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หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

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

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย)      วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 
    ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   Bachelor of Science (Mathematics) 
   ชื่อย่อ (ไทย)        วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ)    B.Sc. (Mathematics) 
 

3. วิชาเอก 
   - ไม่มี - 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 122 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   4  ปี 
5.2 ประเภทของหลักสูตร 

 หลักสูตรทางวิชาการ 
5.3 ภาษาที่ใช้ 

 ภาษาไทย 
5.4 การรับเข้าศึกษา 

             รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
       6.1  เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2559 
       6.2  เริ่มเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป  
 6.3  คณะกรรมการประจ าคณะเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ 
       วันที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 

6.4  สภาวิชาการเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
       ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 
 6.5  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร 
       ในการประชุมครั้งที ่6/2562 วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554  ในปีการศึกษา 2564 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
    8.1  นักคณิตศาสตร์  
    8.2  นักวิชาการด้านสถิติ 
    8.3  นักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
    8.4  เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์ข้อมูล 

8.5  ครคูณิตศาสตร์ 
8.6 ผู้สอนพิเศษคณิตศาสตร์ 
8.7  ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพอิสระ 



 

9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1 นายนิรุตติ์  พิพรรธนจินดา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

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

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2555 
2549 
2545 

2 นายชลธิศ เสือนุ่ม อาจารย์ ปร.ด. (คณิตศาสตร์)(ปริญญาโทควบปริญญาเอก) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2560 
2556 

3 นายไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
ค.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2545 
2542 

4 นางวันวิสา พวงมาลัย อาจารย์ วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557 
2555 

5 นางสาวพัชรา ม่วงการ อาจารย์ กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)(คณิตศาสตร์ศึกษา) 
ค.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2557 
2551 

หมายเหตุ ดูรายละเอียดภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในภาคผนวก ง 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 จากแนวคิดและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยส านักงานคระกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) ได้มีกรอบแนวคิดและหลักการ โดยการยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่
ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 – 11 และยึดหลักการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต
บนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม โดยมีประเด็นการพัฒนาหลักท่ีส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยสนับสนุนการ
วิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ความเป็นอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและ
การผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี  ซึ่งยังเร่งสร้างและ
พัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics)  
 ส าหรับยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งบรรจุยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบ ด้านแรงงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพ่ือ
พัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับ
ประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่ จะขับเคลื่อน
ประเทศสู่สังคมนวัตกรรมได้  การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ และการเพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน แนว
ทางการพัฒนาส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และ
ความเข้าใจในเทคโนโลยี 

 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษา
ของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทย
จ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม 
ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐาน
การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น 
คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน  
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 ด้านยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การพัฒนาในช่วงที่
ผ่านมาท าให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมใน
สังคมไทยมีความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของ
คุณภาพการบริการภาครัฐ การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจ าเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้
ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพ่ิมโอกาสการเข้ าถึง
บริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง 
เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น  แนวทางการพัฒนาส าคัญ
ก าหนดให้มีการเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดสามารถเข้าถึงบริการ
ที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่
ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของ
ครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง  
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
     หลักสูตรคณิตศาสตร์เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนที่มีความคิดเป็นระบบ และ
สร้างสรรค์ มีทักษะ/กระบวนการในการแก้ปัญหา อย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการสื่อสาร ค้นคว้า 
รวบรวมความรู้ใหม่ โดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และภาษา มีความรู้ มีทักษะทางวิชาชีพ รวมทั้งเติมเต็ม
ความมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ความรับผิดชอบ และเสียสละ  ตอบรับกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่เก่ียวกับการเร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 

 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 จากพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ข้อ (1) สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น และ
ข้อ (3) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา  การสร้างสรรค์และการ
สื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล  ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จึงเป็นการด าเนินการสอดคล้องกับพันธกิจดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการ
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การ
สร้างสรรค์และการสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล และสามารถน า
ความรู้ ทักษะทางวิชาการ ไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตรอื่น (เช่น 
รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น  หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น) 
     รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ได้แก่  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปิดสอนโดยคณะครุศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิทยาการจัดการและคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  ได้แก่ กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาเอกบังคับ  กลุ่มวิชาเอกเลือก และ
กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ด าเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ
มหาวิทยาลัย 
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 รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

13.2 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา / หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
    รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชาอ่ืน ๆ ได้แก่  

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ   

2. หมวดวิชาเฉพาะ  
4091201 หลักการทางคณิตศาสตร์ 

    4091203 ระบบจ านวน 
    4091402 แคลคูลัส 1        
    4092402 แคลคูลัส 2        
    4092501 เรขาคณิตเบื้องต้น       
    4092601 พีชคณิตเชิงเส้น  
    4092701 วิทยาการค านวณส าหรับคณิตศาสตร์      
    4093202 ทฤษฎีจ านวน        
    4093301 พีชคณิตนามธรรม       
    4093303 วิยุตคณิต        
    4093304 ทฤษฎีสมการ         
    4093401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3      
    4093402 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ        
    4093403 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์      
    4093404 ตัวแปรเชิงซ้อน        
    4093405 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข       
    4111201 ความน่าจะเป็นและสถิต ิ     
3.  รายวิชาทุกวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 

 

   13.3  การบริหารจัดการ 
              ก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของโปรแกรมวิชา  ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจาก
โปรแกรมวิชาอ่ืนหรือหลักสูตรหรือคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผล
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร  รวมทั้งก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  เพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพ
การเรียนการสอน 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา   
           สร้างบัณฑิตที่บูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์กับการสอนคณิตศาสตร์ด้วยแนวคิดของการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 
     1.2  ความส าคัญ 
 พัฒนาก าลังคนด้านคณิตศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับสูงให้เจริญก้าวหน้า   ตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น     
     1.3  วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาทางคณิตศาสตร์ 
 2) เพ่ือให้บัณฑิตสามารถให้เหตุผลได้อย่างถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ 
 3) เพ่ือให้บัณฑิตสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพ่ือเชื่อมโยงและสื่อสารให้เข้าใจปัญหาที่
เกิดข้ึนในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้
 4) เพ่ือให้บัณฑิตสามารถน าความรู้และเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
     1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  มุ่งผลิตบัณฑิตทางคณิตศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านต่อไปนี้  

1)  มีคุณธรรม จริยธรรม ในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 

2)  มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการประกอบวิชาชีพได้เป็นอย่างดีตลอดจนมีความใฝ่รู้และ
สามารถพัฒนาความรู้ใหม่โดยวิธีการทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์  

3)  มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรม การใช้ภาษาในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดย
ใช้วิธีการและความรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

4)   มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
5)  มีความสามารถในการสังเกต และยอมรับความจริงหลักฐาน ตามทฤษฎีที่ ปรากฏและมี

ค าอธิบายหลักฐานเหล่านั้นตามตรรกะในหลักวิชา 
6)  มีความพร้อมในการท างานอยู่เสมอ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนา

สังคม และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือการบริหารจัดการและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได ้

7) มีความสามารถในการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์และน าเสนอ
ข้อมูล 
          8) มีความสามารถในการบริหารจัดการและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
          9) มีจิตสาธารณะและจิตอาสา 
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1.5 ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีของนักศึกษา 
นักศึกษา ทักษะ/คุณลักษณะของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 มีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และการพิสูจน์  
ชั้นปีที่ 2 1. สามารถพิสูจน์กฎและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ได้ 

2. สามารถให้เหตุผลได้อย่างถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ 
ชั้นปีที่ 3 1. สามารถวิเคราะห์รายละเอียดในแต่ละส่วนของโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ได้ 

2. สามารถเชื่อมโยงกฎและทฤษฎีอย่างเป็นระบบได้ 
ชั้นปีที่ 4 1. สามารถสร้างและเชื่อมรูปแบบทางคณิตศาสตร์ได้ 

2. สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 1.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (มีความรู้ คิดเป็น เชื่อมโยงเป็น อยู่เป็น) 
 1.6.1 เป็นบัณฑิตท่ีมีความรู้ เข้าใจในเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ 
 1.6.2 เป็นบัณฑิตที่เข้าถึงเนื้อหาและสามารถสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์ในระดับชาติหรือ
นานาชาติได้ 
 1.6.3 เป็นบัณฑิตท่ีเชื่อมโยงและสื่อสารไดอ้ย่างดี 
 1.6.4 เป็นบัณฑิตท่ีมีทักษะด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 

2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของ
แผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับ
จากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 
 
2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ ์ 2.3 หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
1. การบริหารหลักสูตร 
 
 

- จัดให้มีคณะกรรมการโปรแกรมวิชาเพื่อ
บริหารหลักสตูรและด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร มคอ.1 - มคอ.7 
- ส่งเสริมใหม้ีการระดมความคดิ 
  และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
- จัดให้มีการตดิตามข้อมูลบณัฑิต ผู้ใช้
บัณฑิต และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
เพื่อน าข้อมูลมาทบทวนการปรับปรุง
หลักสตูรอย่างต่อเนื่อง 
 

- แผนบริหารหลักสูตร 
- มคอ.1 - มคอ.7 
- รายงานผลการประชุม
คณะกรรมการโปรแกรมวิชา 

2. กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

- ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนที่เน้น 
   ผู้เรียนเป็นส าคญัและสอดคล้องตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรในปัจจุบัน 
- การประเมินการเรียนการสอน 
 
 

- มคอ. 3 และมคอ.4  
  ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 
  ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรในปัจจุบัน 
- ผลการประเมินการเรียนการสอน 
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2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ ์ 2.3 หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
3. การบริหารทรัพยากรการเรียน 
    การสอน 

- ส่งเสริมการผลิตเอกสาร/ต ารา/ 
   สื่อประกอบการเรียนการสอน 
- จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภณัฑ์หอ้งเรียน  
   ห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน 
 

- เอกสาร/ต ารา/สื่อประกอบ 
   การเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
- สื่อวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภณัฑ ์
  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการที่ม ี
  มาตรฐานพอเพียง 

4. การบริหารบคุลากร - ส่งเสริม  พัฒนาทักษะการสอน 
- ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านวิชาการและ 
  วิชาชีพ 
- ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรประจ า 
  หลักสูตร 
- ส่งเสริมการวิจัยและเผยแพร่ตามเกณฑ์
ของ กพอ. 

- โครงการพัฒนาทักษะ 
   การสอนและการวิจัยของอาจารย ์
- จัดสรรงบประมาณให้อาจารย ์
   เข้าร่วมการฝึกอบรม 
   ประชุมสัมมนา 
- รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรม 
   ประชุมสัมมนา 
- ผลการประเมินการสอน 
  ของนักศึกษาท่ีมีต่ออาจารย ์
  ผู้สอน 
- ส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับสูง 
ตรงตามวุฒิ 

5. สนับสนุนและพัฒนานักศึกษา - ส่งเสริม  พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษา/ 
  มีส่วนร่วมทางวิชาการ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา 
  คุณลักษณะของนักศึกษาให้สอดคล้อง 
  กับมาตรฐานผลการเรยีนรู ้

- ระบบและโครงการ 
  ให้ค าปรึกษาวิชาการ 
- โครงการพัฒนาคุณลักษณะ 
   ของนักศึกษา 
 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน 
    สงัคม  และหรือความพึงพอใจ 
    ของผู้ใช้บัณฑิต 

- วิจัย/ ส ารวจความต้องการของ 
  ตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้ 
  บัณฑิต 

- ผลการวิจยั/ส ารวจความต้องการ 
  ของตลาดแรงงาน 
- รายงานการวิจัยหรือรายงานความ 
  พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 
หมวดที ่3  

ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ 
    ระบบการศึกษาจัดแบบทวิภาค ในหนึ่งปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 
ภาคการศึกษา มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ค) 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  อาจจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษา ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 

8 สัปดาห์ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลพินิจ
ของอธิการบดี 

 
 



- 10 - 
 

 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
     2.1  วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการศึกษาที่  1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 
 ภาคการศึกษาที่  2  เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
 ภาคฤดูร้อน           เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 2.2.1 ผู้ เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรม

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
 2.2.2 ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
     2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
    1) ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
    2) ทักษะการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ 
     2.4  กลยุทธ์ในการด าเนนิการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
    1)  จัดท าโครงการปรับพ้ืนฐานความรู้ พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และทักษะการพิสูจน์ทาง
คณิตศาสตร์ก่อนเปิดภาคเรียน 

   2)  อาจารย์ประจ าวิชาให้ค าปรึกษาหรืออธิบายเพ่ิมเติม พร้อมทั้งแนะน าให้ไปศึกษาเพ่ิมเติม
ด้วยตนเองจากหนังสือหรือต ารา 
 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ชั้นปีท่ี 
ปีการศึกษา/จ านวนนักศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    30 30 

     2.6  งบประมาณตามแผน 
          รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 
งบด าเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)  
1. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
    5 คน (เงินเดือน) 

1,800,000 1,836,000 1,872,720 1,910,174 

2. ค่าพัฒนานักศึกษา 33,000 66,000 99,000 132,000 
3. ค่าพัฒนาบุคคลากร  25,000 25,000 25,000 25,000 
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 
รวม  1,858,000 1,927,000 1,996,720 2,067,174 
จ านวนนักศึกษา  30 60 90 120 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 61,934 32,117 22,186 17,227 

*ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา/คน/ปี 17,000 บาท 
2.7  ระบบการศึกษา 

แบบชั้นเรียน 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค) 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
   3.1  หลักสูตร 
           3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร            ไม่น้อยกว่า 122  หน่วยกิต 
           3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
      1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวน       30  หน่วยกิต 

  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    ไม่นอ้ยกว่า   9  หน่วยกิต 
  1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  ไม่น้อยกว่า   6   หนว่ยกิต 

  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกิต  
  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 
   และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 จ านวน ไม่น้อยกว่า  3   หน่วยกิต  
    2) หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า  86  หน่วยกิต 
 1. กลุ่มวิชาแกน  จ านวน   25  หน่วยกิต 

2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ  จ านวน 33  หน่วยกิต 
3. กลุ่มวิชาเอกเลือก                            ไม่น้อยกว่า   15  หน่วยกิต 
4. กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์    ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
5. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา   ไม่น้อยกว่า     7  หน่วยกิต 

      3) หมวดวิชาเลือกเสรี       จ านวน        6  หน่วยกิต 
 

18 ก.ย. 62 
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       3.1.3 รายวิชา    
     1) รหัสรายวิชา การก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบ ด้วยตัวเลข
รหัสทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดได้จ าแนกดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 

 
 
                                                                               
                                                                                
                                                                               

                                                                            

 
 
 

เลขตัวที่ 1-3  บ่งบอกถึงหมวดวิชาและสาขาวิชา (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คือ 409) 
เลขตัวที่ 4     บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
เลขตัวที่ 5     บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา มีความหมายดังนี้ 

                เลข 1  คณิตศาสตร์ทั่วไป 
      เลข 2  รากฐานคณิตศาสตร์ 
      เลข 3  พีชคณิต  
      เลข 4  การวิเคราะห ์
      เลข 5  เรขาคณิต 
     เลข 6      คณิตศาสตร์ส าหรับจุดประสงค์เฉพาะ 
   เลข 7      โปรแกรมทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
   เลข 8      การฝึกประสบการวิชาชีพ 
   เลข 9     โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์  
     โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย 

เลขตัวที่ 6-7   บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 

2) การก าหนดหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมง 
รายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ก าหนดจ านวนหน่วยกิต จ านวนชั่วโมงเรียน

ภาคทฤษฎี จ านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติและจ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองโดยใช้สัญลักษณ์ น(ท-ป-อ) 
   น หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 
   ท หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 
   ป หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคปกติ 
   อ หมายถึง จ านวนชั่วโมงท่ีศึกษาด้วยตนเอง  

 

2 3 4 5 6 7 1 

หมวดวิชาและสาขาวิชา 

ระดับความยากง่าย หรือช้ันปี 

ลักษณะเนื้อหา 

ล าดับก่อนหลังของวิชา 
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30     หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                           ไม่น้อยกว่า      9    หน่วยกิต 
บังคับเรียน                           6    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                         น(ท-ป-อ) 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 

Fundamental English     
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 

English for Communication    
เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้                                      ไม่น้อยกว่า   3    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                 น(ท-ป-อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย        3(3-0-6) 

Thai Language Usage Skills    
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 

Language and Communication for Specific Purposes  
1551003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐาน     3(2-2-5) 

English for Standardized Test 
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 

Japanese for Communication    
1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 

Chinese for Communication    
1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว       3(3-0-6) 

Fundamental Chinese for Tourism  
1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 

Korean for Communication    
1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 

Fundamental Burmese     
1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 

Burmese for Communication    
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้     ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                น(ท-ป-อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน       3(3-0-6) 

Human Behavior and Self-Development  
1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ       3(3-0-6) 

Thinking and Decision Making Skill  
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์        3(3-0-6) 

Ethics and Human Beings     
1511002 ความจริงของชีวิต        3(3-0-6) 

Facts of Life       
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                น(ท-ป-อ) 
1521001 พุทธศาสน์         3(3-0-6) 

Buddhism        
1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า     3(3-0-6) 

Information for Study and Research  
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์       3(3-0-6) 

Aesthetics of Visual Arts    
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       3(3-0-6) 

Aesthetics of Performing Arts   
2061001 สังคีตนิยม         3(3-0-6) 

Music Appreciation       
3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า        3(3-0-6) 

Leadership Development     
3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม    3(3-0-6) 

Personality Development and the Arts of Socializing  
  

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้      ไม่น้อยกว่า   6    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                น(ท-ป-อ) 
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 

History of Thai Society and Culture 
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง    3(3-0-6) 

Public Mind and Civic Social Engagement   
2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 

Interdisciplinary Social Science for Development  
2501005 ก าแพงเพชรศึกษา       3(2-2-5) 
  Kamphaeng Phet Studies 
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์       3(3-0-6) 

Globalization and Localization   
2521002 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6) 

ASEAN Studies       
2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 

Human Beings, Community, and Environment  
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       3(3-0-6) 

Local Resource Management   
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย    3(3-0-6) 

Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government  
2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย       3(3-0-6) 

Introduction to Laws    
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                น(ท-ป-อ) 
3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ       3(3-0-6) 

Business Initiation     
3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 

Finance in Daily Life     
3541001 การเป็นผู้ประกอบการ        3(3-0-6) 

Entrepreneurship      
3591003 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น     3(3-0-6) 

The King’s Philosophy for Local Development 
 

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ไม่น้อยกว่า    6    หน่วยกิต 
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4    ไม่น้อยกว่า   3    หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                น(ท-ป-อ) 
1031001 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ     3(2-2-5) 
  21st Century Skills for Living and Occupations 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต     3(2-2-5) 

Sports and Recreation for Quality of Life  
1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ       3(2-2-5) 

Exercise for Health    
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 

Science and Technology for Daily Life  
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ    3(3-0-6) 

Environments and Natural Resources Conservation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
4071001 สุขภาพและสุขอนามัย        3(3-0-6) 

Health and Health Care     
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 

Mathematics in Daily Life    
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       3(3-0-6) 

Mathematics and Decision Making   
4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5) 

Computer and Information Technology  
4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์       3(2-2-5) 

Website Design and Development  
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน       3(2-2-5) 

Package Software for Application  
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 

Agriculture in Daily Life 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                น(ท-ป-อ) 
5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 

Food for Health      
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 

Technology in Daily Life 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ        ไม่น้อยกว่า   86   หน่วยกิต  
2.1 กลุ่มวิชาแกน     จ านวน    25   หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-อ) 
4011102 ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2       4(3-3-7) 
  Physics and Laboratory 2                             

 4011103     ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการ      4(3-3-7) 
General Physics and Laboratory     

