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หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาคณติศาสตร์ 
หลกัสูตรใหม่    พ.ศ.2549 

 
 
1. ช่ือหลกัสูตร 
 ภาษาไทย  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 
 ภาษาองักฤษ  Bachelor  of  Science  Program  in  Mathematics 
2. ช่ือปริญญา 
 ช่ือเตม็   วทิยาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์) 
    Bachelor  of  Science  (Mathematics) 
 ช่ือยอ่   วท.บ.  (คณิตศาสตร์) 
    B.Sc.   (Mathematics) 
3. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
4. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 4.1 ปรัชญาของหลกัสูตร 
         ผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรีสาขาวชิาคณิตศาสตร์ใหมี้ความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎี และเชิง
ประยกุตอ์นัเป็นรากฐานแห่งพลงัปัญ                                       ญา   รู้จกัคน้ควา้หาความรู้เพื่อพฒันาตนเอง
และทอ้งถ่ิน  และเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ 
 4.2 วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
   4.2.1  เพื่อผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ท่ีจ  าเป็นต่อการพฒันา
ทอ้งถ่ินตอบสนองความตอ้งการของหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งทางภาครัฐและเอกชน   
                           4.2.2  เพื่อผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นพลเมืองดีของสังคม  สามารถด ารงชีวิตอยา่งมีความสุข   
เห็นคุณค่าของธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอ้มและภูมิปัญญาไทย 
                           4.2.3  เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้ความสามารถในการตดัสินใจแกปั้ญหาต่าง ๆ  อยา่งมีระบบ 
5. ก าหนดการเปิดสอน 
 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2550 
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6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 6.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 6.2 เป็นผูมี้คุณสมบัติอ่ืนครบถ้วน  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเร่ืองการรับ          
นกัศึกษา 
7. การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 
 การคดัเลือกผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการของมหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร 
8. ระบบการศึกษา 
 8.1 ระบบการจดัการศึกษา 
  ใชร้ะบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์  การเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้มีระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต     
โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงไดก้บัภาคการศึกษาปกติ 
 8.2 การคิดหน่วยกิต 
  8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง                
ต่อภาคการศึกษาปกติใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
  8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบติัท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา
ปกติใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
  8.2.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามท่ีใชฝึ้กไม่นอ้ยกวา่ 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ    
ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยระบบทวภิาค 
  8.2.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายท่ีใชเ้วลาท า    
โครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่นอ้ยกวา่  45  ชัว่โมงต่อการศึกษาภาคปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
ระบบ ทวภิาค 
9. ระยะเวลาการศึกษา 
 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา           
และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
10. การลงทะเบียนเรียน 
 10.1 ให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่นอ้ยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิตในแต่ละภาค
การศึกษาปกติ 
 10.2  การลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนใหล้งทะเบียนไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิต 
 10.3  การลงทะเบียนท่ีมีจ านวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ขอ้ 10.1 และ 10.2 ให้อยูใ่นดุลพินิจ     
ของคณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัไดแ้ต่งตั้ง 
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11. การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา 
 การวดัผลและการส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร            
วา่ดว้ยการประเมินผลการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี 
12. อาจารย์ผู้สอน 
  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

ผลงานทางวชิาการ 

1 นายวิสิฐ  ธญัญะวนั วท.ม.  
(การสอนคณิตศาสตร์) 
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 
 

อาจารย ์
ระดบั 7 

ต ารา   
-  คณิตศาสตร์ 2 
-  พีชคณิตนามธรรม 

2 นายวรัิช  เน้ือไม ้ วท.บ.  
(คณิตศาสตร์ศึกษา) 

อาจารย ์
ระดบั 7 

 

3 นางสาวนฤมล   
จนัโทสถ 

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

อาจารย ์
ระดบั 7 

 

4 นายเสถียร  ทีทา กศ.ม.(วดัผลการศึกษา) 
ศษ.บ. (คณิตศาสตร์) 
                                                                                                                                                                                                                                                

อาจารย ์
ระดบั 7 

-  เอกสารประกอบการ
สอนสถิติส าหรับการวิจยั 
-  ผา่นการฝึกอบรมการ
ใชส้ถิติส าหรับการวจิยั  
-  ผา่นการฝึกอบรมสถิติ
ชั้นสูงส าหรับการวจิยั 

5 นายไพชยนต ์  
สิริเสถียรวฒันา 

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

อาจารย ์
ระดบั 5 

-  ผา่นการอบรม
โปรแกรม scilab  ช่วย
แกปั้ญหาทางวศิวกรรม 
(นครปฐม) 
-   ผา่นการอบรม
โปรแกรมทางดา้น
คณิตศาสตร์ (บุรีรัมย)์ 
-  ผา่นการอบรมการสอน
คณิตศาสตร์ (เชียงใหม่) 
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13.  จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีคาดวา่จะรับและจบในแต่ละปีการศึกษา 

 
 

นักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2550 2551 2552 2553 2554 
ชั้นปี  1 

ชั้นปี  2 
ชั้นปี  3 
ชั้นปี  4 

30 
- 
- 
- 

30 
30 
- 
- 

30 
30 
30 
- 

30 
30 
30 
30 

30 
30 
30 
30 

รวม 30 60 90 120 120 
จ านวนนกัศึกษาท่ีคาดวา่

จะส าเร็จการศึกษา 
- - - 30 30 

 

14.  สถานทีแ่ละอุปกรณ์การสอน 
14.1 อาคารสถานท่ี 

 

ล าดับที ่ รายการ จ านวนทีม่ีอยู่แล้ว จ านวนทีต้่องการเพิม่ 
1 
2 
3 
4 

หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
หอ้งเรียน 
หอ้งสมุด 
หอ้งสมุดภาควชิา 

1 
- 
1 
1 

2 
4 
1 
1 

14.2  อุปกรณ์การสอน 

 

ล าดับที ่ รายการ จ านวนทีม่ีอยู่แล้ว จ านวนทีต้่องการเพิม่ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

ชุดคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองฉายภาพข้ามศีรษะ 

ชุดวดีิทศัน์และเคร่ืองรับโทรทศัน์ 
เคร่ืองพิมพแ์บบเลเซอร์ 
เคร่ืองพิมพสี์ 
เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
เคร่ืองถ่ายส าเนาระบบดิจิตอล 
เคร่ืองฉายภาพทึบแสง 
โปรเจคเตอร์ 

15 ชุด 
3 เคร่ือง 

- 
2 
1 
- 
- 
- 
- 

30 ชุด 
5 เคร่ือง 
1 เคร่ือง 
2 เคร่ือง 
1 เคร่ือง 
1 เคร่ือง 
1 เคร่ือง 
1 เคร่ือง 
1 เคร่ือง 
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15. ห้องสมุด   
15.1  เอกสาร / ต าราภาษาไทย      จ านวน     292 เล่ม 

  15.2  เอกสาร / ต าราภาษาต่างประเทศ     จ านวน       60 เล่ม 
16. งบประมาณ 
 

ปีงบประมาณ 2550 2551 2552 2553 2554 
จ านวนนกัศึกษา 30 60 90 120 120 
งบประมาณ 240,000 480,000 720,000 960,000 960,000 

 

17. หลกัสูตร 
                17.1 จ  านวนหน่วยกิต 

แบบเอกเด่ียว  จ  านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่      132     หน่วยกิต 
แบบเอก- โท   จ  านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่      132     หน่วยกิต 

