounts 
 
875-352  เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
  Environmental Economics 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 875-205 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
Prerequisite : 875-205 or consent of the program 

 ความส าคัญและประเด็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ทฤษฎีผลกระทบภายนอก การวิเคราะห์นโยบายทาง
เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงนโยบายการควบคุมมลภาวะและเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 The importance and problems in environmental issues; theory of externalities; 
analysis of economic policies regarding environmental managements; pollution-control 
policies; and economic instruments for environmental managements 
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875-367  เศรษฐศาสตร์สุขภาพ        3(3-0-6) 
  Health Economics 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 875-205 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
Prerequisite : 875-205 or consent of the program 

 แนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ในเรื่องของบริการสุขภาพ อุปสงค์และอุปทานของบริการสุขภาพ 
การประกันสุขภาพ ความล้มเหลวของตลาดการบริการสุขภาพและบทบาทของรัฐในระบบบริการสุขภาพ 
ประสิทธิภาพและความเป็นธรรมของระบบประกันสุขภาพ ตัวชี้วัดด้านสุขภาพ บทบาทการให้บริการทาง
การแพทย์ ผลของข้อตกลงระหว่างประเทศในเรื่องการบริการสุขภาพ การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์ในการ
ประเมินระบบบริการสุขภาพ 
 Economic concepts relevant to health services; the demand and supply of health 
services; health insurance; market failures and government intervention; an efficiency and 
equity in health services sector; health indicators; the roles of medical services; an impacts 
of international agreement on health services; an applications of economic concept for the 
assessment of health services system 
 
875-368  เศรษฐศาสตร์กับกฎหมาย       3(3-0-6) 
  Law and Economics 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 875-205 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
Prerequisite : 875-205 or consent of the program 

 ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับกฎหมาย เศรษฐศาสตร์กับกฎหมายว่าด้วยกฎหมายละเมิด 
กฎหมายสัญญากฎหมายทรัพย์สิน กฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์ค าวินิจฉัยของ
ศาล ที่ค านึงถึงนัยเชิงเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินคดี 
 Relationship between law and economics; law and economics of tort; property; 
crime and other related laws; analysis on court decision in economic context 
 
875-369  เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ       3(3-0-6) 
  Economics of Information 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 875-205 และ 875-207  
  Prerequisite : 875-205 and 875-207 
 การวิเคราะห์บทบาทของความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูลข่าวสารโดยใช้แบบจ าลองพรินซิเพิลเอเจินท 
ในประเด็นมอรัลแฮซ์เซิร์ต แอดเวิร์สซีเลคเชิน และซิกเนิลลิ่ง การประยุกต์รูปแบบการท าสัญญาที่เหมาะสม
เพ่ือบรรเทาปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูลข่าวสาร บทบาทของเศรษฐกิจดิจิทัลต่อระบบเศรษฐกิจใน
ฐานะเป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 
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 An analysis of the role of asymmetric information problem using principle-agent 
model on the issues of moral hazard; adverse selection and signaling; an application of 
contract theory to solve asymmetric information; the role of digital economy in economic 
system as a facititated tool for business operations on both private and public sectors 
 
875-415  วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์       3(3-0-6) 
  Research Methods in Economics 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 875-207 และ 875-208 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
Prerequisite : 875-207 and 875-208 or consent of the program 

 ความส าคัญของงานวิจัยในสาขาเศรษฐศาสตร์ การก าหนดปัญหาและค าถามวิจัย การก าหนดหัวข้อ
วิจัยและการก าหนดวัตถุประสงค์การวิจยั วิจยัทางเศรษฐศาสตร์ขอ้มูลและวิธีการรวบรวมข้อมูล การออกแบบ
สอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และการเสนอหัวข้อวิจัย 
 Importance of research in economic area; problem identification and research 
questions; research topic and research objectives identification; research methodology; data 
and data collection; questionnaire design;data analysis; writing of research proposal and 
presentation 
 
875-424  เศรษฐมิติ 1         3(3-0-6) 
  Econometrics I 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 875-309  
  Prerequisite : 875-309 
 การประยุกต์ความรู้ทางสถิติใช้ในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ การประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีก าลัง
สองน้อยที่สุด การทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ของตัวแปร การแปลค่าทางสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องศึกษา
แบบจ าลองถดถอยที่มีตัวแปรอิสระตัวเดียวและหลายตัว แก้ปัญหาทางเศรษฐมิติที่เกิดขึ้นเมื่อข้อสมมติ
เบื้องตน้ไม่เป็นจริง 
 Apply statistics to economic theory; ordinary least square; hypothesis testing; 
individual and joint testing; interpreting; regression analysis detecting and remedial problems 
of estimation; multicollinearity; autocorrelation;heteroscedasticity; specification error;nested 
and non-nested model 
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875-425  เศรษฐมิติ 2         3(3-0-6) 
  Econometrics II 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 875-309  
  Prerequisite : 875-309 
 ระบบสมการที่เกี่ยวเนื่องกันและการประมาณค่าพารามิเตอร์ของระบบ การประมาณค่าพารามิเตอร์
ด้วยวิธีความน่าจะเป็นสูงสุด แบบจ าลองที่มีตัวแปรตามเป็นตัวแปรคุณภาพ แบบจ าลองข้อมูลภาคตัดขวาง
อนุกรมเวลา แบบจ าลองอนุกรมเวลา และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์แบบจ าลองเศรษฐมิติ 
 Simultaneous equation system and parameter estimation; parameter estimating using 
maximum likelihood technique; qualitative response models; panel data models; time-series 
models; andusing computer applications to analyze econometric models 
 
875-429  ทฤษฎีและนโยบายการเงิน       3(3-0-6) 
  Monetary Theory and Policy 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 875-206  
  Prerequisite : 875-206 
 ทฤษฎีอุปทานและอุปสงคข์องเงิน กลไกการส่งผ่านนโยบายการเงินไปสู่ระบบเศรษฐกิจ การควบคุม
และผ่อนคลายการเคลื่อนไหวของเงินทุนระหว่างประเทศ ความเป็นอิสระของธนาคารกลางประสิทธิภาพของ
นโยบายการเงิน เครื่องมือและนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในการรักษาเสถียรภาพและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ และเสถียรภาพทางราคาซึ่งเป็นเป้าหมายของนโยบายการเงิน การศึกษาความสอดคล้อง
ระหว่างนโยบายการคลังและการด าเนินนโยบายการเงินเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก
ประเทศ 
 Theoretical topics of money supply and money demand; the transmission 
mechanism of the monetary policy; regulation and deregulation of international capital 
flows; the independence of the central bank and the effectiveness of monetary policy; 
monetary policy and its instruments which help to gear the economy towards the 
sustainable economic growth; price stability which are the ultimate goals of monetary policy 
implementation; the comprehensive picture of the combination of the monetary and fiscal 
policy in response to the rapid changes in the international economic landscape 
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875-436  เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
  International Trade Economics 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 875-313  
  Prerequisite : 875-313 
 ทฤษฎีการคา้ระหว่างประเทศ ความช านาญจากการแบ่งงานกนัท า หลักการได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
นโยบายและมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในกรณีตลาดแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ บทบาทของบรรษัทข้ามชาติ การค้าระหว่างประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 International trade theory; division of labor; concept of comparative advantage; 
international trade policy and measures in perfect and imperfect competitive market; 
economic integration; the roles of multinational corporation; international trade and 
economic development 
 
875-442  ทฤษฎอีงค์กรอุตสาหกรรม       3(3-0-6) 
  Industrial Organization 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 875-205 และ 875-207 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
  Prerequisite : 875-205 and 875-207 or consent of the program 
 โครงสร้างตลาด การประกอบการและผลการด า เนินงานของหน่วยผลิตในภาคอุตสาหกรรม 
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างตลาด ผลการด าเนินงานของหน่วยผลิตและการจัดสรรทรัพยากร การรวมตัว
ของผู้ผลิตสินค้าหรือการรวมตัวกันของเจ้าของปัจจัยการผลิตเพ่ือเพ่ิมอ านาจผูกขาดและการกีดกัน การเข้าสู่
ตลาดของผู้ผลิต ทฤษฎีการผลิตสมัยใหม่ความเป็นเจ้ าของการจัดการและการก า กับควบคุมใน
ภาคอุตสาหกรรม การด าเนินกลยุทธ์ของหน่วยผลิตตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในภาคอุตสาหกรรม 
 Market structure; operation and outcome of firms in industrial sectors; a relationship 
between market structures; a result of firm operation and resource allocation; the collusion 
between producers or resource owners in order to increase market power and construct 
barrier to entry; modern production theory; ownership; management and regulation in 
industrial sectors; firm’s strategic operation in industrial sectors under the economics theory 
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875-448  เศรษฐศาสตร์เมือง        3(3-0-6) 
  Urban Economics 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 875-205  
  Prerequisite : 875-205 
 ความหมาย และทฤษฎีการพัฒนาของเมือง วิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์และปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับการก าเนิดของเมืองขนาดของเมืองที่เหมาะสม การใช้ที่ดินและค่าเช่าที่ดิน โครงสร้างหรือผังเมือง ตลาด
บ้านที่อยู่อาศัย ความยากจนเมือง การขนส่ง มลภาวะและคุณภาพสิ่งแวดล้อม การศึกษา อาชญากรรม และ
บทบาทของภาครัฐต่อนโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนา 
 Definitions and theories of urban development; analysis of economic issues and 
problems regarding urbanization; optimal size of urban areas; land use and rents; urban 
structure; housing market; urban poverty; transportation; pollution and environmental 
quality; education; crime; role of government in urban economics and development policies 
 
875-474  ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ในทางเศรษฐศาสตร์     3(3-0-6) 
  Game Theory and Economic Application 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 875-205 และ 875-207  
  Prerequisite : 875-205 and 875-207 
 แนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีเกม เช่น ดุยภาพจากการใช้กลยุทธ์เด่น ดุลยภาพแนช ดุลยภาพแนชแบบ
ผสม เกมที่มีการต่อขยาย การอุปนัยกลบัหลังดุลยภาพสมบูรณ์ในระดับ เกมย่อย การร่วมมือกัน ในเกมที่มีการ
เล่นซ้ า เกมกลยุทธ์ สภาวการณ์ที่ข้อมูลข่าวสารไม่สมบูรณ์และดุลยภาพเบย์แนชและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกม 
 The basic concepts of game theory: dominant strategy equilibrium; Nash equilibrium; 
mixed Nash equilibrium; extensive games; backward induction; subgame perfect equilibrium; 
cooperation through repeated interaction games; strategic games; incomplete information 
and Bayes Nash equilibrium; and application of game theory 
 
875-475  เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการประยุกต์ทฤษฎีเกม    3(3-0-6) 
  Behavioral Economics and Application to Game Theory 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 875-205 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
  Prerequisite : 875-205 or consent of the program 
 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมในการทดลองและตรรกะในทางเศรษฐศาสตร์อธิบายพฤติกรรม
ความสัมพันธ์ของปัจเจกบุคคลและสังคม ขีดจ ากัดของความสมเหตุสมผล ความไว้วางใจ วัฒนธรรม เป็นต้น 
ความสัมพันธ์ในเชิงกลยุทธ์ เช่น กลยุทธ์ผสม การประมูล การเจรจาต่อรอง การร่วมมือ การส่งสัญญานและ
ชื่อเสียง เป็นต้น 
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 The application of game theory in experiment and economic logic to explain 
relationship between human and society; bounded rationality; trust; norm etc.; strategic 
interaction such as mixed strategy; auction;negotiation; cooperation; signaling and 
reputation; etc 
 
877-323  การตลาดและราคาสินค้าเกษตร       3(3-0-6) 
  Agricultural Marketing and Product Prices 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 877-221  
  Prerequisite : 877-221 
 ความหมายและหลักการตลาด การตลาดสินค้าเกษตร ลักษณะพิเศษของสินค้าเกษตร ลักษณะของ
อุปสงค์และอุปทานของสินค้าเกษตร บทบาทของอุปสงค์และอุปทานต่อการเปลี่ยนแปลงราคาโครงสร้างตลาด
และพฤติกรรมการก าหนดราคาการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าเกษตรและการวิเคราะห์เชิงประจั กษ์หน้าที่
การตลาด ต้นทุนและส่วนเหลื่อมการตลาด สถาบันการตลาด ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า บทบาทของรัฐบาล
และภาคเอกชนที่เกี่ยวขอ้งกับการตลาดและราคาสินค้าเกษตร 
 Definition and principles of marketing; agricultural marketing; uniqueness of 
agricultural commodities; supply and demand of agricultural commodities; roles of demand 
and supply to change in price; market structure; agricultural price determination; price 
variation and empirical analysis; marketing functions; marketing cost and margin; marketing 
institutions; agricultural futures market; roles of government and private sectors in 
agricultural commodity marketing and prices 
 
877-325  เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร   3(3-0-6) 
  Agricultural Production Economics and Agro-industry 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 877-213 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
  Prerequisite : 877-213 or consent of the program 
 สถานการณ์การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์การ
ผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ทฤษฎีต้นทุนและการวิเคราะห์
ต้นทุนและผลตอบแทน การผลิตเมื่อมีเวลามาเก่ียวข้องการวางแผนการผลิตโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปประยุกต ์
 Situation of agricultural production and agro-industries; economic theory applied in 
the agricultural production and agro-industries; risk and uncertainty; cost theory and cost 
return analysis; time elements in productions using application software for production 
planning 
 
 



117 
 

877-328  ธนกิจเกษตร         3(3-0-6) 
  Agricultural Finances 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 877-222 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
  Prerequisite : 877-222 or consent of the program 
 ความหมายและขอบเขตของการเงินภาคเกษตร ทุนและความส าคัญของทุนทางการเกษตร ทฤษฎี
การจัดการทางการเงินและการจัดการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงการวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์  การ
ลงทุน แหล่งสินเชื่อเพ่ือการเกษตรและธุรกิจเกษตรองค์กรการเงินชุมชน หลักการวิเคราะห์สินเชื่อและ
กรณีศึกษาจรรยาบรรณทางธุรกิจการเงิน 
 Definition and scope of agricultural finance; capital and importance of capital in 
agriculture; theory of financial management and management by the way of Sufficiency 
Economy Philosophy; financial statement analysis; investment analysis; sources of 
agricultural and agribusiness credit; community-based microfinance; principles of credit 
analysis and case study; ethic in financial business 
 
877-349  การจัดการธุรกิจเกษตร        3(3-0-6) 
  Agribusiness Management 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 877-221  
  Prerequisite : 877-221  
 ความหมายของธุรกิจเกษตรและวิวัฒนาการ ประเภทธุรกิจเกษตร ระบบธุรกิจเกษตร ระบบธุรกิจยาง
ระบบธุรกิจปาล์มน้ ามัน ระบบธุรกิจอาหารทะเลและระบบธุรกิจอาหารฮาลาล สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของระบบธุรกิจเกษตร การจัดการองค์กรและ
ทรัพยากรมนุษย์พฤติกรรมทางธุรกิจ การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์การจัดการ การเปลี่ยนแปลง
ทางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การสื่อสารทางธุรกิจ 
 Definition and evolution of agribusiness; types of agribusiness; agribusiness systems; 
rubber, oil palm, seafood and Halal food business system; business environment; analysis of 
business environmental factors on agribusiness system performances; organizational human 
resource management; business behavior; supply chain analysis and logistics; technology 
innovation management; business communication 
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877-369  การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชนบท      3(3-0-6) 
  Agro and Rural Tourism 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
  Prerequisite : - 
 วิถีการด ารงชีวิต เกษตรกรรม วัฒนธรรม และประเพณีของชาวชนบท ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวเชิง
เกษตรและชนบทในภาคใต้ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชนบท จุดอ่อ น      
จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชนบท กลยุทธ์การปรับตัวของผู้ประกอบการเพ่ือ
ความมัง่คงและยัง่ยืนของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชนบท 
 Ways of life, agriculture, culture and tradition of rural people; geography of agro and 
rural tourism in southern Thailand; economic analysis of agro and rural tourism; weakness, 
strength, opportunity and threat of agro and rural tourism; coping strategies to secure and 
sustain agro and rural tourism 
 
877-444  เศรษฐกิจการยาง        3(3-0-6) 
  Rubber Economy 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 877-323 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
  Prerequisite : 877-323 or consent of the program 
 ความส าคัญของยางพาราต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยและของโลก พัฒนาการของ
อุตสาหกรรมการผลิตและการตลาดยางและผลิตภัณฑ์ของไทยและของโลก การผลิตและการตลาดยางพารา
อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ นโยบายและกลไกการแก้ปัญหายางพารา องค์กรที่เกี่ยวข้องทิศทางการ
พัฒนายางพาราของประเทศไทย 
 Social and economic importance of rubber to Thailand and the world; Thai and 
world development of production and marketing rubber and rubber product; rubber 
production and marketing; rubber industry and products; policy and rubber problems 
solving mechanism; related organizations, the future development of rubber industry in 
Thailand 
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877-446  เศรษฐศาสตร์การพัฒนาการเกษตร      3(3-0-6) 
  Economics of Agricultural Development 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 877-112 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
  Prerequisite : 877-112 or consent of the program 
 การพัฒนาและผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ บทบาทและ
ความส าคัญของการเกษตรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรม พลวัตของการพัฒนาการเกษตรและปัญหาจากการพัฒนา สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่
มีผลต่อการพัฒนาภาคเกษตร การวางแผนพัฒนาการเกษตรการวิจัยและพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ดัชนีชี้
วัดการพัฒนาการเกษตรเพ่ือความยั่งยืน 
 Definition and importance of agricultural development on economic and social 
development; economic development theory; roles and significant of agriculture; 
relationship between agricultural and industrial development; dynamics of agricultural 
development and related problems; internal and external environment affecting agricultural 
development; agricultural development planning; sustainable agricultural research and 
development; sustainable agricultural development indicators 
 
877-454  การค้าระหว่างประเทศส าหรับสินค้าเกษตร     3(3-0-6) 
  International Trade for Agricultural Products 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 877-323 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
  Prerequisite : 877-323 or consent of the program 
 ความส าคัญของการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย แนวคิดและ
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจการค้าสินค้าเกษตรระหว่าง
ประเทศองค์กรการค้าระหว่างประเทศ นโยบายการค้าสินค้าเกษตรเพ่ือพัฒนาภาคเกษตรและอุสาหกรรม
เกษตรไทย การน าเข้าสินค้าเกษตรเพ่ือเป็นวัตถุดิบ โดยเปรียบเทียบกับการลงทุนการเกษตรในประเทศเพ่ือน
บ้าน วิธกีารด าเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
 Importance of international trade and border trade to Thai economic development; 
concepts and international trade theory; analysis of business environment for agricultural 
trade; international trade organization; agricultural commodity trade policy for the Thai 
agricultural sectors and agroindustry; importing agricultural commodity materials versus 
agriculture investment in neighboring countries; international trade business operation 
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879-231  ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง                  3(3-0-6) 
    Life and Sufficiency Economy 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง  ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง วิวัฒนาการของโครงสร้าง 
ระบบเศรษฐกิจไทย การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในชีวิตและชุมชน  การบริหารจัดการที่ดี 
การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และองค์กรธุรกิจ กรณีศึกษาในโครงการ
พระราชด 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 
 
890-001  สรรสาระภาษาอังกฤษ        2((2)-0-4) 
            Essential English 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

 โครงสร้างทางไวยากรณ์และค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นสาระส าคัญ การออกเสียง ทักษะพ้ืนฐานการ
ฟัง พูด อ่าน และเขียนระดับประโยค และข้อความสั้น ๆ 
  Essential English grammatical structures and vocabulary; pronunciation; basic skills in 
listening, speaking, reading, and writing sentences and short messages 
 
890-002   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน      2((2)-0-4) 
             Everyday English 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
  การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาใกล้ตัวและไม่ซับซ้อน เพ่ือจับใจความส าคัญและ
รายละเอียด ไวยากรณ์และส านวนภาษาส าหรับการพูดและเขียนเพื่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
  Listening and reading in English on familiar, straightforward topics for main ideas and 
details; grammatical structures and expressions for everyday spoken and written 
communication 
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890-003   ภาษาอังกฤษพร้อมใช้       2((2)-0-4) 
            English on the Go 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวข้อที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือความเข้าใจ การสรุปความและการ
ตีความ ไวยากรณ์และส านวนภาษาท่ีซับซ้อนส าหรับการพูดและเขียนเพ่ือสื่อสารในบริบทที่หลากหลาย 
 English listening and reading on current topics for comprehension, summarization 
and interpretation; complex grammatical structures and expressions for everyday spoken 
and written communication in various contexts 
 
890-004  ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล       2((2)-0-4) 
           English in the Digital World 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 การฟังและอ่านภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นต่อสาระที่ฟังและอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ 
 Listening and reading in English in the digital world; critically responding to listening 
and reading texts through speaking and writing 
 
890-005   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ       2((2)-0-4) 
            English for Academic Success 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การวิเคราะห์สารเชิงวิชาการ การพูดและการเขียนเพ่ือ
แสดงความคิดเห็นต่อสารอย่างมีวิจารณญาณ 
 English listening and reading in academic contexts; analyzing and responding critically 
to academic texts through speaking and writing 
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890-010  การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ     2((2)-0-4) 
           Improving English Writing Skills 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การเขียนย่อหน้าและความเรียงประเภทต่าง ๆ โดยใช้หลักไวยากรณ์ ค าเชื่อมประโยคและ
เครื่องหมายวรรคตอนท่ีถูกต้อง การเรียบเรียงความคิด และกระบวนการเขียน 
 Writing paragraphs and essays of various types with correct grammar usage, sentence 
connectors and punctuation, coherence, and the writing process 
 
890-011  อ่านได้ใกล้ตัว        2((2)-0-4) 
           Reading All Around 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การฝึกอ่านจากสื่อสิ่งที่พิมพ์ที่เป็นของจริงในบริบทต่าง ๆ เช่น สื่อจากป้ายประกาศ ใบปลิว แผ่นพับ 
โบรชัวร์ ป้ายโฆษณา หนังสือพิมพ์ อีเมล คู่มือต่าง ๆ เป็นต้น  การฝึกใช้เทคนิคการอ่านในแบบต่าง ๆ เช่น 
การอ่านแบบ skimming และ scanning การเดาศัพท์ การใช้ประสบการณ์ความรู้มาช่วยในการอ่าน การท า
ความเข้าใจกับจุดประสงค์ผู้เขียน เป็นต้น การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยอาศัยหลักคิดจาก
สถานการณ์ในชีวิตจริง 
 Practice reading different types of authentic materials e.g. notices, leaflets, 
brochures, advertisements, newspaper articles, emails, manuals, etc. in various contexts; 
using a variety of reading techniques such as skimming, scanning, guessing the meaning of 
unknown words, using background knowledge, working out a writer’s purpose etc.; improving 
critical reading based on real-life situations 
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890-012  เทคนิคพิชิตการอ่าน        2((2)-0-4) 
           Strategic Reading for Greater Comprehension 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 เทคนิคการอ่าน การอ่านตั้งแต่ระดับค า วลี ประโยค ย่อหน้า และข้อความแบบต่าง ๆ การอ่านเพ่ือ
หารายละเอียด การจับใจความส าคัญ และการจับใจความที่ซ่อนอยู่ในข้อความ เทคนิคการพัฒนาอัตรา
ความเร็วการอ่าน การฝึกฝนการอ่านวัสดุการอ่านชนิดต่าง ๆ 
 Reading techniques; reading from the word, phrase and paragraph levels to reading 
different types to texts; reading for details; finding the main idea; finding ideas from the 
hidden messages; techniques for improving reading speed and practicing reading from 
different types of reading materials 
 
890-013  อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ     2((2)-0-4) 
            Better Academic Texts Readers 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การใช้ประโยชน์จากรูปแบบและโครงสร้างของบทอ่านเพ่ือความเข้าใจในการอ่าน การพัฒนาทักษะ
การอ่านเชิงวิชาการ การเพ่ิมพูนค าศัพท์ทางวิชาการและการสรุปย่อเนื้อหาจากบทอ่านเชิงวิชาการ 
 The use of forms and structures of the texts for reading comprehension; developing 
academic reading skills; building academic vocabulary and making notes from academic 
texts 
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890-014  ฝึกส าเนียงผ่านเสียงเพลง      2((2)-0-4) 
           English Pronunciation through Songs 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษ เสียงพยัญชนะต้นและพยัญชนะท้าย การเน้นเสียงใน
ระดับค า การโยงเสียง หน่วยเสียงที่ เป็นปัญหาของคนไทย การเพ่ิมพูนวงศัพท์และส านวนภาษาใน
ภาษาอังกฤษ การฝึกและการพัฒนาทักษะด้านการฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงภาษาอังกฤษ
เป็นสื่อ 
 Pronunciation of English consonants and vowels; initial and final sounds; word stress; 
linking sounds; sounds problematic to Thais; building English vocabulary, idioms, and 
expressions; practicing and improving listening skills and pronunciation through English songs 
 
890-015  ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริง     2((2)-0-4) 
           English Grammar for Real Life Communication 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ หน้าที่ทาง
ภาษาและความหมาย การน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้สื่อสารเน้นทักษะการอ่านและการเขียน 
 Analysis of English grammatical structures in context; relationships between forms 
and functions as well as their meanings; application of what has been learned to 
communicate with emphasis on reading and writing skills 
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890-020  การสนทนาภาษาอังกฤษ       2((2)-0-4) 
           English Conversation 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรอืมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การสร้างความตระหนักรู้ถึงลักษณะการด าเนินบทสนทนาและหน้าที่ของภาษาอังกฤษที่ใช้ในการ
สนทนาในชีวิตประจ าวัน การสนทนาภาษาอังกฤษในเรื่องทั่วไปในบริบททางปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ การพัฒนา
ทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษที่จ าเป็นในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในชีวิตประจ าวัน 
 Raising awareness of organizational features of conversation and functions of 
conversational English in everyday life; making small talk in English in different interactional 
contexts; developing essential English conversation skills for everyday social interaction    
 
890-021  ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ        2((2)-0-4) 
           From Listening to Speaking English 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การฟังและการพูดสั้นๆ การน าเสนอ การอภิปรายในแวดวงวิชาการและอาชีพ และการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยผู้พูดหลากหลายส าเนียง การพูดแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่ได้ฟัง 
 Listening to and giving short talks, presentations, discussions in academic and career 
settings, and communication in various situations by speakers with variety of English accents; 
responding orally to oral inputs 
 
890-022  การน าเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ    2((2)-0-4) 
           Presentations and Public Speaking in English 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 ความรู้ด้านภาษาและวิธีการในการรวบรวมข้อมูล การสรุปความ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
การเตรียมและการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ การพูดในที่สาธารณะ 
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 Language knowledge and methods in gathering information; summarizing, analyzing 
and synthesizing information; preparing and giving effective presentations; public speaking 
 
890-023  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม     2((2)-0-4) 
           Learning English Through Cultures 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ รับทราบข้อมูลข่าวสาร สนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี แนวคิด ความเชื่อ ส านวน ภาษาท่าทาง เพลง บทกวีนิพนธ์ และงานฉลอง ตาม
ประเพณีท้ังของไทยและชาติต่าง ๆ 
 Using English for accessing information, exposure and discussions on Thai and other 
cultures: customs, concepts, beliefs, idioms, gestures, songs, poems and festivals 
 
890-024  รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ      2((2)-0-4) 
            Creating English Short Films 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนบรรยายภาพยนตร์และบทภาพยนตร์สั้น การพัฒนาเค้าโครงเรื่อง
และเค้าโครงตัวละคร การสื่อสารด้วยข้อความผ่านบทภาพยนตร์ 
 Creative writing, writing descriptions and scripts for short films; plot development 
and character outline; communicating messages through film scripts 
 
890-025  ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ    2((2)-0-4) 
            Study Skills in English for Higher Studies 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
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 กลวิธีการอ่านแบบต่าง ๆ การเขียนเชิงเรื่องเล่า เชิงบรรยายและเชิงแสดงความเห็น การสรุปบันทึก
ย่อข้อความจากการฟังบรรยาย ทักษะการอภิปรายในเชิงการตั้งประเด็นอภิปราย การตั้งค าถาม การตอบ
ค าถาม การแสดงความเห็น เทคนิคการน าเสนอรายงานปากเปล่า 
 A variety of reading strategies; narrative, descriptive, and expository writings; note-
taking from lectures; discussion skills including proposing issues, questioning, responding to 
questions, expressing opinions; oral presentation techniques 
 
890-026  บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ      2((2)-0-4) 
           Reading to Write in English 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การอ่านเพ่ือความเข้าใจ การตีความและสังเคราะห์เรื่องที่ อ่านอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน การ
เขียนแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่าน 
 Reading comprehension; interpreting and analyzing reading critically; writing in 
response to the reading materials 
 
890-030  การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ      2((2)-0-4) 
           English Communication for Business 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 ทักษะการสื่อสาร การใช้ภาษาพูดในบริบทธุรกิจ การสนทนาทางโทรศัพท์ การเจรจาต่อรอง การ
สนทนาและอภิปรายอย่างเป็นทางการกับคู่ค้า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ค าศัพท์ที่เหมาะสมใน
สถานการณ์ทางธุรกิจที่หลากหลาย 
 Communication skills; spoken and written English in the business context; 
telephoning; verbal negotiation; written negation; formal discussion, critical thinking, 
appropriate terminology use for various business situations 
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890-031  ภาษาอังกฤษในที่ท างาน        2((2)-0-4) 
          English in the Workplace 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 ทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดสื่อสารในที่ท างานในบริบททางธุรกิจ เช่น  การต้อนรับ
แขก การโทรศัพท์ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   การน าเสนอข้อมูล การเขียนเชิงธุรกิจ และทักษะเพ่ือ
การสมัครงาน 
 Skills for communication in the workplace covering the four skills of reading, writing, 
listening, and speaking in the business context: welcoming guests and visitors, telephoning 
and writing email, presenting information, business writing; and job application skills 
 
890-032  ภาษาอังกฤษส าหรับนักท่องเที่ยว      2((2)-0-4)  
            English for Travelers 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 ภาษาและทักษะการสื่อสารที่จ าเป็นส าหรับนักท่องเที่ยว การเตรียมตัวส าหรับการเดินทาง การจัด
โปรแกรมท่องเที่ยว ทักษะการเอาตัวรอดส าหรับนักท่องเที่ยว ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและมารยาท
ส าหรับนักท่องเที่ยว 
 Language and communication skills essential for travelers; trip preparation; planning 
itinerary; survival skills for travelers; different cultures and etiquette for travelers 
 
890-033  ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการรุ่นใหม่   2((2)-0-4) 
           English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การโต้ตอบทางธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ การสื่อสารด้วยการเขียน
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
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 English business correspondence for consumers and entrepreneurs; written 
communication through online social media 
 
890-040  การเขียนเพื่อการสมัครงาน       2((2)-0-4) 
           Writing for Job Application 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 ศัพท์และส านวนเพ่ือการสมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน การหางาน การกรอกใบสมัครงาน การ
เขียนประวัติย่อและจดหมายสมัครงาน การสมัครงานออนไลน์ 
 Vocabulary and expressions for job application; job advertisements; job search; filling 
out a job application form; writing a resume and a job application letter; online job 
application 
 
890-041  ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน     2((2)-0-4) 
           English for Job Interview 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับการสัมภาษณ์งาน ศัพท์และส านวนส าหรับการสอบสัมภาษณ์งาน การออกเสียง
ระดับค าและระดับประโยค ทักษะการถามและตอบค าถาม การสัมภาษณ์งานเสมือนจริง จดหมายและอีเมล์
ขอบคุณ 
 Job interview insights; vocabulary and expressions for job interviews; pronunciation 
at word and sentence levels; questioning and answering skills; mock interviews; thank you 
letter and e-mail 
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890-050  แปลสิกูเกิล         2((2)-0-4) 
           Google Translate Me 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 ความหมายของการแปล หน้าที่ของภาษา ความส าคัญของการแปล คุณสมบัตินักแปล ทฤษฎีการ
แปล ชนิดของการแปล กระบวนการในการแปล การแปลกับวัฒนธรรม การแปลเชิงเทคนิค 
 Definition of translation; language functions; the importance of translation, 
translators’ qualities; translation theories; types of translation; translation processes; 
translation and culture; technical translation 
 
890-060  ภาษาอังกฤษตลอดเวลา        2((2)-0-4) 
           English Twenty-Four/Seven 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การใช้แฮชแท็ก (hashtag) ตัวย่อและค าบรรยายภาษาอังกฤษในการผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่ทางสื่อ
สังคมออนไลน์ การวิเคราะห์สื่อภาษาอังกฤษที่เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ มารยาทในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ การเลือกใช้ทรัพยากรทางการเรียนรู้ออนไลน์ที่สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และการผลิต
สื่อภาษาอังกฤษเพ่ือเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์โดยสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
 The use of hashtags, abbreviations, acronyms, and captions in English in the 
production of content to be published on social media; the analysis of content in English 
published on social media; the social media etiquette; the selection of creative and 
constructive online learning resources and the production of content in English that reflects 
social responsibility on social media 
 