 4021103 เคมีทั่วไปและปฏิบัติการ       4(3-3-7) 
General Chemistry and Laboratory   

4031103 ชีววิทยาทั่วไปและปฏิบัติการ      4(3-3-7) 
General Biology and Laboratory 

4091402 แคลคูลัส 1        3(3-0-6) 
Calculus 1   

4092402 แคลคูลัส 2        3(3-0-6) 
Calculus 2 

4092701 วิทยาการค านวณ ส าหรับคณิตศาสตร์     3(3-0-6) 
Computational Science for Mathematics                                   
 

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ     จ านวน   33      หน่วยกิต  
รหัสวิชา ชื่อวิชา                น(ท-ป-อ) 
4091201 หลักการทางคณิตศาสตร์       3(3-0-6) 
  Principle of Mathematics 
4091203 ระบบจ านวน        3(3-0-6) 

Number System 
4092601 พีชคณิตเชิงเส้น         3(3-0-6) 

Linear Algebra  
4093301 พีชคณิตนามธรรม        3(3-0-6) 

Abstract Algebra  
4093401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3      3(3-0-6) 

Calculus  and  Analytic  Geometry 3  
4093402 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ       3(3-0-6) 

Ordinary differential Equations  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                น(ท-ป-อ)
4093403 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์       3(3-0-6) 

Mathematical Analysis  
4093404 ตัวแปรเชิงซ้อน        3(3-0-6) 

Complex Variables  
4093405 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข       3(3-0-6) 

Numerical Method  
4094901 สัมมนาคณิตศาสตร์        1(0-3-1) 

Seminar in Mathematics  
4094902 โครงงานทางคณิตศาสตร์       2(0-4-2) 

Projects in Mathematics  
4111201 ความน่าจะเป็นและสถิติ       3(3-0-6) 

Probability and Statistics  
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก     ไม่น้อยกว่า 15      หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                น(ท-ป-อ) 
1191601 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์     3(2-2-5) 
   Technology Digital for Learning Management in Mathematics 
1192307 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์      3(2-2-5) 
   Problem Solving in Mathematics 
1192602 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา       3(2-2-5) 

Learning Management in STEM Education  
4092202 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น     3(3-0-6) 

Introduction to Construction of Mathematical Modeling 
4092501 เรขาคณิตเบื้องต้น       3(3-0-6) 

Introduction to Geometry  
4093201 ทฤษฎีเซต        3(3-0-6) 

Set Theory 
4093202 ทฤษฎีจ านวน        3(3-0-6) 

Number Theory   
4093303 วิยุตคณิต        3(3-0-6) 

Discrete Mathematics  
4093304 ทฤษฎีสมการ        3(2-2-5) 

Theory of Equations  
4093604 ก าหนดการเชิงเส้น       3(2-2-5) 

Linear Programming  
4093605 คณิตศาสตร์ประกันภัย       3(3-0-6) 

Actuarial Mathematics  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                น(ท-ป-อ) 
4093701 เทคนิคการเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร์     3(2-2-5) 

Programming Techniques for Mathematics  
4093709 โปรแกรมส าเร็จรูปด้านสถิติ      3(2-2-5) 

Programming Package for Statistics  
4094202 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์      3(3-0-6) 

Mathematical   Logic  
4094302 แลตทิซเบื้องต้น        3(3-0-6) 

Introduction to Lattices  
4094504 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น       3(3-0-6) 

Introduction  to  Graph  Theory  
4094505 ทอพอโลยีเบื้องต้น       3(3-0-6) 

Introduction  to  Topology  
4112101 สถิติวิเคราะห์ 1        3(3-0-6) 

Statistical  Analysis 1  
4112102 สถิติวิเคราะห์ 2        3(3-0-6) 

Statistical  Analysis 2  
4112202 สถิติเชิงคณิตศาสตร์        3(3-0-6) 

Mathematical Statistics   
4113302 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์      3(3-0-6) 

Non-parametric Statistics  
4121101 หลักการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี     3(2-2-5) 

Principles of Programming and Algorithms  
4121102 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 

Computer Programming Language   
 

2.4  กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์     จ านวน          6 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                น(ท-ป-อ) 
1192401 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์     3(2-2-5) 
     English for Learning Management in Mathematics  
4002251    ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์    3(3-0-6) 
    English for Sciences  
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 2.5  กลุ่มวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า    7  หน่วยกิต 
    2.5.1  การเตรียมฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ไม่น้อยกว่า     1  หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                น(ท-ป-อ) 
4094801    การเตรียมฝึกประสบการณ์ภาคสนาม    1 (90) 

    Preparation of Field Experience     
         2.5.2  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                     ไม่น้อยกว่า   6  หนวยกิต 
 ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้   

ก. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       ไม่น้อยกว่า   6  หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                น(ท-ป-อ) 
4094802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์     6 (540) 
 Field Experience in Mathematics   

     ข. สหกิจศึกษา         ไม่น้อยกว่า   6  หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา              น(ท-ป-อ) 
4094803 สหกิจศึกษา        6 (540) 
 Cooperative  Education   
  
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า              6    หน่วยกิต 

                   ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน 
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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3.1.4  แผนการศึกษา   
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

น(ท – ป – อ) 
ศึกษาทั่วไป Xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป  3(x-x-x) 

Xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป  3(x-x-x) 
Xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป  3(x-x-x) 

วิชาแกน 4011103    ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการ                             4(3-3-7) 
4091402 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

วิชาเอก 4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 19 

  
     ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

น(ท – ป – อ) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป  3(x-x-x) 

xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป  3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป  3(x-x-x) 

วิชาแกน 4011102    ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2  4(3-3-7) 
4092402 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

วิชาเอก 4091201 หลักการทางคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 19 

 

     ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

น(ท – ป – อ) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป  3(x-x-x) 

xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป  3(x-x-x) 
วิชาแกน 4021103 เคมีทั่วไปและปฏิบัติการ                                  4(3-3-7) 

4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
วิชาเอก 4093401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 3(3-0-6) 

4091203 ระบบจ านวน 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 19 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

น(ท – ป – อ) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป  3(x-x-x) 

xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป  3(x-x-x) 
วิชาแกน 1192401 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

4031103 ชีววิทยาทั่วไปและปฏิบัติการ                                  4(3-3-7) 
วิชาเอก 4092601 พีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6) 

4092701 วิทยาการค านวณส าหรับคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 19 

 
 

      ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

น(ท – ป – อ) 
วิชาเอก 4093301 พีชคณิตนามธรรม                                  3(3-0-6) 

4093403 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
4094901 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1(0-3-1) 
4093402 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6) 

วิชาเอกเลือก 409xxxx วิชาเอกเลือก 1 3(3-0-6) 
409xxxx วิชาเอกเลือก 2 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 16 
 
 

     ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

น(ท – ป – อ) 
วิชาเอก 4093405 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข                                  3(3-0-6) 

4093404 ตัวแปรเชิงซ้อน 3(3-0-6) 
4094902 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 2(0-4-2) 

วิชาเอกเลือก 409xxxx วิชาเอกเลือก 1 3(3-0-6) 
วิชาเลือกเสรี xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x) 

รวมหน่วยกิต 14 
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

น(ท – ป – อ) 
ฝึกประสบการณ์ 4094801 การเตรียมฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 1 (90) 

วิชาเอกเลือก 409xxxx วิชาเอกเลือก 2 3(3-0-6) 
409xxxx วิชาเอกเลือก 3 3(3-0-6) 

วิชาเลือกเสรี 409xxxx วิชาเลือกเสรี 2 3(x-x-x) 
รวมหน่วยกิต 10 

 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวิชา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หน่วยกิต 
น(ท – ป – อ) 

ฝึกประสบการณ์ 4094802 
 

4094803 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 
หรือ 
สหกิจศึกษา 

6(540) 
 

6(540) 

รวมหน่วยกิต 6 
 

       3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา     
             ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก 
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3.2  ชื่อ สกุล  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
                 3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1 นายนิรุตติ์  พิพรรธนจินดา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

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

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2555 
2549 
2545 

2 นายชลธิศ เสือนุ่ม อาจารย์ ปร.ด. (คณิตศาสตร์)(ปริญญาโทควบปริญญาเอก) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2560 
2556 

3 นายไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
ค.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2545 
2542 

4 นางวันวิสา พวงมาลัย อาจารย์ วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557 
2555 

5 นางสาวพัชรา ม่วงการ อาจารย์ กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)(คณิตศาสตร์ศึกษา) 
ค.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2557 
2551 

18 ก.ย. 62 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1 นายนิรุตติ์  พิพรรธนจินดา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

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

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2555 
2549 
2545 

2 นายไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
ค.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2545 
2542 

3 นายวิสิฐ  ธัญญะวัน รอง
ศาสตราจารย์ 

วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) 
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ พิษณุโลก 

2525 
2520 

4 นางวิไลวรรณ กระต่ายทอง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ม. (คณิตศาสตร์) 
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ พิษณุโลก 

2539 
2520 

5 นางสาวพัชรา ม่วงการ อาจารย์ กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)(คณิตศาสตร์ศึกษา) 
ค.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2557 
2551 

6 นายเสถียร ทีทา อาจารย์ ศษ.ม. (วัดผลการศึกษา) 
ศษ.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2535 
2530 

7 นางวันวิสา พวงมาลัย อาจารย์ วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557 
2555 

8 นายชลธิศ เสือนุ่ม อาจารย์ ปร.ด. (คณิตศาสตร์)(ปริญญาโทควบปริญญาเอก) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2560 
2556 



 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

 ในชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะได้ฝึกประสบการณ์ภาคสนามกับองค์กรภาครัฐ หรือเอกชนที่เกี่ยวกับ
วิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง โดยต้องการให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา หรือ
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ที่ส าคัญตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของ มคอ.1 สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 
ดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
      1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
      1.2 มีระเบียบวินัย 
      1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
      1.4 เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

1.5 มีจิตสาธารณะ 
2. ด้านความรู้ 

       2.1 มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

      3.1 น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
      3.2 มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่
หลากหลายได้อย่างถูกต้องและเพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 4. ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      4.1 มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี   
      4.2 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
     4.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 
 5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      5.1 สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ ประมวลผล การ
แก้ปัญหาและน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม  
      5.2  มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพรวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  
     5.3  มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสมและจ าเป็น 
      5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

4.2  ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีที่ 4 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน   
 รายวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 

ส าหรับรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จะต้องมีเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง  
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
            ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมองค์ความรู้ หรือผลงานวิจัย หรือคิดค้นงานวิจัยใหม่ หรือสร้าง  
นวัตกรรมทางคณิตศาสตร์ 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   ความคาดหวังในผลการเรียนรู้จากการท าโครงงานหรืองานวิจัย ของนักศึกษา มีดังนี ้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
      1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
      1.2 มีระเบียบวินัย 
      1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
      1.4 เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

1.5 มีจิตสาธารณะ 
2. ด้านความรู้ 

       2.1  มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
       2.2 มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะน ามาอธิบายหลักการและ
ทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ 
       2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
      3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
      3.2 มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่
หลากหลายได้อย่างถูกต้องและเพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      4.1 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
     5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      5.1 สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ ประมวลผล การ
แก้ปัญหาและน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม  
      5.2  มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพรวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  
     5.3  มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจ าเป็น 
      5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 5.3  ช่วงเวลา 

   ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปีที่ 3 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต 

2 หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 
  1.  แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหรือวิจัย 
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2.  จัดกิจกรรมอบรมการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
3.  จัดชั่วโมงว่างให้นักศึกษาส าหรับให้ค าปรึกษาการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
4.  สนับสนุนการน าเสนอโครงงานหรืองานวิจัยในการประชุ มวิชาการระดับชาติหรือ

นานาชาติ 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

1.  ติดตาม และประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
2.  น าเสนอผลงาน 
3.  ส่งรายงานผลการด าเนินงาน 
4.  ประเมินผลโดยคณะกรรมการ 
 

หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านวชิาการนักศึกษาสามารถเผยแพร่
ผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร ์
 

-  จัดให้มีรายวิชาการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง และ
คัดเลือกนักศึกษาที่มีผลงานดสีามารถต่อยอดเป็น
งานวิจยัได ้
-  จัดให้มีทุนสนบัสนุนการท าวจิัยระดับปริญญาตรี 
-  จัดโครงการประกวดหรือน าเสนอผลงาน 

ด้านการให้บริการวิชาการ   
 

-  สนับสนนุการจัดค่ายคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร ์
-  โครงการจัดอบรมเชิงปฏบิัติการด้านคณิตศาสตร์ 
-  โครงการจัดอบรมโครงงานทางคณิตศาสตร์ 

ด้านภาวะความเป็นผูน้ า   -  การปฏิบัติงานเปน็ทีมในชั้นเรียน 
-  การฝึกปฏิบัติงานโครงการรายวิชาที่ผู้สอนก าหนด 
-  ส่งเสริมให้มีการน าหลักการการบริหารจัดการเชิง
ประชาธิปไตยมาสร้างกิจกรรมในการเรียนการสอน 
-  ส่งเสริมให้มีกิจกรรมในลักษณะของกระบวนการ  
กลุ่ม บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ กติกาที่สามารถสร้าง
ความรับผิดชอบ เคารพและยอมรับสิทธิ เสรีภาพ ของ
สมาชิกกลุ่ม 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - ส่ งเสริมการสืบค้นข้อมูลในสื่ อสารสนเทศและ
สร้างสรรค์สื่อประกอบการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมส าเร็จรูปด้าน
คณิตศาสตร์ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 
   1.2 มีระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ 
   1.3 มีความเสียสละ มีจิตอาสา เป็น
แบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจตนเอง  
เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจสังคมไทยและสังคม
โลก 
   1.4 รู้จักความจริงของชีวิต    
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ด าเนิน
ชีวิตโดยพื้นฐานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 ให้ความส าคัญในวินัย  การ
ตรงต่อเวลา  การส่งงานภายในเวลา
ที่ก าหนด 
   1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
และแสดงถึง การมีเมตตา  กรุณา  
และความเสียสละ 
   1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง  สังคม 
   1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ / 
มหาวิทยาลัย / ชุมชน 
   1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม  ถูกต้อง  ตาม
ระเบยีบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1 การขานชื่อ  การให้
คะแนนการเข้าชั้นเรียนและ
การส่งงานตรงเวลา 
   1.2 พิจารณาจากผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
   1.3 สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง 
ๆ  อย่างต่อเนื่อง 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 มีความเข้าใจแนวคิด หลักการ 
ทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
   2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
   2.3 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
และน าความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษา 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ  
โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 
   2.2 มอบหมายให้ท ารายงาน 
   2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน 
 
 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 การประเมนิจาก
แบบทดสอบด้านทฤษฎี   
ส าหรับการปฏิบัติประเมิน
จากผลงานและการ
ปฏิบัติการ 
   2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย 
   2.3 ประเมินจากรายงาน
ผลการศึกษาดูงาน 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
   3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท า
ความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจาก
หลักฐานและ น าข้อสรุปมาใช้
ประโยชน์ได้ 
   3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหา
ที่ซับซ้อน และเสนอแนวทางแก้ไข 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
   3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา  (Problem  Based  
Instruction) 
   3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง 
   3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการ
คิด  วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
   3.1 ประเมินจากการ
รายงานผลการด าเนินงาน
และการแก้ปัญหา 
   3.2 ประเมินผลการ
ปฏิบัติการจากสถานการณ์
จริง 
   3.3 ประเมินจากการ
ทดสอบ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล  มีภาวะผู้น าและภาวะผู้ตามที่ดี 
มีความเข้าใจ วัฒนธรรมและสังคมท่ี
แตกต่าง มีความสามารถในการท างาน
และแก้ปัญหากลุ่มได้ 
   4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้
หมุนเวียนการเป็นผู้น าและผู้รายงาน 
   4.2 ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วม
กิจกรรมสโมสร  กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ 
   4.3 ให้ความส าคัญในการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ 
   4.4 มอบหมายงานให้สัมภาษณ์
บุคคลต่าง  ๆ 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   4.1 ประเมินจากการ
รายงานหน้าชั้นเรียนโดย
อาจารย์และนักศึกษา 
   4.2 พิจารณาจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
   4.3 ประเมินผลจากแบบ
ประเมินตนเองและกิจกรรม
กลุ่ม 
   4.4 ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  ใช้
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ใน
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจในการ
ด ารงชีวิต 
   5.2 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทั้ง
การฟัง   พูด   อ่าน   เขียน   และ
เลือกใช้รูปแบบการน าเสนอได้
เหมาะสมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
   5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  การสืบค้น   ค้นคว้า
แหล่งข้อมูล   ความรู้และเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต  ตลอด
ถึงรู้เท่าทันการสื่อสารจากแหล่ง
สารสนเทศทุกรูปแบบ 
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ 
และฝึกให้มีการตัดสินใจบน
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
   5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ให้นักศึกษา
น าเสนอหน้าชั้น 
   5.3 การใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
   5.4 การน าเครื่องมือ อุปกรณ์ 
และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
   5.5 ฝึกการน าเสนองานโดยเน้น
ความส าคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 ประเมินจากผลงาน
และการน าเสนอผลงาน 
   5.2 สังเกตการณ์
ปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี 1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร                  

1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย                

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ                

1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                  

1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร                

1551003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน                

1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                

1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                

1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว                

1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่สาร                

1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน                

1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                  

1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                

1001005 ทักษะการคิดและการตดัสินใจ                

1511001 จริยธรรมกับมนุษย ์                

1511002 ความจริงของชีวิต                

1521001 พุทธศาสน ์                

1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า                

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป ์                

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                

2061001 สังคีตนิยม                

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า                

3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม                

 
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์   
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย                

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง                

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา                

2501005 ก าแพงเพชรศึกษา                

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน ์                

2521002 อาเซียนศึกษา                

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม                

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                

2551002 ความรู้พื้นฐานเกีย่วกับการเมืองการปกครองไทย                

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ                

3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน                

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ                

3591003 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                
1031001 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ                

1161001 กีฬาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวิต                

1161002 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                

4001002 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน                

4001003 การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ                

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย                

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                

4091003 คณติศาสตรกั์บการตดัสนิใจ                

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ                

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์                

3524310 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน                

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน                

5071001 อาหารเพ่ือสขุภาพ                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน                

 



- 35 - 
 

 

2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชาเฉพาะ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
    1.2 มีระเบียบวนิัย 
    1.3 มีจิตส านึกและตระหนัก
ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางวชิาการและวิชาชีพ 
    1.4 เคารพสิทธิและความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน 
    1.5 มีจิตสาธารณะ 

   1.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการรักษา
ระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบในหน้าที่และความซื่อสัตย์สุจริต 
    1.2 อาจารย์ผู้สอนต้องช่วยกัน
สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพในการเรียนการสอน 
    1.3 จัดกิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะ 
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
    1.4 ฝึกปฏิบัติในสถานการณจ์ริง ใน
รายวิชาฝึกประสบการณ์วชิาชีพทาง
คณิตศาสตร์หรือสหกิจศึกษา 

1.1 การประเมินผลโดย
ผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้น
เรียน 
    1.2 จากความ
รับผิดชอบและงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
    1.3 การสอบวัดผล 
    1.4  ประเมินผลจาก
สถานประกอบการ  

2.  ด้านความรู้ 
     2.1  มีความรู้ในหลักการ
และทฤษฎีทางด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร ์
     2.2 มีความรู้พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่
จะน ามาอธิบายหลักการและ
ทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ 
     2.3 สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์
    2.4 มีความรอบรู้ในศาสตร์
ต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

2.  ด้านความรู้ 
    2.1 การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์ใน
ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะมุ่งเน้นให้
ผู้เรียน มีความรู้และความเข้าใจในทฤษฎี
ทางคณิตศาสตร์ การประยุกต์ใช้ความรู้ใน
การแก้ไขปัญหา การอธิบายหลักการและ
ทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ การน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
    2.2 การศึกษาดูงาน 
    2.3  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา 
 