                17.2 โครงสร้างหลกัสูตร 
มีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตแต่ละหมวดวชิาและแต่ละกลุ่มวชิาดงัน้ี 

 
 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์มาตรฐาน                            

หลกัสูตร
ระดับอุดมศึกษา  

พ.ศ. 2548 

โครงสร้างหลกัสูตร 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
    1.1  กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 
    1.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
    1.3  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
    1.4  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
    1.5  กลุ่มวชิาพลศึกษาและนนัทนาการ 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ 

2.1 วชิาแกน 
    2.2  วชิาเอก       
    2.3  วชิาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี 

ไม่นอ้ยกวา่ 30  หน่วยกิต 
 
 
 
 

 
ไม่นอ้ยกวา่ 84  หน่วยกิต 

 
 

 
ไม่นอ้ยกวา่ 6  หน่วยกิต 

ไม่นอ้ยกวา่ 34  หน่วยกิต 
9    หน่วยกิต 
8    หน่วยกิต 
6    หน่วยกิต 
9    หน่วยกิต 
2    หน่วยกิต 

ไม่นอ้ยกวา่ 92  หน่วยกิต 
18    หน่วยกิต 
69    หน่วยกิต 
5   หน่วยกิต 

ไม่นอ้ยกวา่  6   หน่วยกิต 

หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่120 หน่วยกิต ไม่นอ้ยกวา่132 หน่วยกิต 
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                17.3 รายวชิา 
17.3.1  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่นอ้ยกวา่  34   หน่วยกิต 

 (รายละเอียดในภาคผนวก  ก) 
17.3.2  หมวดวชิาเฉพาะ                ไม่นอ้ยกวา่             92   หน่วยกิต 

17.3.2.1 วชิาแกนวทิยาศาสตร์ 
 

รหสัวชิา ช่ือวชิา น(ท- ป - อ)           
4011101 
4021101 
4031101 
4091401 
4002251 

หลกัฟิสิกส์ 
หลกัเคมีทัว่ไป 
หลกัชีววทิยา 
แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 1  
ภาษาองักฤษส าหรับวทิยาศาสตร์ 

4(3 – 3 – 7) 
4(3 – 3 – 7) 
4(3 – 3 – 7) 
3(3 – 0 – 6) 
3(2 – 2 – 5) 

 

17.3.2.2 วชิาเอก 
        แบบเอกเด่ียว        ไม่นอ้ยกวา่     69   หน่วยกิต 

      แบบเอก – โท       ไม่นอ้ยกวา่                     45   หน่วยกิต 
                      -   วชิาบงัคบั เอกทุกแบบเรียน                33   หน่วยกิต 

 

รหสัวชิา ช่ือวชิา น(ท- ป - อ)           
4091201 หลกัการคณิตศาสตร์ 3(3 – 0 – 6) 
4091901 ภาษาองักฤษส าหรับคณิตศาสตร์ 3(3 – 0 – 6) 
4092201 ระบบจ านวน 3(3 – 0 – 6) 
4092401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 2 3(3 – 0 – 6) 
4092601 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3 – 0 – 6) 
4093301 พีชคณิตนามธรรม 1 3(3 – 0 – 6) 
4093401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 3 3(3 – 0 – 6) 
4093708 โปรแกรมส าเร็จรูปดา้นคณิตศาสตร์ 3(2 – 2 – 5) 
4094404 การวเิคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3 – 0 – 6) 
4094901 สัมมนาคณิตศาสตร์ 3(3 – 0 – 6) 
4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบ้ืองตน้ 3(3 – 0 – 6) 
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          -  วชิาเลือก  
               แบบเอกเด่ียว      ไม่นอ้ยกวา่     36   หน่วยกิต 
               แบบเอก – โท     ไม่นอ้ยกวา่       12   หน่วยกิต 
                                               เลือกจากรายวชิาต่อไปน้ี 

รหสัวชิา ช่ือวชิา น(ท- ป - อ)           
4091101 คณิตศาสตร์ 1 2(2 – 0 – 4) 
4091102 คณิตศาสตร์ 2 2(2 – 0 – 4) 
4091103 คณิตศาสตร์ 3 2(2 – 0 – 4) 
4091104 คณิตศาสตร์ 4 2(2 – 0 – 4) 
4091701 เทคนิคการเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ 3(2 – 2 – 5) 
4092202 ตวัแบบทางคณิตศาสตร์ 3(3 – 0 – 6) 
4092602 พีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3 – 0 – 6) 
4093101 ประวติัและปรัชญาคณิตศาสตร์ 3(3 – 0 – 6) 
4093201 ทฤษฎีเซต 3(3 – 0 – 6) 
4093302 การสร้างตน้แบบและการจ าลองสถานการณ์ 3(2 – 2 – 5) 
4093303 คณิตศาสตร์เตม็หน่วย 3(3 – 0 – 6) 
4093402 สมการเชิงอนุพนัธ์สามญั 3(3 – 0 – 6) 
4093501 รากฐานเรขาคณิต 3(3 – 0 – 6) 
4093604 ก าหนดการเชิงเส้น 3(3 – 0 – 6) 
4093605 คณิตศาสตร์ประกนัภยั 3(3 – 0 – 6) 
4093606 ทฤษฎีเกม 3(3 – 0 – 6) 
4093608 ทฤษฎีดอกเบ้ีย 3(3 – 0 – 6) 
4094201 ทฤษฎีจ านวน 3(3 – 0 – 6) 
4094202 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3 – 0 – 6) 
4094301 พีชคณิตนามธรรม 2 3(3 – 0 – 6) 
4094303 ทฤษฎีสมการ 3(3 – 0 – 6) 
4094401 สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย 3(3 – 0 – 6) 
4094402 แคลคูลสัชั้นสูง 3(3 – 0 – 6) 
4094403 การวเิคราะห์เวกเตอร์และเทนเซอร์ 3(3 – 0 – 6) 
4094405 การวเิคราะห์จ านวนจริงเบ้ืองตน้ 3(3 – 0 – 6) 
4094406 การวเิคราะห์จ านวนเชิงซอ้นเบ้ืองตน้ 3(3 – 0 – 6) 
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รหสัวชิา ช่ือวชิา น(ท- ป - อ)           
4094407 การวเิคราะห์เชิงตวัเลข 3(3 – 0 – 6) 
4094408 การวเิคราะห์จ านวนจริง 1 3(3 – 0 – 6) 
4094409 การวเิคราะห์จ านวนจริง 2 3(3 – 0 – 6) 
4094410 การวเิคราะห์จ านวนเชิงซอ้น 1 3(3 – 0 – 6) 
4094411 การวเิคราะห์จ านวนเชิงซอ้น 2 3(3 – 0 – 6) 
4094412 การวเิคราะห์เชิงฟังกช์นั 3(3 – 0 – 6) 
4094501 เรขาคณิตนอกแบบของยคุลิด 3(3 – 0 – 6) 
4094502 เรขาคณิตเชิงภาพฉาย 3(3 – 0 – 6) 
4094503 เรขาคณิตเชิงอนุพนัธ์ 3(3 – 0 – 6) 
4094504 ทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน้ 3(3 – 0 – 6) 
4094505 ทอพอโลยเีบ้ืองตน้ 3(3 – 0 – 6) 
4094603 ทฤษฎีรหสั 3(3 – 0 – 6) 
4094604 ทฤษฎีออพทิไมเซชนัและการประยกุต์ 3(3 – 0 – 6) 
4094605 ทฤษฎีควบคุม 3(3 – 0 – 6) 
4094606 ทฤษฎีสินคา้คงคลงั 3(3 – 0 – 6) 
4094902 การศึกษาเอกเทศทางคณิตศาสตร์ 3(3 – 0 – 6) 
4112101 สถิติวเิคราะห์ 1 3(3 – 0 – 6) 
4112102 สถิติวเิคราะห์ 2 3(3 – 0 – 6) 
4112202 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1 3(3 – 0 – 6) 
4112203 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 2 3(3 – 0 – 6) 
4113301 การวเิคราะห์การถดถอย 3(3 – 0 – 6) 
4113302 สถิตินอนพาราเมตริก 3(3 – 0 – 6) 
4113303 การวเิคราะห์อนุกรมเวลา 3(3 – 0 – 6) 
4113304 เทคนิคการสุ่มตวัอยา่ง 3(3 – 0 – 6) 
4113305 แผนแบบการทดลอง 1 3(3 – 0 – 6) 
4113306 แผนแบบการทดลอง 2 3(3 – 0 – 6) 
4113408 วธีิการท าส ามะโนและการส ารวจเบ้ืองตน้ 3(3 – 0 – 6) 
4113501 การวจิยัด าเนินงาน 1 3(3 – 0 – 6) 
4113502 การวจิยัด าเนินงาน 2 3(3 – 0 – 6) 
4113504 การวจิยัด าเนินงานเบ้ืองตน้ 3(3 – 0 – 6) 
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รหสัวชิา ช่ือวชิา น(ท- ป - อ)           
4114201 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1 3(3 – 0 – 6) 
4114203 ทฤษฎีการตดัสินใจ 3(3 – 0 – 6) 
4114301 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 3(3 – 0 – 6) 
4114308 การวจิยัเบ้ืองตน้ 3(3 – 0 – 6) 
4121104 หลกัการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวธีิ 3(2 – 2 – 5) 
4121202 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 3(2 – 2 – 5) 
4121401 ระบบปฏิบติัการ 1    3(2 – 2 – 5) 
4122201 ฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้ 3(2 – 2 – 5) 
4122202 โครงสร้างขอ้มูล    3(2 – 2 – 5) 
4122303 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมยัใหม่ 3(2 – 2 – 5) 
4122502 การวเิคราะห์และการออกแบบระบบ  3(2 – 2 – 5) 
4123302 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 2 3(2 – 2 – 5) 
4123601             โปรแกรมประยกุตด์า้นสถิติและวจิยั 3(2 – 2 – 5) 
4123617 การประยกุตใ์ชง้านมลัติมิเดีย       3(2 – 2 – 5) 
4123702 ระบบการส่ือสารขอ้มูล 3(2 – 2 – 5) 