890-061  ภาษาอังกฤษเพื่อการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล     2((2)-0-4) 
          English for Digital Literacy 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 



131 
 

 การเข้าถึงแหล่งข้อมลูภาษาอังกฤษในสื่อดิจิทัลประเภทต่าง ๆ องค์ประกอบ ลักษณะและความหมาย
ของสารในสื่อ หลักและเทคนิคในการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของสาร การถ่ายทอดข้อมูลที่ได้จากการบูร
ณาการสารจากสื่อดิจิทัลประเภทต่าง ๆ ความสามารถในการผลิตเนื้อหาและ การสื่อสารด้วยทักษะการฟัง 
พูด อ่านและเขียนด้วยภาษาอังกฤษ 
 The accessibility of information in different types of digital media; elements, meaning 
of messages in the media; principles and techniques of analyzing and evaluating message; 
transferring information integrated from different types of digital media, the ability in 
producing content and communicating through listening, speaking, reading and writing in 
English 
 
890-070  พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน      2((2)-0-4)   
           Winning English Test for Employment 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การทบทวนและเพ่ิมความรู้และทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการท าข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ท างาน การสร้างความคุน้เคยกับรูปแบบข้อสอบ การพัฒนากลยุทธ์การท าข้อสอบ 
 Revising and enhancing English knowledge and skills required for a professional 
English test; getting familiar with the test format; developing test-taking strategies through 
practice 
 
890-071  พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ     2((2)-0-4)   
           Winning English Test for Higher Studies 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การทบทวนและเพ่ิมความรู้และทักษะภาษาอังกฤษส าหรับข้อสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเพ่ือ
การศึกษาต่อ การสร้างความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ การพัฒนากลยุทธ์การท าข้อสอบ 
 Revising and enhancing English knowledge and skills required for an English 
standardized test for study purposes; getting familiar with the test format; developing test-
taking strategies through practice 
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891-010  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น         2((2)-0-4) 
            Basic Japanese 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

ตัวอักษรฮิระงะนะและคะตะคะนะ  ค าศัพท์ ประโยคและไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น
เบื้องต้น  ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนเบื้องต้น 
 Hirakana and Katakana characters; basic vocabulary, sentences, and grammar; basic 
Japanese structures; listening, speaking, reading, and writing skills 
 
891-011  สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน      2((2)-0-4) 
           Japanese Conversation in Daily Life 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบของ
สาขาวิชา/ผู้สอน 
 ค าศัพท์ ส านวนและประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ทักษะการฟัง และการพูดภาษาญี่ปุ่น การ
แลกเปลี่ยนข้อมูล การแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่ก าหนด 
 Vocabulary, expressions and sentences in daily life; Japanese listening and speaking 
skills; exchanging information; expressing opinions on given topics 
 
891-012  สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ท างาน       2((2)-0-4) 
           Japanese Conversation in the Workplace 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบ 
ของสาขาวิชา/ผู้สอน 
 ค าศัพท์ ส านวนที่ใช้ในที่ท างาน โครงสร้างประโยคชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการท างาน ทักษะการฟัง และ
การพูดในสถานการณ์ท่ีก าหนด วัฒนธรรมการท างานในองค์กรญี่ปุ่น 
 Vocabulary, expressions used in the workplace; sentence structures in work 
situations; listening and speaking in provided situations; Japanese work etiquettes in 
Japanese organizations   
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891-020  ภาษาจีนเบื้องต้น        2((2)-0-4) 
            Basic Chinese 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

สัทอักษรจีน อักษรจีน โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาจีนเพ่ือใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมจีนที่สอดแทรกในสถานการณ์ประจ าวัน 
 Chinese phonetic alphabets, characters, sentence structures and basic grammatical 
structures; listening, speaking, reading, and writing Chinese for daily communication; Chinese 
cultures in daily life 
 
891-021  สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน      2((2)-0-4) 
          Chinese Conversation in Daily Life 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาจีนเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบ 
ของสาขาวิชา/ผู้สอน 
 ทักษะการสื่อสาร การสนทนาโต้ตอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นเบื้องต้นกับผู้อ่ืนใน
สถานการณ์ท่ีก าหนด วัฒนธรรมจีนเพ่ือการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 Communication skills; basic conversation and exchanging information or opinions in 
provided situations; Chinese cultures for proper and appropriate communication in provided 
situations 
 
891-022  สนทนาภาษาจีนในที่ท างาน       2((2)-0-4) 
          Chinese Conversation in the Workplace 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาจีนเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบของ
สาขาวิชา/ผู้สอน 
 การสนทนาและโครงสร้างประโยคชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการท างาน  ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนใน
สถานการณ์ท่ีก าหนด วัฒนธรรมจีนที่สอดแทรกในสถานการณ์ ต่าง ๆ 
 Conversation; sentence structures used for work; listening, speaking, reading, and 
writing in provided situations; Chinese cultures in various situations 
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891-030  ภาษามลายูเบื้องต้น        2((2)-0-4) 
           Basic Malay 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

ค า วลี ประโยค และไวยากรณ์พ้ืนฐาน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษามลายูเพ่ือใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมที่สอดแทรกในสถานการณ์ที่ก าหนด                                                               
 Words, phrases, and basic grammatical structures; listening, speaking, reading, and 
writing Malay in everyday communication, Malay cultures in provided situations 
 
891-031  สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน      2((2)-0-4) 
          Malay Conversation in Daily Life    
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษามลายูเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบ 
ของสาขาวิชา/ผู้สอน                                                                       
 ทักษะการสื่อสาร การสนทนาโต้ตอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นเบื้องต้นกับผู้อ่ืนใน
สถานการณ์ท่ีก าหนด วัฒนธรรมมลายูเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสม 
 Communication skills; basic conversation and exchanging information or opinions in 
provided situations; Malay cultures for proper and appropriate communication 
 
891-032  สนทนาภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว      2((2)-0-4) 
           Malay Conversation for Tourism      
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษามลายูเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบ 
ของสาขาวิชา/ผู้สอน                                                                                                                                           
 ทักษะการสื่อสารภาษามลายูที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ที่ก าหนด  ทักษะการฟัง พูด 
อ่านและเขียน วัฒนธรรมมลายูที่สอดแทรกในบริบทการท่องเที่ยว 
 Malay communication skills in provided situation about tourism industry; listening, 
speaking, reading, and writing; Malay cultures in tourism contexts 
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891-040  ภาษาเกาหลีเบื้องต้น        2((2)-0-4) 
           Basic Korean 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

อักษรเกาหลี โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลี
เพ่ือใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมเกาหลีที่สอดแทรกในสถานการณ์ประจ าวัน 
 Korean characters, sentence structures, and basic grammatical structures; listening, 
speaking, reading, and writing Korean in everyday communication; Korean cultures in daily 
life 
 
891-041  สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน     2((2)-0-4) 
           Korean Conversation in Daily Life 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาเกาหลีเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบของ
สาขาวิชา/ผู้สอน                                                                       
 ทักษะการสื่อสาร การสนทนาโต้ตอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นเบื้องต้นกับผู้อ่ืนใน
สถานการณ์ท่ีก าหนด วัฒนธรรมเกาหลีเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 Communication skills, basic conversing and exchanging information or opinions in 
provided situations; Korean cultures for proper and appropriate communication 
 
891-042  สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท างาน      2((2)-0-4) 
           Korean Conversation in the Workplace 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาเกาหลีเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบของ
สาขาวิชา/ผู้สอน                                                                       
 การสนทนาและโครงสร้างประโยคชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการท างาน  ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนใน
สถานการณ์ท่ีก าหนด วัฒนธรรมเกาหลีที่สอดแทรกในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 Conversation and sentence structures for work; listening, speaking, reading, and 
writing in provided situations; Korean cultures in various situations  
 
 
 



136 
 

891-050  ภาษาเยอรมันเบื้องต้น        2((2)-0-4) 
           Basic German 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

ศัพท์ ไวยากรณเยอรมันขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การออกเสียงภาษาเยอรมัน 
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเยอรมันขั้นพ้ืนฐาน 
 Basic German grammar and vocabulary for everyday communication; German 
pronunciation; basic German listening, speaking, reading, and writing skills 
 
895-001  พลเมืองท่ีดี         2((2)-0-4) 
             Good Citizens 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมือง การจัดระเบียบทางสังคม กฎหมาย 
สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค  การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
  Role; duty and social responsibility as a citizen; social organization; law; right; liberty; 
equality; living together in a multicultural society             
 
895-010  การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์      2((2)-0-4) 
           Thinking and Predictable Behavior 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

การคิดเชิงระบบ การแก้ปัญหา พฤติกรรมศาสตร์ การตัดสินใจ การท านายพฤติกรรม 
 Systematic thinking; problem solving; behavioral science;decision making; behavior 
prediction 
 
895-020  ขิมไทย         1((1)-0-2) 
           Thai Khim 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 ขิมไทย องค์ประกอบของขิมไทย ปฏิบัติการบรรเลงขิมไทย การบรรเลงเพลงไทย 2 ชั้นด้วยขิมไทย 
 Thai Khim; components of the Thai Khim; Thai Khim practice;  playing Song Chan or 
moderate rhythm traditional Thai music with a Thai Khim 
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895-021  ร้อง เล่น เต้นร า        1((1)-0-2) 
           Singing, Playing, Dancing 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 เพลงพ้ืนบ้าน เพลงร้องและเครื่องดนตรีประกอบเพลงพ้ืนบ้าน ร ากลองยาว เพลงเกี่ยวข้าว เพลง
เต้นร าก าเคียว เพลงงูกินหาง 
 Folk music; singing and folk musical instruments; Klong Yao Dance, Kieo Khao Song, 
Ten, Kam, Ram Khieo Song, and Ngu Kin Hang Song 
 
895-022  จงัหวะจะเพลง        1((1)-0-2) 
            Rhythm and Song 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีของไทย ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวง เครื่องประกอบจังหวะต่าง ๆ 
กลองยาว กลองแขก โทน ร ามะนา ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง และการบรรเลงเพลงไทยพ้ืนฐาน 
 Thai percussion instruments, Ranat Ek, Ranat Thum, Khong Wong; rhythm and 
percussion instruments, Klong Yao, Klong Khaek, Thon, Rammana, Ching, Chap, Krap, Mong; 
playing basic traditional Thai music 
 
895-023  กีตาร์          1((1)-0-2) 
            Guitar 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 กีตาร์ข้ันพื้นฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลงของกีต้าร์ เพลง
สมัยนิยม 
 Basic guitar lessons; tone; sound quality; music scale; guitar melodies; popular music 
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895-024  อูคูเลเล่          1((1)-0-2) 
           Ukulele 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 อูคูเลเล่ขั้นพ้ืนฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลงของอูคูเลเล่ 
เพลงสมัยนิยม 
 Basic ukulele lessons; tone; sound quality; music scale; ukulele melodies; popular 
music 
 
895-025  ฮาร์โมนิกา         1((1)-0-2) 
  Harmonica 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 ฮาร์โมนิกาขั้นพ้ืนฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลงของฮาร์โม
นิกา เพลงสมัยนิยม 
 Basic harmonica lessons; tone; sound quality; music scale; harmonica melodies; 
popular music 
 
895-026  ดูหนังดูละครย้อนดูตน       1((1)-0-2) 
            Drama and Self-reflection 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 สุนทรียะจากภาพยนตร์และละคร ข้อคิด ตัวตนมนุษย์ ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมจากภาพยนตร์และ
ละคร 
 Aesthetics of the film and drama; food for thought; human identity; cultural 
reflection from the film and drama 
 
895-027  อรรถรสภาษาไทย       1((1)-0-2) 
            Appreciation in Thai Language 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 ลักษณะภาษาท่ีกระทบความรู้สึกนึกคิด คุณค่า ความงดงาม การสื่อความหมายได้ตามวัตถุประสงค์ 
 Linguistic features affecting thoughts, feelings, values and aesthetics expressing 
meanings as intended 
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895-028  การวาดเส้นสร้างสรรค์        1((1)-0-2) 
            Creative Drawing 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 วาดเส้นจากสิ่งแวดล้อม การร่างภาพสามมิติ การถ่ายทอดจินตนาการด้วยลายเส้น 
 Drawing environments; sketching three dimensional images; drawing from imagination 
 
895-030  ว่ายน้ า         1((1)-0-2) 
           Swimming 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 การเคลื่อนไหวกับว่ายน้ า กิจกรรมว่ายน้ า การน ากิจกรรมว่ายน้ าไปใช้สร้างสุขภาพและทักษะทาง
สังคมในชีวิตประจ าวัน 
 Body movements for swimming; swimming activities; application of swimming 
activities for health promotion and social skills in daily life 
 
895-031  เทนนิส          1((1)-0-2) 
            Tennis 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยเทนนิส กิจกรรมเทนนิส การใช้เทนนิสเป็นสื่อเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและ
ทักษะทางสังคมที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Body movement with tennis; activities tennis; the use of tennis as a medium to 
enhance the health and social skills needed in everyday life 
 
895-032  บาสเกตบอล         1((1)-0-2) 
           Basketball 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 สมรรถภาพทางกาย ทักษะในการเคลื่อนไหว เทคนิคและทักษะบาสเกตบอลเบื้องต้น กติกา มารยาท
ของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดี น าไปเสริมสร้างคุณภาพชีวิต   
 Physical fitness; basic movements; basic techniques and skills in basketball; rules; 
etiquettes of players and spectators; improve the quality of life 
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895-033  กรีฑา          1((1)-0-2) 
           Track and Field 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 การเคลื่อนไหวกับกรีฑา กิจกรรมกรีฑา การน ากิจกรรมกรีฑาใช้สร้างสุขภาพและทักษะทางสังคมใน
ชีวิตประจ าวัน 

Body movements for track and field; track and field activities; application of track 
and field activities for health promotion and social skills in daily life 
 
895-034  ลีลาศ          1((1)-0-2) 
           Social Dance  
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 การเคลื่อนไหวกับลีลาศ  กิจกรรมลีลาศ การน ากิจกรรมลีลาศใช้สร้างสุขภาพและทักษะทางสังคมใน
ชีวิตประจ าวัน    
 Body movements for social dance; social dance activities; application of social dance 
activities for health promotion and social skills in daily life 
 
895-035  เปตอง         1((1)-0-2) 
            Petanque 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยเปตอง กิจกรรมเปตอง การใช้เปตองเป็นสื่อเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและ
ทักษะทางสังคมที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Body movement with petanque; activities petanque; the use of petanque as a 
medium to enhance the health and social skills needed in everyday life 
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895-036  ค่ายพักแรม         1((1)-0-2) 
            Camping 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 ความเป็นมาและคุณค่าของค่ายพักแรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับค่ายพักแรม ชนิดของค่าย 
กิจกรรมค่าย  การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี กฎระเบียบ มารยาทของการอยู่ค่ายพักแรม การน าไปใช้ 
 Background; values of camping; conserving natural resources and camping; types of 
camping; camping activities; being good leaders and followers; rules; camping etiquettes; 
application of the skills 
 
895-037  แบดมินตัน         1((1)-0-2) 
            Badminton 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 การเคลื่อนไหวกับแบดมินตัน  กิจกรรมแบดมินตัน การน ากิจกรรมแบดมินตันใช้สร้างเสริมสุขภาพ
และทักษะทางสังคมในชีวิตประจ าวัน 
 Body movements for badminton playing, badminton activities, application of 
badminton activities for health promotion and social skills in daily life 
 
895-038  เทเบิลเทนนิส        1((1)-0-2) 
            Table Tennis 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยกีฬาเทเบิลเทนนิส การใช้กีฬาเทเบิลเทนนิสเป็นสื่อในการสร้าง
เสริมสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Body movement with table tennis; using table tennis as a medium for health 
promotion; application in daily life 
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895-039  การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ      1((1)-0-2) 
            Exercise for Health 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 วัตถุประสงค์ คุณค่า และประโยชน์ของการออกก าลังกาย สรีรวิทยาการออกก าลังกาย สมรรถภาพ
ทางกาย หลักเกณฑ์และรูปแบบของกิจกรรม แนวทางการเลือกรูปแบบการออกก าลังกาย  
การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Objectives, values and benefits of physical exercise; physiology of exercise; physical 
fitness; criteria and formats of activities; selections of exercise model; application in daily life 
 
895-040  จิตวิทยาความรัก       2((2)-0-4) 
           Psychology of Love 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 จิตวิทยาเบื้องต้น  ความรักและการดึงดูด ระยะห่างระหว่างบุคคล  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
สามเหลี่ยมของความรัก ความผูกพัน 
 General psychology; love and affection; personal space; interpersonal relationship; 
triangular of love; attachment     
 
895-041  ปรัชญาจริยะ         2((2)-0-4) 
            Ethical Philosophy 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 แนวคิดทางจริยศาสตร์ของนักปรัชญาตะวันตกและตะวันออก จริยศาสตร์และศาสนาจริยศาสตร์และ
ศาสตร์ต่าง ๆ ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ กับปัญหาในปัจจุบัน 
 Ethical conceptions of western and eastern philosophers; ethics and religion; ethics 
and sciences; ethical theories; ethical theories and contemporary issues 
 
895-042  ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษที่ 21    2((2)-0-4) 
           Art of communication in Thai language in the 21st century 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 ศิลปะการสื่อสารในภาษาไทย และการรู้เท่าทันสื่อและสารในศตวรรษที่ 21 ทั้งการสื่อสารมวลชน 
และการสื่อสารผ่านสังคมสื่อสารออนไลน์ 
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 Art of communication in the Thai language and media literacy in the 21st century 
mass communication and online communication through social media 
 
895-043  การใช้ภาษาไทย        2((2)-0-4) 
            Thai Usage 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม หลักการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน 
 Appropriate use of Thai; principles of speaking, listening, reading and writing   
 
895-044  ภาษาไทยร่วมสมัย        2((2)-0-4) 
           Contemporary Thai Language 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 ลักษณะเฉพาะของภาษาไทยร่วมสมัยประเภทต่างๆ ในสังคมไทย ภาษาหนังสือพิมพ์ โฆษณา 
อินเทอร์เน็ต 
 Characteristics of various types of contemporary Thai in Thai society; Thai in 
newspapers, advertisements, and the Internet   
 
895-045  ทักษะการสื่อสาร        2((2)-0-4) 
   Communication Skills 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 วัจนภาษาและอวัจนภาษาในการสื่อสาร การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร การน าเสนอ การเขียน
รายงานเชิงวิชาการ 
 Verbal and non-verbal communication; Thai usage in communication; giving 
presentations; academic report writing 
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895-046  ความคิดและการสื่อสาร       2((2)-0-4) 
           Thoughts and Communication 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 ความคิดเชิงตรรกะ การล าดับความคิด การจับประเด็น การสรุปประเด็น การถ่ายทอดความคิดด้วย
เหตุผล 
 Logical thinking; organization of ideas; identifying main ideas; summarizing; conveying 
ideas through reason 
 
895-047  ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์       2((2)-0-4) 
           History in Movies 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 ศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านภาพยนตร์ไทยและนานาชาติ วิเคราะห์ความคล้ายคลึงหรือความแตกต่าง 
การน าเสนอเรื่องราวในภาพยนตร์ 
 Studying history through Thai and international films; analyzing similarities and 
differences; presenting film stories     
 
895-048  การวาดเส้นและระบายส ี      2((2)-0-4) 
           Drawing and Painting 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 หลักการวาดเส้น องค์ประกอบทัศนศิลป์ ทฤษฎีสี การฝึกปฏิบัติวาดเส้นและระบายสีรูปทรงต่าง ๆ 
เทคนิคการวาดเส้นระบายสี 
 Principles of drawing; composition of visual art; color theory; practice of drawing and 
painting different shapes; drawing and painting techniques 
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895-049  ศิลปะกับความสุข        2((2)-0-4) 
           Art for Happiness 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 คุณค่าของศิลปะ การชื่นชมความงาม ฝึกปฏิบัติการวาดภาพระบายสีรูปทรงต่าง ๆ การประยุกต์ใช้
ศิลปะในชีวิตประจ าวัน เพ่ือการผ่อนคลายและเสริมสร้างการเรียนรู้ 
 Value of art; appreciation of beauty; practice of drawing and painting different 
shapes; application of art in daily life for relaxing and enhancing learning 
 
895-050  ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม       2((2)-0-4) 
           Arts in Multicultural Society 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 รูปลักษณ์ ความสุนทรีย์ บริบทของศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม ความเหมือนและความต่างของศิลปะ
บนความหลากหลายวัฒนธรรม 
 Appearance; aesthetics; art contexts in multicultural society; similarities and 
differences of art in multicultural society    
 
895-051  ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย        2((2)-0-4) 
           Contemporary Arts and Culture 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 ศิลปวัฒนธรรมในสังคมร่วมสมัย ผลกระทบและคุณค่าที่มีต่อสังคมไทย ศิลปวัฒนธรรมในประเด็น
ใหม่ ๆ 
 Arts and culture in contemporary society; effects and values of Thai society; new 
issues on arts and culture 
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895-052  การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์       2((2)-0-4) 
           Creative Tourism 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 ศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประเภทของการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สร้างสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วางแผนและน าเสนอแผนการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 Principle concepts of tourism; creative tourism; types of creative tourism; creating 
public media; planning and presenting creative tourism programs 
 
895-053  การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา       2((2)-0-4) 
           Volunteer Tourism 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 แนวคิดการท่องเที่ยวจิตอาสา รูปแบบของกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กิจกรรมจิตอาสา  
และพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวจิตอาสา 
 Volunteer tourism concepts; types of activity; sharing experiences; volunteering 
activities and developing volunteer tourism activities 
 
895-054  การเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยวแบบประหยัด     2((2)-0-4) 
           Learning Through Backpacking Trips 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 รูปแบบการใช้เวลาว่างเพ่ือนันทนาการและแนวคิดการท่องเที่ยว การใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
แหล่งข้อมูลการท่องเที่ยว การจัดการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง 
 Types of recreational activities and tourism concepts; using technology for tourism 
information search; backpacking trips 
 
895-055  ตะลุยแดนมรดกโลก        2((2)-0-4) 
           World Heritage Journey 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา การท่องเที่ยวในแหล่งมรดกโลก 
 History; arts and culture; wisdom tourism in world heritage site 
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895-056  สงขลาศึกษา         2((2)-0-4) 
           Songkhla Studies 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 ศึกษาประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิต สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม และแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญในเมืองสงขลาและเมืองหาดใหญ ่
 History, geography, archeology, way of life, architecture, arts and culture and major 
tourist attractions of Songkhla and Hat Yai City 
 
895-057  ดนตรีไทย          2((2)-0-4) 
           Thai Classical Music 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 ประวัติดนตรีไทย ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยกับสังคมไทย ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและ
ลักษณะการประสมวงดนตรีไทย จังหวะและประเภทของเพลงไทย การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 
 History of Thai classical music; relations between Thai music and Thai society; types 
of Thai musical instruments and Thai music ensembles; rhythms and types of Thai songs; 
practice of Thai musical instruments 
 
895-058  สังคีตศิลป์ไทย        2((2)-0-4) 
           Thai Music Art 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 ความเชื่อ ประเพณีไหว้ครู ท านองเพลงไทยและการประสานเสียง เทคนิค การบันทึกโน้ตและการฝึก
ปฏิบัติดนตรีไทย 
 Beliefs; rituals of paying respect to music masters; melody and harmony; techniques; 
recording of Thai music notation and practice of Thai musical instruments 
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895-059  ดนตรีตะวันตก         2((2)-0-4) 
           Western Music 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 ก าเนิดของดนตรีตะวันตก ประวัติความเป็นมาของดนตรีตะวันตกในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ลักษณะ
การผสมวงดนตรีตะวันตก ประเภทของบทเพลง ความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีตะวันตกตามถนัดได ้
 Origins of Western music; history and development of Western music in different 
periods; characteristics of the arrangement of Western music; types of music; mastery of one 
selected Western instrument 
 
895-060  การพลศึกษาและนันทนาการ       2((2)-0-4) 
           Physical Education and Recreation 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 ความเป็นมา คุณค่าและประโยชน์ของพลศึกษาและนันทนาการ คุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแว้ดลอม
ในยุคโลกาภิวัตน์กับการพลศึกษาและนันทนาการ การเลือกกิจกรรมพลศึกษาและนันทนาการไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
  Background; values and benefits of physical education and recreation; quality of life, 
society and environment of globalization with physical education and recreation; the choice 
of physical education and recreation activities to use in daily life 
 
895-061  ฟิตและเฟิร์ม         2((2)-0-4) 
             Fit and Firm 
    รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
  ดัชนีมวลกาย สมรรถภาพทางกาย ลักษณะรูปร่างประเภทต่างๆ อาหารเพ่ือสุขภาพการควบคุม
น้ าหนัก และกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
   Body mass index, physical fitness, types of body shapes, healthy food,weight 
control; and physical activities for health 
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895-062  ลดเวลานั่ง เพิ่มเวลายืน        2((2)-0-4) 
           Active Lifestyle 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 พฤติกรรมเนือยนิ่ง การขยับเคลื่อนไหวร่างกาย วิเคราะห์กิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับเพศและวัย 
ประยุกต์ใช้ท่าทางการปฏิบัติกิจกรรมทางกายเพ่ือปรับเปลี่ยนอิริยาบถในชีวิตประจ าวัน ให้ห่างไกลพฤติกรรม
เนือยนิ่ง 
 Sedentary behavior; body movement; analysis of physical activities appropriate to 
gender and age; adaptation of physical activities to suit everyday life to stay away from 
sedentary behavior 
 
895-063  อ้วนได้ก็ผอมได้         2((2)-0-4) 
           Fat to Fit 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 โรคอ้วน ภาวการณ์เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดัชนีมวลกาย การรักษาน้ าหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
สร้างแรงบันดาลใจ ตั้งเป้าหมายในการลดน้ าหนัก แนวทางและโปรแกรมการออกก าลังกาย โภชนาการเพ่ือ
สุขภาพ 
 Obesity; non-communicable diseases (NCDs); body mass index; enhancing inspiration, 
targeting weight loss; program of exercise and healthy food 
 
895-070  ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต      2((2)-0-4) 
           Wisdom of Living 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 
 การคิด การบริหารชีวิต และการจัดการอย่างรู้ เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยและกระแสสังคม
โลก วิถีไทยกับพหุวัฒธรรม การมีจิตสาธารณะทางสิ่งแวดล้อม การด ารงชีวิตบนพื้นฐานจริยธรรม 
 Thinking; life management; perceiving and managing    changes in Thai society and 
the world; Thai lifestyle and multiculturalism; and public awareness of the environment;   
ethical living  
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950-102  ชีวิตที่ดี         3((3)-0-6) 
  Happy and Peaceful Life  
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

การมีสติและความรู้สึกตัว ความสุขของชีวิต การรู้เท่าทันตนเองและสังคม การเข้ าใจ ยอมรับ และ
เคารพความแตกต่างหลากหลาย ทักษะการสื่อสารในการท างาน การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การใช้
ชีวิตในสังคมท่ีมีความหลากหลาย    
 Consciousness and mindfulness; happiness; self-awareness; social literacy; 
understanding and respecting diversity; communication and collaboration skills; creative 
problem-solving; living in diversity 
 
รายวิชาที่เปิดสอนส าหรับหลักสูตรอื่น 
 
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 
 
322-102  แคลคูลัส 2        3((3)-0-6) 
    Calculua II 
    รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-101 
             Prerequisite : 322-101 
 อนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อยและ
การประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับที่หนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับที่สองที่ มี
สัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว  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 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
        3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล 
ระดับ

การศึกษา 
ที่จบ 

ชื่อหลักสูตร 
ที่จบ

การศึกษา 

สาขาวิชา 
ที่จบการศึกษา 

ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา 

 
ปีที่จบ

การศึกษา 

1  รองศาสตราจารย์ นายศราชัย  
ก้องศิริวงศ์ 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

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 

2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายก าธร  
ไชยลึก 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

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 

3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวพิสมัย  
กิตติภูมิ 

ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

Dr.rer.nat. 
 
วท.ม. 
วท.บ. 

Mathematik 
 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
คณิตศาสตร์ 

Justus-Liebig Universitaet Giessen,  
Germany 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2552 
 

2545 
2540 
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ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล 
ระดับ

การศึกษา 
ที่จบ 

ชื่อหลักสูตร 
ที่จบ

การศึกษา 

สาขาวิชา 
ที่จบการศึกษา 

ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา 

ปีที่จบ
การศึกษา 

4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางนัฐดา 
จิเบ็ญจะ 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

Doctorat 
วท.ม. 

วท.บ. 

Mathematiques 
คณิตศาสตร์  

คณิตศาสตรประยุกต 

Universite Montpellier II, France 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2550 
2544 
2542 

5 อาจารย์ นางเยาวลักษณ์ 
อาลีโบด์ 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

Doctorat 
วท.ม. 
วท.บ. 

Mathematiques 
คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

Universite Montpellier II, France 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2550 
2544 
2540 
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 3.2.2  อาจารย์ประจ า 

ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล 
ระดับ 

การศึกษา 
ที่จบ 

หลักสูตร(สาขาวิชา) 
ที่จบ 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
ภาระการสอนช.ม./ 

ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2562 2563 2564 2565 

1  รองศาสตราจารย์ นายบุญรอด 
ยุทธานันท์ 
 

ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาตรี 

Mathematics 
 
Mathematics 
 
คณิตศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

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

2554 
 

2550 
 

2547 

180 180 180 180 

2  รองศาสตราจารย์ นายรณสรรพ์  
ชินรัมย์ 
 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 
 

คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2547 
2544 
2540 

180 180 180 180 

3  รองศาสตราจารย์ นายวรายุ  
บุญปกครอง 
 

ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาตรี 
 

Mathematics  
 
Mathematics 
 
คณิตศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

National University of  
Singapore, Singapore 
National University of 
Singapore, Singapore 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2551 
 

2547 
 

2545 

180 180 180 180 
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ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล 
ระดับ 

การศึกษา 
ที่จบ 

หลักสูตร(สาขาวิชา) 
ที่จบ 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
ภาระการสอนช.ม./ 

ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2562 2563 2564 2565 

4 รองศาสตราจารย์ นางสาวสุภาวดี  
พฤกษาพิทักษ์ 

ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาตรี 

Mathematics 
 
Mathematics 
 
คณิตศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

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

2552 
 

2547 
 

2546 

180 180 180 180 

5 รองศาสตราจารย์ นางอรวรรณ  
ตรีภักดิ ์
 

ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

Mathematics 
 
คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

Lancaster University, 
U.K. 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2551 
 

2543 
2539 

180 180 180 180 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางชุติพร     
จิโรจน์กุล 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

Mathematics 
คณิตศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

University of Utah,U.S.A.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2542 
2534 

180 180 180 180 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางนันทิยา 
จันทร์ประทีป 

ปริญญาโท 
 
ปริญญาตรี 

คณิตศาสตร์ 
 
คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2532 
 

2528 

180 180 180 180 
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ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล 
ระดับ 

การศึกษา 
ที่จบ 

หลักสูตร(สาขาวิชา) 
ที่จบ 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
ภาระการสอนช.ม./ 

ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2562 2563 2564 2565 

8  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวพริม 
พลันสังเกตุ 

Ph.D. 

Certificate of 
Advanced 
Study in 
Mathematics 
B.Sc. 

Applied 
Mathematics and 
Theoretical 
Physics 
Physics with 
Theoretical 

Physics 

University of  
Cambridge, U.K. 

University of  
Cambridge, U.K. 

University of 
Manchester, U.K. 