2.  ด้านความรู้ 
    2.1 การทดสอบย่อย 
    2.2 การสอบกลางภาค 
    2.3 การสอบปลายภาค 
    2.4 ประเมินจาก
รายงาน การน าเสนอหน้า
ชั้นเรียนและโครงงานทาง
คณิตศาสตร์ 
    2.5 ประเมินผลจากการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1 สามารถคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล 
ตามหลักการทางวทิยาศาสตร ์
    3.2 น าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์กับสถานการณ์ตา่งๆ 
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
    3.3 มีความใฝ่รู้ สามารถ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1 มีการศึกษาค้นคว้า 

 3.2 การสอนแบบสัมมนา อภิปรายกลุ่ม  
 3.3 ก ารฝึ ก ป ฏิ บั ติ ทั้ ง ใน แล ะน อ ก

ห้องเรียน 
 3.4 การสอนโดยใช้กรณีศึกษา หรือว่า

เรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1 การสอบกลางภาค 
และการสอบปลายภาคโดย
ใช้กรณีศึกษา หรือ โจทย์
ปัญหา 
    3.2 การประเมินผล
การศึกษาการน าเสนอหน้า
ชั้นเรียน และ
เอกสารรายงาน  
    3.3 ประเมินผลจากการ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่
หลากหลายได้อยา่งถูกต้องและ
เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรม 
 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา 
    3.4 การสังเกต 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
    4.1 มีภาวะผู้น า โดยสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อืน่ในฐานะผู้น า
และสมาชิกที่ดี   
    4.2 มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนา
ตนเองและพัฒนางาน 
   4.3 สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรม
องค์กร 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

4.1 การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
4.2 การมอบหมายงานกลุ่ม 
4.3 การจัดกิจกรรม 
4.4 ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ใน

รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
คณิตศาสตร์หรือสหกิจศึกษา 
     

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
    4.1 สังเกตพฤติกรรม
ของผู้เรียนในระหว่างที่
ท างานร่วมกัน 
    4.2 การประเมินจาก
การจัดกิจกรรมและงานที่
ได้รับมอบหมาย 
    4.3 ให้ผู้ร่วมงานของ
นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล 
    4.4 ประเมินผลจาก
สถานประกอบการ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

5.  ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 สามารถประยุกต์ความรู้
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อ
การวิเคราะห์ ประมวลผล การ
แก้ปัญหาและน าเสนอข้อมูลได้
อย่างเหมาะสม  
    5.2  มีทักษะการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสารความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้
อย่างมีประสทิธิภาพรวมทัง้การ
เลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสม  
   5.3  มีทักษะและความรู้
ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาตา่งประเทศอ่ืน เพื่อการ
ค้นคว้าได้อยา่งเหมาะสมและ
จ าเป็น 
    5.4 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคน้และเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ ์

5.  ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชงิตวัเลข การ
สื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 การมอบหมายงานโดยรายวิชาต่างๆ 
ให้นักศึกษาเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และในการน าเสนอท่ีหลากหลายรูปแบบ 
    5.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมผู้เรียนได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 
    5.3 จัดหาช่องทางให้มีการน าเสนอ
ผลงาน 
    5.4 การศึกษาจากสหกิจศึกษาท าให้
นักศึกษาได้เรียนรู้การท างานจริง 

5.  ด้านทกัษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 การประเมิน
รูปแบบการน าเสนอที่
ถูกต้องทั้งภาษาเขียนและ
ภาษาพูด 
    5.2 การประเมินจาก
รายงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่หมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก   

กลุ่มวชิา/รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความ สัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร  

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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 
กลุ่มวิชาแกน 

4011102 ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2                    

4011103 ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการ                    

4021103 เคมีทั่วไปและปฏิบัติการ                    

4031103 ชีววิทยาทั่วไปและปฏิบัติการ                    

4091402  แคลคูลัส 1                    

4092402  แคลคูลัส 2                    

4092701 วิทยาการค านวณส าหรับคณิตศาสตร์                    

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 

4091201 หลักการคณิตศาสตร์                    

4091203  ระบบจ านวน                    

4092601 พีชคณิตเชิงเส้น                    
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กลุ่มวชิา/รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความ สัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร  

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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 
4093301 พีชคณิตนามธรรม                    

4093401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3                    

4093402 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ                    

4093403 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์                    

4093404 ตัวแปรเชิงซ้อน                    

4093405 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข                    

4094901 สัมมนาคณิตศาสตร์                    

4094902 โครงงานทางคณิตศาสตร์                    

4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น                    

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 

1191601  เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการ  
              เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

                   

1192307  การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์                    

1192602  การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา                     
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กลุ่มวชิา/รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความ สัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร  

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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 
4092202 การสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ 
             เบื้องต้น 

                   

4092501 เรขาคณิตเบื้องต้น                    

4093201 ทฤษฎีเซต                    

4093202 ทฤษฎีจ านวน                    

4093303 วิยุตคณิต                    

4093304 ทฤษฎีสมการ                    

4093604 ก าหนดการเชิงเส้น                    

4093605 คณิตศาสตร์ประกันภัย                    

4093701 เทคนิคการเขียนโปรแกรมทาง 
             คณิตศาสตร์ 

                   

4093709 โปรแกรมส าเร็จรูปดา้นสถิติ                    

4094202 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์                    

4094302 แลตทิซเบื้องต้น                    
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กลุ่มวชิา/รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความ สัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร  

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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 
4094504 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น                    

4094505 ทอพอโลยีเบื้องต้น                    

4112101 สถิติวิเคราะห์ 1                    

4112102 สถิติวิเคราะห์ 2                    

4112202 สถิติเชิงคณิตศาสตร์                    

4113302 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์                    

4121101 หลักการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี                    

4121102 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์                    

กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 

4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์                    

1192401  ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการ  
              เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

                   

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ 

4094801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                     
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กลุ่มวชิา/รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความ สัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร  

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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 

4094802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์                    

4094803 สหกิจศึกษา                    
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค 

โดยการประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับคะแนน  ความหมาย   ค่าระดับคะแนน 
 A    ดีเยี่ยม (Excellent)  4.00 
 B+    ดีมาก (Very Good)  3.50 
 B    ดี (Good)   3.00 
 C+    ดีพอใช้ (Fair Good)  2.50 
 C    พอใช้ (Fair)   2.00 
 D+    อ่อน (Poor)   1.50  
 D    อ่อนมาก (Very Poor)  1.00 
 E    ตก (Fail)   0.00 
 กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดยเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรี พ.ศ. 2548 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ก าหนดแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่องแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ฉบับประกาศ 
ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556  ซึ่งเป็นการทวนสอบระดับรายวิชา ดังนี้  

1. คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร โดยให้มีหน้าที่ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2. ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามที่ปรากฏใน มคอ.5) ต่อ
ประธานโปรแกรมวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

3. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่ างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

4. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ
หลายวิธี ต่อไปนี้  

4.1 ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา 
4.2 ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา 
4.3 ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชา 
4.4 ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ 

ด้าน ตาม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการประเมินตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละ
ด้านที่ระบ ุ

4.5 วิธีอ่ืนๆ ที่จะตรวจสอบได้ว่ามาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
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 ส าหรับการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร  ใช้ผลการประเมินจากการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
 2. สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาหรือข้อก าหนดอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนดให้เรียนเพ่ิม 
 3. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
 4. มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ และไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน 
 5. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา ระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
 
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 การจัดให้มีการปฐมนิเทศเพ่ือให้ทราบเป้าหมายของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1.2 มีการจัดอบรมเทคนิค/วิธีการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลการประเมินผล ตลอดจน

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.3 แต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ เพ่ือสร้างความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน และการ

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 จัดอบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนการสอน เช่น เทคนิคการสอน 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล 
2.1.2 การพัฒนาทักษะการใช้สื่อต่าง ๆ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
2.13 สนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะน าไปสู่

การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 

2.2.1 ก าหนดให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน การพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาค้นคว้าท าวิจัย เขียนบทความ หรือผลงานทางวิชาการ ที่ตรง

สาขา 
2.2.3 สนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และน าเสนอผลงานทาง

วิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
2.2.5 ก าหนดให้มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตร 
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หมวดที ่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การก ากับมาตรฐาน 

การควบคุมก ากับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตร โดยก าหนดให้มี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกับคณะกรรมการโปรแกรมวิชาด าเนินการบริหารหลักสูตรเพ่ือบริหาร
จัดการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดย
โดยจะพิจารณาตามเกณฑ์  3  ข้อ  ดังนี้  

1) จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2) คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

2. บัณฑิต 
คุณภาพบัณฑิตของหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาได้จาก 
1) ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผู้ใช้

บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)  
2) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

3. นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 
3.1.1 หลักสูตรได้ก าหนดแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา และด าเนินการรับนักศึกษา

ร่วมกับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1) หลักสูตรมีการประชุมวางแผนการด าเนินงาน เพ่ือวางแผนและก าหนดเป้าหมายการรับสมัคร

นักศึกษา พิจารณาจากประเด็น ต่อไปนี้ คือ ความต้องการของตลาดแรงงาน สัดส่วนของอาจารย์ต่อ
นักศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 

2) หลักสูตรน าเสนอแผนรับ เกณฑ์การรับสมัคร จ านวนรับสมัคร วิธีการคัดเลือก แผนการรับ
นักศึกษาต่อคณะ เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

3) หลักสูตรร่วมกับคณะ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการประกาศการรับ
นักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาที่ได้รับการเห็นชอบ 

4) หลักสูตรร่วมกับคณะ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการรับสมัครนักศึกษา
ตามประกาศการรับสมัคร  

5) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้ง ตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และคณะกรรมการหลักสูตรด าเนินการคัดเลือก  

6) หลักสูตรตรวจสอบบัญชีรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
7) หลักสูตรทบทวนจ านวนนักศึกษาที่มารายงานตัวกับแผนการรับนักศึกษา เพ่ือวิเคราะห์หา

สาเหตุ ปัจจัยต่างๆ 
 3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา หลักสูตรมีกระบวนการด าเนินการ ดังนี้ 
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1) หลักสูตรประชุมวางแผนจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าการศึกษา หรือภาค
การศึกษาแรกของนักศึกษาปีที่ 1 
    2) หลักสูตรจัดกิจกรรม/โครงการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาจัดกิจกรรมเตรียมความ 
พร้อมตามแผนที่ได้วางไว้ 

3) ประเมินผลการด าเนินการการเตรียมความพร้อมกรณีการรับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
  4) น าผลที่ได้จากการประเมินการด าเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนา  

3.2 การส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษา 
3.2.1 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา มีกระบวนการ

ดังนี้ 
1) ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือก าหนดอาจารย์ที่ 

ปรึกษาแต่ละหมู่เรียน เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียนโดยมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา

ทา 
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 

3) อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียนเข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ 
ปรึกษา 

4) อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือพัฒนาการ
ควบคุม 

การดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
5) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา และบันทึกการให้

ค าปรึกษาไว้ 
เป็นลายลักษณ์อักษร 

6) ประธานโปรแกรมวิชาก ากับติดตามการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนและเสนฮ 
รายงานต่อคณบดี 

7) คณะกรรมการโปรแกรมวิชาประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตามตามกระบวนการการ
ควบคุม 

การดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
8) น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการควบคุมการดูแลการ

ให้ 
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 

3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มี 
กระบวนการ ดังนี้ 
1) หลักสูตรจัดประชุมเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การวิจัย การบริการ

วิชาการ และวางแผนการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 
21  

2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดการเรียนการสอน กิจกรรม การวิจัย การบริการวิชาการ และ
วางแผนการเข้าร่วมกิจกรรม ที่สามารถพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
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3) หลักสูตรประชุมทบทวนเพื่อประเมินผลการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 

4) น าผลการประเมินมาด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาในประเด็นต่างๆ 
3.2.3 ผลจากการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่

ในหลักสูตรสูง อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง และนักศึกษาสามารถส่งข้อร้องเรียน หรือแสดง
ความคิดเห็นต่างๆ ได้หลายช่องทาง เช่น เข้าพบขออาจารย์เพื่อขอค าปรึกษารายบุคคล ส่งผ่านกล่องรับ
ความคิดเห็น ส่งข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ บันทึกข้อความถึงมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
4. อาจารย ์

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
4.1.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกในระบบการรับอาจารย์และแต่งตั้งอาจารย์ ที่ใช้ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

ในการก าหนดคุณวุฒิในการรับสมัครอาจารย์ และการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามระเบียบ
ทางมหาวิทยาลัยก าหนด 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์มีกระบวนการ ดังนี้ 
1) หลักสูตรก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ที่
ปรึกษา  
2) หลักสูตรประชุมวางแผนอัตราก าลังและการก้าวสู่ต าแหน่งทาง ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

ประจ าหลักสูตร 
3) หลักสูตรพิจารณาสัดส่วนจ านวนอาจารย์ประจ าต่อจ านวนนักศึกษา (1:30) ตามแผนการรับ

นักศึกษาต่อ 1 ห้องเรียน หากสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าไม่เหมาะสม หลักสูตรต้อง
รีบด าเนินการขออัตราก าลังเพ่ิมต่อไป 

4) หลักสูตรพิจารณาสัดส่วนจ านวนอาจารย์ประจ าต่อจ านวนชั่วโมงสอน (1:18) ตามประกาศ 
มหาวิทยาลัยฯ หากสัดส่วนจ านวนชั่วโมงสอนต่ออาจารย์ประจ าไม่เหมาะสม หลักสูตรต้องรีบด าเนินการขอ
อัตราก าลังเพ่ิมต่อไป 

5) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตามกระบวนการการบริหาร
อาจารย์   
6) น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการบริหารอาจารย์ 
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มีกระบวนการ ดังนี้ 
1) หลักสูตรมีการส ารวจอาจารย์ประจ าด้านการวางแผนพัฒนาตนเอง การท าผลงานทางวิชาการ  

การเข้ารับการอบรม สัมมนาต่างๆ  
 2) หลักสูตรมีการประชุมวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ตามข้อมูลที่ได้รับจากแบบ
ส ารวจ 

และสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของหลักสูตร 
  3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ที่เก่ียวข้อง หรือจัดท าผลงานทาง 

วิชาการ และด าเนินการขอทุนหรือขออนุญาตไปพัฒนาตนเอง ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากคณะ
และมหาวิทยาลัยด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
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   4) หลักสูตรด าเนินการส่งเสริมให้อาจารย์ของบประมาณเพ่ิมเติมจากโปรแกรมวิชา คณะฯ  
สถาบันวิจัยฯ หรือมหาวิทยาลัย เพ่ิมเติม ในกรณีที่การจัดสรรงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอ 

   5) อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการรายงานผลการพัฒนาตนเองต่อโปรแกรม คณะ และ 
มหาวิทยาลัย 

   6) คณะกรรมการโปรแกรมวิชาประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตามกระบวนการการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ 

   7) น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ 

4.2 คุณภาพอาจารย ์
 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ 

โดยท าให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต
อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
    5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมทบทวนสาระรายวิชาหรือกิจกรรมในหลักสูตร 
2) เพ่ิมหรือลดสาระรายวิชา หรือกิจกรรมโดยยึดตามความต้องการของผู้เรียน และความก้าวหน้า

ของศาสตร์ 
3) ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อติดตาม และประเมินรายวิชาหรือกิจกรรม 
4) คณะกรรมการโปรแกรมวิชาประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตามกระบวนการการออกแบบ

หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยพิจารณาจากผลการประเมินรายวิชาหรือกิจกรรม  
5) น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการออกแบบหลักสูตรและ

สาระรายวิชาในหลักสูตร   
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

1) หลักสูตรประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเพ่ือก าหนดผู้สอนแต่ละรายวิชาท 
เหมาะสมกับความรู้และความช านาญในเนื้อหารายวิชาที่สอนโดยพิจารณาจากสาขาวิชา ประสบการณ์
ท างาน ผลงานวิชาการของผู้สอน และสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 (ภาคผนวก ง) 

2) หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การ 
บริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้ครอบคลุมทุกด้าน อย่างน้อย 1 ด้าน 1 
รายวิชา ต่อคน  

3) หลักสูตรมีการก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาท า มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) ทุกรายวิช 
และสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 โดยรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ต้องระบุไว้ใน มคอ. 3 และมคอ.4 
(ถ้ามี) ด้วย และส่งก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 30 วัน จากนั้นเผยแพร่ให้นักศึกษา เพื่อให้ทราบถึง
เนื้อหาสาระต่างๆ ที่จะท าการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในภาคการศึกษานั้น 

4) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตามกระบวนการการวางระบบผู้สอน 
และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
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5) น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการวางระบบผู้สอนและ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
1) ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ระบุไว้ใน มคอ.2 ควบคู่กับผลการประเมินของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพ
การประเมินผลการเรียนรู้จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

2) อาจารย์ผู้สอนด าเนินการก าหนดการประเมินผลการเรียนรู้ใน มคอ.3 โดยยึดตามแนวทางการ
ประเมินผลของหลักสูตร  
      3) อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผู้เรียนตามการประเมินผลการ
เรียนรู้ที่ระบุไว้ใน มคอ.3 

   4) อาจารย์ผู้สอนรายผลการประเมินผลการเรียนรู้ใน มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นภาคการศึกษา  
   5) อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประเมินผลการด าเนินงานตามกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้

ฯ และตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
   6) น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรวบรวมองค์ความรู้และ

จัดท าเป็นแนวทางปฏิบัติ 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 หลักสูตรส ารวจความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้ว เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล เช่น อาคาร
เรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์  ต ารา/หนังสือ 
แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล เหมาะสมต่อการจัดการศึกษาของหลักสูตร ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1  

6.2 หลักสูตรส ารวจความพึงพอใจและความต้องการเพ่ิมเติมต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากโปรแกรม 
คณะ และมหาวิทยาลัย โดยจะด าเนินการวางแผนจัดหาดังนี้ 

1) หากเป็นวัสดุ หรือครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของโปรแกรม จะด าเนินการจัดซื้อจ้างผ่าน
งบประมาณวัสดุของหลักสูตร และขอสนับสนุนครุภัณฑจ์ากมหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

2) หากเป็นวัสดุ หรือครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของคณะ หรือมหาวิทยาลัย จะด าเนินการ
ประสานไปยังคณะ หรือมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

6.3 จัดท าแนวปฏิบัติการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลักสูตรเป็นผู้จัดหา และรับผิดชอบ 
6.4 ประเมินความพึงพอใจในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากผู้เกี่ยวข้อง นักศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ผู้สอน 
6.5 ประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตามตามกระบวนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้น าผลการ

ทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Key Performance Indicators)  

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่
5 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

× × × × × 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

× × × × × 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย ก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

× × × × × 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

× × × × × 

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

× × × × × 

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

× × × × × 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 × × × × 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน  

× × × × × 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี        

× × × × × 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   × × 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    × 
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หมวดที ่8 
การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
  1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 1.1.1 ก่อนสอนมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในโปรแกรม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ 
           1.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะๆ โดยการสังเกตอาจารย์
ผู้สอน  
  1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
           1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษา ทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักทะเบียน และ
ประมวลผล 
           1.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของรายวิชา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 การประเมินโดยผู้มีส่วนร่วม ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการ  
2.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
2.3 การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ภายหลังส าเร็จการศึกษาทุก 5 ปี 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
      มีการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 
ข้อ 7  ทั้งนี้ต้องมีผลการด าเนินการที่บรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี  โดยเกณฑ์การประเมิน
ผ่าน คือ มีการด าเนินการตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ใน
แต่ละป ี 
4. การทบทวนผลการประเมิน วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน  
      4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
ทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชาเสนอ
ประธานโปรแกรม  
      4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
      4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการด าเนินงาน
และวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป 
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ค าอธิบายรายวิชา 
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย        3(3-0-6)  
  Thai Language Usage Skills 
  หลักการ  รูปแบบ  และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆ จากทรัพยากรสารสนเทศ  ฝึก
ปฏิบัติการคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ  โดยน าเสนอผล
การศึกษาด้วยวาจาและลายลักษณ์ 
 