 

   วชิาโท              ไม่นอ้ยกวา่              24   หน่วยกิต 

               บงัคบั    12   หน่วยกิต 
 

รหสัวชิา ช่ือวชิา น(ท- ป - อ)           
4091201 หลกัการคณิตศาสตร์ 3(3 – 0 – 6) 
4091401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 1 3(3 – 0 – 6) 
4092201 ระบบจ านวน 3(3 – 0 – 6) 
4092401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 2 3(3 – 0 – 6) 

 

                     เลือกจากวชิาเอกท่ีไม่ซ ้ าวชิาบงัคบัไม่นอ้ยกวา่       12  หน่วยกิต 
 

17.3.2.3 วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ                        5  หน่วยกิต 
4094802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพคณิตศาสตร์                             5(450  ชัว่โมง) 

 

                           17.3.3  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกวา่               6   หน่วยกิต 
                                      ใหเ้ลือกเรียนวชิาใด ๆ  ในหลกัสูตรมหาวทิยาลยั   หรือสถาบนัอุดมศึกษา  โดยไม่
ซ ้ ากบัรายวชิาท่ีเคยเรียนมาแลว้  และตอ้งไม่เป็นรายวชิาท่ีก าหนดใหเ้รียน  โดยไม่นบัหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส าเร็จหลกัสูตรของสาขาวชิาคณิตศาสตร์ 
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               17.4 แผนการศึกษา 
ช้ันปีที ่ 1 

ภาคเรียนที ่ 1 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 5 
 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 4 
 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 2 
 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 5 

4091401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์  1 3(3-0-6) 
                      รวม 19 

 
ภาคเรียนที ่ 2 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 2 
 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 4 
 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 4 
 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 
 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวชิาพลศึกษาและนนัทนาการ 2 

4002251 ภาษาองักฤษส าหรับวทิยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
4091201 หลกัการคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

                      รวม 20 
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ช้ันปีที ่ 2 

ภาคเรียนที ่ 1 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 2 
 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 

4031101 หลกัชีววทิยา 4(3-3-7) 
4091901 ภาษาองักฤษส าหรับคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
4092401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์  2 3(3-0-6) 
4092201 ระบบจ านวน 3(3-0-6) 

 กลุ่มวชิาเอก(เลือก) 3 
                      รวม 20 

 
ภาคเรียนที ่ 2 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
4021101 หลกัเคมีทัว่ไป 4(3-3-7) 
4092601 พีชคณิตเชิงเส้น  1 3(3-0-6) 
4093401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์  3 3(3-0-6) 
4093708 โปรแกรมส าเร็จรูปดา้นคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

 กลุ่มวชิาเอก(เลือก) 6 
                      รวม 19 

 

ช้ันปีที ่ 3 
ภาคเรียนที ่ 1 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
4011101 หลกัฟิสิกส์ 4(3-3-7) 

 กลุ่มวชิาเอก(เลือก) 12 
 หมวดวชิาเลือกเสรี 3 

                      รวม 19 
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ภาคเรียนที ่ 2 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
4093301 พีชคณิตนามธรรม  1 3(3-0-6) 
4094405 การวเิคราะห์จ านวนจริงเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

 กลุ่มวชิาเอก(เลือก) 6 
                      รวม 15 

 
ช้ันปีที ่ 4 

ภาคเรียนที ่ 1 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
4094802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพคณิตศาสตร์ 5(450) 

                      รวม 5 
 

ภาคเรียนที ่ 2 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
4094901 สัมมนาคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

 กลุ่มวชิาเอก(เลือก) 9 
 หมวดวชิาเลือกเสรี 3 

                      รวม 15 
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17.5 ค าอธิบายรายวชิา 
       

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                                              น(ท –ป –อ) 
  

4091101 คณติศาสตร์  1                                                                                               2(2 – 0 – 4) 
Mathematics  1 
                      ศึกษาเก่ียวกบั เซต   ระบบจ านวนจริง   ตรรกศาสตร์   สมการ   วธีิอุปนยั
เชิงคณิตศาสตร์   ทฤษฎีบททวนิาม   
 

4091102 คณติศาสตร์  2                                                                                               2(2 – 0 – 4) 
Mathematics  2 
                      ศึกษาโครงสร้างของคณิตศาสตร์   ฟังกช์นัและกราฟ   วธีิอุปนยัเชิง
คณิตศาสตร์   จ  านวนเชิงซอ้น  เรขาคณิตวา่ดว้ยเส้นตรงและภาคตดักรวย 
 

4091103 คณติศาสตร์  3                                                                                               2(2 – 0 – 4) 
Mathematics  3 
                       รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน   4091101    คณิตศาสตร์ 1 
                       ศึกษาเก่ียวกบั  เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท ์  เรขาคณิตวเิคราะห์วา่ดว้ย
เส้นตรงและภาคตดักรวย                       
 