2552 

2548 

2547 

180 180 180 180 

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาว 
มนทกานติ 
เพชรอภิรักษ์ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ป.บัณฑิต 
ปริญญาตรี 

Mathematik 

คณิตศาสตร์ 
วิชาชีพครู 
คณิตศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

University of Duisburg-
Essen, Germany 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2557 

2552 
2549 
2548 

180 180 180 180 
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ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล 
ระดับ 

การศึกษา 
ที่จบ 

หลักสูตร(สาขาวิชา) 
ที่จบ 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
ภาระการสอนช.ม./ 

ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2562 2563 2564 2565 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางวินิตา  
ยลธรรม์ธรรม 
 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ป.บัณฑิต 
 
ปริญญาตรี 

คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
วิชาชีพครู 
 
คณิตศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2554 
2550 
2546 

 
2545 

180 180 180 180 

11  

 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสมพงษ์   
ฉุยสุริฉาย 
 
 
 

ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

Mathematics 
 
คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอันดับ1) 

University of Maryland 
at College Park, U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2554 
 

2546 
2544 

180 180 180 180 

12  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายเอธัสวัฒน์ 
ค ามณี 
 

ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

Mathematik 
 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
คณิตศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

University of Potsdam, 
Germany 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2553 
 

2545 
2543 

180 180 180 180 
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ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล 
ระดับ 

การศึกษา 
ที่จบ 

หลักสูตร(สาขาวิชา) 
ที่จบ 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
ภาระการสอนช.ม./ 

ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2562 2563 2564 2565 

13  อาจารย์ นายกวินพัฒน์ 
สิริกานติโสภณ 
 

ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาตรี 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

2551 
 

2544 
 

2540 

180 180 180 180 

14  

 
 
 
 
 

อาจารย์ 
 
 
 
 
 
 

นายกิติพล    
นวลทอง 
 
 
 
 
 

ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
ป.บัณฑิต 
 
ปริญญาตรี 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
 
คณิตศาสตร์ 
วิชาชีพครู 
 
คณิตศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2554 
 

2548 
2545 

 
2544 

180 180 180 180 

15  อาจารย์ นายภานุพงศ์  
วิจิตรคุณากร 

ปริญญาเอก 
 
 
ปริญญาโท 
 
 
ปริญญาตรี 

Mathematics 
 
 
Mathematics 
 
 
คณิตศาสตร์ 

University of Illinois at 
Urbana-Champaign, 
U.S.A. 
University of Illinois at 
Urbana-Champaign, 
U.S.A. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2560 
 
 

2555 
 
 

2552 

180 180 180 180 
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ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล 
ระดับ 

การศึกษา 
ที่จบ 

หลักสูตร(สาขาวิชา) 
ที่จบ 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
ภาระการสอนช.ม./ 

ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2562 2563 2564 2565 

16  อาจารย์ นายยูซุฟ  
เจะบ่าว 
 
 

ปริญญาโท 
 
ปริญญาตรี 

Mathematics 
 
คณิตศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

University of Illinois, 
U.S.A. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2546 
 

2545 
 

180 180 180 180 

17  อาจารย์ นางสาว
อมรรัตน์  
รัตนะ 
 
 

ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาตรี 

Mathematik 
 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
 
คณิตศาสตร์ 

University of Potsdam, 
Germany  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2556 
 

2546 
 

2544 

180 180 180 180 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานและสหกิจศึกษา)  

    4.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
2) มีระเบียบวินัย 
3) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 
5) มีจิตสาธารณะและถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
6) มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ที่จะอธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์

เฉพาะ/เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต 
7) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
8) มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 
9) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรที่ไปปฏิบัติงาน 
10) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ ประมวลผล การแก้ปัญหาและ

น าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
11) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่าง

เหมาะสม 
12) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับสถานการณ ์

    4.2 รายวิชาฝึกงานทางคณิตศาสตร์ 
4.2.1 ค าอธิบายรายวิชาฝึกงานทางคณิตศาสตร์ 

 เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของหลักสูตร วิชานี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาน าความรู้ความสามารถที่
ได้เรียนมาไปใช้ปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานราชการซึ่งภาควิชารับรองเป็นเวลา
อย่างน้อย 6 สัปดาห์ 

4.2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาฝึกงานทางคณิตศาสตร์ 
1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
2) มีระเบียบวินัย 
3) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 
4) มีจิตสาธารณะและถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
5) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
6) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่าง

ถูกต้องและสร้างสรรค์ 
7) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร/พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
8) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรที่ไปปฏิบัติงาน 
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9) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสม 

 4.2.3 ช่วงเวลาของรายวิชาฝึกงานทางคณิตศาสตร์ 
  ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
            ภาคฤดูร้อน   เดือน มีนาคม - พฤษภาคม 
 4.2.4 การจัดเวลาและตารางสอน 

ลงทะเบียนรายวิชาฝึกงานทางคณิตศาสตร์ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 และเข้ารับการฝึก
ปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงภาคฤดูร้อน 

 4.2.5 จ านวนหน่วยกิต 
  1 หน่วยกิต 
4.3 รายวิชาสหกิจศึกษาทางคณิตศาสตร ์
 4.3.1 ค าอธิบายรายวิชาสหกิจศึกษาทางคณิตศาสตร์ 

เงื่อนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา หรือไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
และเตรียมความพร้อมส าหรับสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงาน
ราชการ เอกชนวิสาหกิจศึกษาระบบการท างานจริงที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์ พัฒนา
ทักษะด้านอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การท างานอาจารย์ที่ปรึกษา
และสถานประกอบการประเมินผลการท างานน าเสนองานและรายงานฉบับสมบูรณ์ 

4.3.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาสหกิจศึกษาทางคณิตศาสตร์ 
1) มีความซือ่สัตย์สุจริต 
2) มีระเบียบวินัย 
3) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 
5) มีจิตสาธารณะและถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
6) มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ที่จะน าอธิบายหลักการและทฤษฎีใน

ศาสตร์เฉพาะ/เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต 
7) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
8) มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 
9) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรที่ไปปฏิบัติงาน 
10) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ ประมวลผลการแก้ปัญหา

และน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
11) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสาร

ได้อย่างเหมาะสม 
12) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเหมาะสมกับสถานการณ ์
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 4.3.3 ช่วงเวลาของรายวิชาสหกิจศึกษาทางคณิตศาสตร์ 
  ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
  ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน พฤศจิกายน - มีนาคม 
 4.3.4 การจัดเวลาและตารางสอน 

 ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาทางคณิตศาสตร์ในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 และเข้ารับการฝึก
ปฏิบัติงานจริงไม่ต่ ากว่า 16 สัปดาห์ ในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2  

 4.3.5 จ านวนหน่วยกิต 
  6 หน่วยกิต 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน 

    5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  ฝึกการค้นคว้า การศึกษาขั้นตอน วิธีการวางแผนโครงงานและการท าโครงงานด้าน 
 คณิตศาสตร์หรือ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งเป็นงานต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา     
    5.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้   

1) อธิบายหลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมี
เหตุผล 

2) สามารถปรับปรุง พัฒนาทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น  หรือ น าความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ไปบูรณาการเชิงนวัตกรรมการสอน หรือ เศรษฐศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 

3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการค้นคว้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 
6) ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 
    5.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 ลงทะเบียนในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ 2 ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกหลักสูตรปกติ 

    5.4 จ านวนหน่วยกิต  
 3 หน่วยกิต 
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    5.5 การด าเนินการ  
1) มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
2) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้าและประเมินผล 
3) จัดกิจกรรมเพ่ือให้นักศึกษาน าเสนอความก้าวหน้าของโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ

ประเมินผล 
4) จัดให้นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประเมินผล 

    5.6 การประเมินผล 
1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน  
2) ประเมินผลจากการน าเสนอปากเปล่า และจากการเขียนรายงาน 
3) การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนในการน าเสนอผลงาน 
4) อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามแบบฟอร์ม 
5) ผู้ประสานงานรายวิชารายงานผลการเรียนของนักศึกษาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 

หมวดที่ 4  ผลการเรยีนรู ้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 
1. มีความสามารถในการคิดอย่างมี

ตรรกะและเป็นระบบ  
 
 
 
 
 
 
 

1. มี ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ น หั ว ข้ อ
ตรรกศาสตร์ส าหรับนักศึกษาทุกคนใน
หลักสูตร ซึ่งจะเป็นการปู พ้ืนฐานให้
นักศึกษาสามารถคิดอย่างมีตรรกะและ
เป็นระบบ 

2. ใ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ท า ง ด้ า น
คณิตศาสตร์บริสุทธิทั้งหมดในหลักสูตร
จะเน้นการพิสูจน์ ซึ่งนักศึกษาจะต้องให้
เหตุผลอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตามหลัก
ตรรกศาสตร์อย่างถูกต้อง และนักศึกษา
จะซึมซับการคิดอย่างมีตรรกะและเป็น
ระบบทีละน้อยๆ จนสามารถท าได้ 

PLO1, PLO2 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 
2. มีความสามารถในการเขียนบท

พิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ที่ไม่ซับซ้อน
ได ้

1. ปู พ้ืนด้ านการ เขียนบทพิสู จน์ทาง
คณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 1 และปี
ที่ 2  

2. จัดล าดับรายวิชาตามความต่อเนื่องของ
เนื้อหา 

3. ก า ห น ด ร า ย วิ ช า บั ง คั บ ท า ง ด้ า น
คณิตศาสตร์บริสุทธิตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  พ.ศ. 
2 5 5 4  ซึ่ ง ร า ย วิ ช า ต า ม ท า ง ด้ า น
คณิตศาสตร์บริสุทธิเหล่านี้จะเน้นการ
พิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ในทุกรายวิชา  

PLO1, PLO2 
 

3. มีความสามารถในการบูรณาการ
ความรู้ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์
อ่ืนได้  

1. จัดให้มีรายวิชาเลือกในสาขาวิชาอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง โดยใช้ผู้สอนที่มีความรู้จริงใน
สาขาวิชานั้นๆ เป็นผู้สอนโดยตรง 

2. เพ่ิมความหลากหลายของรายวิชาเลือก
ซึ่งเปิดสอนโดยหลักสูตรอื่น 

PLO2 

4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม
เ พ่ื อ ช่ ว ย แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ท า ง
คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนได ้

1. จัดให้มีชุดวิชาคณิตศาสตร์เชิงค านวณ 
ซึ่งจะเน้นสอนในการใช้โปรแกรมทาง
คณิตศาสตร์โดยเฉพาะ 

PLO3 

5. มีความสามารถด้านการใช้  
ภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
 

1. เข้าค่ายฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
2. ร่วมกิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ 
3. พั ฒ น า สื่ อ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ที่

หลากหลาย 
4. จัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้น

เรียนที่ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ 
5. ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ของคณะ/มหาวิทยาลัย 
6. สนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์ดู

งานหรือฝึกงานในต่างประเทศ 

PLO5 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 
6. มีความสามารถด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 

1. จั ด อ บ ร ม เ พ่ื อ พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. เข้ารับการทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

3. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การสืบค้น
จากห้องสมุด จากฐานข้อมูลต่างๆ การ
จัดการเรียนแบบ E-learning 

PLO4 

7. มีจิตวิญญาณของการด าเนินการ
เพ่ือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็น
กิจที่หนึ่ง 

1. จัดกิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ เน้นประโยชน์ของเพ่ือน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

2. ส นั บ ส นุ น ง บ ป ร ะม า ณ ใ น ก า ร ท า
โครงการที่ เน้นประโยชน์ของเพ่ือน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

3. จัดกิจกรรมในการน าเสนอโครงการ 
ที่เน้นประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจ
ที่หนึ่ง 

4. สนับสนุนการร่ ว ม โครงการ ในวั น
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ของคณะ/มหาวิทยาลัย 

5. สอดแทรกจิตส านึกของการด าเนินการ
เพ่ือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่
หนึ่งในการเรียนการสอน และการท า
กิจกรรมของนักศึกษา 

6. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเ พ่ือ
ช่วยเหลือสังคม 

PLO6 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง 
(Active citizen) 

PLO1 เขียนบทพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ที่ไม่ซับซ้อนได้      

PLO2 บูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
- เพ่ือปรับปรุงทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ให้สมบูรณ์

มากขึ้น หรือ  
- เพ่ือใช้ในการจัดการหรือแก้ปัญหาทางด้าน

การเงินและเศรษฐศาสตร์ หรือ  
- เ พ่ือปรับปรุงระเบียบวิธีหรือโปรแกรมทาง

คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการสร้างปัญญาประดิษฐ์
หรือวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ 

- เพ่ือสร้างนวัตกรรมการสอนได้ 

     

PLO3 ใช้โปรแกรมเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน
หรือตัวแบบทางคณิตศาสตร์ ให้ได้ค าตอบที่ถูกต้องและรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น 

     

PLO4  ใช้ เทคโน โลยี ส า รสน เทศในการสื บค้นข้ อมู ล เ พ่ื อ
ประกอบการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และแสวงหาความรู้เพ่ือ
พัฒนาตนเอง 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง 
(Active citizen) 

PLO5 สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้องและตรงความหมาย      

PLO6 แสดงออกถึงพฤติกรรมที่บอกความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม จิตสาธารณะ และจรรยาบรรณทางวิชาการ      

PLO7 สามารถท างานเป็นทีม      
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีระเบียบวินัย 
3. มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
4. เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 
5. มีจิตสาธารณะ 

 2.  ด้านความรู้ 
1. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์ 
2. มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะน าอธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ 
3. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 
4. มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
1. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
2. น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม  
3. มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่าง

ถูกต้องและเพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี  
2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน   
3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร  

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ ประมวลผล การแก้ปัญหาและ

น าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม  
2. มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ง

การเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
3. มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและ

จ าเป็น 
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับสถานการณ ์
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2. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มคอ.1 สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 /มาตรฐานวิชาชีพ    

 คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ  

การใช้เทคโนโลยี 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

PLO1 เขียนบทพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ที่ไม่
ซับซ้อนได ้

   
  

              

PLO2 บูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
- เ พ่ื อ ป รั บ ป รุ ง ท ฤ ษ ฎี ท า ง

คณิตศาสตร์ให้สมบูรณ์มากขึ้น 
หรือ  

- เ พ่ื อ ใช้ ในการจั ดการหรื อ
แก้ปัญหาทางด้านการเงินและ
เศรษฐศาสตร์ หรือ  

- เพ่ือปรับปรุงระเบียบวิธีหรือ
โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ 
เ พ่ื อ ใ ช้ ใ น ก า ร ส ร้ า ง
ปัญญาประดิษฐ์หรือวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ 

- เพ่ือสร้างนวัตกรรมการสอนได้ 
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 คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ  

การใช้เทคโนโลยี 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

PLO3 ใช้โปรแกรมเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนหรือตัวแบบทาง
คณิตศาสตร์ ให้ได้ค าตอบที่ถูกต้องและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

    

 

              

PLO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลเ พ่ือประกอบการตัดสินใจอย่างมี
เหตุผล และแสวงหาความรู้ เ พ่ือพัฒนา
ตนเอง 

   

  

              

PLO5 สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและตรง
ความหมาย 

   
  

              

PLO6 แสดงออกถึงพฤติกรรมที่บอกความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม จิตสาธารณะ 
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 

                   

PLO7 สามารถท างานเป็นทีม                    
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3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอนและกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล           
 (แสดงความสอดคล้องระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์การวัดและการประเมินผล โดยแสดงข้อมูลแยกในแต่ละ PLOs) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน 
กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

PLO1 เ ขี ย น บ ท พิ สู จ น์ ท า ง
คณิตศาสตร์ที่ไม่ซับซ้อนได ้

- จัดล าดับรายวิชาตามความต่อเนื่องของเนื้อหา 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผสมผสานระหว่าง Lecture based Learning และ Active 

Learning เช่น Problem Based Learning, Team Based Learning และ Thinking 
Based Learning เป็นต้น 

- จัดให้มีรายวิชาโครงงาน/รายวิชาสัมมนา 
- จัดบรรยายพิเศษจากวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ตรง 

- กา รมี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ชั้ น เ รี ย น /
กิจกรรมกลุ่ม 

- การท าแบบฝึกหัด 
- การท าแบบทดสอบก่อนและหลัง

เรียน 
- การท างานที่ได้รับมอบหมาย/

รายงาน 
- การทดสอบย่อย 
- การสอบข้อเขียนกลางภาคและ

ปลายภาค 
PLO2  บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม รู้ ท า ง
คณิตศาสตร์ 
- เ พ่ื อ ป รั บ ป รุ ง ท ฤ ษ ฎี ท า ง

ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ บ ริ สุ ท ธิ์ แ ล ะ
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ห้
สมบูรณ์มากขึ้น หรือ  

- จัดรายวิชาเลือกที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพครู เศรษฐศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ให้นักศึกษาเลือก
เรียนตามความสนใจ 

- จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยมุ่งเน้นทักษะกระบวนการคิด เพ่ือน า
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์หรือบูรณาการกับสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

- จัดให้มีรายวิชาฝึกงาน รายวิชาสหกิจศึกษา รายวิชาโครงงาน และรายวิชาสัมมนา 

- กา รมี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ชั้ น เ รี ย น /
กิจกรรม 

- การท างานที่ได้รับมอบหมาย/
รายงาน 

- การตอบค าถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน 
กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

- เ พ่ื อ ใช้ ในการจั ดการหรื อ
แก้ปัญหาทางด้านการเงินและ
เศรษฐศาสตร์ หรือ  

- เพ่ือปรับปรุงระเบียบวิธีหรือ
โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ 
เ พ่ื อ ใ ช้ ใ น ก า ร ส ร้ า ง
ปัญญาประดิษฐ์หรือวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ  

- เพ่ือสร้างนวัตกรรมการสอนได้ 

- จัดบรรยายพิเศษจากวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ตรง - การตอบค าถามเชิงวิเคราะห์ 
- การทดสอบย่อย 
- การน า เสนอด้ วยวาจา (Oral 

Presentation)  
- กา ร น า เ ส นอด้ ว ย โ ป ส เ ต อ ร์ 

(Poster Presentation) 

PLO3 ใช้ โปรแกรมเพ่ือช่วยแก้ไข
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนหรือ
ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ ให้ได้ค าตอบ
ที่ถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

- จัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ โดยเน้นไปที่การปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ โดยผู้เรียนจะ
ได้รับทักษะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร ใ ช้ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ในการน าเสนอ
ผลงาน 

- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
- การท าแบบฝึกปฏิบัติ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน 
กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

PLO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล เ พ่ื อ ป ร ะก อบ ก า ร
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และแสวงหา
ความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง 

- จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

- จัดให้มีรายวิชาโครงงาน และรายวิชาสัมมนา 

- การอธิบายที่มาและการอ้างอิง
แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 

- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
- การท าแบบฝึกปฏิบัติ 

PLO5  สื่ อ ส า รและน า เ สนอด้ ว ย
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้องและตรงความหมาย 

- จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะทางภาษา
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร รวมทั้งเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารที่
หลากหลายและเหมาะสม 

- จัดให้มีรายวิชาโครงงาน และรายวิชาสัมมนา 

- การเขียนรายงานทั่วไป 
- การเขียนรายงานวิจัย 
- การเขียนบทความวิจัย 
- การน า เสนอด้ วยวาจา (Oral 

Presentation)  
- กา ร น า เ ส นอด้ ว ย โ ป ส เ ต อ ร์ 

(Poster Presentation) 
PLO6 แสดงออกถึงพฤติกรรมที่บอก
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
จิตสาธารณะ และจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 

- จัดให้มีรายวิชาฝึกงานและรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นรายวิชาที่ผู้เรียนต้องออกปฏิบัติงาน
จริง ณ สถานประกอบการ เป็นการฝึกให้ผู้เรียน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 

- ปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงการมีจิตสาธารณะและถือประโยชน์เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่
หนึ่ง 

- อาจารย์เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษา 

- แบบประเมินการฝึกงาน/การ
ปฏิบัติสหกิจจากอาจารย์นิเทศ 

- แบบประเมินการฝึกงาน/การ
ป ฏิ บั ติ ส ห กิ จ จ า ก ส ถ า น
ประกอบการ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน 
กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

PLO7 สามารถท างานเป็นทีม - จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ท างานเป็นกลุ่ม 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้น าและสมาชิกท่ีดี 

- จัดให้มีรายวิชาฝึกงานและรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นรายวิชาที่ผู้เรียนต้องออกปฏิบัติงาน
จริง ณ สถานประกอบการ เป็นการฝึกให้ผู้เรียน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 

- แบบประเมินความรับผิดชอบต่อ
การท างานเป็นกลุ่ม 

- แบบประเมินการฝึกงาน/การ
ปฏิบัติสหกิจจากอาจารย์นิเทศ 

- ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ 

- ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก                                                ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2((2)-0-4)        
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ  1((1)-0-2)        

001-131 สุขภาวะกายและจิต   2((2)-0-4)        

061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย 1((1)-0-2)        
142-129 คิดไปข้างหน้า 2((2)-0-4)        

142-135 พับเพียบเรียบร้อย 1((1)-0-2)        

142-136 ปั้นดินให้เป็นดาว 1((1)-0-2)        

142-137 ใครๆ ก็วาดได้ 1((1)-0-2)        

142-138 มนต์รักเสียงดนตรี 1((1)-0-2)        

142-139 ท่องโลกศิลปะ 1((1)-0-2)        

142-234 โลกสวย 1((1)-0-2)        

142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า 1((1)-0-2)        

190-404 ธรรมชาติบ าบัด 2((2)-0-4)        

200-107 การเชื่อมต่อสรรพสิ่งเพ่ือชีวิตยุคดิจิทัล 2((2)-0-4)        

210-241 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6)        

210-291 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)        
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รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

210-292 ระบบดิจิทัลและการออกแบบเชิงตรรกะ 3(3-0-6)        

315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2((2)-0-4)        

315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์   1((1)-0-2)        

315-201 ชีวิตแห่งอนาคต   2((2)-0-4)        

315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล 2((2)-0-4)        

322-101 แคลคูลัส 1 3((3)-0-6)        
322-102 แคลคูลัส 2 3((3)-0-6)        
322-112 รากฐานคณิตศาสตร์ 3((3)-0-6)        
322-201 แคลคูลัสขั้นสูง 3((3)-0-6)        

322-211 หลักคณิตศาสตร์ 3((3)-0-6)        
322-212 อสมการ 3((3)-0-6)        

322-232 พีชคณิตเชิงเส้น   3((3)-0-6)        

322-234 ทฤษฎีจ านวน 1 3((3)-0-6)        

322-236 ทฤษฎีพหุนาม 3((3)-0-6)        

322-242 เรขาคณิตแบบยุคลิด 3((3)-0-6)        

322-252 ชุดวิชาคณิตศาสตร์เชิงค านวณ 5((4)-2-9)        
322-256 สมการเชิงอนุพันธ์ 3((3)-0-6)        

322-322 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3((3)-0-6)        

322-324 คณิตศาสตร์เชิงการจัด  3((3)-0-6)        
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รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

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

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

322-333 พีชคณิตวิภัชนัยเบื้องต้น 3((3)-0-6)        

322-334 ทฤษฎีจ านวน 2 3((3)-0-6)        

322-336 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิตเบื้องต้น 3((3)-0-6)        

322-341 คณิตวิเคราะห์ 1 3((3)-0-6)        

322-342 คณิตวิเคราะห์ 2 3((3)-0-6)        

322-344 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น 3((3)-0-6)        

322-346 ทอพอโลยี 3((3)-0-6)        

322-347 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น 3((3)-0-6)        
322-348 ชุดวิชาคณิตศาสตร์การเงินและการลงทุนแบบเน้นคุณค่าเบื้องต้น 5((4)-2-9)        
322-352 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น 3((3)-0-6)        

322-353 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุดเบื้องต้น 3((3)-0-6)        

322-354 ผลการแปลงฟูเรียร์และการประยุกต์ 3((3)-0-6)        

322-355 กระบวนการสุ่มเบื้องต้น 3((3)-0-6)        

322-356 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3((3)-0-6)        

322-357 วิธีสมาชิกจ ากัดเบื้องต้น  3((3)-0-6)        

322-359 คณิตศาสตร์ในฟิสิกส์ทฤษฎี 3((3)-0-6)        

322-381 สัมมนาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 1  1(0-2-1)        
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รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

322-382 สัมมนาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 2 1(0-2-1)        

322-384 การฝึกงานทางคณิตศาสตร์ 1(0-3-0)        
322-391 โครงงานขนาดย่อมทางคณิตศาสตร์ 1(0-3-0)        

322-411 ทฤษฎีเซต 3((3)-0-6)        

322-421 ทฤษฎีรหัสเบื้องต้น  3((3)-0-6)        

322-431 ทฤษฎีกึ่งกรุป 3((3)-0-6)        

322-433 ทฤษฎีสมการเชิงฟังก์ชัน  3((3)-0-6)        

322-441 แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้ 3((3)-0-6)        

322-453 การแปลงเวฟเลตเบื้องต้น 3((3)-0-6)        

322-461 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 1((1)-0-2)        

322-461 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 2((1)-0-4)        

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

322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1(0-2-1)        
322-482 สหกิจศึกษา 6(0-40-0)        
322-483 สัมมนาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 3   1(0-2-1)        
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 3(0-9-0)        
322-492 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 2 3(0-9-0)        
324-101 เคมีทั่วไป 1 3((3)-0-6)        

325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0)        
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รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

330-101 หลักชีววิทยา 1 3((3)-0-6)        

331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0)        

332-100 กุญแจไขธรรมชาติ 2((2)-0-4)        

332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน   3((3)-0-6)        

332-108 ฟิสิกส์ประยุกต์ 3((3)-0-6)        

333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน  1(0-3-0)        

336-214 กินดี ชีวิตดี 2((2)-0-4)        

336-215 ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ 2((2)-0-4)        

336-216 ยาและสุขภาพ 2((2)-0-4)        

340-103 วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือชีวิต 2((2)-0-4)        

340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4)        

340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 1((1)-0-2)        

344-111 ชุดวิชาการโปรแกรมและขั้นตอนวิธี 6((5)-2-11)        

344-211 ชุดวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์และฐานข้อมูล 9((8)-2-17)        

344-222 ระบบปฏิบัติการ 2((2)-0-4)        

344-232 การจัดการความรู้และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3((3)-0-6)        

344-261 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับทุกคน  3((3)-0-6)        

344-311 การประมวลผลเชิงภาษา   3((3)-0-6)        

344-331 วิทยาการข้อมูล 3((3)-0-6)        
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รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

344-332 การท าเหมืองข้อมูล  3((3)-0-6)        

344-333 การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเชิงภาพ 3((3)-0-6)        

344-334 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 3((3)-0-6)        

344-341 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3((3)-0-6)        

344-342 เทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์ 3((3)-0-6)        

344-352 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3((3)-0-6)        

344-353 ความมั่นคงของระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3((3)-0-6)        

344-361 หลักการปัญญาประดิษฐ์ 3((3)-0-6)        

344-362 การเรียนรู้ของเครื่อง 3((3)-0-6)        

344-373 พ้ืนฐานการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัล 3((3)-0-6)        

344-374 การประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลชั้นสูง  3((3)-0-6)        

344-401 วิทยาการเข้ารหัสลับและความปลอดภัย  3((3)-0-6)        

344-431 ข้อมูลขนาดใหญ่ 3((3)-0-6)        

344-432 เทคโนโลยีฐานข้อมูลยุคถัดไป  3((3)-0-6)        

344-441 การจัดการโครงการและคุณภาพซอฟต์แวร์ 3((3)-0-6)        

344-442 การวัดและประเมินซอฟต์แวร์ 3((3)-0-6)        

344-451 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ 3((3)-0-6)        

344-461 โครงข่ายประสาทและการเรียนรู้เชิงลึก  3((3)-0-6)        

344-462 การรู้จ ารูปแบบ  3((3)-0-6)        
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รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

344-463 อินเทอร์เน็ตของหุ่นยนต์ 3((3)-0-6)        

344-471 คอมพิวเตอร์วิทัศน์และการประยุกต์ 3((3)-0-6)        

345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล 2((2)-0-4)        

345-211 หลักการโปรแกรม 3((3)-0-6)        

346-221 ความน่าจะเป็นส าหรับสถิติศาสตร์ 3((3)-0-6)        

346-223 คณิตสถิติศาสตร์ 1 3((3)-0-6)        

346-231 การประกันภัยเบื้องต้น 3((3)-0-6)        

346-232 การวิเคราะห์การถดถอย 4((3)-2-7)        

346-241 การวิจัยด าเนินการเบื้องต้น 3((2)-2-5)        

346-321 คณิตสถิติศาสตร์ 2 3((3)-0-6)        

346-322 เทคนิคการชักตัวอย่าง  3((3)-0-6)        

346-332 การวิเคราะห์เชิงท านาย  3((2)-2-5)        

346-333 การออกแบบการทดลองเบื้องต้น 3((3)-0-6)        

346-334 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 3((3)-0-6)        

346-342 ตัวแบบระบบแถวคอยเบื้องต้น 3((3)-0-6)        

346-442 กระบวนการสโตแคสติก 3((3)-0-6)        

346-444 การจ าลองสถานการณ์ส าหรับการจัดการโลจิสติกส์ 3((3)-0-6)        

347-204 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3((3)-0-6)        

348-103 การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี    2((2)-0-4)        
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รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

388-100 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2)        

472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น 1((1)-0-2)        

472-117 สุขภาพดี ชีวีมีสุข 1((1)-0-2)        

472-118 เงินในกระเป๋า 2((2)-0-4)        

874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน     2((2)-0-4)        

874-193 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 2((2)-0-4)        

874-194 ภาษีอากรกับชีวิต   2((2)-0-4)        

874-195 สิทธิมนุษยชนกับความเป็นพลเมือง 2((2)-0-4)        

875-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 4(4-0-8)        

875-104 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1  4(4-0-8)        

875-205 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 4(4-0-8)        

875-207 คณิตเศรษฐศาสตร์ 4(4-0-8)        

875-309 เศรษฐมิติเบื้องต้น 4(4-0-8)        

875-310 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารเบื้องต้น 3(3-0-6)        

875-311 เศรษฐศาสตร์สาธารณะเบื้องต้น 3(3-0-6)        

875-312 การวิเคราะห์โครงการ 4(4-0-8)        

875-313 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)        

875-314 เศรษฐกิจประเทศไทย เศรษฐกิจท้องถิ่น และเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)        

875-328 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 3(3-0-6)        
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รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

875-333 ทฤษฎีและนโยบายภาษีอากร 3(3-0-6)        

875-352 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)        

875-367 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ  3(3-0-6)        

875-368 เศรษฐศาสตร์กับกฎหมาย 3(3-0-6)        

875-369 เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ  3(3-0-6)        

875-415 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6)        
875-424 เศรษฐมิติ 1 3(3-0-6)        

875-425 เศรษฐมิติ 2 3(3-0-6)        

875-429 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 3(3-0-6)        

875-436 เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ  3(3-0-6)        

875-442 ทฤษฎีองค์กรอุตสาหกรรม 3(3-0-6)        

875-448 เศรษฐศาสตร์เมือง 3(3-0-6)        

875-474 ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ในทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)        

875-475 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการประยุกต์ทฤษฎีเกม 3(3-0-6)        

877-323 การตลาดและราคาสินค้าเกษตร 3(3-0-6)        

877-325 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6)        

877-328 ธนกิจเกษตร 3(3-0-6)        

877-349 การจัดการธุรกิจเกษตร 3(3-0-6)        

877-369 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชนบท 3(3-0-6)        
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รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

877-444 เศรษฐกิจการยาง 3(3-0-6)        

877-446 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาการเกษตร  3(3-0-6)        

877-454 การค้าระหว่างประเทศสาหรับสินค้าเกษตร  3(3-0-6)        

879-231 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)        

890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4)        

890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4)        

890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4)        

890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล 2((2)-0-4)        

890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2((2)-0-4)        

890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4)        

890-011 อ่านได้ใกล้ตัว 2((2)-0-4)        

890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน 2((2)-0-4)        

890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ 2((2)-0-4)        

890-014 ฝึกส าเนียงผ่านเสียงเพลง 2((2)-0-4)        

890-015 ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง 2((2)-0-4)        

890-020 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4)        

890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4)        

890-022 การน าเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4)        

890-023 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม 2((2)-0-4)        
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รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

890-024 รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4)        

890-025 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 2((2)-0-4)        

890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4)        

890-030 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2((2)-0-4)        

890-031 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน   2((2)-0-4)        

890-032 ภาษาอังกฤษส าหรับนักท่องเที่ยว 2((2)-0-4)        

890-033 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 2((2)-0-4)        

890-040 การเขียนเพ่ือการสมัครงาน 2((2)-0-4)        

890-041 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสัมภาษณ์งาน 2((2)-0-4)        

890-050 แปลสิกูเกิล 2((2)-0-4)        

890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา 2((2)-0-4)        

890-061 ภาษาอังกฤษเพ่ือการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 2((2)-0-4)        

890-070 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน   2((2)-0-4)        

890-071 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 2((2)-0-4)        