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 
  Language and Communication for Specifics Purposes 
  หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร  ฝึก
ปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        3(3-0-6)  
  Fundamental English 
  การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านบทความ
ภาษาอังกฤษสั้น ๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ  
 
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  English for Communication 
  โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึกทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์  
 
1551003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐาน    3(2-2-5) 

English for Standardized Test 
ศึกษารูปแบบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP หรือ

อ่ืนๆ  ทบทวนความรู้ไวยากรณ์ ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการเข้าสอบมาตรฐาน  
ฝึกเทคนิคการท าข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ การจัดการเวลา ส าหรับทักษะการสอบการฟัง 

อ่านและเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
   Japanese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
ฝึกการฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนา
เรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษา ญี่ปุ่นได้ใน
สถานการณ์จริง 
 
1571001   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
  หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ตามหลัก
ไวยากรณ์เพ่ือให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง 
 
1571002   ภาษาจีนพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยว      3(3-0-6) 
  Fundamental Chinese for Tourism 
  ค าศัพท์ ส านวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การเข้าพักโรงแรม ภัตตาคาร 
ร้านอาหาร การซื้อสินค้า และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การปฏิบัติตนในการ
เป็นเจ้าของประเทศท่ีดี  
 
1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Korean for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาเกาหลีใน
บทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้
ในสถานการณ์จริง 
   
1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 
  Fundamental Burmese 
  การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน ค าศัพท์และส านวน 
ฝึกการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษา
พม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาพม่าได้ใน
สถานการณ์จริง 
 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self-Development 
  พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม ปัจจัยทางชีววิทยา 
ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา  องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจ
ตนเองและการพัฒนาตนเอง  มนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
 
1001005   ทักษะการคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making Skill 
  กระบวนการคิดของมนุษย์  ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ กระบวนการ
ตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การ
ประยุกต์ใช้ความคิดในชีวิตประจ าวัน 
 
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์        3(3-0-6) 
  Ethics and Human Beings 
  ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทาง
จริยธรรม หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม 
 
1511002 ความจริงของชีวิต        3(3-0-6) 
  Facts of Life 
  ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอาความจริง
และหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตามหลัก 
ศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1521001 พุทธศาสน์         3(3-0-6)  
  Buddhism 
  ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมส าคัญ
ต่างๆ ของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการปฏิบัติ
ในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม 
 
1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า      3(3-0-6)  
  Information for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การ
เข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิง และการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
 
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Visual Arts 
  สุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแรง
บันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  พร้อมทั้งรับรู้
องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาพ  ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว  โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้น  และ
น าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 
 
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Performing Arts 
  การจ าแนกข้อต่ างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทาง
ศิลปะการแสดงองค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความส าคัญของการ
รบัรู้ ศาสตร์ต่างๆ ของการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง 
 
2061001 สังคีตนิยม         3(3-0-6) 
  Music Appreciation 
  องค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสมวง
ดนตรีไทย วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่อง
บางบท ประวัติดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
3501001  การพัฒนาภาวะผู้น า       3(3-0-6)  
  Leadership Development 
  ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า การพัฒนาภาวะ
ผู้น า การตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การจัดการความ
ขัดแย้ง การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
 
3501003   การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม    3(3-0-6)  
  Personality Development and the Arts of Socializing 
  ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพในด้าน 
การพูด การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม  
 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2501001  ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 
  History of Thai Society and Culture 
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทย 
เงื่อนไขหรือปัจจัยที่ก าหนดลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ความเข้าใจ เกี่ยวกับปรากฏการณ์และ
ปัญหาทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยร่วมสมัย 
 
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง    3(3-0-6) 
  Public Mind and Civic Social Engagement 
  บทบาทหน้าที่ จิตส านึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม พันธะทาง
สังคมของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย การมี
คุณธรรม จริยธรรม แนวคิด หลักการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย สาเหตุ ผลกระทบ
ทีเ่กิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดยการประยุกต์แนวคิดความเป็นพลเมือง 
 
2501004  สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 
   Interdisciplinary Social Science for Development 
  ปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพ่ือให้เกิด
มุมมองต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตส านึกสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติศึกษา 
ศาสนาส าหรับโลกสมัยใหม่ ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่ 
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2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์      3(3-0-6) 
  Globalization and Localization 
  แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ และ
สังคมหลังสมัยใหม่ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิ่นภิวัตน์ 
 
2521002 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6) 
  ASEAN Studies 
  ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การเคลื่อนย้าย
อย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน การท่องเที่ยว การเกษตร 
การศึกษา การกีฬา สุขภาพ และช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน 
 
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
  Human Beings, Community and Environment 
  ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
หลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมการจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       3(3-0-6) 
  Local Resource Management 
  ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสังคม 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์   ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชน ท้องถิ่นและ
ความยั่งยืน 
 
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 
  Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 
  แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการทาง
ประชาธิปไตยของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองไทย 
การจัดระเบียบการปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต  
 
2561001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย      3(3-0-6)     
  Introduction to Laws 
  ความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆ ของกฎหมาย การใช้
และการยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
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3501004  การริเริ่มการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)  
  Business Initiation 
  ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมในการ
ประกอบธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และการ
ปรับปรุงธุรกิจ 
 
3531001  การเงินในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6)  
  Finance in Daily Life 
  การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวันส าหรับบุคคลและครอบครัวเพ่ือ
อนาคต การวางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วนบุคคลและการลงทุน 
การรู้จักใช้เงินเพื่อสุขภาพและพักผ่อนบันเทิง 
 
3541001  การเป็นผู้ประกอบการ       3(3-0-6)  
  Entrepreneurship 
  แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความพร้อมในการ
ประกอบการ การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ 
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ  
 
3591003 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น    3(3-0-6) 

The King’s Philosophy for Local Development  
แนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประยุกต์ใช้หลักการทรง

งาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์
ฉลาดรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือกัน
ท างานโดยบูรณาการแบบองคร์วมกับทีมภาคีเครือข่าย 
 
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1031001 ทักษะในศตวรรษท่ี  21  เพ่ือชีวิตและอาชีพ   3(2-2-5) 

21st Century Skills for Living and Occupations 
   สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยการบูรณาการ การ
ประยุกต์เพ่ือพัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
  Sports and Recreation for Quality of Life 
  ความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อ
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและ
นันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 
 
1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ       3(2-2-5) 
  Exercise for Health 
  ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย หลักการและ
ขั้นตอนของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ ทางกายด้าน 
ต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกก าลังกาย
อย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลังกายในสถานบริการออก
ก าลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย. 
 
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                              
  Science and Technology for Daily Life 
  ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน 
 
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ     3(3-0-6)   
  Environments and Natural Resources Conservation 
  ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญของสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ในประเทศและโลก ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 
4071001  สุขภาพและสุขอนามัย       3(3-0-6) 
  Health and Health Care 
  ลักษณะสุขภาพที่ดี  การป้องกันโรคและยาเสพติด  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การ
ส่งเสริมสุขภาพ  โรคติดต่อ  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  การคุมก าเนิด  อุบัติเหตุและการป้องกัน  
สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในการประกอบอาชีพ  และระบบหลักประกันสุขภาพ 
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                  
  Mathematics in Daily Life 
  ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจ านอง การจ าน าและการขายฝาก การค านวณ
ภาษ ีคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       3(3-0-6)  
  Mathematics and Decision Making 
  ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การ
วัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     
 
4121001   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5)  
  Computer and Information Technology 

การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศ  เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมายและ
จริยธรรม จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
4121005   การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     3(2-2-5) 
   Website Design and Development 
  การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับ
ระบบงานขององค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน      3(2-2-5)  
 Package Software for Application 
  การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลค า โปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน และโปรแกรม
กระดานค านวณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน 
 
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life 
  วิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิตพืช  
การผลิตสัตว์  เกษตรอินทรีย์  การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทาง
การเกษตร ผลพลอยได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 
5071001   อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 
  Food for Health 
  ความส าคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ อาหารและสารอาหาร หลักการบริโภค
อาหารเพ่ือให้มีสุขภาพดี ประเภทของอาหารเพ่ือสุขภาพ อาหารฟังก์ชั่น อันตรายและความปลอดภัยของ
อาหาร  
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5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
   Technology in Daily Life 
  ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น ทางเลือก
ในการใช้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและการซ่อมบ ารุง 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กลุ่มวิชาแกน 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4011102 ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2      4 (3-3-7) 
  Physics and Laboratory 2 
  ประจุไฟฟ้า ตัวเก็บไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า ตัวเก็บประจุไฟฟ้า ตัวเก็บ
ประจุและสารไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สนามแม่เหล็กและแรง
แม่เหล็ก การเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ การแทรกสอด การเลี้ยวเบน 
 
4011103  ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการ     4(3-3-7) 

Principles of Physics 
  ระบบหน่วย การวัด ความแม่นย าและความเที่ยงตรงในการวัด ปริมาณ สเกลาร์และ
ปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่ของวัตถุแบบต่าง ๆ แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนตัม  งาน   
ก าลัง  พลังงาน  เครื่องกลอย่างง่าย  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคลื่น ความร้อน  ไฟฟ้า  แม่เหล็กไฟฟ้า สมบัติ
ของสสาร โครงสร้างอะตอม สารกัมมันตรังสี กัมมันตภาพรังสีและการสลายตัว 
           ฝึกปฏิบัติการในเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 10 ปฏิบัติการ 
 
4021103  เคมีทั่วไปและปฏิบัติการ        4 (3-3-7)  

General Chemistry and Laboratory        
     ปฏิกิริยาเคมีและมวลสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องต้น  
สารละลาย  คอลลอยด ์ สมดุลเคมี สมดุลเชิงไอออน สารอินทรีย์ สารชีวโมเลกุล เคมีนิวเคลียร์และเคมี
สภาวะแวดล้อมเบื้องต้น  
     ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4031103  ชีววิทยาทั่วไปและปฏิบัติการ      4(3-3-7)  

General Biology and Experiments 
  สมบัติของสิ่งมีชีวิต  สารเคมีของชีวิต เซลล์และเนื้อเยื่อ โครงสร้างและหน้าที่ของพืช  
โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์ พันธุศาสตร์   การจ าแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต  วิวัฒนาการ  นิเวศวิทยา  

ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
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4091402 แคลคูลัส 1       3(3–0–6) 
Calculus 1   
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

ปริยาย การประยุกต์อนุพันธ์ หลักเกณฑ์ของโลปิตาล ปริพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ 
การประยุกต์ของปริพันธ์ หรือการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
4092402 แคลคูลัส 2                                                3(3–0–6) 

Calculus 2   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  4091402  แคลคูลัส 1 
ล าดับและอนุกรม อนุกรมอนันต์ การทดสอบการลู่เข้า อนุกรมก าลัง ปริพันธ์สองชั้น 

อนุพันธ์ย่อย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบื้องต้น หรือการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  
 
4092701 วิทยาการค านวณ ส าหรับคณิตศาสตร์           3(2-2–5) 

Computational Science for Mathematics 
เทคนิค วิธีการขั้นตอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และฝึกทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้

ขั้นตอนการแก้ปัญหา การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ 
ออกแบบและเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น 

 
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4091201 หลักการทางคณิตศาสตร์                                                        3(3–0–6) 

Principle of Mathematics 
ธรรมชาติและโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์เชิงสัญลักษณ์ และระเบียบวิธีการ

พิสูจน์ โดยใช้ตัวแบบการพิสูจน์  เซต  ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน และทฤษฎีจ านวนเบื้องต้น หรือการ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
4091203 ระบบจ านวน                                                     3(3–0–6) 

Number System 
ที่มา สมบัติ และทฤษฎีบทเกี่ยวกับจ านวนธรรมชาติ จ านวนเต็ม จ านวนตรรกยะ         

จ านวนอตรรกยะ จ านวนจริง และจ านวนเชิงซ้อน หรือการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
4092601 พีชคณิตเชิงเส้น        3(3–0–6) 

Linear Algebra  
เมทริกซ์ ตัวก าหนด ระบบสมการเชิงเส้น การด าเนินการขั้นมูลฐาน ปริภูมิเวกเตอร์ ปริภูมิ

ย่อย ฐานหลัก การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ หรือการประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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4093301 พีชคณิตนามธรรม       3(3–0–6) 

Abstract Algebra  
  เมทริกซ์ ตัวก าหนด ระบบสมการเชิงเส้น การด าเนินการขั้นมูลฐาน ปริภูมิเวกเตอร์ 
ปริภูมิย่อย ฐานหลัก การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ หรือการประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
4093401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3     3(3–0–6)  

Calculus and Analytic Geometry 3 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4092402 แคลคูลัส 2 
ปริภูมิยูคลิค อนุพันธ์ระบุทิศทางการประยุกต์ของอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร  

ปริพันธ์หลายชั้น ระบบพิกัดการหาปริพันธ์ในระบบต่างๆ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว และทฤษฎีบท
ปริพันธ์  
 
4093402 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ      3(3–0–6) 

Ordinary Differential Equations   
สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง  สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง  สมการเชิงอนุพันธ์ 

อันดับสูงและการประยุกต์  สมการเชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น  ผล
การแปลงลาปลาซและการประยุกต์  อนุกรมฟูเรียร์  ปัญหาค่าขอบ  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 
 
4093403 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์     3(3–0–6) 

Mathematical Analysis   
  ระบบจ านวนจริง ทอพอโลยีบนเส้นจ านวนจริง ล าดับของจ านวนจริง ลิมิตและความ
ต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และปริพันธ์รีมันน์ อนุกรมของจ านวนจริง หรือการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
4093404 ตัวแปรเชิงซ้อน       3(3–0–6) 

Complex Variables  
  ระนาบเชิงซ้อน ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ สมการโค
ชี-รีมันน์ ฟังก์ชันมูลฐาน ฟังก์ชันวิเคราะห์ ทฤษฎีบทโคชี สูตรปริพันธ์และอนุพันธ์ การลู่เข้าเอกรูป อนุกรม
เทเลอร์และอนุกรมลอเรนต์ แคลคูลัสของส่วนตกค้างและการประยุกต์ในการประเมินค่าของปริพันธ์จริง 
การส่งคงแบบเบื้องต้น  
 
4093405 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข      3(3–0–6) 

Numerical Method  
การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน  ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการแบบไม่เชิงเส้น ผลเฉลย 

ของระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง การประมาณค่าก าลังสองน้อยที่สุด อนุพันธ์และปริพันธ์
เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์  
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4094901 สัมมนาคณิตศาสตร์      2(0–3–1) 

Seminar in Mathematics     
   การน าเสนอบทความทางวิชาการในสาขาคณิตศาสตร์จากวารสารวิชาการเพ่ือการ
อภิปรายทั้งนี ้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้สอน 
 
4094902 โครงงานทางคณิตศาสตร์      2(0–4–2) 

Projects in Mathematics    
   การท าวิจัยโดยค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือแสดงให้เห็นชัดว่านักศึกษาสามารถ
ประยุกต์วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ
สามารถรายงานผลงานวิจัยตามหลักการเขียนบทความทางวิชาการได้  
 
 4111201 ความน่าจะเป็นและสถิต ิ      3(3–0–6) 
  Probability and Statistic 

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย ความน่าจะเป็น การแจกแจง
ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง และการแจก
แจงของตัวอย่างสุ่ม การประมาณค่า ช่วงแห่งความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน  การถดถอย ค่าสหสัมพันธ์ การทดสอบไคสแควร์ สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ หรือการประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1191601  เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์    3(2-2-5) 
  Technology Digital for Learning Management in Mathematics 
       ศึกษาเทคโนโลยีดิจิตัล โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ เพ่ือสร้างสื่อการเรียนรู้และ
ประยุกต์ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 
1192307  การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์     3(2-2-5) 
  Problem Solving in Mathematics 
      ศึกษา วิเคราะห์ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์ การ
แก้ปัญหาและการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอนกระบวนการ
และยุทธวิธีในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เทคนิคการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ การจัดการเรียนรู้และ
การประเมินผลการแก้ปัญหาและการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1192602  การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา      3(2-2-5) 
  Learning Management in STEM Education 
       สืบค้น วิเคราะห์และสรุปวิธีการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาตามแนวทาง สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ทั้ง 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการก าหนดปัญหา ขั้นรวบรวมข้อมูล 
และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ขั้นวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา ขั้นทดสอบ
ประเมินผลและปรับปรุง และขั้นน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาผลการแก้ปัญหา หรือผลการพัฒนา นวัตกรรม 
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การสร้างแผนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การสร้าง
แบบวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการให้ 
ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ส าหรับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะ
เต็มศึกษาผ่านการปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งค าถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อค้นพบหรือนวัตกรรมใหม่  
 
4092202 การสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น    3(2–2–5) 

Mathematical Modelling 
ขั้นตอนและเทคนิคในการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาด้านต่างๆ การ 

วิเคราะห์ปัญหา การก าหนดนัยทั่วไป การตรวจสอบนัยทั่วไป การสรุปเป็นตัวแบบ การแปลความหมายของ
ค าตอบ 
4092501 เรขาคณิตเบื้องต้น      3(3–0–6) 

Introduction to Geometry 
ระบบสัจพจน์ เรขาคณิตของยุคลิด พัฒนาการเรขาคณิตของยุคลิด เรขาคณิตการแปลง 

การค้นพบเรขาคณิตนอกระบบยุคลิด หรือการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

4093201 ทฤษฎีเซต       3(3–0–6) 
Set Theory 
การสร้างทฤษฎีเซตโดยระบบสัจพจน์ สัจพจน์ของการเลือก เซตอันดับ 

จ านวนเชิงการนับ  จ านวนเชิงอันดับที่ ฟัซซีเซตเบื้องต้น 
 
4093201 ทฤษฎีจ านวน       3(3–0–6) 

Numbers Theory    
   การหารลงตัว จ านวนเฉพาะ ตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อย ทฤษฎีบท 
หลักมูลของเลขคณิต สมภาค ทฤษฎีบทส่วนตกค้างก าลังสอง สมการไดโอแฟนไทน์ ฟังก์ชั นในทฤษฎี
จ านวน สัญลักษณ์ของเลอซ็องดร์ บทตั้งของเกาส์ สัญลักษณ์ของยาโคบี หรือการประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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4093303 วิยุตคณิต       3(3–0–6) 
Discrete Mathematics 
หลักการนับเบื้องต้น การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ ทฤษฎีบททวินาม หลักการเพ่ิมเข้า-

ตัดออก หลักการรังนกพิราบ ความสัมพันธ์เวียนบังเกิดและการสร้างฟังก์ชัน  วงจรเชิงวิธีจัดหมู่ออโตมาตา  
ระบบเชิงพีชคณิต  โพเซตและแลตทิช หรือการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

 
4093304 ทฤษฎีสมการ       3(3–0–6) 

Theory of Equation     
พหุนามตัวแปรเดียว กระบวนการของฮอร์เนอร์ สูตรของเทย์เลอร์ สมการพหุนาม  

ความสัมพันธ์ระหว่างค่ารากและสัมประสิทธิ์ สมการก าลังสอง สมการก าลังสาม สมการก าลังสี่ รากตรรก
ยะ กฎของเดการ์ต การประมาณค่าราก หรือการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