4091104 คณติศาสตร์  4                                                                                               2(2 – 0 – 4) 
Mathematics  4 
                       รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน   4091102    คณิตศาสตร์ 2 
                        ศึกษาเก่ียวกบั  ลิมิต และความต่อเน่ือง  อนุพนัธ์ของฟังกช์นั   การ
ประยกุตข์องอนุพนัธ์   อินเดฟฟินนิทอินทิกรัล 
 

4091201 หลกัการคณติศาสตร์                                                                                      3(3 – 0 – 6) 
Principle of Mathematics 
                        ศึกษาเก่ียวกบั  ธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์   จ  านวนจริง    
ตรรกศาสตร์  การพิสูจน์  เซต  ความสัมพนัธ์และฟังกช์นั  (เนน้วธีิการพิสูจน์) 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                                              น(ท –ป –อ) 
  

4091401 แคลคูลสัและเรขาคณติวเิคราะห์  1                                        3(3 – 0 – 6) 
Calculus  and  Analytic  Geometry 1 
                          ศึกษาเก่ียวกบัเรขาคณิตวเิคราะห์บนระนาบ  วา่ดว้ย เส้นตรง  วงกลม  
และภาคตดักรวย ลิมิตของฟังกช์นั  ฟังกช์นัต่อเน่ือง  อนุพนัธ์  การหาอนุพนัธ์ของ
ฟังกช์นัพีชคณิต  ฟังกช์นัอดิสัย  การประยกุตอ์นุพนัธ์  และอินทิกรัล 
 

4091701 เทคนิคการเขียนโปรแกรมทางคณติศาสตร์                                                   3(2 – 2 – 5) 
Programming   Techniques  for  Mathematics 
                          ศึกษาหลกัการและขั้นตอนการเขียนโปรแกรม อลักอริทึม   เคร่ืองมือ
การออกแบบโปรแกรมค าสั่งและฟังกช์นัต่าง ๆ   วเิคราะห์โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์   
สามารถออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรม   รวมทั้งสามารถน าไปประยกุตใ์ชง้าน
จริงได ้
 

4091901 ภาษาองักฤษส าหรับคณติศาสตร์                                                                   3(2 – 2 – 5) 
English for Mathematics 

                          ศึกษาโครงสร างภาษาองักฤษส  าหรับงานวชิาการทางคณิตศาสตร
  ศพัท วชิาการทางคณิตศาสตร  ความคิดรวบยอด  หลกัการและเทคนิคการอ
านงานวชิาการทางคณิตศาสตร ท่ีเป นภาษาองักฤษ และน าเสนอาผลงานทาง

วชิาการโดยเขียนเป็นภาษาองักฤษได ้
 

4092201
  
 

ระบบจ านวน                                                                3(3 – 0 – 6) 
Number  System 
                       ศึกษาและพิสูจน์ทฤษฎีบทเก่ียวกบั การสร้างระบบจ านวน จ านวน
ธรรมชาติ จ านวนเตม็ สมบติัต่างๆ ของจ านวนเตม็ จ  านวนตรรกยะ จ านวนจริง จ านวน
เชิงซอ้น 

 

4092202 ตัวแบบทางคณติศาสตร์                                         3(2 – 2 – 5) 
Mathematical Model 
             ศึกษาขั้นตอนและเทคนิคในการสร้างตวัแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อการ
แกปั้ญหาดา้นต่างๆ โดยกล่าวถึงการวเิคราะห์ปัญหา การก าหนดนยัทัว่ไป การ
ตรวจสอบนยัทัว่ไป การสรุปเป็นตวัแบบ การแปลความหมายของค าตอบ 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                                              น(ท –ป –อ) 
  

4092401 แคลคูลสัและเรขาคณติวเิคราะห์  2                                                                3(3 – 0 – 6) 
Calculus  and  Analytic  Geometry 2 
             รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :4091401แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์1     
                          ศึกษาเก่ียวกบั พิกดัเชิงขั้ว   สมการอิงตวัแปรเสริม อินทิกรัลจ ากดัเขต 
เทคนิคการอินทิเกรต   การประยกุตอิ์นทิกรัลจ ากดัเขต   อนุพนัธ์ และอินทิกรัลของ
ฟังกช์นัในพิกดัเชิงขั้ว   อินทิกรัลไม่ตรงแบบ   หลกัเกณฑโ์ลปิตาล ล าดบัและอนุกรม   
อนุกรมก าลงั 
 

4092601
  
 

พชีคณติเชิงเส้น 1                                                        3(3 – 0 – 6) 
Linear  Algebra 1  
             ศึกษาเก่ียวกบั เวคเตอร์ เวคเตอร์สเปช ฐาน มิติ การแปลงเชิงเส้น 
เมตริกซ์และการด าเนินการบนเมตริกซ์  เมตริกซ์ชนิดพิเศษ  การหาอินเวอร์ส การเจน 
เนอรัลไลซ์อินเวอร์สของเมตริกซ์ ความคลา้ยของแคโนนิคลัฟอร์มสมมูลเชิงวธีิจดัหมู่ 
 

4092602
  

พชีคณติเชิงเส้น 2                                                         3(3 - 0 – 6) 
Linear  Algebra 2  
                        ศึกษาการเปล่ียนรูปแบบของเมตริกซ์ ซ่ึงไม่ใช่เมตริกซ์เอกฐาน   เป็น
เมตริกซ์สามเหล่ียมและเมตริกซ์เฉียง  ทฤษฎีบทของค่าไอเกน  และเวกเตอร์ไอเกน  
การใชเ้มตริกซ์  ศึกษาเก่ียวกบัเวกเตอร์ 
 

4093101 ประวตัิและปรัชญาคณติศาสตร์                                                       3(3 – 0 – 6) 
History  and  Philosophy  of  Mathematics 
             ศึกษาเก่ียวกบั คณิตศาสตร์วา่ดว้ยระบบจ านวนของชาติต่าง ๆ  ตั้งแต่
สมยัก่อนศตวรรษท่ี  17   ปรัชญาคณิตศาสตร์   และแนวคิดบางประการเก่ียวกบั
คณิตศาสตร์ปัจจุบนั ใหศึ้กษาถึงประวติัและผลงานเด่นๆ  ของนกัคณิตศาสตร์ท่ีส าคญัๆ 
ตลอดจนใหท้ราบความเป็นมาของการศึกษาวชิาคณิตศาสตร์ในประเทศไทย 
 

4093201 ทฤษฎีเซต                                3(3 – 0 – 6) 
Set  Theory 
                          ศึกษาเก่ียวกบั การสร้างทฤษฎีเซตโดยอาศยัระบบสัจพจน์   สัจพจน์ 
ของการเลือก  เซตอนัดบั  จ  านวนเชิงการนบั  จ  านวนเชิงอนัดบัท่ี 
 

  



 16 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                                              น(ท –ป –อ) 
  

4093301 พชีคณตินามธรรม 1                                         3(3 – 0 – 6)  
Abstract  Algebra 1 
                          ศึกษาเก่ียวกบั กรุป   กรุปยอ่ย   กรุปวฎัจกัร   กรุปการเรียงสับเปล่ียน   
สาทิสสัณฐาน  สมสัณฐาน   อตัสัณฐาน   กรุปยอ่ยปกติ   ทฤษฎีบทเคยเ์ลย ์  กรุปผลหาร  
ริง   อินทิกรัลโดเมน   ฟิลด์ 
 

4093302
  
 