891-010 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น   2((2)-0-4)        
891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4)        
891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ท างาน 2((2)-0-4)        
891-020 ภาษาจีนเบื้องต้น 2((2)-0-4)        
891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4)        
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รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ท างาน 2((2)-0-4)        
891-030 ภาษามลายูเบื้องต้น 2((2)-0-4)        
891-031 สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4)        
891-032 สนทนาภาษามลายูเพ่ือการท่องเที่ยว 2((2)-0-4)        
891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2((2)-0-4)        
891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4)        
891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท างาน 2((2)-0-4)        
891-050 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 2((2)-0-4)        
895-001 พลเมืองที่ดี   2((2)-0-4)        

895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์  2((2)-0-4)        

895-020 ขิมไทย 1((1)-0-2)        
895-021 ร้อง เล่น เต้นร า 1((1)-0-2)        
895-022 จังหวะจะเพลง 1((1)-0-2)        
895-023 กีตาร์ 1((1)-0-2)        
895-024 อูคูเลเล่ 1((1)-0-2)        
895-025 ฮาร์โมนิกา 1((1)-0-2)        
895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน 1((1)-0-2)        

895-027 อรรถรสภาษาไทย 1((1)-0-2)        

895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์ 1((1)-0-2)        
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รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

895-030 ว่ายน้ า 1((1)-0-2)        

895-031 เทนนิส 1((1)-0-2)        

895-032 บาสเกตบอล 1((1)-0-2)        
895-033 กรีฑา 1((1)-0-2)        
895-034 ลีลาศ 1((1)-0-2)        
895-035 เปตอง 1((1)-0-2)        
895-036 ค่ายพักแรม 1((1)-0-2)        
895-037 แบดมินตัน 1((1)-0-2)        
895-038 เทเบิลเทนนิส 1((1)-0-2)        
895-039 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 1((1)-0-2)        
895-040 จิตวิทยาความรัก  2((2)-0-4)        

895-041 ปรัชญาจริยะ  2((2)-0-4)        

895-042 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 2((2)-0-4)        

895-043 การใช้ภาษาไทย   2((2)-0-4)        

895-044 ภาษาไทยร่วมสมัย    2((2)-0-4)        

895-045 ทักษะการสื่อสาร  2((2)-0-4)        

895-046 ความคิดและการสื่อสาร 2((2)-0-4)        

895-047 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์ 2((2)-0-4)        

895-048 การวาดเส้นและระบายสี 2((2)-0-4)        
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รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

895-049 ศิลปะกับความสุข  2((2)-0-4)        

895-050 ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม     2((2)-0-4)        

895-051 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 2((2)-0-4)        

895-052 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 2((2)-0-4)        

895-053 การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา  2((2)-0-4)        

895-054 การเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยวแบบประหยัด  2((2)-0-4)        

895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก      2((2)-0-4)        

895-056 สงขลาศึกษา   2((2)-0-4)        

895-057 ดนตรีไทย 2((2)-0-4)        
895-058 สังคีตศิลป์ไทย  2((2)-0-4)        
895-059 ดนตรีตะวันตก   2((2)-0-4)        
895-060 การพลศึกษาและนันทนาการ  2((2)-0-4)        
895-061 ฟิตและเฟิร์ม 2((2)-0-4)        

895-062 ลดเวลานั่ง เพิ่มเวลายืน 2((2)-0-4)        

895-063 อ้วนได้ก็ผอมได้   2((2)-0-4)        

895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 2((2)-0-4)        

950-102 ชีวิตที่ดี 3((3)-0-6)        
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5. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ปีท่ี รายละเอียด 
1 ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดและหลักการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดและหลักการทางคณิตศาสตร์และสามารถเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่ายได้ 

 

2 ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีทางแคลคูลัสขั้นสูง และสามารถพิสูจน์
ข้อความทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ และผู้เรียนสามารถอธิบาย
แนวคิดและทฤษฎีทางพีชคณิตเชิงเส้นและสมการเชิงอนุพันธ์ 
และมีทักษะการค านวณเชิงตัวเลขด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ สามารถ
ท างานเป็นกลุ่มร่วมกับผู้เรียนคนอ่ืนได้ มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้เรียนเริ่มมีแนวคิด
ในการบูรณาการคณิตศาสตร์เข้ากับศาสตร์อ่ืนได้ เช่น ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน 
การประกันภัย หรือ ด้านคอมพิวเตอร์  

 

3 ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานทางพีชคณิตนามธรรมและคณิต
วิเคราะห์ได้ และผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีทางตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น
ได้ สามารถอธิบายทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่ไม่ซับซ้อนมากโดยใช้ภาษาที่ถูกต้องได้  
ช่วยถ่ายทอดความรู้แก่รุ่นน้องได้ และสามารถบูรณาการคณิตศาสตร์เข้ากับศาสตร์
อ่ืนได้ เช่น ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การประกันภัย หรือ ด้านคอมพิวเตอร์ หรือ มี
ความสามารถถ่ายทอดความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ในระดับพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง  

 

4 ผู้เรียนมีความเข้าใจในแนวคิดและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์บริสุทธิเฉพาะด้าน สามารถ
น าเสนอแนวคิดหรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ด้วยการใช้ภาษาที่ถูกต้องได้ ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ มีจรรยาบรรทางวิชาการ และเริ่มมีแนวคิดในการแสวงหาความรู้
เพ่ิมเติมหรือท าวิจัย โดยใช้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้ หรือ มีความสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ถูกต้อง ชัดเจนและไม่ติดขัด เป็นทั้งผู้น าและผู้
ตามท่ีดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศกึษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้น

ปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต (ภาคผนวก ฏ) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบ รวมถึงผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

หลักสูตร
2) ภาควิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา
3) คณะกรรมการประจ าคณะรับรองผลการประเมินของรายวิชา
4) ประเมินผลการฝึกงาน/การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จากอาจารย์ผู้สอน ผู้เกี่ยวข้องในสถาน

ประกอบการ ผลงานของนักศึกษา
5) ความเห็นจากอาจารย์ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
6) ภาวะการได้งานท าและการศึกษาต่อของบัณฑิต
7) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1) เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอด

ชีวิต โดยตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร และตองไดรับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 

2.00 จากระบบ 8 ระดับคะแนน

2) เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและวิธี การ

ประเมินผล โดยนักศึกษาสามารถยื่นค าร้องผ่านกองทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย
สามา รถ รั บแบบฟอร์ มค า ร้ อ งที่ ก อ งทะ เบี ย นและประมวลผล  ห รื อ ด าวน์ โ ห ลดจาก เ ว็ บ ไ ซด์ 
https://reg.psu.ac.th/reg/formdownload/SN_78.pdf  
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย ์

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่      
      การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย  

1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
2) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 การเตรียมการในระดับคณะ  

1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ระดับคณะ เพ่ือรับทราบถึงนโยบาย แผนการ
ปฏิบัติงาน (TOR) การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการอยู่ร่วมกันในระดับคณะ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 
1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน        

การสร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ active learning 
2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งครอบคลุมทักษะการ

จัดการเรียนการสอนข้ันพื้นฐาน และข้ันสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล 
   การพัฒนาในระดับคณะ 

1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน        
การสร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ active learning 

2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งครอบคลุมทักษะการ
จัดการเรียนการสอนข้ันพื้นฐาน และข้ันสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
 การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 

1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 
2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุนเงิน 

ค่าใช้จ่ายรายเดือนส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่น าเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และท าวิจัย 
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การพัฒนาในระดับคณะ 
1) คณะฯ และภาควิชาฯ ให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับทราบความก้าวหน้าทางวิชาการ

และ/หรือน าเสนอผลงานในสาขาวิชาสถิติและสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2) ภาควิชาฯ มีกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพ่ือกระตุ้นและช่วยให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการใน

สาขาวิชาสถิติโดยสนับสนุนงานวิจัยที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก
3) คณะฯ และภาควิชาฯ สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาความรู้และคุณธรรม

หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสตูร 

ในการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และแนวทาง
การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ อุดมศึกษา  พ .ศ .2558 ซึ่ งประกาศในราชกิจจานุ เบกษา 
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยก าหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรตามองค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ 6 ด้าน คือ (1) การก ากับมาตรฐาน (2) บัณฑิต (3) นักศึกษา (4) คณาจารย์ (5) หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผู้เรียน (6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1. การก ากับมาตรฐาน
ก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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 าเสนอรับรองจาก
มหาวิทยาลัย และมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้อง
มีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และน าผลมาพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้หลักสูตรจะต้องมีกรรมการบริหาร
หลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์อยู่ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

1.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอแผนการด าเนินงาน การควบคุมและการติดตามผลด าเนินงาน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการและพัฒนานักศึกษา ทุกภาคการศึกษาเพ่ือช่วยก ากับให้การ
ด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน 
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1.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาเสนอแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยง อาจารย์พิเศษ ซึ่งต้องก ากับให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2. บัณฑิต
2.1 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 
2.2 มีการส ารวจการได้งานท าของบัณฑิตทุกปี 

3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา 

3.1.1 ก าหนดคุณสมบัติผู้เรียนตามเกณฑ์ของหลักสูตรและคณะวิทยาศาสตร์  โดยมีการรับที่
หลากหลาย ทั้งโดยคณะด าเนินการเอง และโดยมหาวิทยาลัย 

3.1.2 มีกรรมการคัดเลือกนักศึกษาซึ่งแต่งตั้งจากคณะกรรมการวิชาการฯ 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

3.2.1 คณะวิทยาศาสตร์เตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเริ่มเข้าเรียนโดยการจัดปฐมนิเทศ  แนะน า
ปรัชญา มหาวิทยาลัย กฎระเบียบต่าง ๆ สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนที่ทางคณะและ
หลักสูตรจัดให้ พร้อมแจกคู่มือนักศึกษา และจัดโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1 
สัปดาห์ โดยเตรียมเก่ียวกับวิธีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 

3.2.2 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 เพ่ือให้มีความพร้อมใน
การออกไปประกอบวิชาชีพ 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 าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาท้ังด้านส่วนตัวและการเรียน 

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 ารวจ
ความพึงพอใจของการจัดการข้อร้องเรียน 

4. อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ประธานหลักสูตรฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจ า

หลักสูตรต่อคณะกรรมการวิชาการฯ คณะกรรมการประจ าคณะฯ สภามหาวิทยาลัย 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 

มีระบบอัตราก าลัง ภาระงาน ธ ารงรักษาไว้ ความเสี่ยงต าแหน่งทางวิชาการ โดยคณะมี
แผนอัตราก าลังระยะเวลา 4 ปี ของจ านวนอาจารย์คงอยู่ จ านวนอาจารย์ที่เกษียณ จ านวน
อาจารย์ที่ศึกษาต่อในแต่ละปี เพ่ือใช้วางแผนในการด าเนินการสรรหาอัตราก าลังของอาจารย์ใน
แต่ละป ี

4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
1) หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์แต่ละท่านท าแผนการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการขอต าแหน่งทาง

วิชาการ
2) หลักสูตรสนับสนุนเงินในการพัฒนาตนเองในการประชุมวิชาการ และการน าเสนอ

ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
3) หลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการประจ าหลักสูตรวางแผนและด าเนินการพัฒนาอาจารย์

ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน
4.2 คุณภาพอาจารย์ 

4.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ติดตามการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน
การติดตามและรายงานผลของงานวิจัยของหลักสูตรทุกปี เพ่ือให้มีผลงานที่มีคุณภาพและ
เป็นไปตามเกณฑ์ของคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

4.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารง
ต 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) สาขาวิชาเสนอรายชื่อแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตรไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อจัดท าค าสั่งฯ
2) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทบทวน มคอ.2 โครงสร้างรายวิชา และ curriculum

mapping ของแต่ละรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เพื่อปรับปรุงแก้ไข
3) อาจารย์ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต ประชาพิจารณ์และแสดงความคิดเห็นต่อหลักสูตรที่

ปรับปรุง
4) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลังประชาพิจารณ์
5) ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้หลังประชาพิจารณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ
6) ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าให้คณะกรรมการคณะฯ พิจารณา
7) ส่งร่างหลักสูตรจากที่ปรับแก้จากที่คณะกรรมการคณะฯ แนะน า ต่อคณะกรรมการวิชาการ

วิทยาเขตหาดใหญ่
8) เสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการนโยบายวิชาการ สภา

มหาวิทยาลัย ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
9) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรโดยจัดท า SAR

ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.2.1 ก าหนดผู้สอน 
1) หัวหน้าสาขาวิชาก าหนดผู้สอน โดยพิจารณาถึงความช านาญในเนื้อหาที่สอน ผลงานวิจัย

หรือประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชานั้น ๆ และภาระงานของอาจารย์
2) อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ ที่มี

คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมก 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 และ
ติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

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

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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4) ก าหนดให้มีการชี้แจง แนะน าผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาในช่วงต้น
ของการเรียน

5.2.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
1) มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ก าหนดอาจารย์ผู้ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือดูแลด้านการเรียน ให้

ค าปรึกษาในการท ากิจกรรมต่าง ๆ
2) หลักสูตรมีโครงการดูแลนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.00 ร่วมกับอาจารย์ที่

ปรึกษาและนักศึกษา 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) ผู้ประสานงานรายวิชาและผู้สอนจัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามวิธีการประเมินที่ระบุไว้
ใน มคอ.3 มคอ.4 และพิจารณาให้เกรด และผ่านการพิจารณารับรองโดยคณะกรรมการ
ประจ าคณะ จากนั้นจัดส่งเกรดภายในเวลาที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัย
ก าหนด

2) มีการประเมินผลรายวิชาโดยผู้เรียน ในช่วงปลายภาคเรียน
3) มีการประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน
4) ผู้ประสานงานรายวิชาจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการเรียนการ

สอน
5) ก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน

มคอ.3 และ มคอ.4 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร จัดหากรรมการเพ่ือทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 25 ของจ านวนรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษา และรายงานผลต่อที่ประชุมหลักสูตร

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ 

หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา  สื่อการเรียนการ
สอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

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. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีการประชุม

    หลักสูตรเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

    อยางนอยปการศึกษาละสองครั้ง  โดยตองบันทึกการประชุมทุกครั้ง 
∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/
สภาวิชาชีพก าหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานใน
ผลการด าเนินการของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ

วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่ดีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   ∕ ∕ 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    ∕ 

(13) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อทรัพยากรสนับสนุนการเรียน
การสอน เฉลี่ยมากกว่าระดับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

(14) จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ร้อยละ 80 ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

(15) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เฉลี่ยมากกว่าระดับ 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

(16) จ านวนนักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 80 ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม/กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์/จิตอาสา/เพ่ือ
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  

∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพ่ือติดตามการ
ด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที ่8  การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  

1) ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 
2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา 
3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา 
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถาม และการตอบค าถามในชั้น

เรียน 
5) ด าเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนากลยุทธ์การสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
2) สังเกตการณ์ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน 
3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใช้ใน

การปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงทักษะ

กลยุทธ์การสอน 
 

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 เพื่อน าผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร

และกลยุทธ์การสอน 
3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 

 



 

ภาคผนวก 
 

ก ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs  กับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  คุณลักษณะของบัณฑิต และความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ข ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กับ  Knowledge/Attitude/Skill 
ค ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชากับ Knowledge/Attitude/Skill 
ง แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้

แบบเชิงรุก (active learning)    
จ ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
ฉ ข้อมูลกลุ่มชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 
ช ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน  
ซ ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการด าเนินการของหลักสูตร 
ฌ เอกสารเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่  
ญ เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่  
ฎ เอกสารเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับรายวิชาที่ มคอ.1 ก าหนด 
ฏ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 
ฐ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร   
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ภาคผนวก  ก 
ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs  กับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  คุณลักษณะของบัณฑิต 

และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

1.วิสัยทัศน์        

1.1 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นกลไกหลักในการ
พัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเชียน ภายในปี พ.ศ. 2570 

     

 
  

1.2 วิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์ 
เป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็น 1 ใน 5 ของอาเซียนด้านการวิจัยในปี พ.ศ. 2570        

1.3 วิสัยทัศน์ของสาขาวิทยาศาสตร์การค านวณ 
เป็นสถาบันชั้นน าในการผลิตบัณฑิตและสร้างผลงานทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และสถิติของประเทศ        

2. พันธกจิ        

2.1 พันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
พันธกิจ 1 สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพ่ือการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่
สังคมและเครือข่ายสากล 

       

พันธกิจ 2 สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 
สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ 

       

พันธกิจ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้
ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

2.2 พันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ 
พันธกิจ สร้างบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการวิชาการที่ถูกต้องทันสมัยสู่สังคม ผลิ ต
งานวิจัยเป็นที่ยอมรับระดับสากล 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

2.3 พันธกิจของสาขาวิทยาศาสตร์การค านวณ 
พันธกิจ 1 ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตด้านคณิตศาสตร์และสถิติที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม        

พันธกิจ 2 สร้างผลงานทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และสถิติ        

พันธกิจ 3 เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ    
   

 

3. อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย /ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (GE) 
I-WiSe (Integrity, Wisdom, Social engagement) : ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ 

   
  

 
 

Stakeholder Need 1 : บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  

1) สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในชั้นดีและดีมาก        

2) ปฏิบัติตามกฏวินัย ท างานร่วมกับผู้อ่ืน และมีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน        

Stakeholder Need 2 : บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาหาดใหญ่ใน  

1) รับผิดชอบ และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้        

Stakeholder Need 3 : บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จ ากัด  

1) วิเคราะห์ได้อย่างมีระบบ สื่อสารหรือประยุกต์ความรู้และประมวลผลได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ  
      

2) ต้องมีความเข้าใจทางด้านคณิตศาสตร์อย่างดีมาก เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการสร้างโปรแกรมสมัยใหม่  
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

3) ต้องสร้างความแตกต่างจากหลักสูตรทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่แล้ว และควรแสวงหาความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการก าลังคนทางด้านนี้เพ่ือให้สอดรับกับสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 
    

 
 

Stakeholder Need 4 : ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร  

1) มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ที่ดีพร้อมในการน าไปปฏิบัติงาน  
      

2) เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาท่ีจะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต ทักษะที่ควรมีและถ้าใครมีจะได้เปรียบ คือ การ
ใช้ program หรือ tools ต่าง ๆ ที่จะช่วยวิเคราะห์คณิตศาสตร์/สถิติ ได้ดียิ่งขึ้น 

 
    

 
 

3) ในอนาคตการพัฒนา soft skills เป็นเรื่องส าคัญ ควรมีช่องทางให้นักศึกษาพัฒนาทักษะเหล่านี้        

Stakeholder Need 5 : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคอมพิวเตอร์  

1) นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ จะมี competency ด้าน ICT  
      

2) ต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้าน Programming, Social Platform, Cybersecurity, Network, Mobile Apps และ 
IoT 
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ภาคผนวก  ข 
ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กับ Knowledge/ Attitude / Skill 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

Knowledge 

(Cognitive) 

Attitude 

(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

PLO1 เขียนบทพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ที่ไม่
ซับซ้อนได ้

K1 แคลคูลัสตัวแปรเดียว 
K2 แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์หลายตัวแปร 
K3 แคลคูลัสเชิงปริพันธ์หลายตัวแปร 
K4 ตรรกศาสตร์ 
K5 พีชคณิตเบีอ้งต้น 
K6 ระเบียบวิธีการพิสูจน์ 
K7 อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 
K8 พีชคณิตเชิงเส้น 
K9 กรุป  
K10 ริงและฟีลด์  
K11 อสมการ 
K12 การวิเคราะห์ของฟังก์ชันค่าจริงตัว
แปรเดียว 
K13 ตัวแปรเชิงซ้อน 

A1 ตระหนักถึงความส าคัญของทฤษฎีทาง
คณิตศาสตร์ 
A2 ตระหนักถึงความส าคัญของการคิดอย่าง
มีตรรกะและเป็นระบบ 
A3 ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้
ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ  
 

S1 คิดอย่างเป็นระบบ 
S2 ทักษะในการใช้เหตุผล  
S3 ทักษะการค านวณ 
 

PLO2 บูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
- เพ่ือปรับปรุงทฤษฎีทาง

คณิตศาสตร์บริสุทธิ์และ

K1 แคลคูลัสตัวแปรเดียว 
K2 แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์หลายตัวแปร 
K3 แคลคูลัสเชิงปริพันธ์หลายตัวแปร 

A1 ตระหนักถึงความส าคัญของทฤษฎีทาง
คณิตศาสตร์ 
A2 ตระหนักถึงความส าคัญของการคิดอย่าง

S1 คิดอย่างเป็นระบบ 
S2 ทักษะในการใช้เหตุผล  
S3 ทักษะการค านวณ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

Knowledge 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ให้
สมบูรณ์มากขึ้น หรือ  

- เพ่ือใช้ในการจัดการหรือ
แก้ปัญหาทางด้านการเงิน
และเศรษฐศาสตร์ หรือ  

- เพ่ือปรับปรุงระเบียบวิธี
ห รื อ โ ป ร แ ก ร ม ท า ง
คอมพิวเตอร์  เ พ่ือใช้ใน
การสร้างปัญญาประดิษฐ์
หรือวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ หรือ 

- เพ่ือสร้างนวัตกรรมการ
สอนได ้

 

K4 ตรรกศาสตร์ 
K5 พีชคณิตเบีอ้งต้น 
K6 ระเบียบวิธีการพิสูจน์ 
K7 อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 
K8 พีชคณิตเชิงเส้น 
K9 กรุป  
K10 ริงและฟีลด์  
K11 อสมการ 
K12 การวิเคราะห์ของฟังก์ชันค่าจริงตัว
แปรเดียว 
K13 ตัวแปรเชิงซ้อน 
K14 สมการเชิงอนุพันธ์ 
K15 คณิตศาสตร์เชิงค านวณ 
K16 จ านวนเต็มและสมภาค 
K17 ฟังก์ชันเลขคณิต 
K18 ทฤษฎีพหุนาม 
K19 เรขาคณิตแบบยุคลิด 
K20 ทฤษฎีกราฟ 
K21 คณิตศาสตร์เชิงการจัด 
K22 พีชคณิตวิภัชนัย  

มีตรรกะและเป็นระบบ 
A3 ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้
ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ  
A4 ตระหนักถึงความส าคัญในการถ่ายทอด
ความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างถูกต้อง  
A5 ค านึงถึงความส าคัญของคณิตศาสตร์ใน
การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลทางด้าน
การเงินและเศรษฐศาสตร์  
A6 เห็นถึงประโยชน์และความส าคัญของ
คณิตศาสตร์ในการจัดการหรือแก้ปัญหา
ทางด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ 
A7 เห็นถึงประโยชน์และความส าคัญของ
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ใ น ก า ร บู ร ณ า ก า ร ท า ง
คอมพิวเตอร์ 

S4 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
S5 ทักษะการสื่อสารและถ่ายทอด 
S6 ทักษะการใช้งานสื่อสารสนเทศ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

Knowledge 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

K23 เศษส่วนต่อเนื่องและสมการไดโอ
แฟนไทน์ไม่เชิงเส้น 
K24 ฟีลด์จ านวน  
K25 การวิเคราะห์ของฟังก์ชันค่าจริง
หลายตัวแปร 
K26 ทอพอโลยี 
K27 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ 
K28 ดอกเบี้ย 
K29 การลงทุนแบบเน้นคุณค่า 
K30 คณิตศาสตร์การเงิน 
K31 ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ 
K32 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะสมที่สุด 
K33 การแปลงฟูเรียร์ 
K34 กระบวนการสุ่ม 
K35 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 
K36 วิธีสมาชิกจ ากัด 
K37 คณิตศาสตร์ในฟิสิกส์ทฤษฎี 
K38 ทฤษฎีเซต 
K39 ทฤษฎีรหัส 
K40 กึ่งกรุป 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

Knowledge 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

K41 สมการเชิงฟังก์ชัน 
K42 แมนิโฟลด์ 
K43 การแปลงเวฟเลต 
K44 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 
K45 ความน่าจะเป็น  
K46 สถิติ  
K47 พีชคณิตของบูลและระบบดิจิทัล 
K48 สัญญาณและระบบ 
K49 การใช้ซอฟแวร์ทางคณิตศาสตร์ 
K50 การเขียนโปรแกรม 
K51 ฐานข้อมูล 
K52 ระบบปฏิบัติการ 
K53 การจัดการความรู้  
K54 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
K55 ปัญญาประดิษฐ์ 
K56 การประมวลผลเชิงภาษา 
K57 วิทยาการข้อมูล 
K58 การท าเหมืองข้อมูล 
K59 การวิเคราะห์ข้อมูล 
K60 การน าเสนอข้อมูลเชิงภาพ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

Knowledge 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

K61 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
K62 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
K63 การทดสอบซอฟต์แวร์ 
K64 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
K65 ความมั่นคงของระบบ 
K66 กระบวนการทางปัญญาประดิษฐ์ 
K67 การเรียนรู้ของเครื่อง 
K68 พ้ืนฐานการประมวลผลภาพเชิง
ดิจิทัล 
K69 การประมวลผลภาพเชิงดิจิทัล 
K70 วิทยาการเข้ ารหัสลับและความ
ปลอดภัย 
K71 ข้อมูลขนาดใหญ่ 
K72 เทคโนโลยีฐานข้อมูล 
K73 การจัดการโครงการและคุณภาพ
ซอฟต์แวร์ 
K74 การวัดและประเมินซอฟต์แวร์ 
K75 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 
K76 โครงข่ายประสาทและการเรียนรู้เชิง
ลึก 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

Knowledge 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

K77 การรู้จ ารูปแบบ 
K78 อินเทอร์เน็ตของหุ่นยนต์ 
K79 คอมพิวเตอร์วิทัศน์ 
K80 การประกันภัย 
K81 การวิเคราะห์การถดถอย 
K82 การวิจัยด าเนินการ 
K83 ตัวแปรสุ่มและการประมาณค่า 
K84 การประมาณค่าแบบช่วงและการ
ทดสอบสมมุติฐาน 
K85 เทคนิคการชักตัวอย่าง 
K86 การวิเคราะห์เชิงท านาย 
K87 การออกแบบการทดลอง 
K88 ระเบียบวิธีวิจัย 
K89 ตัวแบบระบบแถวคอย 
K90 กระบวนการสโตแคสติก 
K91 การจัดการโลจิสติกส์ 
K92 หลักเศรษฐศาสตร์ 
K93 อุปสงค์ อุปทาน 
K94 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
K95 เศรษฐศาสตร์มหภาค 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

Knowledge 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

K96 ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
K97 นโยบายการเงินการคลัง 
K98 การวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ 
K99 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 
K100 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 
K101 การวิเคราะห์ต้นทุน 
K102 การวิเคราะห์โครงการ 
K103 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
K104 เศรษฐกิจประเทศไทย 
K105 เศรษฐกิจท้องถิ่น  
K106 เศรษฐกิจพอเพียง 
K107 ตลาดเงินและตลาดทุนในระดับ
จุลภาค 
K108 ทฤษฎีและนโยบายภาษีอากร 
K109 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
K110 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 
K111 เศรษฐศาสตร์กับกฎหมาย 
K112 เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ 
K113 การประมาณค่าพารามิเตอร์ 
K114 แบบจ าลองที่มีตัวแปรตามเป็นตัว
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

Knowledge 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

แปรคุณภาพ 
K115 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 
K116 เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่ าง
ประเทศ 
K117 ทฤษฎีองค์กรอุตสาหกรรม 
K118 เศรษฐศาสตร์เมือง 
K119 ทฤษฎีเกม 
K120 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 
K121 การตลาดและราคาสินค้าเกษตร 
K12 2  เ ศ ร ษ ฐ ศ า สต ร์ ก า ร ผ ลิ ต ท า ง
การเกษตร 
K123 เศรษฐศาสตร์อตุสาหกรรมเกษตร 
K124 ธนกิจเกษตร 
K125 การจัดการธุรกิจเกษตร 
K126 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชนบท 
K127 เศรษฐกิจการยาง 
K128 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
K129 การค้าระหว่างประเทศสาหรับ
สินค้าเกษตร 
K130 ความรู้สมัยใหม่ท่ีทันต่อยุคสมัย 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

Knowledge 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

PLO3 ใช้โปรแกรมเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนหรือตัวแบบทาง
คณิตศาสตร์ ให้ได้ค าตอบที่ถูกต้องและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

K15 คณิตศาสตร์เชิงค านวณ 
K31 ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ 
K44 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 
K49 การใช้ซอฟแวร์ทางคณิตศาสตร์ 
K50 การเขียนโปรแกรม 

A8 ตระหนักถึงประโยชน์ของโปรแกรมทาง
คณิตศาสตร์ 
A9 ตระหนักถึงความแตกต่างของโปรแกรม
ทางคณิตศาสตร์แต่ละชนิดและการเลือกใช้
ให้เหมาะสมกับแต่ละปัญหา 

S1 คิดอย่างเป็นระบบ 
S2 ทักษะในการใช้เหตุผล  
S3 ทักษะการค านวณ 
S4 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
 

PLO4 ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่าง
มีเหตุผล และแสวงหาความรู้ เพ่ือพัฒนา
ตนเอง 

K131 การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
เชื่อถือได้ 
K132 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

A10 ตระหนักถึงความส าคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
 

S4 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
S6 ทักษะการใช้งานสื่อสารสนเทศ 
 

PLO5 สื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและตรง
ความหมาย 

K133 หลักการสื่อสารด้วยภาษาไทย 
K134 หลักการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 

A11 ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้
ภาษาในการสื่อสารและการน าเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและตรงความหมาย 

S5 ทักษะการสื่อสารและถ่ายทอด 
S7 ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตามหลัก
ภาษา 
S8 ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตาม
หลักภาษา 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

Knowledge 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

PLO6 แสดงออกถึงพฤติกรรมที่บอกความ
รั บ ผิ ด ช อบต่ อตน เ อ งแล ะสั ง ค ม  จิ ต
สาธารณะ และจรรยาบรรณทางวิชาการ 

K135 บทบัญญัติของกฎหมาย 
K136 สังคมพหุวัฒนธรรม  
K137 จรรยาบรรณทางวิชาการ  
K138 จิตสาธารณะ 

A12 มีทัศนคติรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม 
A13 ตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติ
ตามระเบียบวินัยขององค์กร/บทบัญญัติของ
กฎหมาย 
A14 มีทัศนคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม
แบบพหุวัฒนธรรม  
A15 ตระหนักถึงความส าคัญของการมี
จรรยาบรรณทางวิชาการ และจิตสาธารณะ 

S9 ทักษะการปรับตัว 
S10 มรีะเบียบวินัย  
S11 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
S12 มีจิตสาธารณะ 

PLO7 สามารถท างานเป็นทีม K139 หลักการท างานเป็นทีม 
K140 วัฒนธรรมองค์กร 
 

A16 มีทัศนคติที่ดีในการท างานเป็นกลุ่ม 
A17 เห็นคุณค่าและยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่น 
A18 มีทัศนคติที่ดีต่อวัฒนธรรมองค์กร 

S5 ทักษะการสื่อสารและถ่ายทอด 
S9 ทักษะการปรับตัว 
S13 ทักษะการท างานเป็นทีม 
S14 ทักษะการเจรจา 
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ภาคผนวก  ค  
ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชากับ Knowledge/ Attitude / Skill 

รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ามี) 
(รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge Attitude Skill 

200-107 การเชื่อมต่อสรรพสิ่งเพ่ือชีวิตยุคดิจิทัล 2((2)-0-4) K64, K65 A2, A3, A7 S1, S3, S4 
210-241 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) K8, K48 A1, A2, A3 S1, S2, S3 
210-291 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) K6, K8, K16, K17, K23, 

K39, K47, K64 
A1, A2, A3 S1, S2, S3 

210-292 ระบบดิจิทัลและการออกแบบเชิงตรรกะ 3(3-0-6) K6, K8, K16, K17, K23, 
K39, K47 

A1, A2, A3 S1, S2, S3 

322-101 แคลคูลัส 1 3((3)-0-6) K1 A1, A2, A3 S1, S2, S3 
322-102 แคลคูลัส 2 3((3)-0-6) K1, K2, K14 A1, A2, A3 S1, S2, S3 
322-112 รากฐานคณิตศาสตร์ 3((3)-0-6) K1, K4, K5, K6 A1, A2, A3 S1, S2, S3 
322-201 แคลคูลัสขั้นสูง 3((3)-0-6) K1, K2, K3 A1, A2, A3 S1, S2, S3 
322-211 หลักคณิตศาสตร์ 3((3)-0-6) K1, K4, K5, K6, K7 A1, A2, A3 S1, S2, S3 
322-212 อสมการ 3((3)-0-6) K1, K5, K6, K7, K11 A1, A2, A3 S1, S2, S3 
322-232 พีชคณิตเชิงเส้น   3((3)-0-6) K5, K6, K7, K8 A1, A2, A3 S1, S2, S3 
322-234 ทฤษฎีจ านวน 1 3((3)-0-6) K6, K8, K16, K17 A1, A2, A3 S1, S2, S3 
322-236 ทฤษฎีพหุนาม 3((3)-0-6) K8, K18 A1, A2, A3 S1, S2, S3 
322-242 เรขาคณิตแบบยุคลิด 3((3)-0-6) K1, K2, K6, K8, K19 A1, A2, A3 S1, S2, S3 
322-252   ชุดวิชาคณิตศาสตร์เชิงค านวณ 5((4)-2-9) K15, K44, K49, K50 A2, A3, A7 S1, S2, S3, S4 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ามี) 
(รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge Attitude Skill 