 
4093604 ก าหนดการเชิงเส้น                                   3(2–2–5) 

Linear Programming  
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับก าหนดการเชิงเส้น ปัญหาก าหนดการเชิงเส้น ผลเฉลย 

โดยกราฟ ระเบียบวิธีซิมเพลกซ์ ปัญหาคู่เสมอกัน สภาพเสื่ อมคลาย ก าหนดการเชิงจ านวนเต็ม การ
ประยุกต์ของก าหนดการเชิงเส้นกับปัญหาต่าง ๆ  
  ฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
4093605 คณิตศาสตร์ประกันภัย      3(3–0–6) 

Actuarial Mathematics  
         ทฤษฎีและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกันภัย  ทฤษฎีความน่าจะเป็นของการประกันภัย 
ความหมายและลักษณะของการประกันภัย  การประกันและการประกันภัยอ่ืนๆ  ความน่าจะเป็นของการมี
ชีวิตและการตาย  การคิดดอกเบี้ย ตารางมรณะ ค่ารายปี การค านวณค่าประกันแบบต่าง ๆ เงินส ารอง
ประกันชีวิต 
 
4093701 เทคนิคการเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร์    3(2–2–5) 

Programming Techniques for Mathematics 
หลักการและข้ันตอนการเขียนโปรแกรม ขั้นตอนวิธี   เครื่องมือการออกแบบโปรแกรม 

ค าสั่งและฟังก์ชันต่าง ๆ   วิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์   ออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรม   
และการประยุกต์ใช้งาน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4093709 โปรแกรมส าเร็จรูปด้านสถิติ     3(2–2–5) 
  Programming Package for Statistics 
  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านสถิติ เพ่ือวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล ศึกษาการวัดแนวโน้ม
เข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ค่าสัดส่ วน และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวัดความสัมพันธ์ การวัดความเชื่อมั่น และเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวและสองทาง การทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์          
 
4094202 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์     3(3–0–6) 

Mathematical Logic   
           โครงสร้างเชิงคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย วิธีการพิสูจน์ การอ้าง
เหตุผลและความสมเหตุสมผล ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์และแผนภาพเวนน์ การวิเคราะห์ค่าความจริง ตาราง
ค่าความจริงและระบบตรรกศาสตร์สัญลักษณ์แบบนิรนัย ตรรกศาสตร์ที่สามารถประยุกต์ได้ 
  
4094302 แลตทิซเบื้องต้น       3(3-0–6) 

Introduction to Lattices 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4093301 พีชคณิตนามธรรม 
โพเซต แลคทิซ แลตทิซบริบูรณ์ แลตทิซย่อย ไอดีล ไอดีลมุขส าคัญไอดีลเฉพาะ แลตทิซ 

ที่มีส่วนเติมเต็ม แลตทิซผลหาร แลตทิซมอดุลาร์ แลตทิซแจกแจงและการประยุกต ์
 
4094504 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น      3(3–0–6) 

Introduction to Graph Theory      
บทนิยามของกราฟ ความไม่ขาดตอนของกราฟ วิถี ต้นไม้ กราฟแบบออยเลอร์และแฮมิล

ตัน กราฟเชิงระนาบและภาวะคู่กัน การระบายสีของกราฟ ไดกราฟ กราฟไอโซมอร์ฟิซึมและกราฟโฮโม
มอร์ฟิซึม และการประยุกต์ทฤษฎีกราฟ 

 
4094505 ทอพอโลยีเบื้องต้น      3(3–0–6) 

Introduction to Topology     
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับทอพอโลยี ทอพอโลยีบนเส้นจ านวนจริง ปริภูมิอิงระยะทาง 

ปริภูมิเชิงทอพอโลยี ความกระชับและความเชื่อมโยง  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4112101 สถิติวิเคราะห์ 1       3(3–0–6)  

Statistical Analysis 1                      
ความหมายขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ   การเก็บรวบรวมข้อมูล   การน าเสนอ 

ข้อมูล   การวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข (ค่ากลาง  การกระจายของข้อมูล   ต าแหน่งของข้อมูล  ความเบ้และ
ความโด่ง)  ความน่าจะเป็น  ตัวแปรสุ่ม  ค่าคาดหวังและความแปรปรวน  การแจกแจงแบบทวินาม  
แบบปัวส์ซอง  และแบบปกติ  ทฤษฎีตัวอย่างสุ่ม   การแจกแจงแบบที  แบบไคสแควร์  และแบบเอฟ  การ
ประมาณค่า  และการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย   สัดส่วน และ  ความแปรปรวนของประชากร 
หนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม 
 
4112102 สถิติวิเคราะห์ 2                                  3(3–0–6) 

Statistical Analysis 2                   
             การทดสอบภาวะสารรูปสนิทดี การทดสอบความเป็นอิสระ การทดสอบความเท่ากันของ
ความแปรปรวน   การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง   การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น   
และสหสัมพันธ์แบบธรรมดา   สถิตินอนพาราเมตริกเบื้องต้น   อนุกรมเวลาเบื้องต้น   และเลขดรรชนี 
 
4112202 สถิติเชิงคณิตศาสตร์      3(3–0–6) 

Mathematical Statistics      
  ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น ค่าคาดหวังของตัวแปรสุ่ม  
โมเมนต์และฟังก์ชันที่ให้โมเมนต์   การแจกแจงหนึ่งตัวแปรที่ส าคัญ  การแจกแจงร่วมและการแจกแจงทาง
เดียว   การแจกแจงแบบมีเงื่อนไขและตัวแปรสุ่มอิสระ  ความแปรปรวนร่วม   โมเมนต์ร่วมและฟังก์ชันที่ได้
โมเมนต์ร่วม   ค่าคาดหวังที่มีเงื่อนไข   การแจกแจงหลายตัวแปรที่ส าคัญ   ฟังก์ชันการแจกแจงของตัวแปร
สุ่ม   ทฤษฎีตัวอย่างสุ่ม   และการแจกแจงของตัวสถิติ   กฎของเลขจ านวนมาก   และทฤษฎีลิมิตสู่
ส่วนกลาง 
 
4113302 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามเิตอร์                     3(3–0– 6)  

Non-parametric Statistics   
             การทดสอบภาวะสารรูปสนิทดี การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ สถิติไม่อิง
พารามิเตอร์ของประชากรหนึ่งกลุ่ม สองกลุ่ม และหลายกลุ่ม การทดสอบความสุ่ม สหสัมพันธ์แบบไม่อิง
พารามิเตอร์  และการทดสอบสมมุติฐาน 
 
4121101 หลักการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี    3(2–2–5) 

Principles of Programming and Algorithms 
ศึกษาปัญหาเชิงโปรแกรม ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาเชิงโปรแกรม  การควบคุมการไหล 

ของขั้นตอนวิธี การเขียนผังงาน  การเขียนโปรแกรมจากขั้นตอนวิธี การควบคุมโปรแกรม แบบล าดับ  แบบ
เลือก  แบบวนซ้ า  การก าหนดตัวแปร  การแบ่งโปรแกรมเป็นโมดูล  การทดสอบโปรแกรมและแก้ไข
ข้อผิดพลาด ศึกษาการเขียนโปรแกรมโดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง  
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4121102 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์          3(2–2–5) 
Computer Programming Language  
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน  4121104 หลักการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี 
ศึกษาหลักการเขียน รูปแบบไวยากรณ์ประกอบภาษาคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับค าสั่ง I/O  

ชนิดของข้อมูลแบบต่าง ๆ   การปฏิบัติการ   การวนรอบ โปรแกรมย่อยและฟังก์ชันต่าง ๆ และการใช้
แฟ้มข้อมูลเบื้องต้น โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์  แบบโครงสร้าง ภาษาใดภาษาหนึ่ง  เช่น  ปาสคาล   โค
บอล   ซี   เป็นต้น  ในการฝึกเขียนและพัฒนาโปรแกรม 
 
2.4 กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1192401  ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์    3(2-2-5) 
  English for Learning Management in Mathematics 
       สืบค้น รวบรวม น าเสนอค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการอ่านและแปล เนื้อหาหรือ
บทความทางคณิตศาสตร์ เพ่ือน าไปประกอบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์     3(3-0–6) 
  English for Sciences  
           อ่าน ค้นคว้าหาข้อความ บทความ  รายงานการวิจัยและเอกสารทางวิทยาศาสตร์และให้
เขียนข้อความ น าเสนอ บทความ  รายงานทางวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 
 
2.5 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4094801 การเตรียมฝึกประสบการณภ์าคสนาม    1(90) 

Preparation of Field Experience  
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน 

ด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ และศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานของ
รัฐบาล หรือเอกชน 
 
4094802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์    6(540) 

Field Experience in Mathematics 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4094801 การเตรียมฝึกประสบการณภ์าคสนาม 
ให้ท าการฝึกงานที่เก่ียวกับคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ หรือคอมพิวเตอร์กับ 

หน่วยงานของรัฐบาล หรือเอกชน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4094804 สหกิจศึกษา                                     6(540) 

Cooperative Education 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4094801 การเตรียมฝึกประสบการณ์ภาคสนาม หรือ มีการ

เตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
การฝึกปฏิบัติงานตามสาขาวิชาภายในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือองค์กรผู้ใช้ 

บัณฑิต การจัดท าโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงานและ การน าเสนอโครงการตามค าแนะน าของพ่ี
เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์นิเทศ เพ่ือให้เกิดทักษะ องค์ความรู้ในวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรม 
ในวิชาชีพ เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานที่พร้อมจะท างานได้ทันที
เมื่อส าเร็จการศึกษา 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบ 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) กับหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร  
   เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันรวมทั้งวิสัยทัศน์ และความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคม 

สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2562 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

 
   

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559  หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. 2562 เหตุผล 

ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย  : หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
   ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Mathematics 
  
ชื่อปริญญา   
   ชื่อเต็ม (ไทย)         : วิทยาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์) 
   ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    : Bachelor of Science (Mathematics) 
   ชื่อย่อ (ไทย)           : วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
   ชื่อย่อ (อังกฤษ)      : B.Sc. (Mathematics) 
 

ชื่อหลักสูตร   
   ภาษาไทย  : หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
   ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Mathematics   
ชื่อปริญญา    
   ชื่อเต็ม (ไทย)         : วิทยาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์) 
   ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    : Bachelor of Science (Mathematics) 
   ชื่อย่อ (ไทย)           : วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
   ชื่อย่อ (อังกฤษ)      : B.Sc. (Mathematics) 

คงเดิม 

ปรัชญา 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ สร้างบัณฑิตทางคณิตศาสตร์ที่มีความรู้
ความสามารถ และมีคุณธรรม โดยเน้นที่จิตส านึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศ           

ปรัชญา 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ สร้างบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ 
และเข้าถึงเนื้อหาทางคณิตศาสตร์  
 

ปรับปรุงเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค ์
          มุ่งผลิตบัณฑิตทางคณติศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในด้าน
ต่อไปนี้  

1)  มีคุณธรรม จริยธรรม ในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 

2)  มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพได้เป็นอย่างดีตลอดจนมีความ
ใฝ่รู้และสามารถพัฒนาความรู้ใหม่โดยวิธีการทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์  

3)  มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล
และคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม การใช้ภาษาในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนเสนอ
แนวทางแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการและความรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

4)  มีความสามารถในการสังเกต และยอมรับความจริงหลักฐาน ตามทฤษฎีที่ปรากฏ
และมีค าอธิบายหลักฐานเหล่านั้นตามตรรกะในหลักวิชา 

5)  มีความพร้อมในการท างานอยู่เสมอ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
และพัฒนาสังคม และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการบริหารจัดการ
และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 

วัตถุประสงค์ 
      1) เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาทางคณิตศาสตร์ 
 2) เพื่อให้บัณฑิตสามารถให้เหตุผลได้อย่างถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ 
 3) เพื่อให้บัณฑิตสามารถสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์ เพื่อเช่ือมโยงและสื่อสาร
ให้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกได้ 
 4) เพื่อให้บัณฑิตสามารถน าความรู้และเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใน
การแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 
 

 
เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา
ของหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 
2562 และ มคอ.1 

หลักสูตร หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกติ 
 
หมวดวชิา                                                      หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกวา่                          30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า                          87 

2.1 กลุ่มวิชาแกน                                              25 
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ                                            34 
2.3 กลุ่มวิชาเลือก    ไม่น้อยกวา่                                     15 
2.4 กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์     6 

 2.5 กลุ่มวิชาฝกึประสบการณ์วิชาชพีหรือสหกิจศึกษา     7 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า                           6 
 

หลักสูตร หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 122 หน่วยกิต 
 
หมวดวชิา                                                      หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกวา่                          30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า                          86 

2.1 กลุ่มวิชาแกน                                              25 
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ                                            33 
2.3 กลุ่มวิชาเลือก    ไม่น้อยกวา่                                     15 
2.4 กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์     6 

 2.5 กลุ่มวิชาฝกึประสบการณ์วิชาชพีหรือสหกิจศึกษา     7 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า                           6 
 

ปรับปรุงหมวดวิชาเฉพาะ โดย
การลดหน่วยกิตใน 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ  
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  2. หมวดวิชาเฉพาะ 
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กลุ่มวิชาแกน 

4011103 ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏบิัติการ                4(3 – 3 – 7) 

General Physics and Laboratory   

             ระบบหน่วย การวัด ความแม่นย าและความเท่ียงตรง
ในการวัด ปริมาณ สเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่ของ
วัตถุแบบตา่ง ๆ แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนตัม  
งาน   ก าลัง  พลังงาน  เครื่องกลอย่างง่าย  ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกบัคลื่น ความร้อน  ไฟฟา้  แม่เหล็กไฟฟ้า สมบัตขิองสสาร 
โครงสร้างอะตอม สารกัมมันตรังสี กัมมนัตภาพรังสีและการ
สลายตัว 

           ฝึกปฏิบัติการในเน้ือหาวิชาฟิสกิส์ทั่วไปและ
ปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 10 ปฏิบัติการ 

 

4011103 ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏบิัติการ               4(3 – 3 – 7) 

General Physics and Laboratory   

             ระบบหน่วย การวัด ความแม่นย าและความเท่ียงตรง
ในการวัด ปริมาณ สเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่ของ
วัตถุแบบตา่ง ๆ แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนตัม  
งาน   ก าลัง  พลังงาน  เครื่องกลอย่างง่าย  ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกบัคลื่น ความร้อน  ไฟฟา้  แม่เหลก็ไฟฟ้า สมบัตขิองสสาร 
โครงสร้างอะตอม สารกัมมันตรังสี กัมมนัตภาพรังสีและการ
สลายตัว 

           ฝึกปฏิบัติการในเน้ือหาวิชาฟิสกิส์ทั่วไปและ
ปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 10 ปฏิบัติการ 

 

คงเดิม 

4011102 ฟิสิกส์และปฏบิัติการ 2                     4(3 – 3 – 7) 
Physics and Laboratory 2 
          ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า  กฎของเกาส์  ศักย์ไฟฟ้า  ความ
จุไฟฟ้า ตัวเก็บประจุและสารไดอิเล็กทริก   กระแสไฟฟ้าและความ
ต้านทาน  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  สนามแม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก การ
เหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ทัศนศาสตร์ การแทรกสอด การเลี้ยวเบนและโพลาไรเซชันสัมพัทธ
ภาพ ฟิสิกส์ของอะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
ปฏิบัติการทดลองในเนื้อหาวิชาฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2 ไม่น้อยกว่า 
10 ปฏิบัติการ 
 

4011102 ฟิสิกส์และปฏบิัติการ 2                     4(3 – 3 – 7) 
Physics and Laboratory 2 
          ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า  กฎของเกาส์  ศักย์ไฟฟ้า  ความ
จุไฟฟ้า ตัวเก็บประจุและสารไดอิเล็กทริก   กระแสไฟฟ้าและความ
ต้านทาน  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  สนามแม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก การ
เหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
ทัศนศาสตร์ การแทรกสอด การเลี้ยวเบนและโพลาไรเซชันสัมพัทธ
ภาพ ฟิสิกส์ของอะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
ปฏิบัติการทดลองในเนื้อหาวิชาฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2 ไม่น้อยกว่า 
10 ปฏิบัติการ 

คงเดิม 
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4021101 เคมีทั่วไปและปฏบิัติการ                   4(3 – 3 – 7) 

General Chemistry and Laboratory        
    ปฏิกิริยาเคมีและมวลสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอมและ
ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องต้น  สารละลาย  คอลลอยด์ สมดุลเคมี 
สมดุลเชิงไอออน สารอินทรีย์ สารชีวโมเลกุล เคมีนิวเคลียร์และเคมี
สภาวะแวดล้อมเบื้องต้น  
    ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

4021103 เคมีทั่วไปและปฏบิัติการ                   4(3 – 3 – 7) 

General Chemistry and Laboratory        
    ปฏิกิริยาเคมีและมวลสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอมและ
ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องต้น  สารละลาย  คอลลอยด์ สมดุลเคมี 
สมดุลเชิงไอออน สารอินทรีย์ สารชีวโมเลกุล เคมีนิวเคลียร์และเคมี
สภาวะแวดล้อมเบื้องต้น  
    ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

คงเดิม  

4031103 ชีววิทยาทั่วไปและปฏิบตัิการ               4(3 – 3 -7) 

General Biology and Laboratory  
           สมบัติของสิ่งมีชีวิต  สารเคมีของชีวิต เซลล์และ 
เนื้อเยื่อ โครงสร้างและหน้าที่ของพืช  โครงสร้างและหน้าที่ของ

สัตว์ พันธุศาสตร์   การจ าแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต  วิวัฒนาการ  
นิเวศวิทยา  

          ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 

4031103 ชีววิทยาทั่วไปและปฏิบตัิการ               4(3 – 3 -7) 

General Biology and Laboratory  
           สมบัติของสิ่งมีชีวิต  สารเคมีของชีวิต เซลล์และ 
เนื้อเยื่อ โครงสร้างและหน้าที่ของพืช  โครงสร้างและหน้าที่ของ

สัตว์ พันธุศาสตร์   การจ าแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต  วิวัฒนาการ  
นิเวศวิทยา  

          ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 

คงเดิม  

4091401 แคลคูลัสและเรขาคณติวิเคราะห ์1        3(3 – 0 – 6) 
Calculus and Analytic Geometry 1   
          ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังกช์ัน  อนุพันธ์  การหาอนพุันธ์
ของฟังก์ชันพีชคณิต  ฟังก์ชันอดิสยั  การประยุกต์อนุพันธ์  และ
ปริพันธ์เบื้องต้น 

4091402 แคลคูลัส 1                                    3(3 – 0 – 6) 
Calculus 1   
         ลิมิตและความตอ่เนื่องของฟังกช์ัน อนุพันธข์องฟังก์ชันหนึ่งตัว
แปร อนุพันธ์ของฟังก์ชันปรยิาย การประยุกต์อนพุันธ ์หลักเกณฑ์
ของโลปิตาล ปริพันธ์ เทคนิคการหาปรพิันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การ
ประยุกต์ของปริพันธ์ หรือการประยกุต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปรับปรุงรหัสรายวิชา ชื่อวิชา และค าอธบิาย
รายวิชา เพื่อให้เป็นสากลและสอดคล้องกับ 
มคอ.1 

4092401 แคลคูลัสและเรขาคณติวิเคราะห ์2        3(3 – 0 – 6) 
Calculus and Analytic Geometry 2    
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  4091401 แคลคูลัส 1     
          เทคนิคการหาปริพันธ ์การประยุกต์ปริพันธ์จ ากัดเขต   
ฟังก์ชันหลายตวัแปร ลิมิตและความตอ่เนื่องของฟังก์ชันหลายตวัแปร    
อนุพันธย์่อย   อนุกรมอนันต ์และสมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น 