การสร้างต้นแบบและการจ าลองสถานการณ์             3(2 – 2 – 5) 
Modelling and Simulation 
                          ศึกษาเก่ียวกบั การสร้างและการวเิคราะห์ตน้แบบเชิงคณิตศาสตร์ท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัปัญหาต่อเน่ืองและไม่ต่อเน่ือง  การสร้างรูปแบบและตน้แบบของปัญหา 
 การหาค าตอบของปัญหาการจ าลองสถานการณ์  การวเิคราะห์ผลลพัธ์ 
 

4093303 คณติศาสตร์เต็มหน่วย                                                                    3(3 – 0 – 6)  
Discrete  Mathematics 

                            ศึกษาเก่ียวกบั การนบัและความสัมพนัธ์เวยีนเกิด   ทฤษฎีกราฟ  การ 
แทนกราฟดว้ยเมตริกซ์ ตน้ไมแ้ละการแยกจ าพวกข่ายงาน พีชคณิตบูลีนและ วงจรเชิงวิธี 
จดัหมู่  ออโตมาตา ไวยกรณ์และภาษาระบบเชิงพีชคณิต   โพเซตและแลตทิช 

 

4093401 แคลคูลสัและเรขาคณติวเิคราะห์  3                                                    3(3 – 0 – 6)  
Calculus and Analytic Geometry 3 
                         รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน:4092401 แคลคูลสั และเรขาคณิตวเิคราะห์2 
                         ศึกษาเก่ียวกบั เวกเตอร์และเรขาคณิตวเิคราะห์ในปริภูมิ 3 มิติ วา่ดว้ย
เส้นตรง ระนาบโคง้และผวิ อนุพนัธ์ยอ่ย  อินทิกรัลสองชั้น  อินทิกรัลสามชั้นและการ
ประยกุต ์ สมการเชิงอนุพนัธ์ 
 

4093402 สมการเชิงอนุพนัธ์สามัญ                                                                               3(3 – 0 – 6) 
 Ordinary Differential Equations   
                         รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน:4092401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 2 
                         ศึกษาเก่ียวกบั ธรรมชาติและการเกิดสมการอนุพนัธ์  สมการอนัดบั
หน่ึงและการประยกุต ์  สมการเชิงเส้นอนัดบั   n ทัว่ไป  ระบบสมการอนุพนัธ์    การ
แปลงลาปลาซ 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                                              น(ท –ป –อ) 
  

4093501 รากฐานเรขาคณติ                                                       3(3 – 0 – 6) 
Foundation of Geometry  
                          ศึกษาเก่ียวกบั    เรขาคณิตนอกแบบยคุลิค   พฒันาการเรขาคณิตเชิง
ไฮเพอร์โบลา   พฒันาการเรขาคณิตเชิงวงรี   พฒันาการเรขาคณิตเชิงทรงกลม   
พฒันาการเรขาคณิตเชิงภาพฉาย ในแง่ระบบสัจพจน์ 
 

4093604 ก าหนดการเชิงเส้น                                                       3(3 – 0 – 6) 
 Linear  Programming  
              ศึกษาเก่ียวกบั พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบัก าหนดการเชิงเส้น 
ปัญหาก าหนดการเชิงเส้น ผลเฉลยโดยกราฟ ระเบียบวธีิซิมเพลกซ์ ปัญหาคู่เสมอกนั 
สภาพเส่ือมคลาย ก าหนดการเชิงจ านวนเตม็ การประยกุตข์องก าหนดการเชิงเส้นกบั
ปัญหาต่าง ๆ (เนน้การแกปั้ญหาดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์) 
 

4093605
  

คณติศาสตร์ประกนัภัย                                                                    3(3 – 0 – 6) 
Actuarial   Mathematic  
              ศึกษาเก่ียวกบั ทฤษฎีและหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการประกนัภยั  ทฤษฎี 
ความน่าจะเป็นของการประกนัภยั ความหมายและลกัษณะของการประกนัภยั  การ
ประกนัและการประกนัภยัอ่ืนๆ  ความน่าจะเป็นของการมีชีวติและการตาย  การคิด
ดอกเบ้ีย ตารางมรณะ ค่ารายปี การค านวณค่าประกนัแบบต่าง ๆ เงินส ารองประกนัชีวิต 
 

4093606 ทฤษฎีเกม                                                                                                      3(3 – 0 – 6) 
 Game  Theory                                           
              ศึกษาเก่ียวกบั นิยาม ยทุธวธีิ สมดุล เกมผลบวกเป็นศูนย ์รูปแบบปกติ 
ทฤษฎีมินิแมกซ์ ยทุธวธีิท่ีดีท่ีสุด เกมสมมาตร การใชโ้ปรแกรมเชิงเส้น ทฤษฎียทิูลิต้ี 
เกม n - คน เกมในรูปแบบท่ีกวา้งข้ึน 

4093608 ทฤษฎดีอกเบีย้                                                                                               3(3 – 0 – 6) 
Theory  of  Interests     
             ศึกษาเก่ียวกบั ดอกเบ้ียคงตน้ ดอกเบ้ียทบตน้ ส่วนลดและดอกเบ้ีย ค่า
รายปี ค่ารายงวด ส่วนประกอบค่ารายปี ตารางเงินผอ่นและกองทุนสะสม อตัราดอกเบ้ีย
ท่ีเป็นจริง อตัราส่วนลดท่ีเป็นจริง อตัราดอกเบ้ียจากการลงทุน หุน้ พนัธบตัร 
หลกัทรัพย ์ การช าระหน้ีแบบต่าง ๆ การใชค้ณิตศาสตร์และสถิติในการวเิคราะห์ดา้น
การเงิน 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                                              น(ท –ป –อ) 
  

4093708 โปรแกรมส าเร็จรูปด้านคณติศาสตร์              3(2 - 2 – 5) 
Programming Package for Mathematics 
              ศึกษาการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการแกปั้ญหาเชิงคณิตศาสตร์ โดย
ยกตวัอยา่งในการบรรยายและการฝึกปฏิบติั  รวมไปถึงการสร้างโปรแกรมโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปนั้น ๆ เพื่อหาผลเฉลยของปัญหา  
 

4094201 ทฤษฎจี านวน                                                                                                 3(3 - 0 – 6) 
Theory  of  Numbers     
               ศึกษาเก่ียวกบั  การหารลงตวั จ านวนเฉพาะ  สมภาค  ทฤษฎีบทส่วน
ตกคา้งก าลงัสอง สมการไดโอแฟนไทน์  ฟังกช์นัของออยเลอร์ สัญลกัษณ์ของเลอจองค ์ 
บทตั้งของเกาส์ สัญลกัษณ์ของยาโคบี 
 

4094202
  

ตรรกศาสตร์เชิงคณติศาสตร์                                                                          3(3 - 0 – 6) 
Mathematical   Logic    
           ศึกษาโครงสร้างคณิตศาสตร์ กฎแห่งการอา้งอิง ความสมเหตุสมผล การ
พิสูจน ์
 

4094301
  

พชีคณตินามธรรม  2                                                                                      3(3 - 0 – 6) 
Abstract  Algebra 2     
             รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :  4093301  พีชคณิตนามธรรม 1                
               ศึกษาทฤษฎีบทของซิโลว ์  ริง   ไอดีล  โดเมนแบบยคุลิด  ริงพหุนาม   
ฟิลด ์  ฟิลดภ์าคขยาย ทฤษฎีบทของกาลวัส์ 
 