322-256 สมการเชิงอนุพันธ์ 3((3)-0-6) K1, K2, K8, K14 A1, A2, A3 S1, S2, S3 
322-322 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3((3)-0-6) K1, K6, K8, K20 A1, A2, A3 S1, S2, S3 
322-324 คณิตศาสตร์เชิงการจัด  3((3)-0-6) K6, K8, K21 A1, A2, A3 S1, S2, S3 
322-331 พีชคณิตนามธรรม 1  3((3)-0-6) K6, K9, K10 A1, A2, A3 S1, S2, S3 
322-332   พีชคณิตนามธรรม 2 3((3)-0-6) K6, K10 A1, A2, A3 S1, S2, S3 
322-333   พีชคณิตวิภัชนัยเบื้องต้น 3((3)-0-6) K6, K9, K10, K22 A1, A2, A3 S1, S2, S3 
322-334   ทฤษฎีจ านวน 2 3((3)-0-6) K6, K8, K16, K17, K23 A1, A2, A3 S1, S2, S3 
322-336   ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิตเบื้องต้น 3((3)-0-6) K6, K8, K16, K17, K23, 

K24 
A1, A2, A3 S1, S2, S3 

322-341 คณิตวิเคราะห์ 1 3((3)-0-6) K1, K6, K7, K8, K12 A1, A2, A3 S1, S2, S3 
322-342   คณิตวิเคราะห์ 2 3((3)-0-6) K1, K2, K3, K5, K6, 

K7, K8, K25 
A1, A2, A3 S1, S2, S3 

322-344 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น 3((3)-0-6) K1, K2, K12, K13 A1, A2, A3 S1, S2, S3 
322-346   ทอพอโลยี 3((3)-0-6) K1, K5, K6, K7, K8, 

K12, K26 
A1, A2, A3 S1, S2, S3 

322-347   เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น 3((3)-0-6) K1, K5, K6, K8, K12, 
K27 

A1, A2, A3 S1, S2, S3 

322-348 ชุดวิชาคณิตศาสตร์การเงินและการลงทุนแบบเน้นคุณค่า
เบื้องต้น 

5((4)-2-9) K1, K28, K29, K30, 
K90 

A2, A3, A5, A6 S1, S3, S4, S6 

322-352   ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น 3((3)-0-6) K1, K2, K3, K31, K49, A1, A2, A3 S1, S2, S3, S4 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ามี) 
(รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge Attitude Skill 

K50 
322-353   ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุดเบื้องต้น 3((3)-0-6) K1, K2, K3, K8, K32 A1, A2, A3 S1, S2, S3 
322-354   ผลการแปลงฟูเรียร์และการประยุกต์ 3((3)-0-6) K1, K2, K3, K8, K14, 

K33 
A1, A2, A3, A7 S1, S2, S3 

322-355   กระบวนการสุ่มเบื้องต้น 3((3)-0-6) K1, K6, K7, K8, K12, 
K34 

A1, A2, A3 S1, S2, S3 

322-356   สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3((3)-0-6) K2, K14, K25, K35 A1, A2, A3 S1, S2, S3 
322-357 วิธีสมาชิกจ ากัดเบื้องต้น  3((3)-0-6) K31, K36, K44, K49, 

K50 
A1, A2, A3, A7 S1, S2, S3, S4 

322-359   คณิตศาสตร์ในฟิสิกส์ทฤษฎี 3((3)-0-6) K1, K2, K3, K44, K37 A1, A2, A3 S1, S2, S3 
322-381 สัมมนาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 1  1(0-2-1) K4, K5, K6, K7, K131, 

K132, K133, K134, 
K137, K138, K139, 

K140  

A1, A2, A3, A4, A10, 
A11, A12, A13, A14, 
A15, A16, A17, A18 

S1, S2, S3, S4, S5, S6, 
S7, S8, S9, S10, S11, 

S12, S13, S14 

322-382 สัมมนาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 2 1(0-2-1) K4, K5, K6, K7, K131, 
K132, K133, K134, 
K137, K138, K139, 

K140 

A1, A2, A3, A4, A10, 
A11, A12, A13, A14, 
A15, A16, A17, A18 

S1, S2, S3, S4, S5, S6, 
S7, S8, S9, S10, S11, 

S12, S13, S14 

322-384   การฝึกงานทางคณิตศาสตร์ 1(0-3-0) K132, K133, K134, 
K135, K136, K137, 

A1, A2, A3, A4, A10, 
A11, A12, A13, A14, 

S1, S2, S3, S4, S5, S6, 
S7, S8, S9, S10, S11, 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ามี) 
(รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge Attitude Skill 

K138, K139, K140  A15, A16, A17, A18 S12, S13, S14 
322-391   โครงงานขนาดย่อมทางคณิตศาสตร์ 1(0-3-0) K4, K5, K6, K7, K131, 

K132, K133, K134, 
K137, K140 

A1, A2, A3, A4, A10, 
A11, A12, A13, A14, 

A15, A17 

S1, S2, S3, S4, S5, S6, 
S7, S8, S9, S10, S11, 

S12, S14 
322-411   ทฤษฎีเซต 3((3)-0-6) K6, K8, K38 A1, A2, A3 S1, S2, S3 
322-421   ทฤษฎีรหัสเบื้องต้น  3((3)-0-6) K6, K8, K16, K17, K23, 

K39 
A1, A2, A3 S1, S2, S3 

322-431   ทฤษฎีกึ่งกรุป 3((3)-0-6) K6, K9, K10, K40 A1, A2, A3 S1, S2, S3 
322-433 ทฤษฎีสมการเชิงฟังก์ชัน  3((3)-0-6) K1, K2, K11, K41 A1, A2, A3 S1, S2, S3 
322-441   แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้ 3((3)-0-6) K1, K2, K12, K42 A1, A2, A3 S1, S2, S3 
322-453   การแปลงเวฟเลตเบื้องต้น 3((3)-0-6) K1, K2, K12, K33, K43 A1, A2, A3, A7 S1, S2, S3 
322-461 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 1((1)-0-2) K4, K134 A1, A2, A3 S1, S2, S3 
322-461 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 2((2)-0-4) K4, K134 A1, A2, A3 S1, S2, S3 
322-461 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 3((3)-0-6) K4, K134 A1, A2, A3 S1, S2, S3 
322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1(0-2-1) K4, K5, K6, K7, K135, 

K136, K137, K138, 
K141, K142, K143, 

K144 

A1, A2, A3, A4, A10, 
A11, A12, A13, A14, 
A15, A16, A17, A18 

S1, S2, S3, S4, S5, S6, 
S7, S8, S9, S10, S11, 

S12, S13, S14 

322-482 สหกิจศึกษา 6(0-40-0) K132, K133, K134, 
K135, K136, K137, 

A1, A2, A3, A4, A10, 
A11, A12, A13, A14, 

S1, S2, S3, S4, S5, S6, 
S7, S8, S9, S10, S11, 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ามี) 
(รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge Attitude Skill 

K138, K139, K140 A15, A16, A17, A18 S12, S13, S14 
322-483 สัมมนาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 3 1(0-2-1) K4, K5, K6, K7, K131, 

K132, K133, K134, 
K137, K138, K139, 

K140 

A1, A2, A3, A4, A10, 
A11, A12, A13, A14, 
A15, A16, A17, A18 

S1, S2, S3, S4, S5, S6, 
S7, S8, S9, S10, S11, 

S12, S13, S14 

322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 3(0-9-0) K4, K5, K6, K7, K131, 
K132, K133, K134, 

K137, K140 

A1, A2, A3, A4, A10, 
A11, A12, A13, A14, 

A15, A17 

S1, S2, S3, S4, S5, S6, 
S7, S8, S9, S10, S11, 

S12, S14 
322-492 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 2 3(0-9-0) K4, K5, K6, K7, K131, 

K132, K133, K134, 
K137, K140 

A1, A2, A3, A4, A10, 
A11, A12, A13, A14, 

A15, A17 

S1, S2, S3, S4, S5, S6, 
S7, S8, S9, S10, S11, 

S12, S14 
344-111 ชุดวิชาการโปรแกรมและขั้นตอนวิธี 6((5)-2-11) K4, K8, K50 A2, A3, A7 S1, S2, S3, S4 
344-211 ชุดวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์และฐานข้อมูล 9((8)-2-17) K4, K8, K50, K51 A2, A3, A7 S1, S2, S3, S4 
344-222 ระบบปฏิบัติการ 2((2)-0-4) K4, K8, K50, K52 A2, A3, A7 S1, S2, S3, S4 
344-232 การจัดการความรู้และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3((3)-0-6) K4, K8, K53, K54 A2, A3, A7 S1, S2, S3, S4 
344-261 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับทุกคน 3((3)-0-6) K4, K8, K50, K55 A2, A3, A7 S1, S2, S3, S4 
344-311 การประมวลผลเชิงภาษา 3((3)-0-6) K4, K8, K50, K51, K56 A2, A3, A7 S1, S2, S3, S4 
344-331   วิทยาการข้อมูล 3((3)-0-6) K4, K8, K38, K45, K57 A2, A3, A7 S1, S2, S3, S4 
344-332   การท าเหมืองข้อมูล 3((3)-0-6) K4, K8, K38, K46, K58 A2, A3, A7 S1, S2, S3, S4 
344-333 การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเชิงภาพ 3((3)-0-6) K4, K8, K50, K38, K46, A2, A3, A7 S1, S2, S3, S4, S5, S6 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ามี) 
(รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge Attitude Skill 

K59, K60 
344-334 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 3((3)-0-6) K4, K8, K50, K61, K98 A2, A3, A7 S1, S2, S3, S4 
344-341 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3((3)-0-6) K4, K8, K50, K51, K62 A2, A3, A7 S1, S2, S3, S4 
344-342 เทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์ 3((3)-0-6) K4, K8, K50, K51, K62, 

K63 
A2, A3, A7 S1, S2, S3, S4 

344-352 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3((3)-0-6) K4, K8, K64 A2, A3, A7 S1, S2, S3, S4 
344-353 ความมั่นคงของระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3((3)-0-6) K4, K8, K53, K54, K64, 

K65 
A2, A3, A7 S1, S2, S3, S4 

344-361 หลักการปัญญาประดิษฐ์ 3((3)-0-6) K4, K8, K50, K57, K55, 
K66 

A2, A3, A7 S1, S2, S3, S4 

344-362 การเรียนรู้ของเครื่อง 3((3)-0-6) K4, K8, K50, K55, K66, 
K67 

A2, A3, A7 S1, S2, S3, S4 

344-373 พ้ืนฐานการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัล 3((3)-0-6) K4, K8, K50, K59, K60, 
K68 

A2, A3, A7 S1, S2, S3, S4 

344-374 การประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลชั้นสูง 3((3)-0-6) K4, K8, K50, K59, K60, 
K68, K69 

A2, A3, A7 S1, S2, S3, S4 

344-401 วิทยาการเข้ารหัสลับและความปลอดภัย 3((3)-0-6) K6, K8, K16, K17, K23, 
K39, K70 

A2, A3, A7 S1, S2, S3, S4 

344-431 ข้อมูลขนาดใหญ่ 3((3)-0-6) K4, K8, K50, K38, K45, 
K57, K71 

A2, A3, A7 S1, S2, S3, S4 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ามี) 
(รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge Attitude Skill 

344-432 เทคโนโลยีฐานข้อมูลยุคถัดไป 3((3)-0-6) K4, K8, K50, K51, K38, 
K45, K57, K71, K72 

A2, A3, A7 S1, S2, S3, S4 

344-441 การจัดการโครงการและคุณภาพซอฟต์แวร์ 3((3)-0-6) K4, K8, K50, K51, K62, 
K62, K63, K73 

A2, A3, A7 S1, S2, S3, S4 

344-442 การวัดและประเมินซอฟต์แวร์ 3((3)-0-6) K4, K8, K50, K51, K62, 
K63, K73, K74 

A2, A3, A7 S1, S2, S3, S4 

344-451 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ 3((3)-0-6) K4, K8, K50, K51, K75 A2, A3, A7 S1, S2, S3, S4 

344-461 โครงข่ายประสาทและการเรียนรู้เชิงลึก 3((3)-0-6) K4, K8, K50, K57, K55, 
K66, K76 

A2, A3, A7 S1, S2, S3, S4 

344-462 การรู้จ ารูปแบบ 3((3)-0-6) K4, K8, K50, K57, K55, 
K66, K77 

A2, A3, A7 S1, S2, S3, S4 

344-463 อินเทอร์เน็ตของหุ่นยนต์ 3((3)-0-6) K4, K8, K50, K57, K55, 
K66, K78 

A2, A3, A7 S1, S2, S3, S4 

344-471 คอมพิวเตอร์วิทัศน์และการประยุกต์ 3((3)-0-6) K4, K8, K50, K79 A2, A3, A7 S1, S2, S3, S4 
345-211 หลักการโปรแกรม 3((3)-0-6) K4, K8, K50 A2, A3, A7 S1, S2, S3, S4 
346-221   ความน่าจะเป็นส าหรับสถิติศาสตร์ 3((3)-0-6) K1, K2, K3, K45 A1, A2, A3 S1, S2, S3 
346-223 คณิตสถิติศาสตร์ 1 3((3)-0-6) K1, K2, K3, K45, K46, 

K83 
A1, A2, A3 S1, S2, S3 

346-231 การประกันภัยเบื้องต้น 3((3)-0-6) K1, K80 A1, A2, A3 S1, S2, S3 
346-232 การวิเคราะห์การถดถอย 4((3)-2-7) K1, K2, K3, K45, K81 A1, A2, A3 S1, S2, S3 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ามี) 
(รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge Attitude Skill 

346-241   การวิจัยด าเนินการเบื้องต้น 3((2)-2-5) K1, K2, K3, K82 A1, A2, A3 S1, S2, S3 
346-321   คณิตสถิติศาสตร์ 2 3((3)-0-6) K1, K2, K3, K45, K46, 

K83, K84 
A1, A2, A3 S1, S2, S3 

346-322   เทคนิคการชักตัวอย่าง 3((3)-0-6) K45, K85 A1, A2, A3 S1, S2, S3 
346-332   การวิเคราะห์เชิงท านาย 3((2)-2-5) K45, K85, K86 A1, A2, A3 S1, S2, S3 
346-333 การออกแบบการทดลองเบื้องต้น 3((3)-0-6) K45, K81, K87 A1, A2, A3 S1, S2, S3 
346-334 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 3((3)-0-6) K45, K46, K83, K84, 

K88 
A1, A2, A3 S1, S2, S3 

346-342 ตัวแบบระบบแถวคอยเบื้องต้น 3((3)-0-6) K1, K2, K3, K45, K89 A1, A2, A3 S1, S2, S3 
346-442 กระบวนการสโตแคสติก 3((3)-0-6) K1, K2, K3, K12, K25 

K90 
A1, A2, A3 S1, S2, S3 

346-444 การจ าลองสถานการณ์ส าหรับการจัดการโลจิสติกส์ 3((3)-0-6) K1, K8, K20, K91 A1, A2, A3 S1, S2, S3 
347-204 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3((3)-0-6) K1, K2, K3, K45, K46 A1, A2, A3 S1, S2, S3 
875-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 4(4-0-8) K1, K8, K92, K93 A5, A6 S1, S2, S3 
875-104 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 4(4-0-8) K95 A5, A6 S1, S2, S3 
875-205 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 4(4-0-8) K1, K8, K92, K93, K94 A5, A6 S1, S2, S3 
875-206 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 4(4-0-8) K95, K96, K97 A5, A6 S1, S2, S3 
875-207 คณิตเศรษฐศาสตร์ 4(4-0-8) K1, K8, K92 A3, A5, A6 S1, S2, S3 
875-309 เศรษฐมิติเบื้องต้น 4(4-0-8) K1, K8, K46, K81, K92 A3, A5, A6 S1, S2, S3 
875-310 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารเบื้องต้น 3(3-0-6) K1, K30, K99 A5, A6 S1, S2, S3 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ามี) 
(รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge Attitude Skill 

875-311 เศรษฐศาสตร์สาธารณะเบื้องต้น 3(3-0-6) K1, K8, K92, K93, K95, 
K100 

A5, A6 S1, S2, S3 

875-312 การวิเคราะห์โครงการ 4(4-0-8) K1, K8, K92, K93, K95, 
K101, K102 

A5, A6 S1, S2, S3 

875-313 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) K1, K8, K92, K93, K95, 
K103 

A5, A6 S1, S2, S3 

875-314 เศรษฐกิจประเทศไทย เศรษฐกิจท้องถิ่น และเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) K1, K8, K92, K93, K95, 
K104, K105, K106 

A3, A5, A6 S1, S2, S3 

875-328 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 3(3-0-6) K95, K99, K107 A5, A6 S1, S2, S3 
875-333 ทฤษฎีและนโยบายภาษีอากร 3(3-0-6) K1, K8, K92, K93, K94, 

K108 
A5, A6 S1, S2, S3 

875-352 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) K1, K8, K92, K93, K94, 
K109 

A5, A6 S1, S2, S3 

875-367 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6) K1, K8, K92, K93, K94, 
K110 

A5, A6 S1, S2, S3 

875-368 เศรษฐศาสตร์กับกฎหมาย 3(3-0-6) K1, K8, K92, K93, K94, 
K111 

A5, A6 S1, S2, S3 

875-369 เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ 3(3-0-6) K1, K8, K92, K93, K94, 
K112 

A5, A6 S1, S2, S3 

875-415 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) K4, K131, K132, K133, A1, A2, A3, A4, A5, A6 S1, S2, S3, S4, S5, S6, 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ามี) 
(รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge Attitude Skill 

K134, K137, K140  A10, A11, A12, A13, 
A14, A15, A17 

S7, S8, S9, S10, S11, 
S12, S14 

875-424 เศรษฐมิติ 1 3(3-0-6) K1, K8, K31, K46, K81, 
K83, K92, K113 

A3, A5, A6 S1, S2, S3 

875-425 เศรษฐมิติ 2 3(3-0-6) K1, K8, K31, K46, K81, 
K83, K92, K113, K114 

A3, A5, A6 S1, S2, S3 

875-429 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 3(3-0-6) K95, K96, K97, K115 A5, A6 S1, S2, S3 
875-436 เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6) K1, K8, K92, K93, K95, 

K103, K116 
A5, A6 S1, S2, S3 

875-442 ทฤษฎีองค์กรอุตสาหกรรม 3(3-0-6) K1, K8, K92, K93, K94, 
K117 

A5, A6 S1, S2, S3 

875-448 เศรษฐศาสตร์เมือง 3(3-0-6) K1, K8, K92, K93, K94, 
K118 

A5, A6 S1, S2, S3 

875-474 ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ในทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) K1, K8, K92, K93, K94, 
K119 

A1, A2, A3, A5, A6 S1, S2, S3 

875-475 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการประยุกต์ทฤษฎีเกม 3(3-0-6) K1, K8, K92, K93, K94, 
K119, K120 

A1, A2, A3, A5, A6 S1, S2, S3 

877-323 การตลาดและราคาสินค้าเกษตร 3(3-0-6) K1, K8, K92, K121 A5, A6 S1, S2, S3 
877-325 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) K121, K122, K123 A5, A6 S1, S2, S3 
877-328 ธนกิจเกษตร 3(3-0-6) K121, K122, K123, A5, A6 S1, S2, S3 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ามี) 
(รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge Attitude Skill 

K124 
877-349 การจัดการธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) K123, K124, K125 A5, A6 S1, S2, S3 
877-369 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชนบท 3(3-0-6) K126 A5, A6 S1, S2, S3 
877-444 เศรษฐกิจการยาง 3(3-0-6) K1, K8, K92, K121, 

K127 
A5, A6 S1, S2, S3 

877-446 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 3(3-0-6) K1, K8, K92, K121, 
K128 

A5, A6 S1, S2, S3 

877-454 การค้าระหว่างประเทศสาหรับสินค้าเกษตร 3(3-0-6) K1, K8, K92, K121, 
K129 

A5, A6 S1, S2, S3 

879-231   ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) K106 A5, A6 S1, S2, S3 
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ภาคผนวก  ง 
ตารางแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)    

 จ านวนรายวชิาทัง้หมดที่เปิดสอนในหลักสูตร      261  รายวิชา 
   จ านวนรายวชิาทีจ่ัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)    250  รายวิชา    คิดเป็นร้อยละ 95.79 ของรายวิชาในหลักสูตร 
 จ านวนรายวชิาทีไ่ม่ได้จัดการเรียนรู้แบบเชงิรุก (active learning)   11  รายวิชา    คิดเปน็ร้อยละ 4.21 ของรายวิชาในหลักสตูร                             
                              สรุปจ านวนรายวชิาที่เปดิสอนโดยคณะ ที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)  52  รายวิชา      
   

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ
เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based 

social 
engage
ment 

 
ระบุร้อย

ละ 
 

 
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท่ียัง่ยืน 2((2)-0-4) - - - จัดแบบ blended learning ที่
เน้นการคิดวเิคราะห์ และใช้สื่อ
เทคโนโลย ี
- เรียนแบบศึกษาจากต้นแบบจริง 

50 
 
 

50 

- - 100  

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1((1)-0-2) 40 - Team based 40 - 20 100  

001-131 สุขภาวะกายและจิต   2((2)-0-4) 45  - team based 
- scenario based  

50 
5 

  100  

061-001 ความงามของนาฏศิลปไ์ทย 1((1)-0-2) - 20 ฝึกปฏิบัติท่าร า ฝึกปฏิบัติการแต่ง
กาย และได้ก าหนดเพลงให้ฝึกคิด

20 
 

10 50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ
เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based 

social 
engage
ment 

 
ระบุร้อย

ละ 
 

 
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

ประดิษฐ์ท่าร าและออกแบบการ
แสดง ในรูปแบบการท างานคน
เดียวและเป็นทีม 

 
 

142-129 คิดไปข้างหน้า 2((2)-0-4) 20 60 - - - 20 100  

142-135 พับเพียบเรียบร้อย 1((1)-0-2) 90 - - - - 10 100  

142-136 ปั้นดินให้เป็นดาว 1((1)-0-2) 90 - - - - 10 100  

142-137 ใครๆ ก็วาดได ้ 1((1)-0-2) 90 - - - - 10 100  

142-138 มนต์รักเสียงดนตร ี 1((1)-0-2) - - Case based 90 - 10 100  

142-139 ท่องโลกศิลปะ 1((1)-0-2) 90 - - - - 10 100  

142-234 โลกสวย 1((1)-0-2) - - Task based, Community 
based 

90 - 10 100  

142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า 1((1)-0-2) - - Case based 90 - 10 100  

190-404 ธรรมชาติบ าบัด 2((2)-0-4) 20 0 Team based learning 33.33 6.67 40 100  

200-107 การเช่ือมต่อสรรพสิ่งเพื่อชีวิตยุคดจิิทัล 2((2)-0-4)         
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ
เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based 

social 
engage
ment 

 
ระบุร้อย

ละ 
 

 
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2((2)-0-4) - 40 - - 20 40 100  

315-201 ชีวิตแห่งอนาคต 2((2)-0-4) - 50 - - 10 40 100  

315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล 2((2)-0-4) - 24 case based, team based 60 16 - 100  

322-101 แคลคูลสั 1 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

50 - 50 100  

322-102 แคลคูลสั 1 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

50 - 50 100  

322-106 คณิตศาสตร์และสถติ ิ  3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

50 - 50 100  

322-112 รากฐานคณติศาสตร ์ 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

50 - 50 100  



 

227 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ
เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based 

social 
engage
ment 

 
ระบุร้อย

ละ 
 

 
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

322-201 แคลคูลสัขั้นสูง 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

50 - 50 100  

322-203 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

50 - 50 100  

322-211 หลักคณติศาสตร ์ 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

50 - 50 100  

322-212 อสมการ 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

50 - 50 100  

322-232 พีชคณิตเชิงเส้น   3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

50 - 50 100  



 

228 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ
เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based 

social 
engage
ment 

 
ระบุร้อย

ละ 
 

 
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

322-234   ทฤษฎีจ านวน 1 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

50 - 50 100  

322-236 ทฤษฎีพหุนาม 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

50 - 50 100  

322-242 เรขาคณิตแบบยุคลิด 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

50 - 50 100  

322-252   ชุดวิชาคณิตศาสตร์เชิงค านวณ 5((4)-2-9) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

50 - 50 100  

322-256 สมการเชิงอนุพันธ ์ 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

50 - 50 100  



 

229 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ
เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based 

social 
engage
ment 

 
ระบุร้อย

ละ 
 

 
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

322-322   ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

50 - 50 100  

322-324   คณิตศาสตร์เชิงการจดั 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

50 - 50 100  

322-331 พีชคณิตนามธรรม 1  3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

50 - 50 100  

322-332   พีชคณิตนามธรรม 2 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

50 - 50 100  

322-333   พีชคณิตวิภัชนัยเบื้องต้น 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

50 - 50 100  



 

230 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ
เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based 

social 
engage
ment 

 
ระบุร้อย

ละ 
 

 
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

322-334   ทฤษฎีจ านวน 2 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

50 - 50 100  

322-336   ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิตเบื้องต้น 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

50 - 50 100  

322-341 คณิตวิเคราะห์ 1 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

50 - 50 100  

322-342   คณิตวิเคราะห์ 2 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

50 - 50 100  

322-344 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

50 - 50 100  



 

231 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ
เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based 

social 
engage
ment 

 
ระบุร้อย

ละ 
 

 
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

322-346   ทอพอโลย ี 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

50 - 50 100  

322-347   เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

50 - 50 100  

322-348 ชุดวิชาคณิตศาสตร์การเงินและการลงทุนแบบเน้น
คุณค่าเบื้องต้น 

5((4)-2-9) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

50 - 50 100  

322-352   ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

50 - 50 100  

322-353   ทฤษฎีการหาค่าเหมาะทีสุ่ดเบื้องตน้ 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

50 - 50 100  



 

232 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ
เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based 

social 
engage
ment 

 
ระบุร้อย

ละ 
 

 
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

322-354   ผลการแปลงฟูเรียร์และการประยกุต์ 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

50 - 50 100  

322-355   กระบวนการสุ่มเบื้องต้น 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

50 - 50 100  

322-356   สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

50 - 50 100  

322-357 วิธีสมาชิกจ ากัดเบื้องต้น 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

50 - 50 100  

322-359   คณิตศาสตร์ในฟิสิกส์ทฤษฎ ี 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

50 - 50 100  



 

233 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ
เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based 

social 
engage
ment 

 
ระบุร้อย

ละ 
 

 
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

322-381 สัมมนาการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ 1  1(0-2-1) - - - การค้นคว้าและน าเสนอ 100 - - 100  

322-382 สัมมนาการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ 2 1(0-2-1) - - - การค้นคว้าและน าเสนอ 100 - - 100  

322-384   การฝึกงานทางคณติศาสตร ์ 1(0-3-0) - - - - 100 
(WIL) 

- 100  

322-391   โครงงานขนาดย่อมทางคณิตศาสตร ์ 1(0-3-0) 100 - - - - - 100  

322-411   ทฤษฎีเซต 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

50 - 50 100  

322-421   ทฤษฎีรหัสเบื้องต้น  3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

50 - 50 100  

322-431   ทฤษฎีกึ่งกรุป 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

50 - 50 100  

322-433 ทฤษฎีสมการเชิงฟังก์ชัน  3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ 50 - 50 100  



 

234 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ
เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based 

social 
engage
ment 

 
ระบุร้อย

ละ 
 

 
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

322-441   แมนิโฟลดห์าอนุพันธ์ได ้ 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

50 - 50 100  

322-453   การแปลงเวฟเลตเบื้องต้น 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

50 - 50 100  

322-461   หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร ์ 1((1)-0-2) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

50 - 50 100  

322-461   หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร ์ 2((1)-0-4) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

50 - 50 100  

322-461   หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร ์ 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ
- มอบหมายงาน 

50 - 50 100  



 

235 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ
เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based 

social 
engage
ment 

 
ระบุร้อย

ละ 
 

 
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร ์ 1(0-2-1) - - - การค้นคว้าและน าเสนอ 100 - - 100  

322-482 สหกิจศึกษา 6(0-40-0) - - - - 100 
(WIL) 

- 100  

322-483 สัมมนาการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ 3   1(0-2-1) - - - การค้นคว้าและน าเสนอ 100 -  100  

322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 3(0-9-0) 100 - - - - - 100  

322-492   โครงงานทางคณิตศาสตร์ 2 3(0-9-0) 100 - - - - - 100  

324-101 เคมีทั่วไป 1 3((3)-0-6) - 25 - Case based 35 - 50 100  

325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) - - - Experiential Learning 70 - 30 100  

330-101 หลักชีววิทยา 1 3((3)-0-6) - - - Think-Pair Share 50 - 50 100  

331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) - - - Think Pair-Share 
- Experiential Learning 

100 - - 100  

332-100 กุญแจไขธรรมชาติ   2((2)-0-4) - 30 case based, team based 30 30 10 100  

332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน   3((3)-0-6) - - - Interactive lecture 60 - 40 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ
เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based 

social 
engage
ment 

 
ระบุร้อย

ละ 
 

 
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

- Self-directed learning 
- Question-based learning 

332-108 ฟิสิกส์ประยุกต ์ 3((3)-0-6) - - - Experiential Learning 80 - 20 100  

333-101 ปฏิบัติการฟสิิกส์พื้นฐาน  1(0-3-0) - - - Interactive lecture 
- Self-directed learning 
- Question-based learning 

60 - 40 100  

336-214 กินดี ชีวิตดี     2((2)-0-4) - - มอบหมายงาน 10 70 20 100  

336-215 ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ    2((2)-0-4) - - team based 6.67 93.33 - 100  

336-216 ยาและสุขภาพ 2((2)-0-4) - - ท ารายงานกลุ่ม  10 90 - 100  

340-103 วิทยาศาสตร์ประยุกตเ์พื่อชีวิต  2((2)-0-4) - - ท ารายงาน/น าเสนอหน้าช้ันเรียน 30 20 50 100  

340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวติประจ าวัน 2((2)-0-4) - - ท ารายงาน/น าเสนอหน้าช้ันเรียน 30 20 50 100  

340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 1((1)-0-2) 30 - team based 20 30 20 100  

344-111 ชุดวิชาการโปรแกรมและขั้นตอนวิธี 6((5)-2-11) - 15 case based 35 - 50 100  

344-211 ชุดวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์และฐานข้อมูล 9((8)-2-17) - 15 case based, team based 35 - 50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ
เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based 

social 
engage
ment 

 
ระบุร้อย

ละ 
 

 
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

344-222 ระบบปฏิบตัิการ 2((2)-0-4) - 15 case based, team based 35 - 50 100  

344-232 การจัดการความรู้และระบบสนับสนุนการตดัสินใจ 3((3)-0-6) - 20 case based, team based 30 - 50 100  

344-261   ปัญญาประดิษฐส์ าหรบัทุกคน  3((3)-0-6) 20 20 case based, team based 20 - 40 100  

344-311   การประมวลผลเชิงภาษา   3((3)-0-6) 20 40 - - - 40 100  

344-331   วิทยาการข้อมูล 3((3)-0-6) - 20 case based, team based 30 - 50 100  

344-332   การท าเหมืองข้อมูล  3((3)-0-6) - 20 case based, team based 30 - 50 100  

344-333 การวิเคราะห์ข้อมลูและการน าเสนอข้อมูลเชิงภาพ 3((3)-0-6) - 30 case based, team based 20 - 50 100  

344-334 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 3((3)-0-6) 30  case based, team based 20 - 50 100  

344-341 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 3((3)-0-6) 20  case based, team based 30 - 50 100  

344-352 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 3((3)-0-6) - 15 case based, team based 35 - 50 100  

344-353 ความมั่นคงของระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 3((3)-0-6) - 15 case based, team based 35 - 50 100  

344-361 หลักการปญัญาประดิษฐ์ 3((3)-0-6) - 20 case based, team based 30 - 50 100  

344-362   การเรยีนรู้ของเครื่อง 3((3)-0-6) 20 20 case based, team based 20 - 40 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ
เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based 

social 
engage
ment 

 
ระบุร้อย

ละ 
 

 
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

344-373   พื้นฐานการประมวลผลภาพเชิงดจิิทัล 3((3)-0-6) 10 10 case based 30 - 50 100  