4092402 แคลคูลัส 2                                 3(3–0–6) 
Calculus 2   
         รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  4091402  แคลคูลัส 1 
ล าดับและอนกุรม อนุกรมอนันต์ การทดสอบการลู่เข้า อนุกรมก าลัง 
ปริพันธ์สองชั้น อนพุันธย์่อย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบือ้งต้น หรือ
การประยกุต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ปรับปรุงรหัสรายวิชา ชื่อวิชา และค าอธบิาย
รายวิชา เพื่อให้เป็นสากลและสอดคล้องกับ 
มคอ.1 
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4093708 โปรแกรมส าเร็จรปูด้านคณติศาสตร์     3(2 - 2 – 5) 
Programming Package for Mathematics 
        การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ 
ยกตัวอย่างในการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ  การสร้างโปรแกรมโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปหาผลเฉลยของปญัหา  

  ตัดออก 

  4092701 วิทยาการค านวณส าหรับคณิตศาสตร์        3(2-2–5) 
Computational Science for Mathematics 

เทคนิค วิธีการขั้นตอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ
ฝึกทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา การแสดง
ขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้
สัญลักษณ์ ออกแบบและเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์
เทคโนโลยีเบื้องต้น 

เพิ่ม  

กลุ่มวิชาบังคับ 

4091201 หลักการคณิตศาสตร์                        3(3 – 0 – 6) 
Principle of Mathematics 
          ตรรกศาสตร์เชิงสัญลักษณ์ และระเบียบวิธีการพิสูจน์ โดยใช้
ตัวแบบการพิสูจน์  เซต  ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน และทฤษฎีจ านวน
เบื้องต้น 

4091201 หลักการคณิตศาสตร์                        3(3 – 0 – 6) 
Principle of Mathematics 
          ธรรมชาติและโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์เชิง
สัญลักษณ์ และระเบียบวิธีการพิสูจน์ โดยใช้ตัวแบบการพิสูจน์  เซต  
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน และทฤษฎีจ านวนเบื้องต้น หรือการ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปรับปรุงให้มีเนื้อหาและหวัข้อ และยัง
สอดคล้องกับ มคอ. 1 

4092501 
 

เรขาคณติเบื้องต้น                           3(3 – 0 – 6) 
Introduction to Geometry 
         ระบบสัจพจน์ เรขาคณิตของยุคลิค พัฒนาเรขาคณิตของยุคลิค
โดยใช้แนวทางอื่น วิเคราะห์เนื้อหาเรขาคณิตของยุคลิคโดยใช้ระบบ
สัจพจน์ การค้นพบเรขาคณิตนอกระบบยุคลิค          

  ปรับย้ายไปกลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 

4092601 
 

พีชคณิตเชิงเส้น                           3(3 – 0 – 6) 
Linear Algebra   
        เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต ์ ระบบสมการเชิงเส้นและการ
ด าเนินการขั้นมูลฐาน ปริภูม ิ เวกเตอร ์ การแปลงเชิงเส้น ค่าเฉพาะ

4092601 
 

พีชคณิตเชิงเส้น                           3(3 – 0 – 6) 
Linear Algebra   
        เมทริกซ์ ตัวก าหนด ระบบสมการเชิงเส้น การด าเนินการขั้นมูล
ฐาน ปริภูมิเวกเตอร์ ปริภูมิย่อย ฐานหลัก การแปลงเชิงเส้น ค่า

ปรับปรุงให้มีเนื้อหาและหวัข้อ และยัง
สอดคล้องกับ มคอ. 1 
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และเวกเตอร์เฉพาะ และประยกุต ์ ลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ หรือการประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4093301 พีชคณิตนามธรรม 1               3(3 – 0 – 6) 
Abstract Algebra 1 
       กรุป   กรุปยอ่ย   กรุปวฎัจักร   กรุปการเรียงสับเปลี่ยน  สาทิส
สัณฐาน  สมสัณฐาน   อัตสัณฐาน   กรุปย่อยปกติ  ทฤษฎีบทเคย์เลย ์ 
กรุปผลหาร  ริง  อินทิกรัลโดเมน   ฟิลด์ และการประยกุต์ 
 

4093301 พีชคณิตนามธรรม                 3(3 – 0 – 6) 
Abstract Algebra   
       การด าเนินการทวภิาค กรุป กรุปย่อย กรุปการเรียงสับเปลี่ยน 
กรุปสมมาตร ทฤษฎีบทสมสัณฐานของกรุป ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับริง 
ฟิลด์ หรือการประยกุต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  

ปรับปรุงให้มีเนื้อหาและหวัข้อ และยัง
สอดคล้องกับ มคอ. 1 

4093401 แคลคูลัสและเรขาคณติวิเคราะห ์ 3    3(3 – 0 – 6)  
Calculus and Analytic Geometry 3 
รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน:   4092401 แคลคูลัส และเรขาคณิต
วิเคราะห2์ 

      ปริภูมิยูคลิค อนุพันธ์ระบุทิศทางการประยุกต์ของอนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธ์หลายชั้น ระบบพิกัดการหาปริพันธ์ใน
ระบบต่างๆ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว และทฤษฎีบทปริพันธ์  

4093401 แคลคูลัสและเรขาคณติวิเคราะห ์ 3    3(3 – 0 – 6)  
Calculus and Analytic Geometry 3 
รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน:   4092402 แคลคูลัส 2 

ปริภูมิยูคลิค อนุพันธ์ระบุทิศทางการประยุกต์ของอนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธ์หลายชั้น ระบบพิกัดการหาปริพันธ์ใน
ระบบต่างๆ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว และทฤษฎีบทปริพันธ์   

คงเดิม 

4093402 สมการเชงิอนุพันธ์สามัญ               3(3 – 0 – 6) 
Ordinary Differential Equations   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4092401 แคลคูลัสและเรขาคณิต
วิเคราะห์ 2 

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง  สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง  
สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูงและการประยุกต์  สมการเชิงเส้นที่มี
สัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น  ผลการแปลง
ลาปลาซและการประยุกต์  อนุกรมฟูเรียร์  ปัญหาค่าขอบ  สมการเชิง
อนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 

4093402 สมการเชงิอนุพันธ์สามัญ               3(3 – 0 – 6) 
Ordinary Differential Equations   

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง  สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง  
สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูงและการประยุกต์  สมการเชิงเส้นที่มี
สัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น  ผลการแปลง
ลาปลาซและการประยุกต์  อนุกรมฟูเรียร์  ปัญหาค่าขอบ  สมการเชิง
อนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 

คงเดิม 

4094404 การวิเคราะห์เชิงคณติศาสตร ์              3(3 – 0 – 6)                                       
Mathematical Analysis   
รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน: 4092401 แคลคูลัสและเรขาคณิต
วิเคราะห์ 2 
           ระบบจ านวนจริง ทอพอโลยีบนเส้นจ านวนจริง ล าดับของ

4093403 การวิเคราะห์เชิงคณติศาสตร ์              3(3 – 0 – 6)                                       
Mathematical Analysis   
           ระบบจ านวนจริง ทอพอโลยีบนเส้นจ านวนจริง ล าดับของ
จ านวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และปริพันธ์รีมันน์ 
อนุกรมของจ านวนจริง หรือการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ใน

ปรับปรุงให้มีเนื้อหาและหวัข้อ และยัง
สอดคล้องกับ มคอ. 1 
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จ านวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และปริพันธ์รีมันน์ 
อนุกรมของจ านวนจริง 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4094405 ตัวแปรเชงิซ้อน                                 3(3 – 0 – 6)                                                       
Complex Variables  
 ระนาบเชิงซ้อน ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน ลิมิต ความ
ต่อเนื่อง การหาอนพุันธ์ สมการโคช-ีรีมันน์ ฟังก์ชันมูลฐาน ฟังก์ชัน
วิเคราะห์ ทฤษฎีบทโคชี สูตรปริพันธแ์ละอนุพันธ์ การลู่เข้าเอกรูป 
อนุกรมเทเลอร์และอนุกรมลอเรนต์ แคลคูลัสของส่วนตกค้างและการ
ประยุกต์ในการประเมินค่าของปริพันธจ์ริง การส่งคงแบบเบื้องต้น 
 

4093404 ตัวแปรเชงิซ้อน                                 3(3 – 0 – 6)                                                       
Complex Variables  
 ระนาบเชิงซ้อน ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน ลิมิต ความ
ต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ สมการโคชี-รีมันน์ ฟังก์ชันมูลฐาน ฟังก์ชัน
วิเคราะห์ ทฤษฎีบทโคชี สูตรปริพันธ์และอนุพันธ์ การลู่เข้าเอกรูป 
อนุกรมเทเลอร์และอนุกรมลอเรนต์ แคลคูลัสของส่วนตกค้างและการ
ประยุกต์ในการประเมินค่าของปริพันธ์จริง การส่งคงแบบเบื้องต้น 

คงเดิม 

4094407 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข                     3(3 – 0 – 6)                                          
Numerical Method    
            การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน  ผลเฉลยเชิงตัวเลขของ
สมการแบบไม่เชิงเส้น ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น การประมาณ
ค่าในช่วง การประมาณค่าก าลังสองน้อยที่สุด อนุพันธ์และปรพิันธ์เชิง
ตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชงิอนุพันธ์ 

4093405 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข                     3(3 – 0 – 6)                                          
Numerical Method    

การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน  ผลเฉลยเชิงตัวเลขของ
สมการแบบไม่เชิงเส้น ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น การประมาณ
ค่าในช่วง การประมาณค่าก าลังสองน้อยที่สุด อนุพันธ์และปริพันธ์เชิง
ตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ 

คงเดิม 

4094901 สัมมนาคณิตศาสตร ์                        2(1 – 2 – 3) 
Seminar in Mathematics  
           การน าเสนอบทความทางวิชาการในสาขาคณิตศาสตร์จาก
วารสารวิชาการเพือ่การอภิปราย ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้สอน 

4094901 สัมมนาคณิตศาสตร ์                        2(1 – 2 – 3) 
Seminar in Mathematics  
           การน าเสนอบทความทางวิชาการในสาขาคณิตศาสตร์จาก
วารสารวิชาการเพือ่การอภิปราย ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้สอน 

คงเดิม 

4094902 โครงงานทางคณิตศาสตร ์                        2(0-4-2) 
Projects in Mathematics 
          การท าวจิัยโดยค าแนะน าจากอาจารย์ทีป่รึกษาเพือ่แสดงให้
เห็นชัดว่านักศึกษาสามารถประยกุต์วธิคิีดแบบวิทยาศาสตร์และใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแกป้ัญหาทางคณิตศาสตร์และ
สามารถรายงานผลงานวิจัยตามหลักการเขียนบทความทางวิชาการได้ 

4094902 โครงงานทางคณิตศาสตร ์                        2(0-4-2) 
Projects in Mathematics 
          การท าวจิัยโดยค าแนะน าจากอาจารย์ทีป่รึกษาเพือ่แสดงให้
เห็นชัดว่านักศึกษาสามารถประยกุต์วธิคิีดแบบวิทยาศาสตร์และใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแกป้ัญหาทางคณิตศาสตร์และ
สามารถรายงานผลงานวิจัยตามหลักการเขียนบทความทางวิชาการได้ 

คงเดิม 

4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น          3(3 – 0 – 6) 
Introduction to Probability and Statistics 
           แนวคิดพื้นฐานเกีย่วกับความนา่จะเป็น การแจกแจงความ

4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น          3(3 – 0 – 6) 
Introduction to Probability and Statistics 
           ความรู้พื้นฐานเกีย่วกับสถิต ิ การวิเคราะหข์้อมูลอย่างง่าย 

ปรับปรุงให้มีเนื้อหาและหวัข้อ และยัง
สอดคล้องกับ มคอ. 1 
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น่าจะเป็น การแจกแจงแบบสุ่มที่ส าคัญ การประมาณค่า ชว่งแห่ง
ความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
การถดถอย ค่าสหสัมพันธ ์ การทดสอบไคสแควร์ สถิติไม่อิง
พารามิเตอร ์

ความน่าจะเป็น การแจกแจงความนา่จะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจก
แจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง และการแจกแจง
ของตัวอยา่งสุ่ม การประมาณค่า ช่วงแห่งความเชื่อมั่น การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การถดถอย ค่าสหสัมพันธ ์
การทดสอบไคสแควร์ สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ หรือการประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  4091203 ระบบจ านวน                    3(3 – 0 – 6) 
Number System 

ที่มา สมบัติ และทฤษฎีบทเกี่ยวกับจ านวนธรรมชาติ จ านวน
เต็ม จ านวนตรรกยะ จ านวนอตรรกยะ จ านวนจริง และจ านวน
เชิงซ้อน หรือการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

ปรับย้ายมาจากกลุ่มวิชาเฉพาะดา้นเลือก 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 

  1191601 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ 
                                                         3(2-2-5) 
Technology Digital for Learning Management in 
Mathematics 
      ศึกษาเทคโนโลยีดิจิตัล โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 
เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพิ่ม 
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  1192307 การแก้ปญัหาทางคณติศาสตร ์  3(2-2-5) 
Problem Solving in Mathematics 
     ศึกษาวิเคราะห์ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของ
ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ การแก้ปัญหาและการตั้ งปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอน
กระบวนการและยุทธวิธีในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เทคนิคการ
ตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการ
แก้ปัญหาและการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพิ่ม 

  1192602 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา   3(2-2-5) 
Learning Management in STEM Education 
      สืบค้น วิเคราะห์และสรุปวิธีการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ตามแนวทาง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) ทั้ง 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการก าหนดปัญหา ขั้นรวบรวมข้อมูล 
และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ขั้นวางแผนและ
ด าเนินการแก้ปัญหา ขั้นทดสอบประเมินผลและปรับปรุง และขั้น
น าเสนอวิธีการแก้ปัญหาผลการแก้ปัญหา หรือผลการพัฒนา 
นวัตกรรม การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การ
สร้างแผนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การสร้างแบบวัดประเมินผล
การเรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ส าหรับการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
ผ่านการปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งค าถาม แก้ปัญหา
และการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบหรือนวัตกรรมใหม่ 

เพิ่ม 

4092201 
 

ระบบจ านวน                                 3(3 – 0 – 6) 
Number System 
         ศึกษาและพิสูจน์ทฤษฎีบทเกีย่วกับ การสร้างระบบจ านวน 
จ านวนธรรมชาติ จ านวนเต็ม สมบัติต่างๆ ของจ านวนเต็ม จ านวน
ตรรกยะ จ านวนจริง จ านวนเชิงซ้อน 

  ปรับย้ายไปกลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 
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4092202 การสร้างตัวแบบทางคณติศาสตร์เบื้องต้น 3(2– 2– 5)                             
Mathematical Modelling 
        ขั้นตอนและเทคนิคในการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อการ
แก้ปัญหาด้านต่างๆ โดยกล่าวถึงการวิเคราะห์ปัญหา การก าหนดนัย
ทั่วไป การตรวจสอบนยัทั่วไป การสรุปเป็นตัวแบบ การแปล
ความหมายของค าตอบ 

4092202 การสร้างตัวแบบทางคณติศาสตร์เบื้องต้น 3(2– 2– 5)                             
Mathematical Modelling 
          ขั้นตอนและเทคนิคในการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ การ
แก้ปัญหาด้านต่างๆ การวิเคราะห์ปัญหา การก าหนดนัยทั่วไป การ
ตรวจสอบนัยทั่วไป การสรุปเป็นตัวแบบ การแปลความหมายของ
ค าตอบ 

คงเดิม 

  4092501 
 

เรขาคณติเบื้องต้น                           3(3 – 0 – 6) 
Introduction to Geometry 
         ระบบสัจพจน์ เรขาคณิตของยุคลิค พัฒนาเรขาคณิตของยุคลิค 
โดยใช้แนวทางอื่น วิเคราะห์เนื้อหาเรขาคณิตของยุคลิค โดยใช้ระบบ
สัจพจน์ การค้นพบเรขาคณิตนอกระบบยุคลิค 

ปรับย้ายมาจากกลุ่มวิชาเฉพาะดา้นบังคับ 

4093201 ทฤษฎีเซต                                   3(3 – 0 – 6) 
Set Theory 
     การสร้างทฤษฎีเซตโดยระบบสัจพจน์   สัจพจน์ของการ 
เลือก  เซตอันดับ  จ านวนเชิงการนับ  จ านวนเชิงอันดับที่ ฟัซซีเซต
เบื้องต้น 

4093201 ทฤษฎีเซต                                   3(3 – 0 – 6) 
Set Theory 
     การสร้างทฤษฎีเซตโดยระบบสัจพจน์   สัจพจน์ของการ 
เลือก  เซตอันดับ  จ านวนเชิงการนับ  จ านวนเชิงอันดับที่ ฟัซซีเซต
เบื้องต้น 

คงเดิม 

4093303 คณิตศาสตรด์ิสครีต                          3(3 – 0 – 6) 
Discrete Mathematics 
           ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์และเซต ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เทคนิค
การพิสูจน์  ทฤษฎกีารนับ  กราฟต้นไม้ และความน่าจะเป็นแบบไม่
ต่อเนื่อง ความสัมพันธก์ารเวยีนบังเกิดและการสร้างฟังก์ชัน  วงจรเชิง
วิธีจัดหมูอ่อโตมาตา  ไวยากรณ์และภาษา  ระบบเชิงพีชคณิต  โพเซต
และแลตทิช 

4093303 วิยุตคณติ                                     3(3 – 0 – 6) 
Discrete Mathematics 
           หลักการนับเบื้องต้น การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ ทฤษฎี
บททวินาม หลักการเพิ่มเข้า-ตัดออก หลักการรังนกพิราบ 
ความสัมพันธ์เวยีนบังเกิดและการสร้างฟังก์ชัน  วงจรเชิงวิธจีัดหมู่ออ
โตมาตา  ระบบเชิงพีชคณิต  โพเซตและแลตทิช หรอืการประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

ปรับปรุงให้มีเนื้อหาและหวัข้อกระชับขึน้ 

4093604 ก าหนดการเชิงเส้น                          3(2 – 2 – 5) 
 Linear Programming  
          พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับก าหนดการเชิงเส้น ปัญหา
ก าหนดการเชิงเส้น ผลเฉลยโดยกราฟ ระเบียบวิธีซิมเพลกซ์ ปัญหาคู่
เสมอกัน สภาพเสื่อมคลาย ก าหนดการเชิงจ านวนเต็ม การประยุกต์
ของก าหนดการเชิงเส้นกับปัญหาต่าง ๆ  

4093604 ก าหนดการเชิงเส้น                          3(2 – 2 – 5) 
 Linear Programming  
          พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับก าหนดการเชิงเส้น ปัญหา
ก าหนดการเชิงเส้น ผลเฉลยโดยกราฟ ระเบียบวิธีซิมเพลกซ์ ปัญหาคู่
เสมอกัน สภาพเสื่อมคลาย ก าหนดการเชิงจ านวนเต็ม การประยุกต์
ของก าหนดการเชิงเส้นกับปัญหาต่าง ๆ  

คงเดิม 
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         ฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์          ฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
 
 

4093605 คณิตศาสตรป์ระกันภัย                      3(3 – 0 – 6) 
Actuarial Mathematics  
       ทฤษฎีและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกนัภัย  ทฤษฎีความน่าจะ
เป็นของการประกันภัย ความหมายและลักษณะของการประกันภัย  
การประกันและการประกันภัยอื่นๆ  ความน่าจะเป็นของการมีชีวิต
และการตาย  การคิดดอกเบี้ย ตารางมรณะ ค่ารายปี การค านวณค่า
ประกันแบบต่าง ๆ เงินส ารองประกันชีวิต 