4094303 ทฤษฎสีมการ                                                                                                 3(3 – 0 – 6) 
Theory of Equations      
                         รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน:4092401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 2 
             ศึกษาเก่ียวกบั  สมการพหุนาม   สมบติัของสัมประสิทธ์ิและรากของ
สมการ   สมการก าลงัสอง  สมการก าลงัสาม  สมการก าลงัส่ี  การประมาณรากสมการ 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                                              น(ท –ป –อ) 
  

4094401 สมการเชิงอนุพนัธ์ย่อย                                                                                  3(3 – 0 – 6) 
Partial Differential Equations    
                        รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน:4093401  แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 3 

 4093402  สมการเชิงอนุพนัธ์สามญั 
                         ศึกษาเก่ียวกบั สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดบัหน่ึง  สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดบั
สอง  สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงวงรี   สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงไฮเพอร์โบลา   สมการเชิง
อนุพนัธ์เชิงพาราโบลา อินทิกรัลของอนุพนัธ์ 
 

4094402 แคลคูลสัช้ันสูง                                                                                               3(3 – 0 – 6) 
Advanced Calculus       
            รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน:4093401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 3 
                          ศึกษาเก่ียวกบั ล าดบัและอนุกรมของฟังกช์นั ฟังกช์นัพิเศษ ฟังกช์นั
ของตวัแปรหลายตวั อินทิกรัลตามเส้น อินทิกรัลตามผวิ การทดสอบการลู่เขา้ของ
อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 

4094403
  

การวเิคราะห์เวกเตอร์และเทนเซอร์                                                               3(3 – 0 – 6) 
Vector  and  Tensors  Analysis     
                          ศึกษาและวเิคราะห์ เก่ียวกบั พีชคณิตของเวกเตอร์   อนุพนัธ์ของ
เวกเตอร์ อินทิกรัลของเวกเตอร์ พิกดัเชิงเส้นโคง้ และการวเิคราะห์เทนเซอร์ 
 

4094404 การวเิคราะห์เชิงคณติศาสตร์                                                                         3(3 – 0 – 6) 
Mathematical  Analysis   
            รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน:4092401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์  2 
              ศึกษาและวเิคราะห์ระบบจ านวนจริงและระบบจ านวนเชิงซอ้น  ลิมิต  
ความต่อเน่ือง อนุพนัธ์และอินทิกรัล 
 

4094405 การวเิคราะห์จ านวนจริงเบือ้งต้น                                                                   3(3 – 0 – 6) 
Introduction  to  Real  Analysis   
                            ศึกษาและวเิคราะห์ระบบจ านวนจริง ทอพอโลยบีนเส้นจ านวนจริง 
ล าดบัและอนุกรมของจ านวนจริง  ลิมิตและความต่อเน่ือง  อนุพนัธ์  รีมนัน์อินทิกรัล 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                                              น(ท –ป –อ) 
  

4094406 การวเิคราะห์จ านวนเชิงซ้อนเบือ้งต้น                                                            3(3 – 0 – 6) 
Introduction  to  Complex  Analysis  
                           ศึกษาและวเิคราะห์เก่ียวกบัฟังกช์นัของตวัแปรเชิงซ้อน   ฟังกช์นั
วเิคราะห์   ฟังกช์นัมูลฐาน   อนุพนัธ์   อินทิกรัลล าดบัและอนุกรมของฟังกช์นัตกคา้ง   
การส่งคงแบบ 

4094407
  

การวเิคราะห์เชิงตัวเลข                                                                                  3(3 – 0 – 6) 
Numerical Analysis      
  ศึกษาและวเิคราะห์เก่ียวกบั  การวเิคราะห์ค่าผดิพลาด  ผลต่างจ ากดั   
การประมาณค่าในช่วง   วธีิก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด   การหาอนุพนัธ์เชิงตวัเลข  การ 
อินทิเกรตเชิงตวัเลขโดยสูตรนิวตนั - โคตส์และกรณีเฉพาะของสูตรน้ี   ผลรวมอนุกรม  
ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการเชิงพีชคณิต   และสมการเชิงอนุพนัธ์ 
 

4094408  การวเิคราะห์จ านวนจริง  1                                                                            3(3 – 0 – 6) 
Real   Analysis 1      
               ศึกษาและวเิคราะห์เก่ียวกบั  จ  านวนจริง ส่วนตดัเดเดคินด ์  เซตปิด  
เซตเปิด   ปริภูมิเมตริกซ์   เซตสมบูรณ์   เซตของโบเรล   ฟังกช์นัต่อเน่ืองบนปริภูมิ
เมตริกซ์  ความติดต่อ  ความสมบูรณ์  ความปกคลุมแน่น 
 

4094409    การวเิคราะห์จ านวนจริง  2                                                                            3(3 – 0 – 6) 
Real  Analysis 2     
                          รายวชิาทีต้่องเรียนก่อน : 4094408   การวเิคราะห์จ านวนจริง 1 
               ศึกษาและวเิคราะห์ทฤษฎีเมเชอร์พื้นฐาน เลอเบส์กเมเชอร์ รีมนัน์
อินทิกรัล เลอเบส์กอินทิกรัล ทฤษฎีเมเชอร์ทัว่ไป เมเชอร์และเอาเตอร์เมเชอร์   ปริภูมิ
ต่าง ๆ   เช่น   ปริภูมิบานาช   ปริภูมิเชิงเส้น ปริภูมิเมเชอร์ 
 

4094410
  

การวเิคราะห์จ านวนเชิงซ้อน  1                                                                     3(3 – 0 – 6) 
Complex  Analysis 1     
                          รายวชิาทีต้่องเรียนก่อน   4093401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์  3 
               ศึกษาและวเิคราะห์เก่ียวกบั จ านวนเชิงซอ้น  ฟังกช์นัเชิงวเิคราะห์  การ
หาอนุพนัธ์   การอินทิเกรต   ทฤษฎีบทของโคชี  สูตรอินทิกรัลของโคชี   อนุกรมของ
เทเลอร์   และอนุกรมของโลรองต ์  ส่วนตกคา้ง  บทแทรกของจอร์ดงั   การส่งคงแบบ
และการประยกุต ์ 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                                              น(ท –ป –อ) 
  

4094411
  

การวเิคราะห์จ านวนเชิงซ้อน  2                                                                     3(3 – 0 – 6) 
Complex  Analysis 2     
                           รายวชิาทีต้่องเรียนก่อน   4094411 การวิเคราะห์จ านวนเชิงซอ้น 1 
   ศึกษาและวเิคราะห์เก่ียวกบั ฟังกช์นัวเิคราะห์   อนุกรมก าลงั   การ
แปลงเมอบิอุส   การอินทิเกรต -เชิงซอ้น   ทฤษฎีโคชี   สูตรของโคชีอินทิกรัลและผล
สืบเน่ือง   แคลคูลสัของส่วนตกคา้ง ฟังกช์นัฮาร์มอนิก 
 

4094412 การวเิคราะห์เชิงฟังก์ชัน                                                                                3(3 – 0 – 6) 
Functional  Analysis     
                            ศึกษาและวเิคราะห์  ปริภูมิมาตรวดั   ปริภูมิบานาด  ปริภูมิฮิลแบร์ต  
ทฤษฎีสเปกตรัม  และการประยกุตใ์ช ้
 