344-374   การประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลช้ันสูง  3((3)-0-6) 10 10 case based 30 - 50 100  

344-401   วิทยาการเข้ารหัสลับและความปลอดภัย  3((3)-0-6) - - case based, team based 50 - 50 100  

344-431 ข้อมูลขนาดใหญ ่ 3((3)-0-6) - 20 case based, team based 30 - 50 100  

344-432   เทคโนโลยีฐานข้อมลูยุคถัดไป  3((3)-0-6) - 20 case based, team based 30 - 50 100  

344-441 การจัดการโครงการและคุณภาพซอฟต์แวร์ 3((3)-0-6) 20 - case based, team based 30 - 50 100  

344-442 การวัดและประเมินซอฟตแ์วร ์ 3((3)-0-6) - - case based, team based 50 - 50 100  

344-451 เทคโนโลยีอินเทอร์เนต็และการประยุกต ์ 3((3)-0-6) - 15 case based, team based 35 - 50 100  

344-461   โครงข่ายประสาทและการเรยีนรู้เชิงลึก  3((3)-0-6) 20 20 case based, team based 20 - 40 100  

344-462   การรู้จ ารูปแบบ  3((3)-0-6) 20 20 case based 20 - 40 100  

344-463   อินเทอร์เน็ตของหุ่นยนต ์ 3((3)-0-6) 20 20 case based 20 - 40 100  

344-471   คอมพิวเตอร์วิทัศน์และการประยกุต์ 3((3)-0-6) 20 - case based 30 - 50 100  

345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดจิิทัล 2((2)-0-4) - 40 team based 10 20 30 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ
เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based 

social 
engage
ment 

 
ระบุร้อย

ละ 
 

 
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

345-211 หลักการโปรแกรม 3((3)-0-6) - 15 case based 35 - 50 100  

346-221 ความน่าจะเป็นส าหรับสถติิศาสตร์ 3((3)-0-6) 10 15 - case based  
- team based 

25 - 50 100  

346-223 คณิตสถิติศาสตร์ 1 3((3)-0-6) - - - experiential learning  
- thinking based 
- team based 

50 - 50 100  

346-231 การประกันภัยเบื้องต้น 3((3)-0-6) - - - case based  
- team based 

30 - 70 100  

346-232 การวิเคราะห์การถดถอย 4((3)-2-7) 10 40 - - - 50 100  

346-241 การวิจัยด าเนินการเบื้องต้น  3((2)-2-5) - 20 - case based 
- team based 
- experiential learning and 
thinking based 

50 - 30 100  

346-321   คณิตสถิติศาสตร์ 2 3((3)-0-6) - - - experiential learning  
- thinking based 

50 - 50 100  



 

240 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ
เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based 

social 
engage
ment 

 
ระบุร้อย

ละ 
 

 
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

- team based 

346-322   เทคนิคการชักตัวอย่าง  3((3)-0-6) 25 - - case based  
-  team based 

15 10(WIL) 50 100  

346-332   การวิเคราะห์เชิงท านาย  3((2)-2-5) 15 25 - - 10(WIL) 50 100  

346-333 การออกแบบการทดลองเบื้องต้น 3((3)-0-6) - - - ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลและใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 
- case based 

70 - 30 100  

346-334 ระเบียบวิธีวิจยัเบื้องต้น 3((3)-0-6) 50 - - case based 
- team based 

20 - 30 100  

346-342 ตัวแบบระบบแถวคอยเบื้องต้น 3((3)-0-6) 20 - - case based 
- team based 
- experiential learning and 
thinking based 

20 10(WIL) 50 100  

346-442 กระบวนการสโตแคสติก 3((3)-0-6) - - - case based 
- team based 

50 - 50 100  



 

241 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ
เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based 

social 
engage
ment 

 
ระบุร้อย

ละ 
 

 
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

346-444 การจ าลองสถานการณ์ส าหรับการจัดการโลจสิติกส์ 3((3)-0-6) - 50 - - - 50 100  

347-204 ความน่าจะเป็นและสถิต ิ 3((3)-0-6) - - case based 50 - 50 100  

348-103 การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี    2((2)-0-4) - 20 case based 10 20 50 100  

388-100 สุขภาวะเพื่อเพ่ือนมนุษย ์ 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยศึกษา
จากบทเรียนออนไลน ์
- ฝึกปฏิบัต ิ

80 
 

20 

- - 100  

472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น 1((1)-0-2) 30 - Team based 30 30 10 100  

472-117 สุขภาพดี ชีวีมีสุข 1((1)-0-2) 40 20 Team based 20 10 10 100  

472-118 เงินในกระเป๋า 2((2)-0-4) 10 20 Team based + Case based 30 - 40 100  

874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและ 
การด าเนินชีวิตประจ าวัน     

2((2)-0-4) - 15 - การอภิปราย/ค้นคว้าในช้ันเรียน 
- แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 

35 - 50 100  

874-193 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและ 
กระบวนการยตุิธรรม 

2((2)-0-4) - 15 - การอภิปราย/ค้นคว้าในช้ันเรียน 
- แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 

35 - 50 100  

874-194 ภาษีอากรกับชีวิต   2((2)-0-4) - 15 - การอภิปราย/ค้นคว้าในช้ันเรียน 35 - 50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ
เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based 

social 
engage
ment 

 
ระบุร้อย

ละ 
 

 
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

- แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 

874-195 สิทธิมนุษยชนกับความเป็นพลเมือง 2((2)-0-4) - 15 - การอภิปราย/ค้นคว้าในช้ันเรียน 
- แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 

25 10 50 100  

875-103 เศรษฐศาสตรจ์ุลภาค 1 4(4-0-8)   case based 50  50 100  

875-104 เศรษฐศาสตรม์หภาค 1  4(4-0-8)   case based 50  50 100  

875-205 เศรษฐศาสตรจ์ุลภาค 2 4(4-0-8)   case based, team based 50  50 100  

875-206 เศรษฐศาสตรม์หภาค 2 4(4-0-8)   case based 50  50 100  

875-207 คณิตเศรษฐศาสตร ์ 4(4-0-8)   case based 50  50 100  

875-309 เศรษฐมิตเิบื้องต้น 4(4-0-8)   case based 50  50 100  

875-310 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารเบื้องต้น 3(3-0-6)   case based 50  50 100  

875-311 เศรษฐศาสตรส์าธารณะเบื้องต้น 3(3-0-6)   case based, team based 50  50 100  

875-312 การวิเคราะห์โครงการ 4(4-0-8)   case based 50  50 100  

875-313 เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ 3(3-0-6)   case based 50  50 100  



 

243 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ
เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based 

social 
engage
ment 

 
ระบุร้อย

ละ 
 

 
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

875-314 เศรษฐกิจประเทศไทย เศรษฐกิจท้องถิ่น และ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4(4-0-8)   case based 60  40 100  

875-328 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 3(3-0-6)   case based 50  50 100  

875-333 ทฤษฎีและนโยบายภาษอีากร 3(3-0-6)   team based, scenario based 50  50 100  

875-352 เศรษฐศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)   case based 50  50 100  

875-367 เศรษฐศาสตรส์ุขภาพ  3(3-0-6)   case based 50  50 100  

875-368 เศรษฐศาสตร์กับกฎหมาย 3(3-0-6)   case based 50  50 100  

875-369 เศรษฐศาสตรส์ารสนเทศ  3(3-0-6)   case based 50  50 100  

875-415 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร ์  3(3-0-6)   case based, team based, 
scenario based 

70  30 100  

875-424 เศรษฐมิติ 1 3(3-0-6)   case based 50  50 100  

875-425 เศรษฐมิติ 2 3(3-0-6)   case based 50  50 100  

875-429 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 3(3-0-6)   case based 50  50 100  

875-436 เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ  3(3-0-6)   case based 50  50 100  



 

244 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ
เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based 

social 
engage
ment 

 
ระบุร้อย

ละ 
 

 
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

875-442 ทฤษฎีองค์กรอุตสาหกรรม 3(3-0-6)   case based, team based 50  50 100  

875-448 เศรษฐศาสตรเ์มือง 3(3-0-6)   case based 50  50 100  

875-474 ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ในทางเศรษฐศาสตร ์ 3(3-0-6)   case based 50  50 100  

875-475 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการประยุกต์ทฤษฎี
เกม 

3(3-0-6)   case based 50  50 100  

890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยน 
- การเรียนรู้แบบใช้เกม 
- Cooperative learning 

20 
40 
10 

- 30 100  

890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 20 - - Think-Pair-Share 
- Team based 
- Discussions 
- การฝึกปฏิบตัิตามแนวทางที่
ก าหนด (Guided Practice) 
- Role-play 

30 - 50 100  

890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4) 20 - - การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยน 30 - 50 100  



 

245 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ
เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based 

social 
engage
ment 

 
ระบุร้อย

ละ 
 

 
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

ความคิดเห็น (Think-Pair-Share) 
- การฝึกปฏิบตัิตามแนวทางที่
ก าหนด (Guided practice) 
- Cooperative learning 

890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล 2((2)-0-4) - - - Think-Pair-Share 
- Cooperative learning 

60 - 40 100  

890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2((2)-0-4) - - - การค้นคว้าและการน าเสนอ 
- การเรียนแบบร่วมมือ 
- การแลกเปลี่ยนความคดิ 

50 - 50 100  

890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาองักฤษ 2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยน
ความคิด 
- การเรียนแบบร่วมมือ 
- การเรียนรู้แบบเขียนสะท้อนคิด 
- การเรียนรู้แบบการใช้เกม 

60 - 40 100  

890-011 อ่านได้ใกลต้ัว 2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยน
ความคิด 

30 
 

- 30 100  



 

246 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ
เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based 

social 
engage
ment 

 
ระบุร้อย

ละ 
 

 
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

- การเรียนแบบร่วมมือ 
- การเรียนรู้แบบการใช้เกม 
- การเรียนรู้แบบผูเ้รียนสร้าง
แบบทดสอบ 

30 
5 
5 
 

890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน 2((2)-0-4) 15 - - Think-Pair-Share 
- Cooperative learning 
- Discussions 

35 - 50 100  

890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ 2((2)-0-4) - - - Think-Pair-Share 
- Concept mapping 
- Collaborative learning group 
and sharing 
- Guided practice  
- Student generated exam 
questions 

5 
15 
15 
 

20 
5 
 

- 40 100  

890-014 ฝึกส าเนียงผ่านเสียงเพลง 2((2)-0-4) - - Cooperative learning, Guided 
Practices 

50 - 50 100  



 

247 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ
เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based 

social 
engage
ment 

 
ระบุร้อย

ละ 
 

 
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

890-015 ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริง 2((2)-0-4) - - - การฝึกปฏิบตัิตามแนวทางที่
ก าหนด (Guided practice) 
- การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

50 - 50 100  

890-020 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) - - - Non-scripted role-play 
- VDO 
- Collaborative learning 
- Thinking and reasoning 

14 
7 
38 
7 

- 34 100  

890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบวิเคราะห์บทฟัง/
วิดีโอ 
- การปฏิบัต ิ

70 - 30 100  

890-022 
 

การน าเสนอและการพูดในท่ีสาธารณะเป็น
ภาษาอังกฤษ 

2((2)-0-4) 15 - Team-based learning, Think-
pair-share, presentation and 
reflection, student-led review 
sessions 

55 - 30 100  

890-023 การเรยีนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม 2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning) 

30 
 

- 50 100  



 

248 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ
เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based 

social 
engage
ment 

 
ระบุร้อย

ละ 
 

 
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

- การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยน
ความคิด (Think-Pair-Share) 

20 
 

890-024 รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning) 
- การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วีดโีอ 
(Analysis or reactions to 
videos) 
- การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยน
ความคิด (Think-Pair-Share) 

20 
 

20 
 
 

10 

- 50 100  

890-025 ทักษะการเรยีนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2((2)-0-4) 20 - - Team-based learning (co-
operative learning) 
- Guided practice 

40 - 40 100  

890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) - - - Cooperative learning 
- Think-Pair-Share 
- Analyze case study  

10 
30 
30 

- 30 100  



 

249 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ
เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based 

social 
engage
ment 

 
ระบุร้อย

ละ 
 

 
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

890-030 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2((2)-0-4) - - - Cooperative learning 
- Discussions 

20 - 80 100  

890-031 ภาษาอังกฤษในท่ีท างาน   2((2)-0-4) 10 - Team-based, Think-pair-share, 
Guided practices 

40 - 50 100  

890-032 ภาษาอังกฤษส าหรับนักท่องเที่ยว 2((2)-0-4) - - - Cooperative learning 
- Student-led review sessions 
- Field trip 

20 
20 
20 

- 40 100  

890-033 
 

ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บรโิภคและผู้ประกอบการรุ่น
ใหม ่

2((2)-0-4) 20 - - Think-Pair-Share 
- Cooperative learning 
- Discussions 
- การฝึกปฏิบตัิตามแนวทางที่
ก าหนด (Guided Practice) 

30 - 50 100  

890-040 การเขียนเพื่อการสมคัรงาน 2((2)-0-4) - - Guided practice, learning by 
doing, hands-on experience, 
task-based, scenario-based, 
critical thinking 

50 - 50 100  



 

250 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ
เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based 

social 
engage
ment 

 
ระบุร้อย

ละ 
 

 
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

890-041 ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน 2((2)-0-4) - - Team-based learning, 
scenario-based learning, 
Think-pair-share, student-led 
review sessions 

60 - 40 100  

890-050 แปลสิกูเกลิ 2((2)-0-4) 5 20 - Think-Pair-Share 
- Discussions 

25 - 50 100  

890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา 2((2)-0-4) 25 20 - Think-Pair-Share 
- Project 
- Discussions 

20 15 20 100  

890-061 ภาษาอังกฤษเพื่อการรู้เท่าทันสื่อดจิิทัล 2((2)-0-4) - - - Think-pair-share  
- Project  
- Copperative learning 
- Discussion 

60 - 40 100  

890-070 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน   2((2)-0-4) - - - Think-Pair-Share 
- Project 
- Cooperative learning 

50 - 50 100  



 

251 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ
เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based 

social 
engage
ment 

 
ระบุร้อย

ละ 
 

 
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

- Discussions 

890-071 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้เป็นทีม 
- การวิเคราะห์โจทย์ปญัหา 
- Discussions 
- ฝึกปฏิบัต ิ

60 - 40 100  

891-010 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น   2((2)-0-4) - - - Think-Pair-Share 
- Cooperative learning 
- Role-play 

50 - 50 100  

891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวนั 2((2)-0-4) - - - Think-Pair-Share 
- Cooperative learning 
- Role-play 

50 - 50 100  

891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ท างาน 2((2)-0-4) - - - Think-Pair-Share 
- Cooperative learning 
- Role-play 

50 - 50 100  

891-020 ภาษาจีนเบื้องต้น 2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความ 50 - 50 100  



 

252 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ
เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based 

social 
engage
ment 

 
ระบุร้อย

ละ 
 

 
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

คิด (Think-Pair-Share) 
- การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Collaborative learning group) 
เช่น Role Play 

891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) - - -การเรียนรู้แบบแลกเปลีย่น
ความคิด (Think-Pair-Share) 
- การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Collaborative learning group) 
เช่น Role Play 

50 - 50 100  

891-022 สนทนาภาษาจีนในท่ีท างาน 2((2)-0-4) - - -การเรียนรู้แบบแลกเปลีย่น
ความคิด (Think-Pair-Share) 
- การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Collaborative learning group) 
เช่น Role Play 

50 - 50 100  

891-030 ภาษามลายูเบื้องต้น 2((2)-0-4) - - - Cooperative learning 
- Think-Pair-Share 

50 - 50 100  



 

253 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ
เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based 

social 
engage
ment 

 
ระบุร้อย

ละ 
 

 
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

- Role-play 

891-031 สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) - - - Cooperative learning 
- Think-Pair-Share 
- Role-play 

70 - 30 100  

891-032 สนทนาภาษามลายเูพื่อการท่องเที่ยว 2((2)-0-4) - - - Cooperative learning 
- Think-Pair-Share  
- Role-play 

70 - 30 100  

891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2((2)-0-4) - - Scenario based and game 
based learning 

50 - 50 100  

891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) - - Scenario based and game 
based learning 

70 - 30 100  

891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท างาน 2((2)-0-4) - - Scenario based and game 
based learning 

70 - 30 100  

891-050 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 2((2)-0-4) - - - การฝึกปฏิบตัิตามแนวทางที่
ก าหนด (Guided Practice) 

30 
 

- 50 100  



 

254 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ
เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based 

social 
engage
ment 

 
ระบุร้อย

ละ 
 

 
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

- การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning) 
- การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยน
ความคิด (Think-Pair-Share) 

10 
 

10 

895-001 พลเมืองที่ด ี 2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วิดโีอ 
- การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา 
- การเรียนรู้แบบแผนผังความคดิ 

50 20 30 100  

895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ ์ 2((2)-0-4) - - - มอบหมายงาน และน าเสนอเพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
- ดูวิดีโอ วิพากษ์ และแลกเปลี่ยนรู้
ตามประเด็นที่ก าหนด 

25 
 

25 
 

- 50 100  

895-020 ขิมไทย 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู่แบบฝึกปฏิบัต ิ
- Team based 

70 - 30 100  

895-021 ร้อง เล่น เต้นร า 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู่แบบฝึกปฏิบัต ิ
- Team based 

70 - 30 100  



 

255 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ
เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based 

social 
engage
ment 

 
ระบุร้อย

ละ 
 

 
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

895-022 จังหวะจะเพลง 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู่แบบฝึกปฏิบัต ิ
- Team based 

70 - 30 100  

895-023 กีตาร ์ 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู่แบบฝึกปฏิบัต ิ
- Team based 

70 - 30 100  

895-024 อูคูเลเล ่ 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู่แบบฝึกปฏิบัต ิ
- Team based 

70 - 30 100  

895-025 ฮารโ์มนิกา 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู่แบบฝึกปฏิบัต ิ
- Team based 

70 - 30 100  

895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
- การน าเสนอหน้าช้ันเรียน/
ห้องเรียน 
- การสะท้อนคิด 
- การฝึกปฏิบตั ิ
- การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วิดโีอ 

70 - 30 100  

895-027 อรรถรสภาษาไทย 1((1)-0-2) - - - สื่อวิดีโอ,อินเตอรเ์น็ต 
- กิจกรรมฝึกปฏิบัต ิ

80 10 10 100  



 

256 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ
เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based 

social 
engage
ment 

 
ระบุร้อย

ละ 
 

 
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

- Creativity-based Learning 
(CBL) 

895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค ์ 1((1)-0-2) 10 - ออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรม 80 - 10 100  

895-030 ว่ายน้ า 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
- ทบทวนทักษะ 
- เกม 

70 - 30 100  

895-031 เทนนิส 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
- ทบทวนทักษะ 
- เกม 

70 
 
 

- 30 100  

895-032 บาสเกตบอล 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
- ทบทวนทักษะ 
- เกม 

70 - 30 100  

895-033 กรีฑา 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
- ทบทวนทักษะ 
- เกม 

70 - 30 100  



 

257 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ
เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based 

social 
engage
ment 

 
ระบุร้อย

ละ 
 

 
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

895-034 ลีลาศ 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
- ทบทวนทักษะ 
- เกม 

70 - 30 100  

895-035 เปตอง 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
- ทบทวนทักษะ 
- เกม 

70 - 30 100  

895-036 ค่ายพักแรม 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
- ทบทวนทักษะ 
- เกมการละเล่น 

50 10 40 100  

895-037 แบดมินตัน 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
- ทบทวนทักษะ 
- เกม 

70 - 30 100  

895-038 เทเบิลเทนนสิ 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
- ทบทวนทักษะ 
- เกม 

70 - 30 100  



 

258 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ
เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based 

social 
engage
ment 

 
ระบุร้อย

ละ 
 

 
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

895-039 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 1((1)-0-2) - - - การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
- ทบทวนทักษะ 
- Game Based Learning 
- วิดีโอ 

70 - 30 100  

895-040 จิตวิทยาความรัก  2((2)-0-4) - - - Team based 
- การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยน
ความคิด (Think-Pair-Share) 

30 
30 

- 40 100  

895-041 ปรัชญาจรยิะ  2((2)-0-4) - - - ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น/ภาพยนตร์
ประกอบการจดัการเรียนรู ้
- กรณีศึกษา 
- การอภิปรายกลุ่ม 
- ค้นคว้าใน/นอกช้ันเรียน 

70 - 30 100  

895-042 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 2((2)-0-4) - - - กรณีศึกษาหรือสถานการณ์
จ าลอง, Scenario based 
learning  
- กิจกรรมกลุม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

25 
 
 

25 

- 50 100  



 

259 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ
เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based 

social 
engage
ment 

 
ระบุร้อย

ละ 
 

 
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

อภิปรายกลุ่มย่อย น าเสนอหน้าช้ัน
เรียน Team based learning 

895-043 การใช้ภาษาไทย   2((2)-0-4) - - - กรณีศึกษาหรือสถานการณ์
จ าลอง, Scenario based 
learning  
- กิจกรรมกลุม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
อภิปรายกลุ่มย่อย น าเสนอหน้าช้ัน
เรียน Team based learning 

25 
 
 

25 

- 50 100  

895-044 ภาษาไทยร่วมสมัย    2((2)-0-4) - - - กรณีศึกษาหรือสถานการณ์
จ าลอง, Scenario based 
learning  
- กิจกรรมกลุม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
อภิปรายกลุ่มย่อย น าเสนอหน้าช้ัน
เรียน Team based learning 

25 
 
 

25 

- 50 100  

895-045 ทักษะการสื่อสาร  2((2)-0-4) - - case based, team based 50 - 50 100  



 

260 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ
เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based 

social 
engage
ment 

 
ระบุร้อย

ละ 
 

 
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

895-046 ความคิดและการสื่อสาร 2((2)-0-4) - - - กรณีศึกษาหรือสถานการณ์
จ าลอง, Scenario based 
learning  
- กิจกรรมกลุม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
อภิปรายกลุ่มย่อย น าเสนอหน้าช้ัน
เรียน Team based learning 

25 
 
 

25 

- 50 100  

895-047 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร ์ 2((2)-0-4) - - ดูภาพยนตร์อิงประวตัิศาสตร์ คิด
และวิเคราะหเ์รื่องราวในภาพยนตร์
กับความจริงในประวตัิศาสตร ์

50 - 50 100  

895-048 การวาดเส้นและระบายส ี 2((2)-0-4) 40 - สร้างสรรคภ์าพจิตนาการ 30 - 30 100  

895-049 ศิลปะกับความสุข 2((2)-0-4) 30 - สร้างสรรคศ์ิลปะเป็นกลุม่ 30 - 40 100  

895-050 ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม     2((2)-0-4) 20 - อภิปรายกรณีศึกษา 50 - 30 100  

895-051 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั 2((2)-0-4) 20 - วิพากษ์ปรากฏการณ์วัฒนธรรม
สมัยใหม ่

60 - 20 100  

895-052 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์ 2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยน 20 - 40 100  



 

261 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ
เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based 

social 
engage
ment 

 
ระบุร้อย

ละ 
 

 
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

ความคิด 
- ฝึกปฏิบัต ิ
- การเรียนรู้สถานการณ์จ าลอง 

 
20 
20 

895-053 การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา  2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยน
ความคิด 
- ฝึกปฏิบัต ิ
- การเรียนรู้สถานการณ์จ าลอง 

20 
 

20 
20 

- 40 100  

895-054 การเรยีนรู้ผา่นการท่องเที่ยวแบบประหยดั  2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยน
ความคิด 
- ฝึกปฏิบัต ิ
- การเรียนรู้สถานการณ์จ าลอง 

20 
 

20 
20 

- 40 100  

895-055 ตะลยุแดนมรดกโลก      2((2)-0-4) - - - ลงพื้นที่/ทัศนศึกษาแหล่งมรดก
โลก (ตามความต้องการของ
นักศึกษา) 

50 - 50 100  

895-056 สงขลาศึกษา   2((2)-0-4) - - - ลงพื้นที่เมืองเก่าสงขลาและ
หาดใหญ่ เพื่อศึกษาวิถีชีวิต 

50 - 50 100  



 

262 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ
เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based 

social 
engage
ment 

 
ระบุร้อย

ละ 
 

 
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 

895-057 ดนตรไีทย 2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัต ิ
- Team based 

70 - 30 100  

895-058 สังคีตศิลป์ไทย  2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัต ิ
- Team based 

70 - 30 100  

895-059 ดนตรตีะวันตก   2((2)-0-4) - - - การเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัต ิ
- Team based 

70 - 30 100  

895-060 การพลศึกษาและนันทนาการ   2((2)-0-4) - - - เกม 
- การเรียนรู้แบบทักษะ 
- วิดีโอ 

70 - 30 100  

895-061 ฟิตและเฟริ์ม 2((2)-0-4) - - - เกม 
- การเรียนรู้แบบทักษะ 
- วิดีโอ 

70 - 30 100  

895-062 ลดเวลานั่ง เพิ่มเวลายืน 2((2)-0-4) - - - เกม 
- การเรียนรู้แบบทักษะ 

70 - 30 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎี 

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ
เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based 

social 
engage
ment 

 
ระบุร้อย

ละ 
 

 
(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

- วิดีโอ 

895-063 อ้วนได้ก็ผอมได้   2((2)-0-4) - - - เกม 
- การเรียนรู้แบบทักษะ 
- วิดีโอ 

70 - 30 100  

895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 2((2)-0-4) - - - ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น/ภาพยนตร์
ประกอบการจดัการเรียนรู ้
- กรณีศึกษา 
- การอภิปรายกลุ่ม 
- ค้นคว้าใน/นอกช้ันเรียน 

70 - 30 100  

950-102 ชีวิตที่ด ี 3((3)-0-6) - - Case Based Learning , Think-
Pair-Share 

50 - 50 100  
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ภาคผนวก  จ 
ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของทั้งหลักสูตร                                   136  หน่วยกิต 
รายวิชาเฉพาะที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL)                             107  หน่วยกติ 
คิดเป็นร้อยละ 78.68 ของจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ 

รหัส
รายวิชา 

ชื่อรายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
การก าหนด  

 ประสบการณ์
ก่อนการศึกษา 

การเรียนสลับ
กับการท างาน 

สหกิจศึกษา การฝึกงานที่เน้น
การเรียนรู้หรือ
การติดตาม

พฤติกรรมการ
ท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัยและ

อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือพนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบตัิงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบตั ิ
งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ
เรียนทฤษฎ ี

322-112 รากฐานคณิตศาสตร์ 3((3)-0-6)          
322-211 หลักคณิตศาสตร์ 3((3)-0-6)          
322-212 อสมการ 3((3)-0-6)          
322-232 พีชคณิตเชิงเส้น 3((3)-0-6)          
322-234 ทฤษฎีจ านวน 1 3((3)-0-6)          

322-236 ทฤษฎีพหุนาม 3((3)-0-6)          

322-242 เรขาคณิตแบบยุคลิด 3((3)-0-6)          

322-322 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3((3)-0-6)          

322-324 คณิตศาสตร์เชิงการจัด 3((3)-0-6)          

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

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



 

265 

รหัส
รายวิชา 

ชื่อรายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
การก าหนด  

 ประสบการณ์
ก่อนการศึกษา 

การเรียนสลับ
กับการท างาน 

สหกิจศึกษา การฝึกงานที่เน้น
การเรียนรู้หรือ
การติดตาม

พฤติกรรมการ
ท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัยและ

อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือพนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบตัิงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบตั ิ
งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ
เรียนทฤษฎ ี

322-333 พีชคณิตวิภัชนัยเบื้องต้น 3((3)-0-6)          

322-334 ทฤษฎีจ านวน 2 3((3)-0-6)          

322-336 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิตเบื้องต้น 3((3)-0-6)          

322-341 คณิตวิเคราะห์ 1 3((3)-0-6)          

322-342 คณิตวิเคราะห์ 2 3((3)-0-6)          

322-344 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น 3((3)-0-6)          

322-346 ทอพอโลยี 3((3)-0-6)          

322-347 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น 3((3)-0-6)          

322-352 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น 3((3)-0-6)          

322-353 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุดเบื้องต้น 3((3)-0-6)          

322-354 ผลการแปลงฟูเรียร์และการประยุกต์ 3((3)-0-6)          

322-355 กระบวนการสุ่มเบื้องต้น 3((3)-0-6)          

322-356 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3((3)-0-6)          

322-357 วิธีสมาชิกจ ากัดเบื้องต้น 3((3)-0-6)          

322-359 คณิตศาสตร์ในฟิสิกส์ทฤษฎี 3((3)-0-6)          

322-381 สัมมนาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 1  1(0-2-1)          
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รหัส
รายวิชา 

ชื่อรายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
การก าหนด  

 ประสบการณ์
ก่อนการศึกษา 

การเรียนสลับ
กับการท างาน 

สหกิจศึกษา การฝึกงานที่เน้น
การเรียนรู้หรือ
การติดตาม

พฤติกรรมการ
ท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัยและ

อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือพนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบตัิงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบตั ิ
งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ
เรียนทฤษฎ ี

322-382 สัมมนาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 2 1(0-2-1)          
322-384 การฝึกงานทางคณิตศาสตร์ 1((0)-3-0)          
322-411 ทฤษฎีเซต 3((3)-0-6)          
322-421 ทฤษฎีรหัสเบื้องต้น 3((3)-0-6)          
322-431 ทฤษฎีกึ่งกรุป 3((3)-0-6)          
322-433 ทฤษฎีสมการเชิงฟังก์ชัน 3((3)-0-6)          
322-441 แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้ 3((3)-0-6)          
322-453 การแปลงเวฟเลตเบื้องต้น 3((3)-0-6)          
322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1(0-2-1)          
322-482 สหกิจศึกษา 6(0-40-0)          
322-483 สัมมนาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 3 1(0-2-1)          

 

สรุปจ านวนรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) 38 รายวิชา 
หมายเหตุ     มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ของจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร 
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ภาคผนวก  ฉ 
ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร                                                                                                                                                                                                                                        

 
รหัส - ชุดวิชา (Module) 

(ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) 

หน่วย
กิต 

ค าอธิบายชุดวิชา (Module) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ของชุดวิชา 
(Module) 

กิจกรรม 
การจัดการเรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

322-252  ชุดวิชาคณิตศาสตร์
เชิงค านวณ 
Module: Computational 
Mathematics 

5((4)-2-
9) 

   ค่ าคลาด เคลื่ อนและการ
วิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อน ผล
เฉลยของสมการไม่เชิงเส้น ผล
เฉลยของระบบสมการเชิงเส้น 
การประมาณค่าในช่วงและการ
ประมาณในช่วงแบบพหุนาม 
การประมาณค่าก าลังสองน้อย
สุด อนุ พันธ์และปริ พันธ์ เชิ ง
ตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของ
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ผล
เฉลย เชิ งตั ว เลขของระบบ
สมการไม่เชิงเส้น 
   Error and error analysis; 
solutions of nonlinear 
equations; solutions of 
system of linear equations; 

1. พิ สู จ น์
ประสิทธิภาพ 
การลู่เข้า และ
ค่ า ค ว า ม
คลาดเคลื่ อน
ของระเบียบวิธี
เ ชิ ง ตั ว เ ล ข
เบื้องต้นได ้

2. เ ลื อ ก ใ ช้
ระเบียบวิธีเชิง
ตัวเลขเบื้องต้น
ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 

3. เขียนโปรแกรม
ส า ห รั บ
ระเบียบวิธีเชิง

1. บรรยายและสาธิตในชั้นเรียน ถึงที่มาและการน าระเบียบวิธีเชิง
ตัวเลขไปประยุกต์ใช้ 

2. ถาม-ตอบในชั้นเรียน และให้ผู้เรียนน าเสนอความคิดหรือวิธีการ
หน้าชั้นเรียน 

3. มอบหมายงานเดี่ยวและงานกลุ่ม ที่เน้นการแก้ปัญหาจริง 
4. การสอบวัดผลในชั้นเรียน การสอบกลางภาค และการสอบ

ปลายภาค 

1. สั ง เ ก ต จ า ก
พฤติกรรมของ
ผู้ เ รี ยนในชั้ น
เรียน 

2. สังเกตจากการ
ถ า ม -ต อ บ 
แ ล ะ ก า ร
น าเสนอหน้า
ชั้นเรียน 

3. ประเมินจาก
ง า น ที่
มอบหมาย 

4. ประเมินจาก
ข้อสอบวัดผล
ใ น ชั้ น เ รี ย น 
ข้อสอบกลาง
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รหัส - ชุดวิชา (Module) 
(ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) 

หน่วย
กิต 

ค าอธิบายชุดวิชา (Module) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ของชุดวิชา 
(Module) 