4093605 คณิตศาสตรป์ระกันภัย                      3(3 – 0 – 6) 
Actuarial Mathematics  
       ทฤษฎีและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกนัภัย  ทฤษฎีความน่าจะ
เป็นของการประกันภัย ความหมายและลักษณะของการประกันภัย  
การประกันและการประกันภัยอื่นๆ  ความน่าจะเป็นของการมีชีวิต
และการตาย  การคิดดอกเบี้ย ตารางมรณะ ค่ารายปี การค านวณค่า
ประกันแบบต่าง ๆ เงินส ารองประกันชีวิต 

คงเดิม 

4093701 เทคนิคการเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร์   3(2–2–5) 
Programming Techniques for Mathematics 
        หลักการและขั้นตอนการเขียนโปรแกรม ขั้นตอนวิธี   เครื่องมือ
การออกแบบโปรแกรมค าสั่งและฟังก์ชันต่าง ๆ   วิ เคราะห์โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์   ออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรม   
และการประยุกต์ใช้งานจริงได้ 

4093701 เทคนิคการเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร์   3(2–2–5) 
Programming Techniques for Mathematics 
            หลักการและขั้นตอนการเขียนโปรแกรม ขั้นตอนวิธี   
เครื่องมือการออกแบบโปรแกรมค าสั่งและฟังก์ชันต่าง ๆ   วิเคราะห์
โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์   ออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรม   
และการประยุกต์ใช้งานจริงได้ 

คงเดิม 

4093709 
 

โปรแกรมส าเร็จรปูด้านสถติิ                         3(2–2–5) 
Programming Package for Statistics 
 การใช้ โป รแกรมส า เร็จรูปด้ านสถิ ติ  เพื่ อ วิ เคราะห์
ประมวลผลข้อมูล ศึกษาการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการ
กระจาย การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ค่าสัดส่วน และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวัดความสัมพันธ์ การวัดความเชื่อมั่น และ
เชื่อถือได้ของแบบสอบถาม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
และสองทาง การทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์          

4093709 
 

โปรแกรมส าเร็จรปูด้านสถติิ                         3(2–2–5) 
Programming Package for Statistics 
 การใช้ โป รแกรมส า เร็จรูปด้ านสถิ ติ  เพื่ อ วิ เคราะห์
ประมวลผลข้อมูล ศึกษาการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการ
กระจาย การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ค่าสัดส่วน และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวัดความสัมพันธ์ การวัดความเชื่อมั่น และ
เชื่อถือได้ของแบบสอบถาม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
และสองทาง การทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์       

คงเดิม 

4094201 ทฤษฎีจ านวน                               3(3 – 0 – 6) 
Numbers Theory    การหารลง
ตัว จ านวนเฉพาะ สมภาค  ทฤษฎีบทส่วนตกค้างก าลังสอง สมการได
โอแฟนไทน ์  ฟังก์ชันของออยเลอร์ สญัลักษณ์ของเลอซ็องดร์  บทตั้ง

4093201 ทฤษฎีจ านวน                               3(3 – 0 – 6) 
Numbers Theory    การหารลง
ตัว จ านวนเฉพาะ ตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อย ทฤษฎีบทหลักมูล
ของเลขคณิต สมภาค ทฤษฎีบทส่วนตกค้างก าลังสอง สมการไดโอ

ปรับปรุงให้มีเนื้อหาและหวัข้อ 
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ของเกาส์ สัญลักษณ์ของยาโคบ ี แฟนไทน์ ฟังก์ชันในทฤษฎีจ านวน สัญลักษณ์ของเลอซ็องดร์ บทตั้ง
ของเกาส์ สัญลักษณ์ของยาโคบี หรือการประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4094202 ตรรกศาสตรเ์ชิงคณติศาสตร์               3(3 – 0 – 6) 
Mathematical   Logic    
        โครงสร้างเชิงคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย 
วิธีการพิสูจน์ การอ้างเหตุผลและความสมเหตุสมผล ตรรกศาสตร์
สัญลักษณ์และแผนภาพเวนน์ การวิเคราะห์ค่าความจริง ตารางค่า
ความจริงและระบบตรรกศาสตร์สัญลักษณ์แบบนิรนัย ตรรกศาสตร์ที่
สามารถประยุกต์ได้ 

4094202 ตรรกศาสตรเ์ชิงคณติศาสตร์               3(3 – 0 – 6) 
Mathematical   Logic    
        โครงสร้างเชิงคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย 
วิธีการพิสูจน์ การอ้างเหตุผลและความสมเหตุสมผล ตรรกศาสตร์
สัญลักษณ์และแผนภาพเวนน์ การวิเคราะห์ค่าความจริง ตารางค่า
ความจริงและระบบตรรกศาสตร์สัญลักษณ์แบบนิรนัย ตรรกศาสตร์ที่
สามารถประยุกต์ได้ 

คงเดิม 

4094301 พีชคณิตนามธรรม  2                       3(3 – 0 – 6) 
Abstract Algebra 2   
     รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน :  4093301  พีชคณิตนามธรรม 1                
            ทฤษฎีบทของซิโลว์ ริง ไอดีล โดเมนแบบยุคลิด พหุนาม  
ฟิลด์ภาคขยาย ทฤษฎีบทของกาลัวส์ 

  
 
 
 

ตัดออก 

4094302 แลตทิซเบื้องต้น                       3(3 - 0 – 6) 
Introduction to Lattices 
  รายวชิาทีต่้องเรียนมาก่อน : 4093301 พีชคณิตนามธรรม 1  
  โพเซต แลคทิซ แลตทิซบริบูรณ์ แลตทิซย่อย ไอดีล ไอดีล
มุขส าคัญไอดีลเฉพาะ แลตทิซที่มีส่วนเติมเต็ม แลตทิซผลหาร แลตทิ
ซมอดุลาร์ แลตทิซแจกแจงพีชคณิตบูลีน 

4094302 แลตทิซเบื้องต้น                       3(3 - 0 – 6) 
Introduction to Lattices 
  รายวชิาทีต่้องเรียนมาก่อน : 4093301 พีชคณิตนามธรรม  
  โพเซต แลคทิซ แลตทิซบริบูรณ์ แลตทิซย่อย ไอดีล ไอดีล
มุขส าคัญไอดีลเฉพาะ แลตทิซที่มีส่วนเติมเต็ม แลตทิซผลหาร แลตทิ
ซมอดุลาร์ แลตทิซแจกแจงพีชคณิตบูลีน 

คงเดิม 

4094303 ทฤษฎีสมการ                                 3(3 – 0 – 6) 
Theory of Equations   
รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน: 4092401 แคลคูลัสและเรขาคณิต
วิเคราะห์ 2 
 สมการพหุนาม   สมบัติของสัมประสิทธิ์และรากของ
สมการ   สมการก าลังสอง  สมการก าลังสาม  สมการก าลังสี่  การ
ประมาณรากสมการ 

4094303 ทฤษฎีสมการ                                 3(3 – 0 – 6) 
Theory of Equations   

พหุนามตัวแปรเดียว กระบวนการของฮอร์เนอร์ สูตรของ
เทย์เลอร์ สมการพหุนาม ความสัมพันธ์ระหว่างค่ารากและสัมประสิทธิ์ 
สมการก าลังสอง สมการก าลังสาม สมการก าลังสี่ รากตรรกยะ กฎของ
เดการ์ต การประมาณค่าราก หรือการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปรับปรุงให้มีเนื้อหาและหวัข้อ 
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4094504 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น                        3(3 – 0 – 6) 
Introduction  to  Graph  Theory    
            บทนิยามของกราฟ ความไมข่าดตอนของกราฟ วิถี ต้นไม ้
กราฟแบบออยเลอร์และแฮมิลตัน กราฟเชิงระนาบและภาวะคูก่ัน การ
ระบายสีของกราฟ ไดกราฟ กราฟไอโซมอร์ฟิซึมและกราฟโฮโมมอร์ฟิ
ซึม และการประยุกต์ทฤษฎีกราฟ 

4094504 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น                        3(3 – 0 – 6) 
Introduction  to  Graph  Theory    
            บทนิยามของกราฟ ความไมข่าดตอนของกราฟ วิถี ต้นไม ้
กราฟแบบออยเลอร์และแฮมิลตัน กราฟเชิงระนาบและภาวะคูก่ัน การ
ระบายสีของกราฟ ไดกราฟ กราฟไอโซมอร์ฟิซึมและกราฟโฮโมมอร์ฟิ
ซึม และการประยุกต์ทฤษฎีกราฟ 

คงเดิม 

4094505 ทอพอโลยีเบื้องต้น                           3(3 – 0 – 6) 
Introduction  to  Topology     
              แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับทอพอโลย ี ทอพอโลยบีนเส้น
จ านวนจริง ปรภิูมิอิงระยะทาง ปริภูมิเชิงทอพอโลยี ความกระชบัและ
ความเชื่อมโยง  

4094505 ทอพอโลยีเบื้องต้น                           3(3 – 0 – 6) 
Introduction  to  Topology     
              แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับทอพอโลย ี ทอพอโลยบีนเส้น
จ านวนจริง ปรภิูมิอิงระยะทาง ปริภูมิเชิงทอพอโลยี ความกระชบัและ
ความเชื่อมโยง  

คงเดิม 

4112101 สถิติวิเคราะห ์1                              3(3 – 0 – 6)  
Statistical  Analysis 1                    
 ความหมายขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ   การเก็บ
รวบรวมข้อมูล   การน าเสนอข้อมูล   การวิเคราะห์ขอ้มูลตัวเลข (ค่า
กลาง  การกระจายของข้อมูล   ต าแหน่งของข้อมูล  ความเบ้และ
ความโด่ง)  ความน่าจะเป็น  ตัวแปรสุ่ม  ค่าคาดหวังและความ
แปรปรวน  การแจกแจงแบบทวินาม  แบบปัวส์ซอง  และแบบปกต ิ 
ทฤษฎีตัวอย่างสุ่ม   การแจกแจงแบบท ี แบบไคสแควร์  และแบบเอฟ  
การประมาณค่า  และการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย   
สัดส่วน และ  ความแปรปรวนของประชากร หนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม 

4112101 สถิติวิเคราะห ์1                              3(3 – 0 – 6)  
Statistical  Analysis 1                    
 ความหมายขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ   การเก็บ
รวบรวมข้อมูล   การน าเสนอข้อมูล   การวิเคราะห์ขอ้มูลตัวเลข (ค่า
กลาง  การกระจายของข้อมูล   ต าแหน่งของข้อมูล  ความเบ้และ
ความโด่ง)  ความน่าจะเป็น  ตัวแปรสุ่ม  ค่าคาดหวังและความ
แปรปรวน  การแจกแจงแบบทวินาม  แบบปัวส์ซอง  และแบบปกต ิ 
ทฤษฎีตัวอย่างสุ่ม   การแจกแจงแบบท ี แบบไคสแควร์  และแบบเอฟ  
การประมาณค่า  และการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย   
สัดส่วน และ  ความแปรปรวนของประชากร หนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม 

คงเดิม 

4112102 สถิติวิเคราะห ์2                              3(3 – 0 – 6) 
Statistical  Analysis 2                   
            การทดสอบภาวะสารรูปสนิทดี การทดสอบความเป็นอิสระ 
การทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน   การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวและสองทาง   การวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้น   
และสหสัมพันธแ์บบธรรมดา   สถิตินอนพาราเมตริกเบื้องต้น   
อนุกรมเวลาเบื้องต้น   และเลขดรรชนี 

4112102 สถิติวิเคราะห ์2                              3(3 – 0 – 6) 
Statistical  Analysis 2                   
            การทดสอบภาวะสารรูปสนิทดี การทดสอบความเป็นอิสระ 
การทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน   การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวและสองทาง   การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น   
และสหสัมพันธแ์บบธรรมดา   สถิตินอนพาราเมตริกเบื้องต้น   
อนุกรมเวลาเบื้องต้น   และเลขดรรชนี 

คงเดิม 
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4112202 สถิติเชิงคณติศาสตร์                         3(3 – 0 – 6)  
Mathematical Statistics   
           ความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น 
ค่าคาดหวังของตัวแปรสุ่ม  โมเมนต์และฟังก์ชันที่ให้โมเมนต์   การ
แจกแจงหนึ่งตัวแปรที่ส าคัญ  การแจกแจงร่วมและการแจกแจงทาง
เดียว   การแจกแจงแบบมีเง่ือนไขและตวัแปรสุ่มอิสระ  ความ
แปรปรวนร่วม   โมเมนต์ร่วมและฟังก์ชนัที่ได้โมเมนต์ร่วม   ค่า
คาดหวังที่มีเง่ือนไข   การแจกแจงหลายตัวแปรที่ส าคัญ   ฟังก์ชันการ
แจกแจงของตัวแปรสุ่ม   ทฤษฎีตัวอยา่งสุ่ม   และการแจกแจงของตัว
สถิติ   กฎของเลขจ านวนมาก   และทฤษฎีลิมิตสู่ส่วนกลาง 

4112202 สถิติเชิงคณติศาสตร์                         3(3 – 0 – 6)  
Mathematical Statistics   
           ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น 
ค่าคาดหวังของตัวแปรสุ่ม  โมเมนต์และฟังก์ชันที่ให้โมเมนต์   การ
แจกแจงหนึ่งตัวแปรที่ส าคัญ  การแจกแจงร่วมและการแจกแจงทาง
เดียว   การแจกแจงแบบมีเง่ือนไขและตัวแปรสุ่มอิสระ  ความ
แปรปรวนร่วม   โมเมนต์ร่วมและฟงัก์ชันที่ได้โมเมนต์ร่วม   ค่า
คาดหวังที่มีเง่ือนไข   การแจกแจงหลายตัวแปรที่ส าคัญ   ฟังก์ชันการ
แจกแจงของตัวแปรสุ่ม   ทฤษฎีตัวอย่างสุ่ม   และการแจกแจงของตัว
สถิติ   กฎของเลขจ านวนมาก   และทฤษฎีลิมิตสู่ส่วนกลาง 

คงเดิม 

4113302 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์                  3(3 – 0 – 6)  
Non-parametric Statistics   
            การทดสอบภาวะสารรูปสนิทดี การทดสอบสมมุติฐาน
เกี่ยวกบัพารามิเตอร์ สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ของประชากรหนึ่งกลุ่ม 
สองกลุ่ม และหลายกลุ่ม การทดสอบความสุ่ม สหสัมพันธ์แบบไม่อิง
พารามิเตอร์  และการทดสอบสมมุติฐาน 

4113302 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์                  3(3 – 0 – 6)  
Non-parametric Statistics   
            การทดสอบภาวะสารรูปสนิทดี การทดสอบสมมุติฐาน
เกี่ยวกบัพารามิเตอร์ สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ของประชากรหนึ่งกลุ่ม 
สองกลุ่ม และหลายกลุ่ม การทดสอบความสุ่ม สหสัมพันธ์แบบไม่อิง
พารามิเตอร์  และการทดสอบสมมุติฐาน 

คงเดิม 

4121101 หลักการเขยีนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี       3(2 – 2 – 5) 
Principles of Programming 
            ศึกษาปัญหาเชิงโปรแกรม ขั้นตอนวิธีในการแก้ปญัหาเชิง
โปรแกรม  การควบคุมการไหลของขั้นตอนวิธ ีการเขยีนผังงาน  การ
เขียนโปรแกรมจากขั้นตอนวธิี การควบคุมโปรแกรม แบบล าดับ  แบบ
เลือก  แบบวนซ้ า  การก าหนดตัวแปร  การแบ่งโปรแกรมเป็นโมดูล  
การทดสอบโปรแกรมและแก้ไขข้อผิดพลาด ศึกษาการเขียนโปรแกรม
โดยการใชภ้าษาคอมพิวเตอรภ์าษาใดภาษาหนึ่ง  

4121101 หลักการเขยีนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี       3(2 – 2 – 5) 
Principles of Programming 
            ศึกษาปัญหาเชิงโปรแกรม ขั้นตอนวิธีในการแก้ปญัหาเชิง
โปรแกรม  การควบคุมการไหลของขั้นตอนวิธ ีการเขยีนผังงาน  การ
เขียนโปรแกรมจากขั้นตอนวธิี การควบคุมโปรแกรม แบบล าดับ  แบบ
เลือก  แบบวนซ้ า  การก าหนดตัวแปร  การแบ่งโปรแกรมเป็นโมดูล  
การทดสอบโปรแกรมและแก้ไขข้อผิดพลาด ศึกษาการเขียนโปรแกรม
โดยการใชภ้าษาคอมพิวเตอรภ์าษาใดภาษาหนึ่ง  

คงเดิม 

4121202 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์      3(2 – 2 – 5) 
Computer Programming Language  
          ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวธิีหลักการเขียน 
รูปแบบไวยากรณ์ประกอบภาษาคอมพวิเตอร์เกี่ยวกับค าสั่ง I/O ชนิด
ของข้อมูลแบบต่างๆ   การปฏิบัติการ   การวนรอบ โปรแกรมยอ่ย

4121202 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์      3(2 – 2 – 5) 
Computer Programming Language  
          ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวธิีหลักการเขียน 
รูปแบบไวยากรณ์ประกอบภาษาคอมพวิเตอร์เกี่ยวกับค าสั่ง I/O ชนิด
ของข้อมูลแบบต่างๆ   การปฏิบัติการ   การวนรอบ โปรแกรมยอ่ย

คงเดิม 



- 86 - 
 

 

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. 2562 เหตุผล 

และฟังก์ชั่นต่างๆ และการใช้แฟ้มข้อมูลเบื้องต้น โดยการใช้
ภาษาคอมพิวเตอร์  แบบโครงสร้าง ภาษาใดภาษาหนึ่ง  เช่น  
ปาสคาล   โคบอล   ซี   เป็นต้น  ในการฝึกเขียนและพัฒนาโปรแกรม 

และฟังก์ชั่นต่างๆ และการใช้แฟ้มข้อมูลเบื้องต้น โดยการใช้
ภาษาคอมพิวเตอร์  แบบโครงสร้าง ภาษาใดภาษาหนึ่ง  เช่น  
ปาสคาล   โคบอล   ซี   เป็นต้น  ในการฝึกเขียนและพัฒนาโปรแกรม 

กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวทิยาศาสตร์ 

4002251 ภาษาอังกฤษส าหรบัวิทยาศาสตร์         3(3 – 0 – 6) 
English for Sciences  
         อ่าน ค้นควา้หาข้อความ บทความ  รายงานการวิจัยและ
เอกสารทางวิทยาศาสตร์และให้เขยีนข้อความ น าเสนอ บทความ  
รายงานทางวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 

4002251 ภาษาอังกฤษส าหรบัวิทยาศาสตร์         3(3 – 0 – 6) 
English for Sciences  
         อ่าน ค้นคว้าหาข้อความ บทความ  รายงานการวิจัยและ
เอกสารทางวิทยาศาสตร์และให้เขียนข้อความ น าเสนอ บทความ  
รายงานทางวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 

คงเดิม 

4091902 ภาษาอังกฤษส าหรบัคณติศาสตร ์            3(3 – 0 – 6) 
English for Mathematics 
โครงสร้างภาษาอังกฤษส าหรับงานวิชาการทางคณิตศาสตร์ ศัพท์
วิชาการทางคณิตศาสตร์ ความคิดรวบยอด หลกัการและเทคนิคการ
อ่านงานวิชาการทางคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ และน าเสนอา
ผลงานทางวิชาการโดยเขียนเป็นภาษาองักฤษได้ 

  ตัดออก 

  1192401 ภาษาอังกฤษส าหรบัการจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์   3(2-2-5) 
English for Learning Management in  
Mathematics 
         สืบ ค้น รวบรวม น าเสนอค าศัพท์ทางคณิ ตศาสตร์ ฝึก
ปฏิบัติการอ่านและแปล  เนื้อหาหรือบทความทางคณิตศาสตร์  เพื่อ
น าไปประกอบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

เพิ่ม 

กลุ่มวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 

4094801 การเตรยีมฝึกประสบการณ์วชิาชีพคณติศาสตร ์ 2(90) 
Preparation of Professional Experience in Mathematics 
          จัดให้มกีิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการ

4094801 การเตรยีมฝึกประสบการณภ์าคสนาม  1(90) 
Preparation of  Field Experience 
          จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการ

ปรับลดหน่วยกิต 
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ประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ และศึกษาสังเกตและมีส่วนรว่มใน
การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐบาล หรือเอกชน 

ประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวผู้ เรียนให้มีความรู้  ทักษะ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ และศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมใน
การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐบาล หรือเอกชน 

4094802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณติศาสตร์            5(450) 
Field Experience in Mathematics 
       ให้ท าการฝึกงานที่เกีย่วกับคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
สถิติ หรือคอมพวิเตอร์กับหนว่ยงานของรัฐบาล หรือเอกชน 

4094802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณติศาสตร์            6(450) 
Field Experience in Mathematics 
 รายวชิาทีต่้องเรียนมาก่อน: 4094801 การเตรียมฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม 
      ให้ท าการฝึกงานที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
สถิติ หรือคอมพวิเตอร์กับหนว่ยงานของรัฐบาล หรือเอกชน 

ปรับเพิ่มหน่วยกิต 

4094803 
 

การเตรียมสหกิจศึกษา                1(45) 
Preparation of Cooperative Education 

จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน 
ก่อนการฝกึปฏิบัติงานตามสาขาวิชา ภายในหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของ
การประกอบอาชพี การพัฒนาตวัผู้เรียนให้มีความรู ้ ทักษะ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการศึกษา สังเกตและมีส่วนร่วม
ในการฝึกปฏบิัติงาน      

  ตัดออก 

4094804 สหกิจศึกษา                                         6(540) 
Cooperative  Education 
         การฝึกปฏิบัติงานตามสาขาวิชาภายในหนว่ยงานภาครัฐหรือ
เอกชนหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต การจัดท าโครงการ การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและ การน าเสนอโครงการตามค าแนะน าของพี่เลี้ยง 
อาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์นิเทศ เพือ่ให้เกิดทักษะ องค์ความรู้ใน
วิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชพี เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มี
คุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานที่พร้อมจะท างานได้
ทันทีเมื่อส าเร็จการศึกษา 

4094804 สหกิจศึกษา                                         6(540) 
Cooperative  Education 
รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน : 4094801 การเตรียมฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม หรือ มีการเตรียมความพรอ้มก่อนออกสหกจิศึกษาไม่น้อย
กว่า 30 ชั่วโมง 
         การฝึกปฏิบัติงานตามสาขาวิชาภายในหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต การจัดท าโครงการ การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและ การน าเสนอโครงการตามค าแนะน าของพี่ เลี้ยง 
อาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์นิเทศ เพื่อให้เกิดทักษะ องค์ความรู้ใน
วิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มี
คุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานที่พร้อมจะท างานได้
ทันทีเมื่อส าเร็จการศึกษา 

คงเดิม 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

--------------------------------------------- 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย เพื่อให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 
         ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2554"  
         ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับน้ีต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อื่นใดในส่วนท่ีได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

ข้อ 4 ในข้อบังคับน้ี 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรท่ีได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคท่ีมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษา
ปกติ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใดๆ ท่ีเป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้น     ในภาคการศึกษาปกติ 
และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนท่ีมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
แปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติส าหรับ
รายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ข้อ 6 ผู้ท่ีเข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้อง ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ท่ีเทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด 

ข้อ 7 การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 8 นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติท่ีจัดการเรียนการสอนใน
เวลาราชการ หรือท้ังในและนอกเวลาราชการ  หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได้ 
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ข้อ 9 นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอนหน่วยกิ
ตรายวิชา โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ี
มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ 10 มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการจัด
การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
 ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจ านวนชั่วโมงเรียนเป็นค่าหน่วยกิต การ
ก าหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
อุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ข้อ 12 มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษาของนักศึกษา เพื่อท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาแนะน า
แนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา 

ข้อ 13 การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต  

ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตาม
เกณฑ์ท่ีแตกต่างไปจากท่ีก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ 14 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมท้ังยื่นหลักฐานการ
ลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  

ข้อ 15 ในกรณีท่ีมีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่นักศึกษา
ท่ีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้รักษาสภาพการเป็น
นักศึกษาก็ได้  

ข้อ 16 อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชาท่ีตนสอน  

ข้อ 17 ในกรณีท่ีรายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท า
รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
 ข้อ 18 ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าท่ี ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
 ข้อ 19 ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้อาจารย์
ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 
 ข้อ 20 การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
   ข้อ 21 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีมี
ปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันส้ินสุด 
 

ประกาศ ณ วันท่ี   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แกว้) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

------------------------------------------------------- 
  โดยที่ เป็นการสมควรให้  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เพื่อก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการด าเนินการ
ประเมินผลการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย  จึงอาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา 18(2)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. 2547  ออกข้อบังคับ ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548” 
  ข้ อ  2  บ รรดาข้ อบั งคั บ  ป ระกาศ  ห รือค าสั่ ง อ่ื น ใด  ในส่ วนที่ ขั ดห รื อแย้ งกั บ          
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ 3 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาค
พิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
  ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ท าหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
   “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถัดไป”  หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ 
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการ จัด
การศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตาม
โครงการอื่นที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกต ิ
  ข้อ 5 ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท าตลอด
ภาคเรียนอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกต
พฤติกรรม เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30  ถึง 70  และ
ต้องมีการสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี  
การอนุมัติผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
  ข้อ 6 ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้ 
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   6.1 ส าหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดให้ประเมินผลการเรียนในระบบ
ค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

     ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 
A  ดีเยี่ยม (Excellent)  4.0 
B+  ดีมาก (Very Good)  3.5 
B  ดี (Good)   3.0 
C+  ดีพอใช้ (Fair Good)  2.5 
C  พอใช้ (Fair)   2.0 
D+  อ่อน (Poor)   1.5 
D  อ่อนมาก (Very Poor)  1.0  
E  ตก (Fail)   0.0 

   ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้
ระดับคะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชา
ที่เป็นวิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
   ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ผลการประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียน
ใหม่ ในกรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา 
    6.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน เพ่ิมเติม
ตามข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 

   ระดับการประเมิน      ผลการเรียน 
    PD (Pass with Distinction)        ผ่านดีเยี่ยม 
    P (Pass)        ผ่าน 
    F (Fail)         ไม่ผ่าน 

   ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบได ้ 

 ข้อ 7 ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน 

สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้ 
   Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วม
ฟังโดยไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน 

(2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแล้วและได้รับอนุมัติให้ถอน
รายวิชานั้นก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ 
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(3)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต 
และผลการศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณี ใดกรณี หนึ่ ง  
ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่ง
นักศึกษาจะต้องขอรับการประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 

(2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่นค า
ร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตให้สอบใน
รายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้ 
 การให้  “I” แก่นั กศึ กษาคน ใด  อาจารย์ ผู้ ส อนจะต้ องส่ งบั นทึ ก     
รายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 

ข้อ 8. กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จภายใน
เวลาที่ก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่
เป็น”ศูนย์” และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและ
ประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 9 ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์
ผู้สอน และก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์
ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อ่ืนใด และมิใช่รายวิชาที่
นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน รายวิชานั้นเป็น “E” หรือ 
“F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 10 ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชาที่
ได้รับการยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน  

 ข้อ 11 กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี(หลัง
อนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับ
อนุปริญญาไม่ได้  และให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ 
ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน  5  ปี 
  ข้อ 12 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้
คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
   12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตก
เป็นตัวหารด้วย 
   12.2 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียน
รายวิชาที่เป็นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่
ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น 
  ข้อ 13 นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่      มหาวิทยาลัย
ก าหนด  นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้ 
  ข้อ 14 นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลาเข้า
ชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ 60  ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามที่ก าหนด
ในข้อ 13. วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแตก่รณ ี
  ข้อ 15 นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผลการ
ประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอ่ืนที่เป็นเหตุ
สุดวิสัยอย่างยิ่ง และได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ภายใน 
15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  

 กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม  และ
ให้อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้ 
และให้บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้ 
  ข้อ 16 ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   16.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือ
สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
   16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
   16.4 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน และมีสภาพ
การเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  2  ปี  ไม่ต่ ากว่า         5 ภาค
เรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน หลักสูตร       3  ปี  
และไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่
เรียนหลักสูตร 4 ปี  และไม่ต่ ากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น นักศึกษาไม่เกิน 20      ภาคเรียน
ปกติตดิต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  5  ปี 
   16.5 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและมีสภาพ
เป็นนักศึกษาไม่เกิน  5  ปี กรณีเรียนหลักสูตร  2  ปี  และไม่ต่ ากว่า  9  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน  7  ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  3  ปี   และไม่ต่ ากว่า 12 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน  9  ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี และไม่ต่ ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน  11  ปี กรณีที่
เรียนหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 17. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
    (1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้น
ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่  2  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาค
เรียนปกติท่ี  4  ที่  6  ที่  8  ที่  10  ที่ 12  ที่ 14  และที่  16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
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    (4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ  8  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียน
หลักสูตร  2  ปี  ครบ 12  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลกัสูตร  3  ปี และครบ 16 ภาคเรียนปกติ
ติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี  ครบ  20  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร  5  ปี 
และขาดคุณสมบัติตามข้อ 16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    (5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
   17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.80  เมื่อสิ้นภาคเรียนที่  4  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร     2  ปี  
สิ้นภาคเรียนที่  6  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร  3  ปี  และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้า
เรียน กรณีหลักสูตร 4 ปี  สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 หรือไม่ผ่าน
การประเมินในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
  ข้อ 18 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง 2.00  ทั้งนี ้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย 
  ข้อ 19 นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
โทษตามควรแก่กรณีดังนี้ 
   19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
   19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
   19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  ข้อ 20 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ดังต่อไปนี้ 
   20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง      เมื่อ
เรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3 .60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ถึง3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
   ส าหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า  3 .60  และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า  3.60  ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้
ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง  3.60  แต่ไม่น้อยกว่า  
3.25  ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง 
   20.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือ
ไม่ได้ “F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะ
พิจารณาผลการเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
   20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  2  
ปี  ไม่เกิน 6 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  3  ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 4 ปี  และไม่
เกิน 10 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  5  ปี  
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   นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 
11 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 17       
ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี 
  ข้อ 21 การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นวัน
สุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน 
  ข้อ 22 ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา   
  ข้อ 23 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีเกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่  21 ธันวาคม  พ.ศ.2548 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 

---------------------------------------- 
 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพื่ออ านวยประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของ
มหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ออก
ระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอนผลการเรียน  และ
การยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
          บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชา ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ ากว่า
อนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนในระดับ
หลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึก
อาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่
เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก   
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาใดวิชา
หนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชา ใดๆ ตามหลักสูตรระดับ
เดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิต  
ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาโดย
ระบบอ่ืน ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
 ข้อ  4  ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้อง
เป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผล
การเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 
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  กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่ก าหนดในวรรค
ต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามาขอโอนหรือ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ  5  ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  
  (1)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย 
และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (2)  เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
  (3)  เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้
หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ 
   (4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดบัอนปุริญญาจากมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 6  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
  (1)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (3)  การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวชิาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วย
กิตที่ขอโอน 
   (4)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน  ข้อ 4 
ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 7  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบตัิข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (2)  เป็นนักศึกษาที่ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
  (3)  เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
  (4)  เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน  

 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอ่ืนตาม(4) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้นการ

เรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ข้อ 8  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
  (1)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C  
 (2)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้ผลการประเมิน
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย 
  (3)  ส าหรับนักศึกษาท่ีศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า  ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ  
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  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปท้ังหมด ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง  โดยไม่ต้องน า
เงื่อนไขข้อ  4  และข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  
  (5)  จ านวนหน่วยกิตท่ีได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วย
กิตรวมขั้นต่ าท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (6)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 

 (7)  รายวิชาท่ีได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของ
นักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาท่ีได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามข้อ 
8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการ
เรียนเป็นรายวิชา 

 ข้อ 9  นักศึกษาท่ีจะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาท่ีได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา 
ให้ถือเกณฑ์ดังนี ้

  (1)  ส าหรับนักศึกษาท่ีใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วยกิต เป็นหน่ึงภาคเรียน 

 (2)  ส าหรับนักศึกษาท่ีใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอื่นท่ีใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่น ให้นับผลการเรียนจ านวน 12 หน่วยกิต เป็นหนึ่ง
ภาคเรียน 

   (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนท่ีเคย
ศึกษาและได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจ านวนภาคเรียน
ต่อเนื่องกัน 

ข้อ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ 12  ให้คณะกรรมการท่ีอธิการบดีแต่งต้ัง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือ
การยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 13  นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ 14  ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ และวินิจฉัย ชี้ขาด

ในกรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันส้ินสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ.2550 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แกว้) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 



- 100 - 
 

 
 

 

 
 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ที่ 805/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

------------------------------------------------------------------------- 
 

  เพ่ือให้การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์             
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร           
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยมีหน้าที่
ยกร่างหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ อินจันทร์   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายเบญจมินทร์  อรัญเพิ่ม    ผู้ใช้บัณฑิต 
4. นายสกุล อยู่สุ่ม     ศิษย์เก่า 
5. อาจารย์เสถียร ทีทา     อาจารย์ผู้สอน 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
7. อาจารย์ ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
8. อาจารย์พัชรา ม่วงการ    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
9. อาจารย์วันวิสา พวงมาลัย    กรรมการและเลขานุการ 

   
สั่ง  ณ  วันที่    28   พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ) 
    รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ที่ 806/2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
------------------------------------------------------------------------- 

 
  เพ่ือให้การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์             
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร           
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เพ่ือให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
ดังนี้ 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายเบญจมินทร์  อรัญเพิ่ม    ผู้ใช้บัณฑิต 
4. นางสาวอัจฉราพร เมทา    ศิษย์เก่า 
5. นางสาวดลยา อยู่กรัด     นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
6. อาจารย์เสถียร ทีทา     อาจารย์ผู้สอน 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
8. อาจารย์ ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
9. อาจารย์พัชรา ม่วงการ    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
10. อาจารย์วันวิสา พวงมาลัย    กรรมการและเลขานุการ 

 
สั่ง  ณ  วันที่  28  พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ) 
    รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก ง 
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

นายนิรุตติ์  พิพรรธนจินดา  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา  

ปี    ชื่อปริญญา    สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2555  วท.ด. (คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 2549  วท.ม. (คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 2545  ค.บ. (คณิตศาสตร์)  สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

ภาระงานสอน  

รายวิชาที่รับผิดชอบ 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา     น(ท-ป-อ) 
 4091201   หลักการคณิตศาสตร์    3 (3-0-6) 

4091401  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1  3 (3-0-6) 
4091902   ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์  3 (3-0-6) 

 4092401   แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2  3 (3-0-6) 
4092501   เรขาคณิตเบื้องต้น   3 (3-0-6) 
4092601  พีชคณิตเชิงเส้น 1   3 (3-0-6) 

 4093201   ทฤษฎีเซต    3 (3-0-6) 
4094504  ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น                         3 (3-0-6) 
4094902  โครงงานทางคณิตศาสตร์   2 (0-4-2) 

   

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
Pipattanajinda, N. & Kim, Y. (2015, June). Trees with diameter 5 and non-singular 

complement. Adv. Appl. Discrete Math, 16, (2), pp. 111-124. 
Pipattanajinda, Nirutt; Kim, Yangkok, (2015, November). New Method for Finding 

the Determinant of a Matrix. Proceeding: 7th International Science, 
Social Sciences, Engineering and Energy Conference, 24-26 November 
2015 , 243-248 
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นายชลธิศ  เสือนุ่ม  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

 ปี  ชื่อปริญญา      สถานบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2560 ปร.ด. (คณิตศาสตร์)(ปริญญาโทควบปริญญาเอก)    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 2556 วท.บ. (คณิตศาสตร์)    มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ภาระงานสอน  

 รายวิชาที่รับผิดชอบ 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา     น(ท-ป-อ) 
 4091201   หลักการคณิตศาสตร์    3 (3-0-6) 

4091401  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1  3 (3-0-6) 
 4092401   แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2  3 (3-0-6) 

4092601  พีชคณิตเชิงเส้น 1   3 (3-0-6) 
4093201   ทฤษฎีเซต    3 (3-0-6) 

 4094404  การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์  3 (3-0-6) 
4094902  โครงงานทางคณิตศาสตร์   2 (0-4-2) 
 

ผลงานทางวิชาการ 
Suanoom, C. &  Khuangsatung , W. (2018, May). Approximation of common  
             solutions to proximal split feasibility problems and fixed point  
             problems in Hilbert spaces. Thai Journal of Mathematics, 16, (4),  
             pp. 168-183. 
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นายไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนา  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

 ปี      ชื่อปริญญา     สถานบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2545  วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 2542  ค.บ. (คณิตศาสตร์)   สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

ภาระงานสอน  

 รายวิชาที่รับผิดชอบ 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา     น(ท-ป-อ) 

4091401  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1  3 (3-0-6) 
4091902   ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์  3 (3-0-6) 

 4092401   แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2  3 (3-0-6) 
 4093708   โปรแกรมส าเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์  3 (2-2-5) 

4094404  การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์  3 (3-0-6) 
 4094407   ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข   3 (3-0-6) 

4094902  โครงงานทางคณิตศาสตร์   2 (0-4-2) 
 
ผลงานทางวิชาการ 
พิกุลแก้ว มืดอินทร์ และไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา. (2561,มกราคม – มิถุนายน). เศษส่วนลักก้ีบาง 

เศษส่วน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท), 5, (1), หน้า 91-107. 
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นางวันวิสา พวงมาลัย ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

 ปี       ชื่อปริญญา    สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2557  วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 2555  วท.บ. (คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ภาระงานสอน  

รายวิชาที่รับผิดชอบ 
 รหัสวิชา                    ชื่อวิชา                                         น(ท-ป-อ) 

4091401  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1  3 (3-0-6) 
4091902   ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์  3 (3-0-6) 

 4092401   แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2  3 (3-0-6) 
4092601  พีชคณิตเชิงเส้น 1   3 (3-0-6) 

 4093402  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ   3 (3-0-6) 
 4094407   ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข   3 (3-0-6) 

4094902  โครงงานทางคณิตศาสตร์   2 (0-4-2) 

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
Puangmalai, W & Puangmalai, J. (2019, May). Finite-time Stability of Linear  
             System with Interval Time-varying Delay by using Wirtinger-based  
             inequality. The 24th Annual Meeting in Mathematics (AMM2019), 
             24, pp. 159-165. 

 



- 107 - 
 

 
 

นางสาวพัชรา  ม่วงการ ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

 ปี       ชื่อปริญญา    สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2557  กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

(คณิตศาสตร์ศึกษา))  
 2551  ค.บ. (คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ภาระงานสอน  

รายวิชาที่รับผิดชอบ 
 รหัสวิชา                    ชื่อวิชา                                         น(ท-ป-อ) 

4091401  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1  3 (3-0-6) 
4093604   ก าหนดการเชิงเส้น   3 (3-0-6) 
4094901   สัมมนาคณิตศาสตร์   3 (2-2-5) 
4094902  โครงงานทางคณิตศาสตร์   2 (0-4-2) 
4112101   สถิติวิเคราะห์ 1    3 (3-0-6) 

ผลงานทางวิชาการ 
Suanoom, C. & Chanmanee, C. and Muangkarn, P. (2019, May) Fixed point  
              theorems for R′′-Kanan mapping in b-metric spaces. The 24th Annual  

           Meeting in Mathematics (AMM2019), 24, pp. 79-89. 
 

 

 

 