4094501 เรขาคณตินอกแบบยุคลดิ                                                                               3(3 – 0 – 6) 
Non-Euclidean Geometry     
                            ศึกษาเก่ียวกบั เรขาคณิตนอกแบบยคุลิค  เรขาคณิตเชิงไฮเพอร์โบลา 
เรขาคณิตเชิงวงรี   เรขาคณิตทรงกลม   ความคลอ้งจองของเรขาคณิตนอกแบบยคุลิค 
 

4094502 เรขาคณติเชิงภาพฉาย                                                                                    3(3 – 0 – 6) 
Projective Geometry      
                          ศึกษา การเกิดจุดและเส้น ภาวะคู่กนั ภาวะเชิงภาพฉาย อตัราส่วนไขว้
ทฤษฎีบทของเดซาร์กส์และปัปปุส เอกพนัธ์  พิกดัแบบจุด  พิกดัแบบเส้น โฟกสัของ 
ภาคตดักรวย ส่ิงหุม้ผวิโคง้ก าลงัสอง ภาพฉายของเส้น 
 

4094503 เรขาคณติเชิงอนุพนัธ์                                                                                     3(3 – 0 – 6) 
Differential Geometry      

รายวชิาทีต้่องเรียนก่อน  4093401  แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 3 
                              และ  4093402   สมการอนุพนัธ์สามญั 

                            ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เร่ืองเวกเตอร์  ฟังกช์นัเวกเตอร์  แนวคิดของ 
เส้นโคง้  ทั้งเร่ือง ความยาวโคง้  ความโคง้  ทอร์ชนั  สมการเซเรต - ฟรีเนต   อินโวลูท  
และ  อีโวลูท     แนวคิดของพื้นผวิท่ีเป็นความโคง้ของพื้นผวิ  ระนาบสัมผสัและเส้น
ปกติ  พื้นผวิปิด 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                                              น(ท –ป –อ) 
  

4094504
  

ทฤษฎกีราฟเบือ้งต้น                                                                                      3(3 – 0 – 6) 
Introduction  to  Graph  Theory      
   ศึกษาบทนิยามของกราฟ ความไม่ขาดตอนของกราฟ วถีิ ตน้ไม ้  
กราฟแบบออยเลอร์และแฮมิลตนั กราฟเชิงระนาบและภาวะคู่กนั การระบายสีของ
กราฟ ไดกราฟ และการประยกุตท์ฤษฎีกราฟ 
 

4094505 ทอพอโลยเีบือ้งต้น                                                                                         3(3 – 0 – 6) 
Introduction  to  Topology     
               ศึกษา แนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัทอพอโลย ีทอพอโลยบีนเส้นจ านวน
จริง ปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมิเชิงทอพอโลย ีความกระชบัและความเช่ือมโยง  
 

4094603
  

ทฤษฎีรหัส                                             3(3 – 0– 6) 
Coding  Theory 
   ศึกษาเก่ียวกบั รหสั ความคลาดเคล่ือนและอตัราเร็วของข่าวสาร ความ
เช่ือถือได ้พีชคณิตบนรหสั รหสัเชิงเส้น การใชเ้มทริกซ์ในรหสัเชิงเส้น แมกซิมมัไล-
ลิฮูดส าหรับรหสัเชิงเส้น ขอบเขตของรหสั รหสัสมบูรณ์ รหสัชามมิง รหสัขยาย รหสั
โกเลย ์รหสัไซคลิก 
 

4094604 ทฤษฎอีอพทไิมเซชันและการประยุกต์                                         3(3 – 0– 6)  
Optimization Theory  and Applications    
   ศึกษาเก่ียวกบั วธีิพื้นฐานในออพทิไมเซชนัของฟังกช์นัตวัแปร 
ตวัเดียวและตวัแปรหลายตวั ทฤษฎี และเทคนิคการแกปั้ญหาในโปรแกรมเชิงเส้น และ
โปรแกรมไม่เชิงเส้น  ตวัอยา่งออพทิไมเซชนัและการประยกุต ์
 

4094605
  

ทฤษฎคีวบคุม                                                                                                3(3 – 0 – 6) 
Control  Theory       
   ศึกษาทฤษฎีท่ีใชใ้นการควบคุมผลระบบต่าง ๆ  ไดแ้ก่ ระบบ
กลศาสตร์  ระบบเคมี  และระบบไฟฟ้า   การจ าลองเลียนแบบระบบเหล่าน้ี  เทคนิคการ
แกปั้ญหา  และการเปล่ียนระบบ   การวเิคราะห์เสถียรภาพ   ผลตอบสนองความถ่ี 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                                              น(ท –ป –อ) 
  

4094606
  

ทฤษฎสิีนค้าคงคลงั                                                                                        3(3 – 0 – 6) 
Inventory Theory      
  ศึกษาแบบจ าลองสินคา้คงคลงั   การโปรแกรมเชิงเส้น  ตน้ทุนคอน
เวกซ์   และคอนเคฟ   อลักอลิทึม   การวางแผน   การวเิคราะห์แบบฮอริซ แบบจ าลอง
สินคา้คงคลงัโดยใชค้วาม น่าจะเป็น   แบบจ าลองสถิติ   แบบจ าลองปริมาณการสั่ง   
แบบจ าลองทบทวน 
ต่อเน่ืองอยา่ง สโตแคสติค 
 

4094802
  

การฝึกประสบการณ์วชิาชีพคณติศาสตร์                       5(450) 
Field Experience in Mathematics 
   ใหท้  าการฝึกงานท่ีเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต ์สถิติ 
หรือคอมพิวเตอร์กบัหน่วยงานของรัฐบาล หรือเอกชน 
 

4094901
  

สัมมนาคณติศาสตร์                                                                                       3(3 – 0 – 6) 
Seminar  in  Mathematics     
   สัมมนาในเร่ืองท่ีนกัศึกษาสนใจทางคณิตศาสตร์ ให้อยูใ่นดุลพินิจของ
ผูส้อน 
 

4094902
  

การศึกษาเอกเทศทางคณติศาสตร์                                                                 3(2 – 2 – 5) 
Independent  Studies    
   ศึกษาและคน้ควา้เร่ืองราวทางคณิตศาสตร์ในหวัขอ้เร่ืองต่างๆ   ตาม
ความสนใจ  เปิดโอกาสใหมี้การน าเสนอ  อภิปราย  เพื่อเผยแพร่ความรู้ 
 

4112101   สถิติวเิคราะห์ 1                                                                                              3(3 – 0 – 6) 
Statistical  Analysis 1                       
                  ศึกษาความหมายขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ   การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล   การน าเสนอขอ้มูล   การวเิคราะห์ขอ้มูลตวัเลข (ค่ากลาง  การกระจายของขอ้มูล   
ต  าแหน่งของขอ้มูล  ความเบแ้ละความโด่ง)  ความน่าจะเป็น  ตวัแปรสุ่ม  ค่าคาดหวงั
และความแปรปรวน  การแจกแจงแบบทวนิาม  แบบปัวส์ซอง  และแบบปกติ  ทฤษฎี
ตวัอยา่งสุ่ม   การแจกแจงแบบที  แบบไคสแควร์  และแบบเอฟ  การประมาณค่า  และ
การทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกบัค่าเฉล่ีย   สัดส่วน และ  ความแปรปรวนของประชากร 
หน่ึงกลุ่มและสองกลุ่ม 
 



 24 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                                              น(ท –ป –อ) 
  