กิจกรรม 
การจัดการเรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

interpolation and 
polynomial interpolation; 
least squares estimation; 
differentiation and 
numerical integration; 
numerical solutions of 
ordinary differential 
equations; numerical 
solutions of nonlinear 
system of equations 

ตัวเลขเบื้องต้น
ได ้

4. ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สื บ ค้ น ข้ อมู ล
ส าหรับน ามา
ประกอบการ
เ รี ย น แ ล ะ
แก้ปัญหาจริงที่
ไ ด้ รั บ
มอบหมายได ้

ภ า ค  แ ล ะ
ข้อสอบปลาย
ภาค 

322-348 ชุดวิชาคณิตศาสตร์
การเงินและการลงทุนแบบ
เน้นคุณค่าเบื้องต้น 
Module: Introduction to 
Financial Mathematics 
and Value Investment 

5((4)-2-
9) 

   อัตราดอกเบี้ยแบบต่อเนื่อง 
ประเภทของการลงทุน ตราสาร
ห นี้  ต ร า ส า ร ทุ น  ต ร า ส า ร
อนุพันธ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ชนิดฟอร์ เวิร์ดและฟิวเจอร์ส 
ตราสารสิทธิ  ดัชนี ราคาหุ้ น
ล่วงหน้า แบบจ าลองของราคา

1. บู ร ณ า ก า ร
ค ว า ม รู้ ด้ า น
คณิตศาสตร์ใน
ก า ร จั ด ก า ร
ปั ญ ห า ด้ า น
ก า ร เ งิ น
เบื้องต้นได ้

1. บรรยายและสาธิตในชั้นเรียนโดยมุ่งเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เพ่ือน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปบูรณาการในจัดการปัญหาด้าน
การเงิน 

2. เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมาให้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด
ของการลงทุนแบบเน้นคุณค่า การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 
และการอ่านงบการเงิน 

3. แบ่งกลุ่มเพ่ือร่วมกันในการเลือกหลักทรัพย์ โดยมุ่งเน้นทักษะ

1. ประเมินจาก
การสอบวัดผล
ใ น ชั้ น เ รี ย น
และการสอบ
กลางภาค 

2. การตั้งค าถาม
และการแสดง
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รหัส - ชุดวิชา (Module) 
(ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) 

หน่วย
กิต 

ค าอธิบายชุดวิชา (Module) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ของชุดวิชา 
(Module) 

กิจกรรม 
การจัดการเรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

หุ้น กระบวนการมาร์คอฟ การ
เ ค ลื่ อ น ที่ แ บ บ บ ร า ว เ นี ย น 
กระบวนการของร าคาหุ้ น 
แบบจ าลองทวินามของราคาหุ้น 
แบบจ าลองแบล็กโชลส์ บทตั้ง
ของอิโต้  สมการเชิงอนุพันธ์
แบล็ก-โชลส์ ตราสารสิทธิที่จะ
ซื้อหรือขายหุ้น สูตรค านวณ
ราคาตราสารสิทธิของแบล็ก-โช
ลส์การลงทุนแบบเน้นคุณค่า 
การประเมินมูลค่ากิจการ งบ
การเงิน 
   continuous 
compounding, types of 
investment, bond, equity, 
derivative, forward and 
futures contracts, Options, 
stock index future, model 

2. ประเมินมูลค่า
กิจการโดยใช้
หลั กการของ
การลงทุนแบบ
เน้นคุณค่าใน
ระดับเบื้องต้น
ได้   

3. วา งแผนการ
ล ง ทุ น แ ล ะ
ลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ได้ 

4. ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สื บ ค้ น ข้ อมู ล
ส าหรับน ามา
ประกอบการ
เ รี ย น แ ล ะ
ค้นหาข้อมูลที่

กระบวนการคิดในการเลือกหลักทรัพย์นั้นๆ และน าเสนอในชั้น
เรียนเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ร่วม
เรียนกลุ่มอ่ืน 

ความคิดเห็น
ในชั้ น เ รี ยน /
กิจกรรม 

3. การท างานที่
ไ ด้ รั บ
ม อ บ ห ม า ย
แ ล ะ ก า ร
น าเสนอหน้า
ชั้นเรียน 

4. ก า ร ต อ บ
ค า ถ า ม แ ล ะ
แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ความคิดเห็น 
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รหัส - ชุดวิชา (Module) 
(ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) 

หน่วย
กิต 

ค าอธิบายชุดวิชา (Module) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ของชุดวิชา 
(Module) 

กิจกรรม 
การจัดการเรียนรู ้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

of stock prices, Markov 
process, Brownian motion, 
the process for stock 
prices, binomial model for 
stock prices, Black-Scholes 
model, Ito’slemma, Black-
Scholes differential 
equation, stock option, 
Black-Scholes pricing 
formula, value investment, 
business valuation, 
financial statement 

จ าเป็นได ้
5. ท างานเป็นทีม

ได ้
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ภาคผนวก  ช 
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

และอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศราชัย  ก้องศิริวงศ์ 
ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี  

ปริญญาตรี 
322-171 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (PHYSICAL SCIENCE MATHEMATICS I) 
322-172 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (PHYSICAL SCIENCE MATHEMATICS II) 
322-234 ทฤษฎีจ านวน 1 (NUMBER THEORY I) 
322-271 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 3 (PHYSICAL SCIENCE MATHEMATICS III) 
322-331 ทฤษฎีจ านวน 1 (NUMBER THEORY I) 
322-332 ทฤษฎีจ านวน 2 (NUMBER THEORY II) 
322-334 ทฤษฎีจ านวน 2 (NUMBER THEORY II) 
322-346 ทอพอโลยี (TOPOLOGY) 
322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (SEMINAR IN MATHEMATICS) 
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (PROJECT IN MATHEMATICS I) 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 

1. Alibaud, Y., Kongsiriwong, S. and Tripak, O., Some convergence theorems of three-step 
iteration for G-nonexpansive mappings on Banach spaces with graph, Thai Journal of 
Mathematics, 16(1) (2018), 219-228. 

 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก าธร ไชยลึก  

ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี  
 ปริญญาตรี 
 322-101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 (BASIC MATHEMATICS I) 
 322-101 แคลคูลัส 1 (CALCULUS I) 
 322-103 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1 (GENERAL MATHEMATICS I) 
 322-105 คณิตศาสตร์ส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์  
   (MATHEMATICS FOR PHARMACY  STUDENTS) 
 322-171 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (PHYSICAL SCIENCE MATHEMATICS I) 
 322-172 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (PHYSICAL SCIENCE MATHEMATICS II) 
 322-173 คณิตศาสตร์หลักมูล 1 (FUNDAMENTAL MATHEMATICS I) 
 322-203 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 (BASIC MATHEMATICS III) 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57201884937&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=30767577000&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=54586133900&zone=
https://www.scopus.com/sourceid/19900192463?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/19900192463?origin=resultslist
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 322-205 แคลคูลัสขั้นสูง (ADVANCED CALCULUS) 
 322-334 พีชคณิตนามธรรม 1 (ABSTRACT ALGEBRA I) 
 322-342 คณิตวิเคราะห์ 2 (MATHEMATICAL ANALYSIS II) 
 322-346 ทอพอโลยี (TOPOLOGY) 
 322-382 การฝึกงานทางคณิตศาสตร์ (JOB TRAINING IN MATHEMATICS) 
 322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (SEMINAR IN MATHEMATICS) 
 322-482 สหกิจศึกษา (COOPERATIVE EDUCATION) 
 ปริญญาโท 
 322-522 การวิเคราะห์เชิงจริง (REAL ANALYSIS) 
 ปริญญาเอก 
 322-522 การวิเคราะห์เชิงจริง (REAL ANALYSIS) 
ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 

1. K. Chailuek and V. Sam, Hardy’s inequality for functions of several variables, J. Sains 
Malaysiana, 9 (2017), 1355-1359. 

ต ารา 
1. ก าธร ไชยลึก, คณิตวิเคราะห์ 2, สหมิตรการพิมพ์, กรุงเทพ, 2562. หน้า 1-99. 
2. Kamthorn Chailuek, Topology, สหมิตรการพิมพ์, กรุงเทพ, 2562. หน้า 1-78. 

 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย กิตติภูมิ 

ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี 
 ปริญญาตรี 
 322-104 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2 (GENERAL MATHEMATICS II) 
 322-173 คณิตศาสตร์หลักมูล 1 (FUNDAMENTAL MATHEMATICS I) 
 322-174 คณิตศาสตร์หลักมูล 2 (FUNDAMENTAL MATHEMATICS II) 
 322-201 คณิตศาสตร์ขั้นสูง (ADVANCED MATHEMATICS) 
 322-201 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 (BASIC MATHEMATICS III) 
 322-203 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 (BASIC MATHEMATICS III) 
 322-343 สมการเชิงอนุพันธ์ (DIFFERENTIAL EQUATIONS) 
 322-354 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS) 
 322-382 การฝึกงานทางคณิตศาสตร์ (JOB TRAINING IN MATHEMATICS) 
 322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (SEMINAR IN MATHEMATICS) 
 322-482 สหกิจศึกษา (COOPERATIVE EDUCATION) 
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ปริญญาโท 
322-693 วิทยานิพนธ์ (THESIS) 
ปริญญาเอก 
322-694 วิทยานิพนธ์ (THESIS) 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 
1. Kittipoom, P., A Remark on Variation of Parameters, College Mathematics Journal,

50(3) (2019), 221-223.
2. Meas, S. and Kittipoom, P., Space-Fractional Telegraph Equations, Thai Journal of

Mathematics, 17 (2018), 153-162.
3. Kittipoom, P., Invariant subspace method for fractional Black-Scholes equations,

ScienceAsia, 44(6) (2018), 432-437.
4. Kittipoom, P., Fractional singular Sturm-Liouville problems on the half-line, Advances

in Difference Equations, Article number 310 (2017) 1-22.

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐดา จิเบ็ญจะ
ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี

ปริญญาตรี 
322-101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 (BASIC MATHEMATICS I) 
322-101 แคลคูลัส 1 (CALCULUS I) 
322-103 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1 (GENERAL MATHEMATICS I) 
322-172 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (PHYSICAL SCIENCE MATHEMATICS II) 
322-173 คณิตศาสตร์หลักมูล 1 (FUNDAMENTAL MATHEMATICS I) 
322-252 วิธีเชิงตัวเลข (NUMERICAL METHODS) 
322-382 การฝึกงานทางคณิตศาสตร์ (JOB TRAINING IN MATHEMATICS) 
322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (SEMINAR IN MATHEMATICS) 
322-482 สหกิจศึกษา (COOPERATIVE EDUCATION) 
ปริญญาโท 
322-543 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุดเบื้องต้น (INTRODUCTION TO OPTIMIZATION THEORY) 
ปริญญาเอก 
322-543 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุดเบื้องต้น (INTRODUCTION TO OPTIMIZATION THEORY) 
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ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ 
1. Jabjaimoh, B., Samart, K., Jansakul, N. and Jibenja, N., Optimization for Better World

University Rank, JOURNAL OF SCIENTOMETRIC RESEARCH, 8(1) (2019), 18-20.
2. นัฐดา จิเบ็ญจะ และพรนภา ไชยมุต. A mathematical model of Chikungunya fever

epidermic in the south of Thailand. วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง. 28(2) (2019), 57-71.
3. Jibenja, N., Yuttanan, B. and Razzaghi, M., An Efficient Method for Numerical Solutions

of Distributed-Order Fractional Differential Equations, J. Comput. Nonlinear Dynam.
13(11) (2018), 111003.

5. อาจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ อาลีโบด์
ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี

ปริญญาตรี 
322-103 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1 (GENERAL MATHEMATICS I) 
322-171 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (PHYSICAL SCIENCE MATHEMATICS I) 
322-173 คณิตศาสตร์หลักมูล 1 (FUNDAMENTAL MATHEMATICS I) 
322-232 พีชคณิตเชิงเส้น (LINEAR ALGEBRA) 
322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (SEMINAR IN MATHEMATICS) 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 
1. Alibaud, Y., Kongsiriwong, S., Tripak, O., Some convergence theorems of three-step

iteration for G-nonexpansive mappings on Banach spaces with graph. Thai Journal of
Mathematics, 16(1) (2018), 219-228.

2. เยาวลักษณ์ อาลีโบด์ และสุภาวดี พฤกษาพิทักษ์. ระบบสมการเพลล์ 2 226   1x y     และ
2 2   1y pz  . วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง, 27(2) (2018), 32-43. 
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ภาคผนวก  ซ 
ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการด าเนินการของหลักสูตร 

 
ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการของหลักสูตร 

ข้อ 1 หน้า 6 ต้องสร้างความแตกต่างจากหลักสูตรทางด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่แล้ว และควรแสวงหาความ
ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการก าลังคนทางด้านนี้
เพ่ือให้สอดรับกับสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
( ส า ม า ร ถ ดู ห ลั ก สู ต ร แ น ว ท า ง ไ ด้ จ า ก
https://www3.monash.edu/pubs/2018handbooks
/aos/computational-science/ug-sci-
computationalscience.html) 

(รศ.ดร.เกริกชัย ทองหนู) 

    ยืนยันตามร่างหลักสูตรเดิม โดยได้แก้ไขชื่อกลุ่มวิชาใน
ข้อ 3.3 เป็นด้านคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ และขอชี้แจง 
ดังนี้ 
    ร่างหลักสูตรคณิตศาสตรบัณฑิตที่ปรับปรุงใหม่นี้ ยังคง
เน้นให้บัณฑิตมีความรู้ครบถ้วนตามที่ก าหนดโดย มคอ. 1 
ของหลักสูตร วท.บ. (คณิตศาสตร์)  ซึ่งท าให้หลักสูตรนี้
แตกต่างจากหลักสูตรทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่
แล้ว 
    ส าหรับในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จ านวน 24 หน่วยกิต ซึ่ง
ก าหนดไว้เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความ
สนใจและแผนวิชาชีพนั้น  ในด้านคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
เอง ก็ ได้ก าหนดให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาในสาขา
คณิตศาสตร์หรือสถิติที่เกี่ยวข้อง อีกไม่น้อยกว่า 9 หน่วย
กิต เพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ที่
เป็นพื้นฐานอย่างลึกซึ้ง ซึ่งเมื่อรวมกับความรู้ทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ จะท าให้บัณฑิตไม่เพียงแต่จะสามารถท างาน
ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ในฐานะเป็นผู้ใช้ แต่
จะสามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์และ
พัฒนาต่อยอดได้ 
    ส่วนการแสวงหาความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรม 
หลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษาท าฝึกงานและสหกิจศึกษากับ
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจปัญหาจริง
และสามารถน าประสบการณ์ไปใช้ในการท างานต่อไป 
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ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการของหลักสูตร 
ข้อ 2 ไม่ควรเน้นทางด้าน Computer Science เนื่องจาก 
1) หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร วท.บ. (คณิตศาสตร์) ไม่ใช่

หลักสูตรด้าน Computer Science และมีการเปิด
สอนหลักสูตร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ของ
คณะวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว 

2) บัณฑิตที่ได้รับปริญญา วท.บ. (คณิตศาสตร์) และเลือก
เรียนด้าน Computer Science อาจจะไม่ได้รับการ
พิจารณาในบางหน่วยงานที่ต้องการบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาวุฒิ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) โดยตรง
ผลกระทบดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งการสมัครงาน
และการศึกษาต่อ 

3) คณาจารย์ในหลักสูตรส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญด้าน
คณิตศาสตร์เป็นหลัก ถ้าคณาจารย์เหล่านี้ต้องใช้เวลา
มากกว่าปกติในการดูแลนักศึกษาทางด้าน Computer 
Science อาจจะมีผลกระทบต่อความก้าวหน้า
ทางด้านวิชาการของคณาจารย์ได้ 

(รศ.ดร.เกริกชัย ทองหนู) 

    แก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยได้ปรับรายวิชาในกลุ่มวิชา
เฉพาะด้าน ด้านคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดยเพ่ิมวิชาทาง
คณิตศาสตร์ที่จ าเป็น 2 วิชา ได้แก่ 322-352 ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร์เบื้องต้น และ 322 -357 วิธีสมาชิกจ ากัด
เบื้องต้น และปรับวิชาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างมี
นัยส าคัญ โดยตัดรายวิชาส่วนหนึ่งออก และโยกบาง
รายวิชาไปไว้ในกลุ่มวิชาเลือก 13 หน่วยกิต (หลักสูตร
ปกติ) 
    นอกจากนี้ ยังได้เพ่ิมกลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในกลุ่ม
วิชาเลือก เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้นักศึกษา 
    ทั้งนี้ ค าชี้แจงในประเด็น 1) และ 2) เป็นไปตามค า
ชี้แจงต่อข้อเสนอแนะข้อที่ 1. ข้างต้น     
    ส าหรับประเด็น 3) หลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษาท าสห
กิจศึกษาหรือโครงงานทางคณิตศาสตร์โดยมีเนื้อหาทาง
คณิตศาสตร์เป็นหลัก อย่างไรก็ตามหากนักศึกษาต้องการ
ท าสหกิจศึกษาหรือโครงงานที่มีเนื้อหาทางคอมพิวเตอร์ 
นักศึกษาสามารถหาอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ร่วมจาก
หลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้องได้ 

ข้อ 3 
- แก้ไขค าว่า “Princeples” เป็น “Principles” 
- ชื่อวิชาทางเศรษฐศาสตร์ economic น่าจะมี s ด้วย

เป็น economics 
(รศ.ดร.วิชาญ ลิ่วกีรติยุตกุล) 

    แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

ข้อ 4 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ จะมี 
competency ด้าน ICT ตรงตามที่หลักสูตรวางแผนไว้
หรือไม่ จากรายการอาชีพที่สามารถด าเนินการได้เมื่อ
ส าเร็จการศึกษา มีอาชีพนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ซึ่งจากข้อมูลของหลักสูตรฯ ที่เปิดกว้างใน
การเลือกเรียนสาระวิชาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้ง 24 
หน่วยกิตนั้น จึงท าให้ไม่แน่ใจว่า รายการ competency ที่
นักศึกษาจะมีในด้าน ICT คืออะไร ตัวอย่างเช่น 
programming skills มีหรือไม่ มีในระดับใด เนื่องจาก
รายวิชา เช่น 345-211 หลักการโปรแกรม (Principles of 

    แก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยได้ปรับรายวิชาในกลุ่มวิชา
เฉพาะด้าน ด้านคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ จากเดิมที่ไม่มี
วิชาบังคับ ได้บังคับให้นักศึกษาเรียนชุดวิชา 344-111 ชุด
วิชาการโปรแกรมและขั้นตอนวิธี เพ่ือให้บัณฑิตมีทักษะ
ด้านการโปรแกรม และได้ เ พ่ิมกลุ่ มวิ ชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ในกลุ่มวิชาเลือก 13 หน่วยกิต (หลักสูตรปกติ) 
ซึ่งมีวิชาทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์ เพ่ือให้บัณฑิตมีทักษะทาง 
ICT ด้านอื่น ๆ 
    โดยรายวิชาบังคับตาม มคอ. 1 สาขาวิทยาการ
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ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการของหลักสูตร 
Programming) ไม่ได้ถูกบรรจุในรายวิชาให้นักศึกษาที่
เลือกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ แล้วนักศึกษาที่เลือกด้าน
วิ ท ย า ก า ร ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ มี competency ด้ า น 
programming หรือไม่ อย่างไร 
    ICT Competency Skills ในปัจจุบัน อาจจะมองเป็น
กลุ่มได้ ดังนี้ 
- Programming ไม่ต้อง เรียนภาษายาก แต่ต้องมี

ความรู้ความเข้าใจในด้าน Programming 
- Social Platform ให้รู้ว่าคืออะไร ท างานอย่างไร ใช้

งานอะไรได้บ้าง 
- Cybersecurity ให้รู้กฎหมาย และรู้แนวปฏิบัติที่ด ี
- Network ให้ เข้ า ใจ  concept การใช้ งาน และรู้

ประเด็นปัญหา 
- Mobile Apps และ IoT มีการใช้งานเพ่ิมขึ้นใน

ปัจจุบัน ให้เข้าใจ Concept บ้าง 
    ตัวอย่าง ICT Competency ของหลักสูตรระดับ ปวส. 
ด้าน ICT ของ ACM อาจจะเป็นแนวทางส าหรับจ านวน 24 
หน่วยกิต ได้ว่าควรจะเป็นอะไรบ้าง 
(ส า ม า ร ถ ดู ห ลั ก สู ต ร แ น ว ท า ง ไ ด้ จ า ก
http://ccecc.acm.org/files/publications/ACMITCo
mpetencyModel14October2014201501 
14T180322.pdf) 
    ดังนั้น หลักสูตรฯ ควรก าหนด ICT Competency ที่
ควรมี และบรรจุรายวิชาที่รองรับ Competency เหล่านี้
ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยการ
บรรจุเป็นรายวิชาบังคับเรียนเพ่ือให้มั่นใจว่า นักศึกษามี 
Competency เหล่านี้ นอกจากนั้น เป็นวิชาเลือกที่
นักศึกษาเลือกเองได้ 

(รศ.ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ) 

คอมพิวเตอร์ส่วนหนึ่งถูกบรรจุไว้ในวิชาเลือก และส่วนที่
เหลือนักศึกษาสามารถลงทะเบียนในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ 
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ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการของหลักสูตร 
ข้อ 5 รายวิชา 322-384 การฝึกงานทางคณิตศาสตร์ (Job 
Training in Mathematics) รายวิชา 322-391โครงงาน
ข น า ด ย่ อ ม ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  ( Mini Project in 
Mathematics) และรายวิชา 322-492 โครงงานทาง
คณิตศาสตร์ 2 (Project in Mathematics II) จัดอยู่ใน
กลุ่มวิชาบังคับให้เลือกในรายการที่ต้องเลือกจ านวน 9 
หน่วยกิต หมายความว่า Competency ซึ่งรับผิดชอบโดย
รายวิชาเหล่านี้  ไม่ได้บังคับให้นักศึกษาทุกคนของด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ต้องมี ใช่หรือไม่ เพราะนักศึกษาบาง
คนอาจไม่ เลือกเรียนก็สามารถผ่ านตามโครงสร้ าง  
หลักสูตรฯ ได้ 

(รศ.ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ) 

    ยืนยันตามร่างหลักสูตรเดิม ว่าไม่ได้บังคับวิชาเหล่านี้  
ทั้งนี้นักศึกษาทุกคนในหลักสูตรจะต้องเรียนรายวิชา 322-
481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ และ 322-491 โครงงานทาง
คณิตศาสตร์  1  (หลักสู ตรปกติ )  ซึ่ งอยู่ ในกลุ่ มวิ ชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน และเป็นไปตาม มคอ. 1 

ข้อ 6 ถ้าต้องการผลิตบัณฑิตเพ่ือจะไปเป็นครูผู้สอนใน
ระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ควรเ พ่ิมเติมรายวิชาให้
สอดคล้องตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

(ผศ.ดร.จุฑารัตน์ คชรัตน์) 

    ยืนยันตามร่างหลักสูตรเดิม เนื่องจากเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 7 ภาพรวมนักศึกษามีทางเลือกมากขึ้น มีบางส่วน
อาจจะยังไม่ชัดเจน อย่างเช่น ผู้ส าเร็จการการศึกษามีความ
แตกต่างจากผู้ส าเร็จการศึกษาที่ใกล้เคียงกันมากน้อยแค่
ไหน  

(ดร.สินาด ตรีวรรณไชย) 

    แก้ไขย่อหน้าแรกของหัวข้อ 12.1 โดยใช้ข้อความ
ต่อไปนี้แทน 
    สถานการณ์หรือการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ล้วนบ่งชี้ให้เห็นว่าองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์มี
ความจ าเป็นและมีส่วนช่วยในการตัดสินใจและการ
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นส่วน
หนึ่ ง ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนา 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล นอกจากนี้ องค์
ความรู้ทางคณิตศาสตร์มีบทบาทในการแก้ปัญหาอ่ืน ๆ  
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้
สอดรับกับสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ หลักสูตรจ าเป็นต้องมี
ความทันสมัยตามพัฒนาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
การบูรณาการข้ามศาสตร์ เพ่ือเสริมสร้างให้นักศึกษาใน
หลักสูตรมีความคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) ซึ่งถือ



278 
 

ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการของหลักสูตร 
เป็นจุดแข็งที่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับนักคณิตศาสตร์ และมี
ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์อ่ืน ๆ และจะสามารถน า
คณิตศาสตร์ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะกับศาสตร์นั้น 
ๆ นอกจากนี้ การพัฒนาหลักสูตรต้องน าประเด็นเกี่ยวกับ
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนมาพิจารณาเพ่ิม
มากขึ้นเป็นพิเศษ 

ข้อ 8 ถ้าหากเรียนวิชาสลับกัน ควรพิจารณาเรื่องรายวิชา 
Prerequisite ให้ดี 

(ดร.สินาด ตรีวรรณไชย) 

    ได้ทบทวนรายวิชา Prerequisite แล้ว และยืนยันตาม
ร่างหลักสูตรเดิม 

ข้อ 9 หน้า 38 วิชาที่จะเรียนใน “ด้านเศรษฐศาสตร์ 
คณิตศาสตร์การเงิน และคณิตศาสตร์การประกันภัย” ควร
จะบังคับเรียน รายวิชา 875-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 
และรายวิชา875-104 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 นอกนั้นให้
เลือกได้ และควรตัดรายวิชา 875-310 เศรษฐศาสตร์
การเงินการธนาคารเบื้องต้น เนื่องจากเป็นทฤษฎีมาก
เกินไป หากต้องการรายวิชาเกี่ยวกับการเงินที่ใช้ประยุกต์
จริงรายวิชาของคณะวิทยาการจัดการ จะเหมาะสมกว่า 

(คุณกฤตยา สังข์เกษม) 

    แก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิโดยการก าหนดให้
รายวิชา 875-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 และรายวิชา
875-104 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 เป็นรายวิชาบังคับ แต่
ให้คงรายวิชา 875-310 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
เบื้องต้น ไว้ตามร่างหลักสูตรเดิม 

ข้อ 10 หน้า 47 กลุ่มวิชาเลือกเศรษฐศาสตร์ ควรตัด
รายวิชา 876-102 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เพราะเป็น
พ้ืนฐานเกินไปและเนื้อหาซ้ าซ้อนกับรายวิชา 875-103 
เศรษฐศาสตร์ จุ ลภ าค  1  และรายวิ ช า  875 -104 
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 

(คุณกฤตยา สังข์เกษม) 

    แก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิโดยตัดรายวิชา 
876-102 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เนื่องจากเนื้อหา
ซ้ าซ้อนกับรายวิชา 875-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 และ
รายวิชา 875-104 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 

ข้อ 11 หน้า 63 - 72 ในหลักสูตรฯ 2 ปริญญา แผนการ
ศึกษายังวางรายวิชาด้านเศรษฐศาสตร์ ยังสามารถวางให้
เหมาะสมขึ้นได้  โดยควรจะเรียน รายวิชา  875-103 
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 ก่อนรายวิชา 875-104 
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 เพ่ือให้นักศึกษาเรียงล าดับ
ความคิดได้ดีขึ้น 

(คุณกฤตยา สังข์เกษม) 

    ยืนยันตามร่างหลักสูตรเดิม เนื่องจากข้อจ ากัดในการ
เลือกสังกัดหลักสูตรของทางคณะวิทยาศาสตร์ก าหนดให้
นักศึกษามีสังกัดหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีที่ 1 
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ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการของหลักสูตร 
ข้อ 12 หน้า 66 รายวิชา 875-205 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 
รายวิชา 875-309 เศรษฐมิติเบื้องต้น และรายวิชา 875-
310 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารเบื้องต้น เรียน
พร้อมกัน 3 วิชานี้ค่อนข้างหนัก และต้องตรวจสอบวิชา
บังคับก่อนเรียนของ รายวิชา 875-309 เศรษฐมิติเบื้องต้น 
และรายวิชา 875-310 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
เบื้ อ ง ต้ น  ด้ ว ย ว่ า บั ง คั บ ให้ ผ่ า น ร า ย วิ ช า  875-205 
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 ก่อนหรือไม่ 

(คุณกฤตยา สังข์เกษม) 

    ยืนยันตามร่างหลักสูตรเดิม นักศึกษาสามารถเลือก
ลงทะเบียนรายวิชาได้ในแต่ละภาคการศึกษา ไม่มีการ
ก าหนดตายตัวให้นักศึกษาเลือกเรียนในภาคการศึกษาใด
ภาคการศึกษาหนึ่ง หลักสูตรเพียงให้ค าแนะน าเป็นตัวอย่าง
เท่านั้น 

ข้อ 13 
1) เ พ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะเข้าสู่

ตลาดแรงงานในอนาคต ทักษะที่ควรมีและถ้าใครมีจะ
ได้เปรียบ คือ การใช้ program หรือ tools ต่าง ๆ ที่
จะช่วยวิเคราะห์คณิตศาสตร์/สถิติ ได้ดียิ่งขึ้น ใน
ห้องเรียนควรเพ่ิมภาคปฏิบัติมากขึ้น ฝึกให้นักศึกษาใช้
โปรแกรม โดยเลือกจาก open sources ต่าง ๆ อาทิ 
โปรแกรม R เพราะในหน่วยงานภายนอกที่มีหน้างาน
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้องการผู้ที่มีทักษะเหล่านี้ 

2) จากประสบการณ์ที่เห็นนักศึกษาจบใหม่เข้ามาท างาน 
มักจะต้องปูพ้ืนฐานทักษะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่
เกือบทั้งหมด เพราะนักศึกษาจะใช้เป็นแค่การพิมพ์
งานและยังใช้ค้าสั่ง excel ได้แค่ระดับพ้ืนฐาน 
หลักสูตรฯ ควรให้ความส าคัญกับการปู พ้ืนฐาน
คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พร้อมเข้า
ตลาดแรงงาน 

3) ในอนาคตการพัฒนา soft skills เป็นเรื่องส าคัญ ควร
มีช่องทางให้นักศึกษาพัฒนาทักษะเหล่านี้ด้วย 

(คุณกฤตยา สังข์เกษม) 

    ยืนยันตามร่างหลักสูตรเดิม โดยขอชี้แจงว่า หลักสูตรได้
บรรจุวิชา 322-252 ชุดวิชาคณิตศาสตร์เชิงค านวณ ซึ่งเป็น
วิชาบังคับ เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เช่น wolfram alpha และ  octave มาใช้ใน
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและแคลคูลัสเบื้องต้น 
    นอกจากนี้ นักศึกษาทุกคนในหลักสูตรจะต้องเรียน
รายวิชา 322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ และ 322-491 
โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (หลักสูตรปกติ) ซึ่งเป็น
ช่องทางให้นักศึกษาพัฒนา soft skills ที่จ าเป็นต่อการ
ท างานหรือศึกษาต่อได้เป็นอย่างดี   และหลักสูตรได้
ก าหนดเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โดยหลักสูตรสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่พัฒนา 
soft skills 
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ภาคผนวก  ฌ 
เอกสารเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 

ตารางเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ชื่อหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ชื่อหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ปรัชญาของหลักสูตร 

บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาและการ
ให้เหตุผลที่ถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ สามารถ
แก้ปัญหาและน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์
กับศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถ
ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง รวมทั้งมีศาสตร์
และศิลป์ในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีปณิธานในการช่วยเหลือ
ผู้อื่นและรับใช้สังคม 

ปรัชญาของหลักสูตร 
บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาและการ

ให้เหตุผลที่ถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ สามารถ
แก้ปัญหาและน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์
กับศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ หรือบูรณาการร่วมกับศาสตร์
สาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เรียนรู้จากสถานการณ์
จริงที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ ตลอดจนสามารถศึกษา
หาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง รวมทั้งมีศาสตร์และ
ศิลป์ในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีปณิธานในการช่วยเหลือ
ผู้อื่นและรับใช้สังคม 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ ดังนี้ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ในการด ารงชีวิตและ

ประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคม
และองค์กร 

2. มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ
ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีความใฝ่รู้และสามารถ
พัฒนาความรู้ใหม่ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

3. มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิด
วิ เคราะห์  สัง เคราะห์อย่างมี เหตุผลและคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาโดยใช้วิธีการและความรู้วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ ดังนี้ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ในการด ารงชีวิตและ

ประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคม
และองค์กร 

2. มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ
ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีความใฝ่รู้และสามารถ
พัฒนาความรู้ใหม่ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

3. มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิด
วิ เคราะห์  สัง เคราะห์อย่างมี เหตุผลและคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาโดยใช้วิธีการและความรู้วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
4. มีความสามารถในการสังเกต และยอมรับความ

จริงจากหลักฐาน ตามทฤษฎีที่ปรากฎและมี
ค าอธิบายหลักฐานเหล่านั้นตามตรระในหลักวิชา 

5. มีความพร้อมในการท างานอยู่เสมอและมีความ
มุ่งม่ันในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนา
สังคม  

6. มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและ
ใช้เทคโนโลยีได้ดี 

7. มีความสามารถในการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์
และสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 

8. มีความสามารถในการบริหารจัดการและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได ้

4. มีความสามารถในการสังเกต และยอมรับความ
จริงจากหลักฐาน ตามทฤษฎีที่ปรากฎและมี
ค าอธิบายหลักฐานเหล่านั้นตามตรระในหลักวิชา 

5. มีความพร้อมในการท างานอยู่เสมอและมีความ
มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และ
พัฒนาสังคม  

6. มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและ
ใช้เทคโนโลยีได้ดี 

7. มีความสามารถในการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์
และสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 

8. มีความสามารถในการบริหารจัดการและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได ้
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ภาคผนวก  ญ 
เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 

ก. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
เกณฑ์ขัน้ต่ าของสกอ.และมคอ.1 

(หน่วยกิต) 
หลักสูตรเดิม 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรใหม่ 
 (หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 30 
    1) กลุ่มวิชาภาษา 
    2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
    3) กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 
12 
12 
6 

 

    สาระที ่1 ศาสตรพ์ระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์  
    สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันต ิ  
    สาระที ่3 การเป็นผูป้ระกอบการ     
    สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล   
    สาระที ่5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  
    สาระที ่6 ภาษาและการสื่อสาร     
    สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา    
    วิชาเลือก      

  

4 
5 
1 
4 
4 
4 
2 
6 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 84 99 94 
    1) กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน 
    2) กลุ่มวิชาบังคับ 
        หลักสูตรปกต ิ     
        หลักสูตรสหกิจศึกษา 
    3) กลุ่มวิชาเลือก 
        หลักสูตรปกต ิ     
        หลักสูตรสหกิจศึกษา 

24 
* 
* 

24 
 

42 
45 
 

33 
30 

 

    1) กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน    
    2) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐาน 
        หลักสูตรปกต ิ     
        หลักสูตรสหกิจศึกษา  
    3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน     
    4) กลุ่มวิชาเลือก   
        หลักสูตรปกต ิ     
        หลักสูตรสหกิจศึกษา     

  

24 
 

33 
36 
24 
 

13 
10 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 
รวม 120-150 135 130 
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ข. ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาภาษา                                   12 หน่วยกิต 
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 
และเลือกวิชาภาษาอังกฤษอื่น ๆ อีก 6 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้ 
895-125 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 
890-221 การปรับปรุงการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
890-223 การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
890-231 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
890-261 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน 3(3-0-6) 
890-351 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 3(3-0-6) 
890-361 ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมครงาน 3(3-0-6) 
890-214 เสริมทักษะด้านการฟังและพูด 3(3-0-6) 
890-222 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
890-224 การแปลเบื้องต้น 3(3-0-6) 
890-226 ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง 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) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 4 หน่วยกิต 
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2((2)-0-4) 
315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
388-100 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 5 หน่วยกิต 
895-001 พลเมืองที่ดี 2((2)-0-4) 
950-102 ชีวิตที่ดี 3((3)-0-6) 
สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการ 1 หน่วยกิต 

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1((1)-0-2) 
สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทัล 4 หน่วยกิต 

- การอยู่อย่างรู้เท่าทัน 2 หน่วยกิต 

315-201 ชีวิตแห่งอนาคต 2((2)-0-4) 
- การรู้ดิจิทัล 2 หน่วยกิต 
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล 2((2)-0-4) 
สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 4 หน่วยกิต 
- การคิดเชิงระบบ 2 หน่วยกิต 
315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล 2((2)-0-4) 
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890-251 การอ่านงานเขียนวิชาการอังกฤษ 3(3-0-6) 
890-252 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
896-125 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  10 หน่วยกิต 
315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1                 1(0-0-3) 
เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
001-101 อาเซียนศึกษา                          3(3-0-6) 
001-131 สุขภาวะกายและจิต                   3(2-2-5) 
847-194 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน        3(2-2-5) 
895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต               3(2-2-5) 
895-171 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต          3(2-2-5)        
และให้นักศึกษาเลือกรายวิชาในสาขากีฬาพลศึกษาหรือนันทนาการ จ านวน 1 หน่วยกิต
และเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวนไม่น้อยกว่า     
4 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) 
895-xxx วิชากีฬา พลศึกษา หรือนันทนาการ       1(x-y-z) 
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     6 หน่วยกิต 
345-102 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม           3(2-2-5) 

- การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 2 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
142-129 คิดไปข้างหน้า* 2((2)-0-4) 
472-118 เงินในกระเป๋า* 2((2)-0-4) 
895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์ 2((2)-0-4) 
*จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
สาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร 4 หน่วยกิต 
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4) 
890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล 2((2)-0-4) 
890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2((2)-0-4) 
หมายเหตุ : นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 2 รายวิชาตามกลุ่มคะแนน O-NET โดยที่
นักศึกษาที่ได้คะแนน O-NET ต่ ากว่า 30 คะแนนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 890-001 
ก่อน 
สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 2 หน่วยกิต 
- เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้  
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย 1((1)-0-2) 
142-135 พับเพียบเรียบร้อย*  1((1)-0-2) 
142-136 ปั้นดินให้เป็นดาว* 1((1)-0-2) 
142-137 ใครๆ ก็วาดได้* 1((1)-0-2) 
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และให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2(2-0-4) 
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม       3(3-0-6) 
336-212 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
336-213 สารพิษในชีวิตประจ าวัน                       2(2-0-4) 
340-102 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์                         3(3-0-6) 
340-235 วิทยาศาสตร์ประจ าวัน                         2(2-0-4) 
342-200 พอลิเมอร์ในชีวิตประจ าวัน                    2(2-0-4) 
345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์                3(2-2-5) 
336-211 เภสัชวิทยาทั่วไป                       2(2-0-4) 
347-100 สถิติในชีวิตประจ าวัน                 3(2-2-5) 

 

142-138 มนต์รักเสียงดนตรี* 1((1)-0-2) 
142-139 ท่องโลกศิลปะ* 1((1)-0-2) 
142-234 โลกสวย* 1((1)-0-2) 
142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า* 1((1)-0-2) 
340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 1((1)-0-2) 
472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น* 1((1)-0-2) 
472-117 สุขภาพดี ชีวีมีสุข* 1((1)-0-2) 
895-020 ขิมไทย 1((1)-0-2) 
895-021 ร้อง เล่น เต้นร า 1((1)-0-2) 
895-022 จังหวะจะเพลง 1((1)-0-2) 
895-023 กีตาร์ 1((1)-0-2) 
895-024 อูคูเลเล่ 1((1)-0-2) 
895-025 ฮาร์โมนิกา 1((1)-0-2) 
895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน 1((1)-0-2) 
895-027 อรรถรสภาษาไทย 1((1)-0-2) 
895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์ 1((1)-0-2) 
895-030 ว่ายน้ า 1((1)-0-2) 
895-031 เทนนิส 1((1)-0-2) 
895-032 บาสเกตบอล 1((1)-0-2) 
895-034 ลีลาศ 1((1)-0-2) 
895-035 เปตอง 1((1)-0-2) 
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895-036 ค่ายพักแรม 1((1)-0-2) 
895-037 แบดมินตัน 1((1)-0-2) 
895-038 เทเบิลเทนนิส 1((1)-0-2) 
895-039 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 1((1)-0-2) 
* จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
สาระท่ี 8 วิชาเลือก  6 หน่วยกิต 
นักศึกษาเลือกเรียนภาษาและการสื่อสาร อย่างน้อยจ านวน 2 หน่วยกิต ดังนี้ 
890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
890-011 อ่านได้ใกล้ตัว 2((2)-0-4) 
890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน 2((2)-0-4) 
890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ 2((2)-0-4) 
890-014 ฝึกส าเนียงผ่านเสียงเพลง 2((2)-0-4) 
890-015 ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริง 2((2)-0-4) 
890-020 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
890-022 การน าเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
890-023 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม 2((2)-0-4) 
890-024 รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
890-025 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2((2)-0-4) 
890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
890-030 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2((2)-0-4) 



 

287 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
890-031 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน   2((2)-0-4) 
890-032 ภาษาอังกฤษส าหรับนักท่องเที่ยว 2((2)-0-4) 
890-033 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 2((2)-0-4) 
890-040 การเขียนเพ่ือการสมัครงาน 
890-041 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสัมภาษณ์งาน 

2((2)-0-4) 

890-050 แปลสิกูเกิล 2((2)-0-4) 
890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา 2((2)-0-4) 
890-061 ภาษาอังกฤษเพ่ือการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 2((2)-0-4) 
890-070 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 2((2)-0-4) 
890-071 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 2((2)-0-4) 
891-010 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น   2((2)-0-4) 
891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ท างาน 2((2)-0-4) 
891-020 ภาษาจนีเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ท างาน 2((2)-0-4) 
891-030 ภาษามลายูเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
891-031 สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
891-032 สนทนาภาษามลายูเพ่ือการท่องเที่ยว 2((2)-0-4) 
891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
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891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท างาน 2((2)-0-4) 
891-050 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
  และให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มสาระที่ก าหนดหรือจากรายวิชาเลือกของ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปที่เปิดสอนใคณะ/วิทยาเขตต่างๆ ตามท่ีหลักสูตรก าหนด  
  ทั้งนี้ต้องตรงตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งผ่านความเห็นชอบจากศูนย์
ศึกษาท่ัวไปมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 0-4 หน่วยกิต ดังรายวิชาต่อไปนี้ 
001-131 สุขภาวะกายและจิต   2((2)-0-4) 
190-404 ธรรมชาติบ าบัด 2((2)-0-4) 
315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2((2)-0-4) 
332-100 กุญแจไขธรรมชาติ     2((2)-0-4) 
336-214 กินดี ชีวิตดี     2((2)-0-4) 
336-215 ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ    2((2)-0-4) 
336-216 ยาและสุขภาพ 2((2)-0-4) 
340-103 วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือชีวิต     2((2)-0-4) 
340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
348-103 การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี    2((2)-0-4) 
874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน      2((2)-0-4) 
874-193 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 2((2)-0-4) 
874-194 ภาษีอากรกับชีวิต     2((2)-0-4) 
874-195 สิทธิมนุษยชนกับความเป็นพลเมือง 2((2)-0-4) 
895-040 จิตวิทยาความรัก     2((2)-0-4) 
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895-041 ปรัชญาจริยะ    2((2)-0-4) 
895-042 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 2((2)-0-4) 
895-043 การใช้ภาษาไทย      2((2)-0-4) 
895-044 ภาษาไทยร่วมสมัย     2((2)-0-4) 
895-045 ทักษะการสื่อสาร    2((2)-0-4) 
895-046 ความคิดและการสื่อสาร   2((2)-0-4) 
895-047 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์    2((2)-0-4) 
895-048 การวาดเส้นและระบายสี   2((2)-0-4) 
895-049 ศิลปะกับความสุข  2((2)-0-4) 
895-050 ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม     2((2)-0-4) 
895-051 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย     2((2)-0-4) 
895-052 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  2((2)-0-4) 
895-053 การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา  2((2)-0-4) 
895-054 การเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยวแบบประหยัด    2((2)-0-4) 
895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก      2((2)-0-4) 
895-056 สงขลาศึกษา      2((2)-0-4) 
895-057 ดนตรีไทย  2((2)-0-4) 
895-058 สังคีตศิลป์ไทย    2((2)-0-4) 
895-059 ดนตรีตะวันตก     2((2)-0-4) 
895-060 การพลศึกษาและนันทนาการ   2((2)-0-4) 
895-061 ฟิตและเฟิร์ม 2((2)-0-4) 
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895-062 ลดเวลานั่ง เพิ่มเวลายืน 2((2)-0-4) 
895-063 อ้วนได้ก็ผอมได้   2((2)-0-4) 
895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 2((2)-0-4) 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                            99 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน          24 หน่วยกิต 
322-101 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
322-102 แคลคูลัส 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 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1                1(0-2-1) 
2) กลุ่มวิชาบังคับ  
ส าหรับหลักสูตรปกติ                        42 หน่วยกิต 
ส าหรับหลักสูตรสหกิจศึกษา               45 หน่วยกิต 
322-112 รากฐานคณิตศาสตร์                  3(3-0-6) 
322-201 คณติศาสตร์ขั้นสูง                          3(3-0-6) 
322-211 หลักคณิตศาสตร์                            3(3-0-6) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                            94 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน          24 หน่วยกิต 
322-101 แคลคูลัส 1 3((3)-0-6) 
322-102 แคลคูลัส 2 3((3)-0-6) 
322-112 รากฐานคณิตศาสตร์ 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                             3((3)-0-6) 
332-108 ฟิสิกส์ประยุกต ์                            3((3)-0-6) 
333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน                 1(0-3-0) 
2) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  
ส าหรับหลักสูตรปกติ                        33 หน่วยกิต 
ส าหรับหลักสูตรสหกิจศึกษา               36 หน่วยกิต 
322-201 คณิตศาสตร์ขั้นสูง                          3((3)-0-6) 
322-211 หลักคณิตศาสตร์                            3((3)-0-6) 
322-232 พีชคณิตเชิงเส้น                             3((3)-0-6) 
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322-232 พีชคณิตเชิงเส้น                             3(3-0-6) 
322-234 ทฤษฎีจ านวน 1                             3(3-0-6) 
322-251 โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์      2(1-2-6) 
322-252 วิธีเชิงตัวเลข                                 3(3-0-6) 
322-331 พีชคณิตนามธรรม 1                       3(3-0-6) 
322-341 คณิตวิเคราะห์ 1                            3(3-0-6) 
322-344 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น                    3(3-0-6) 
322-351 สมการเชิงอนุพันธ์                          3(3-0-6) 
322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์                   1(0-2-1) 
345-241 หลักการโปรแกรม  3(3-0-6) 
347-204 ความน่าจะเป็นและสถิติ                   3(3-0-6) 
ส าหรับหลักสูตรปกติ                        
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1               3(0-9-0) 
ส าหรับหลักสูตรสหกิจศึกษา 
322-482 สหกิจศึกษา                                 6(0-0-18) 
 
 
 
 
 
 

322-252 ชุดวิชาคณิตศาสตร์เชิงค านวณ     5((4)-2-9) 
322-256 สมการเชิงอนุพันธ์ 3((3)-0-6) 
322-331 พีชคณิตนามธรรม 1                       3((3)-0-6) 
322-341 คณิตวิเคราะห์ 1                            3((3)-0-6) 
322-344 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น                    3((3)-0-6) 
322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์                   1(0-2-1) 
347-204 ความน่าจะเป็นและสถิติ                   3((3)-0-6) 
ส าหรับหลักสูตรปกติ                        
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1               3(0-9-0) 
ส าหรับหลักสูตรสหกิจศึกษา 
322-482 สหกิจศึกษา                                 6(0-40-0) 
  
  
  
  
3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 24 หน่วยกิต 
ด้านคณิตศาสตร ์  
345-211 หลักการโปรแกรม 3((3)-0-6) 
และเลือกเรียนจ านวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
322-234 ทฤษฎีจ านวน 1 3((3)-0-6) 
322-322 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3((3)-0-6) 
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322-324 คณิตศาสตร์เชิงการจัด  3((3)-0-6) 
322-332 พีชคณิตนามธรรม 2 3((3)-0-6) 
322-333 พีชคณิตวิภัชนัยเบื้องต้น 3((3)-0-6) 
322-334 ทฤษฎีจ านวน 2 3((3)-0-6) 
322-336 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิตเบื้องต้น 3((3)-0-6) 
322-342 คณิตวิเคราะห์ 2 3((3)-0-6) 
322-346 ทอพอโลยี 3((3)-0-6) 
322-347 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น 3((3)-0-6) 
322-352 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น 3((3)-0-6) 
322-353 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุดเบื้องต้น 3((3)-0-6) 
322-354 ผลการแปลงฟูเรียร์และการประยุกต์ 3((3)-0-6) 
322-355 กระบวนการสุ่มเบื้องต้น 3((3)-0-6) 
322-356 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3((3)-0-6) 
322-359 คณิตศาสตร์ในฟสิิกส์ทฤษฎี 3((3)-0-6) 
322-384 การฝึกงานทางคณิตศาสตร์ 1(0-3-0) 
322-391 โครงงานขนาดย่อมทางคณิตศาสตร์ 1(0-3-0) 
322-411 ทฤษฎีเซต 3((3)-0-6) 
322-421 ทฤษฎีรหัสเบื้องต้น 3((3)-0-6) 
322-431 ทฤษฎีกึ่งกรุป 3((3)-0-6) 
322-441 แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้ 3((3)-0-6) 
322-453 การแปลงเวฟเลตเบื้องต้น 3((3)-0-6) 
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ด้านการสอนคณิตศาสตร์  
345-211 หลักการโปรแกรม 3((3)-0-6) 
322-381 สัมมนาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 1 1(0-2-1) 
322-382 สัมมนาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 2 1(0-2-1) 
และเลือกเรียนจ านวนไม่น้อยกว่า 19 หน่วยกิต จากสองกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  
322-212 อสมการ 3((3)-0-6) 
322-234 ทฤษฎีจ านวน 1 3((3)-0-6) 
322-236 ทฤษฎีพหุนาม 3((3)-0-6) 
322-242 เรขาคณิตแบบยุคลิด 3((3)-0-6) 
322-322 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3((3)-0-6) 
322-324 คณิตศาสตร์เชิงการจัด 3((3)-0-6) 
322-334 ทฤษฎีจ านวน 2 3((3)-0-6) 
322-352 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น 3((3)-0-6) 
322-421 ทฤษฎีรหัสเบื้องต้น 3((3)-0-6) 
322-433 ทฤษฎีสมการเชิงฟังก์ชัน 3((3)-0-6) 
322-483 สัมมนาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 3 1(0-2-1) 
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 3(0-9-0) 
กลุ่มวิชาสถิติ  
346-221 ความน่าจะเป็นส าหรับสถิติศาสตร์ 3((3)-0-6) 
346-241 การวิจัยด าเนินการเบื้องต้น 3((2)-2-5) 
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ด้านเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์การเงิน และคณิตศาสตร์การประกันภัย 
เลือกเรียนจ านวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
322-348 ชุดวิชาคณิตศาสตร์การเงินและการลงทุนแบบเน้นคุณค่า   
            เบื้องต้น 

5((4)-2-9) 

346-231 การประกันภัยเบื้องต้น 3((3)-0-6) 
875-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 4(4-0-8) 
875-104 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 4(4-0-8) 
875-205 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 4(4-0-8) 
875-206 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 4(4-0-8) 
875-207 คณิตเศรษฐศาสตร์ 4(4-0-8) 
875-309 เศรษฐมิติเบื้องต้น 4(4-0-8) 
875-310 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารเบื้องต้น 3(3-0-6) 
ด้านคณิตศาสตรค์อมพิวเตอร์  
344-111 ชุดวิชาการโปรแกรมและข้ันตอนวิธี 6((5)-2-11) 
และเลือกเรียนจากสองกลุ่มวิชา ดังระบุต่อไปนี้ 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
เลือกเรียนจ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
322-234 ทฤษฎีจ านวน 1 3((3)-0-6) 
322-322 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3((3)-0-6) 
322-324 คณิตศาสตร์เชิงการจัด 3((3)-0-6) 
322-352 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น 3((3)-0-6) 
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322-353 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุดเบื้องต้น 3((3)-0-6) 
322-354 ผลการแปลงฟูเรียร์และการประยุกต์ 3((3)-0-6) 
322-357 วิธีสมาชิกจ ากัดเบื้องต้น 3((3)-0-6) 
322-421 ทฤษฎีรหัสเบื้องต้น 3((3)-0-6) 
346-221 ความน่าจะเป็นส าหรับสถิติศาสตร์ 3((3)-0-6) 
346-232 การวิเคราะห์การถดถอย 4((3)-2-7) 
346-241 การวิจัยด าเนินการเบื้องต้น 3((2)-2-5) 
346-332 การวิเคราะห์เชิงท านาย 3((2)-2-5) 
322-384 การฝึกงานทางคณิตศาสตร์ 1(0-3-0) 
322-391 โครงงานขนาดย่อมทางคณิตศาสตร์ 1(0-3-0) 
322-492 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 2 3(0-9-0) 
กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เลือกเรียนจ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

 

344-222 ระบบปฏิบัติการ 2((2)-0-4) 
344-261 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับทุกคน 3((3)-0-6) 
344-311 การประมวลผลเชิงภาษา   3((3)-0-6) 
344-331 วิทยาการข้อมูล 3((3)-0-6) 
344-332 การท าเหมืองข้อมูล 3((3)-0-6) 
344-361 หลักการปัญญาประดิษฐ์  3((3)-0-6) 
344-362 การเรียนรู้ของเครื่อง 3((3)-0-6) 
344-373 พ้ืนฐานการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัล 3((3)-0-6) 
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3) กลุ่มวิชาเลือก 
ส าหรับหลักสูตรปกติ                            33 หน่วยกิต 
ส าหรับหลักสูตรสหกิจศึกษา                   30 หน่วยกิต 
นักศึกษาเลือกเรียนจากกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  
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) 
322-322 ทฤษฎีกราฟ                                 3(3-0-6) 
322-324 คณิตศาสตร์เชิงการจัด                     3(3-0-6) 
322-332 พีชคณิตนามธรรม 2                       3(3-0-6) 
322-333 พีชคณิตวิภัชนัยเบื้องต้น              3(3-0-6) 

344-374 การประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลชั้นสูง 3((3)-0-6) 
344-401 วิทยาการเข้ารหัสลับและความปลอดภัย 3((3)-0-6) 
344-431 ข้อมูลขนาดใหญ่ 3((3)-0-6) 
344-432 เทคโนโลยีฐานข้อมูลยุคถัดไป 3((3)-0-6) 
344-461 โครงข่ายประสาทและการเรียนรู้เชิงลึก 3((3)-0-6) 
344-462 การรู้จ ารูปแบบ 3((3)-0-6) 
344-463 อินเทอร์เน็ตของหุ่นยนต์ 3((3)-0-6) 
344-471 คอมพิวเตอร์วิทัศน์และการประยุกต์ 3((3)-0-6) 
4) กลุ่มวิชาเลือก 
ส าหรับหลักสูตรปกติ                            13 หน่วยกิต 
ส าหรับหลักสูตรสหกิจศึกษา                   10 หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านทั้ง 4 ด้าน ในข้อ 3) หรือ 
จากรายวิชาต่อไปนี้ 
กลุ่มวิชาสถิติ  
346-223 คณิตสถิติศาสตร์ 1 3((3)-0-6) 
346-321 คณิตสถิติศาสตร์ 2 3((3)-0-6) 
346-322 เทคนิคการชักตัวอย่าง 3((3)-0-6) 
346-333 การออกแบบการทดลองเบื้องต้น 3((3)-0-6) 
346-334 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 3((3)-0-6) 
346-342 ตัวแบบระบบแถวคอยเบื้องต้น 3((3)-0-6) 
346-442 กระบวนการสโตแคสติก 3((3)-0-6) 
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322-334 ทฤษฎีจ านวน 2                             3(3-0-6) 
322-336 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิตเบื้องต้น   3(3-0-6) 
322-342 คณิตวิเคราะห์ 2                            3(3-0-6) 
322-343 เรขาคณิตเชิงเส้น                      3(3-0-6) 
322-346 ทอโพโลยี                                    3(3-0-6) 
322-347 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น        3(3-0-6) 
322-352 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น   3(3-0-6) 
322-353 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุดเบื้องต้น     3(3-0-6) 
322-354 อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต์           3(3-0-6) 
322-355 กระบวนการสุ่มเบื้องต้น              3(3-0-6) 
322-356 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย                    3(3-0-6) 
322-358 การหาค่าเหมาะที่สุดวิยุต                 3(3-0-6) 
322-359 คณิตศาสตร์ในฟิสิกส์ทฤษฎี          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) 

346-444 การจ าลองสถานการณ์ส าหรับการจัดการโลจิสติกส์ 3((3)-0-6) 
กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

344-211 ชุดวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์และฐานข้อมูล 9((8)-2-17) 

344-232 การจัดการความรู้และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3((3)-0-6) 
344-333 การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเชิงภาพ 3((3)-0-6) 
344-334 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 3((3)-0-6) 
344-341 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3((3)-0-6) 
344-342 เทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์ 3((3)-0-6) 
344-352 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3((3)-0-6) 
344-353 ความมั่นคงของระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3((3)-0-6) 
344-441 การจัดการโครงการและคุณภาพซอฟต์แวร์ 3((3)-0-6) 
344-442 การวัดและประเมินซอฟต์แวร์  3((3)-0-6) 
344-451 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ 3((3)-0-6) 
กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

200-107 การเชื่อมต่อสรรพสิ่งเพ่ือชีวิตยุคดิจิทัล 2((2)-0-4) 
210-241 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 
210-291 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
210-292 ระบบดิจิทัลและการออกแบบเชิงตรรกะ 3(3-0-6) 
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์  

875-311 เศรษฐศาสตร์สาธารณะเบื้องต้น 3(3-0-6) 
875-312 การวิเคราะห์โครงการ 4(4-0-8) 
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322-451 วิธีเชิงตัวเลขส าหรบัสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3(3-0-6)    
322-452 กระบวนการสโตแคสติกส าหรับการเงิน     3(3-0-6) 
322-453 การแปลงเวฟเลตเบื้องต้น            3(3-0-6) 
322-492 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 2               3(0-9-0) 
กลุ่มวิชาสถิติ  
346-221 ทฤษฎีความน่าจะเป็น                      3(3-0-6) 
346-222 เทคนิคการชักตัวอย่าง 1                3(3-0-6) 
346-241 การประกันภัยเบื้องต้น                   3(3-0-6) 
346-242 การวิจัยด าเนินการ 1                     3(2-2-5) 
346-322 คณิตสถิติศาสตร์ 1                        3(3-0-6) 
346-323 คณิตสถิติศาสตร์ 2                       3(3-0-6) 
346-332 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว             3(2-2-5) 
346-342 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต                   3(3-0-6) 
346-343 การวิจัยด าเนินการ 2                     3(2-2-5) 
346-433 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ              3(3-0-6) 
346-434 การออกแบบการทดลองเบื้องต้น        3(2-2-5) 
346-441 เทคนิคการจ าลอง                         3(2-2-5) 
346-443 สถิติส าหรับการควบคุมคุณภาพ        3(3-0-6) 
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์  
344-211 โครงสร้างข้อมูล                                 3(3-0-6) 
344-242 หลักการพัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจ 3(2-2-5) 

875-313 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
875-314 เศรษฐกิจประเทศไทย เศรษฐกิจท้องถิ่น และเศรษฐกิจ   
            พอเพียง 

3(3-0-6) 

875-328 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 3(3-0-6) 
875-333 ทฤษฎีและนโยบายภาษีอากร 3(3-0-6) 
875-352 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
875-367 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6) 
875-368 เศรษฐศาสตร์กับกฎหมาย 3(3-0-6) 
875-369 เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ 3(3-0-6) 
875-415 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
875-424 เศรษฐมิติ 1 3(3-0-6) 
875-425 เศรษฐมิติ 2 3(3-0-6) 
875-429 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 3(3-0-6) 
875-436 เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
875-442 ทฤษฎีองค์กรอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
875-448 เศรษฐศาสตร์เมือง 3(3-0-6) 
875-474 ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ในทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
875-475 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการประยุกต์ทฤษฎีเกม 3(3-0-6) 
877-323 การตลาดและราคาสินค้าเกษตร 3(3-0-6) 
877-325 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
877-328 ธนกิจเกษตร 3(3-0-6) 
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344-261 การประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจ              3(2-2-5) 
344-311 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี       3(3-0-6) 
344-361 หลักการระบบฐานข้อมูล                      3(2-2-5) 
344-362 องค์ประกอบแฟ้มข้อมูลและการจัดการ     3(2-2-5) 
กลุ่มวิชาฟิสิกส์  
332-204 กลศาสตร์                             3(3-0-6) 
332-205  ฟิสิกส์แผนใหม่                                  3(3-0-6) 
332-306  กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น                   3(3-0-6) 
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) 
879-231 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง              3(3-0-6) 

877-349 การจัดการธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
877-369 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชนบท 3(3-0-6) 
877-444 เศรษฐกิจการยาง 3(3-0-6) 
877-446 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 3(3-0-6) 
877-454 การค้าระหว่างประเทศสาหรับสินค้าเกษตร 3(3-0-6) 
879-231 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
กลุ่มวิชาหัวข้อพิเศษ  
322-461 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 1((1)-0-2) 
322-461 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 2((1)-0-4) 
322-461 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 3((3)-0-6)  
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กลุ่มวิชาหัวข้อพิเศษ  
322-461 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์             3(3-0-6) 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                     6 หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรที่สนใจที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ
มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีเนื้อหารายวิชาไม่ซ้ าซ้อนหรือ
ใกล้เคียงกับเนื้อหาวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะหรือรายวิชาที่
เรียนมาแล้ว  

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                     6 หน่วยกิต 
นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก เ รี ย น ร า ย วิ ช า ใ ด  ๆ  ที่ ส น ใ จ ที่ เ ปิ ด ส อ น ใ น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง
มีเนื้อหารายวิชาไม่ซ้ าซ้อนหรือใกล้เคียงกับเนื้อหาวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
หมวดวิชาเฉพาะหรือรายวิชาที่เรียนมาแล้ว ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร  
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ภาคผนวก  ฎ 
เอกสารเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับรายวิชาที่ มคอ.1 ก าหนด 

โครงสร้าง 
เกณฑ์ขั้นต่ าของ 
สกอ. และมคอ.1 

(หน่วยกิต) 

รายวิชาบังคับของหลักสูตรปรับปรุงสอดคล้องกับเกณฑ์ มคอ.1 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84  
   วิชาแกน ไม่น้อยกว่า 24  
      กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 322-101 แคลคูลัส 1 3((3)-0-6) 

322-102 แคลคูลัส 2 3((3)-0-6) 
322-112 รากฐานคณิตศาสตร์ 3((3)-0-6) 

      กลุ่มวิชาเคมีรวมปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 4 324-101 เคมีทั่วไป 1 3((3)-0-6) 
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 

      กลุ่มวิชาชวีวิทยารวมปฏบิัติการ ไม่น้อยกว่า 4 330-101 หลักชีววิทยา 1 3((3)-0-6) 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) 

      กลุ่มวิชาฟิสิกส์รวมปฏิบตัิการ ไม่น้อยกว่า 4 332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน   3((3)-0-6) 
332-108 ฟิสิกส์ประยุกต์ 3((3)-0-6) 
333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน  1(0-3-0) 
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โครงสร้าง เกณฑ์ขั้นต่ าของ 
สกอ. และมคอ.1 

(หน่วยกิต) 

รายวิชาบังคับของหลักสูตรปรับปรุงสอดคล้องกับเกณฑ์ มคอ.1 
   วิชาเฉพาะด้านบังคับ ไม่น้อยกว่า 30  
      หลักการทางคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 322-211 หลักคณิตศาสตร์ 3((3)-0-6) 
      พีชคณิตเชิงเส้น ไม่นอ้ยกว่า 3 322-232 พีชคณิตเชิงเส้น   3((3)-0-6) 
      แคลคูลัส (เนื้อหาในระดับสูงกว่าวิชาแกน) ไม่น้อยกว่า 3 322-201 แคลคูลัสขั้นสูง 3((3)-0-6) 
      สมการเชิงอนุพันธ์ ไม่น้อยกว่า 3 322-256 สมการเชิงอนุพันธ์ 3((3)-0-6) 
      การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ ไมน่้อยกว่า 3 322-341 คณิตวิเคราะห์ 1 3((3)-0-6) 
      พีชคณิตนามธรรม ไม่น้อยกว่า 3 322-331 พีชคณิตนามธรรม 1  3((3)-0-6) 
      ตัวแปรเชิงซ้อน ไม่น้อยกว่า 3 322-344 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น 3((3)-0-6) 
      ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ไม่น้อยกว่า 3 322-252 ชุดวิชาคณิตศาสตร์เชิงค านวณ 5((4)-2-9) 
      ความน่าจะเป็นและสถิติ ไม่น้อยกว่า 3 347-204 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3((3)-0-6) 
      สัมมนา ไม่น้อยกว่า 1 322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1(0-2-1) 
      โครงงาน ไม่น้อยกว่า 2 322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 3(0-9-0) 
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ภาคผนวก  ฏ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 
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ภาคผนวก  ฐ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
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