4112102 สถิติวเิคราะห์ 2                                                                                              3(3 – 0 – 6) 
Statistical  Analysis 2                      
  ศึกษาเก่ียวกบั การทดสอบภาวะสารรูปสนิทดี การทดสอบความเป็น
อิสระ การทดสอบความเท่ากนัของความแปรปรวน   การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวและสองทาง   การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น   และสหสัมพนัธ์แบบธรรมดา   
สถิตินอนพาราเมตริกเบ้ืองตน้   อนุกรมเวลาเบ้ืองตน้   และเลขดรรชนี 
 

4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบือ้งต้น                3(3 – 0 – 6) 
Introduction to Probability and Statistics      
                          ศึกษาเก่ียวกบั ความน่าจะเป็น การแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็น 
การคาดคะเนทางคณิตศาสตร์   การแจกแจงค่าท่ีไดจ้ากตวัอยา่ง  หลกัการประมาณ   
การทดสอบสมมุติฐาน  
 

4112202   สถิติเชิงคณติศาสตร์ 1                                                                                   3(3 – 0 – 6) 
Mathematical Statistics 1     
               ศึกษาเก่ียวกบั ความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะ
เป็น ค่าคาดหวงัของตวัแปรสุ่ม  โมเมนตแ์ละฟังกช์นัท่ีให้โมเมนต ์  การแจกแจงหน่ึง
ตวัแปรท่ีส าคญั  การแจกแจงร่วมและการแจกแจงทางเดียว   การแจกแจงแบบมีเง่ือนไข
และตวัแปรสุ่มอิสระ  ความแปรปรวนร่วม   โมเมนตร่์วมและฟังกช์นัท่ีไดโ้มเมนตร่์วม   
ค่าคาดหวงัท่ีมีเง่ือนไข   การแจกแจงหลายตวัแปรท่ีส าคญั   ฟังกช์นัการแจกแจงของตวั
แปรสุ่ม   ทฤษฎีตวัอยา่งสุ่ม   และการแจกแจงของตวัสถิติ   กฎของเลขจ านวนมาก   
และทฤษฎีลิมิตสู่ส่วนกลาง 
 

4112203 สถิติเชิงคณติศาสตร์ 2                                                                                   3(3 – 0 – 6) 
Mathematical Statistics 2     
                           ศึกษาเก่ียวกบั  การอนุมานเชิงสถิติ   การประมาณค่าแบบจุด  ตวั-
ประมาณค่าท่ีดี  การหาตวัประมาณค่าโดยวธีิโมเมนต ์ วธีิภาวะน่าจะเป็นสูงสุดและวธีิ
ของเบย ์ การประมาณค่าแบบช่วง และวธีิหาช่วงความเช่ือมัน่   ทฤษฎีการทดสอบ
สมมุติฐานของนียแ์มนและเพียร์สัน    การทดสอบท่ีมีอ านาจสูงสุดในรูปแบบเดียวกนั   
การทดสอบอตัราส่วนภาวะน่าจะเป็น  และการทดสอบไคสแควร์ 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                                              น(ท –ป –อ) 
  

4113301   การวเิคราะห์ถดถอย                                                                                      3(3 – 0 – 6) 
Regression Analysis        
             ศึกษาเก่ียวกบั ตวัแบบการถดถอยเชิงเส้นแบบธรรมดาและแบบพหุคูณ 
และขอ้สมมุติท่ีเก่ียวขอ้ง   การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวธีิก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด  การ
ประมาณค่าแบบช่วงของสัมประสิทธ์การถดถอย   การพยากรณ์   การทดสอบความมี
นยัส าคญัของสัมประสิทธ์ิการถดถอย   การตรวจสอบความเหมาะสมของตวัแบบเชิง
เส้นและการแกปั้ญหาของตวัแบบ การใชต้วัแปรหุ่นส าหรับตวัแปรเชิงคุณภาพในการ
วเิคราะห์การถดถอย   การสร้างตวัแบบท่ีเหมาะสม   การคดัเลือกตวัแปรวธีิต่างๆ   การ
เปรียบเทียบตวัแบบ  และการวเิคราะห์การถดถอยท่ีไม่ใช่เชิงเส้น 
 

4113302 สถิตินอนพาราเมตริก                                                                                    3(3 – 0 – 6) 
Nonparametric  Statistics      
                           ศึกษาเก่ียวกบั การทดสอบภาวะสารรูปสนิทดี การทดสอบสมมุติฐาน
เก่ียวกบัพารามิเตอร์ต่างๆ  โดยสถิติท่ีไม่อิงพารามิเตอร์ของประชากรหน่ึงกลุ่ม สอง
กลุ่มและหลายกลุ่ม การทดสอบความสุ่ม และสหสัมพนัธ์แบบนอนพาราเมตริก  และ
การทดสอบสมมุติฐาน 
 

4113303   การวเิคราะห์อนุกรมเวลา                                                      3(3 – 0 – 6) 
Time Series Analysis 
                          ศึกษาเก่ียวกบั ตวัแบบอนุกรมเวลา การวเิคราะห์แนวโนม้การแยกส่วน 
ประกอบเทคนิคการปรับใหเ้รียบ  การวเิคราะห์ความผนัแปรตามฤดูกาล  การวิเคราะห์
ความผนัแปรตามวฎัจกัร   ความผนัแปรท่ีไม่สม ่าเสมอ   การถดถอยท่ีใชข้อ้มูลอนุกรม
เวลา   การพยากรณ์โดยใชอ้นุกรมเวลา  การตรวจสอบการพยากรณ์ 
 

4113304   เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง                                                                                   3(3 – 0 – 6) 
Sampling  Techinque      
  ศึกษาเก่ียวกบั ประโยชน์ทางงานส ารวจ ขั้นตอนการส ารวจ การสุ่ม
อยา่งง่าย การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ   การสุ่มแบบมีระบบ การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม   ตวั
ประมาณค่าอตัราส่วน ตวัประมาณค่าถดถอย   การสุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใชค้วามน่าจะเป็น   
ความคลาดเคล่ือนของงานส ารวจ   การปฏิบติังานภาคสนาม   การเสนอรายงานการ
ส ารวจ 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                                              น(ท –ป –อ) 
  

4113305  แผนแบบการทดลอง  1                                                                                  3(3 – 0 – 6) 
Experimental  Design 1     
  ศึกษาเก่ียวกบั หลกัการวางแผนการทดลอง   แผนแบบสุ่มสมบูรณ์   
แผนแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์   แผนแบบจตุัรัสลาติน   แผนแบบแฟคทอเรียล   การ
เปรียบเทียบเชิงพหุ   การวเิคราะห์เม่ือมีค่าสูญหาย 
 

4113306   แผนแบบการทดลอง  2                                                                                  3(3 – 0 – 6) 
Experimental  Design 2     
  ศึกษาเก่ียวกบั คอนฟาวด้ิง แผนแบบสปลิทพลอท แผนแบบสุ่มแบ่ง
บล็อคไม่สมบูรณ์ แผนแบบยเูด็นสแควร์ แผนแบบแลททิช แผนแบบสลบั และการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนร่วม 
 

4113408  วธีิการท าส ามะโนครัวและการส ารวจเบือ้งต้น              3(3 – 0 – 6) 
Introduction  to  Cencus  and  Survey  method 
  ศึกษาเก่ียวกบั ประวติัและการก าหนดแผนแบบการท าส ามะโนครัว 
และการส ารวจประชากร   การก าหนดทอ้งท่ี ๆ จะท าส ามะโนครัวและส ารวจ   การ
อบรมพนกังาน การนบัจด การแจงนบั และความสัมพนัธ์กบัการทะเบียน การส ารวจ
ทดลองความครบถว้นสมบูรณ์ และเช่ือถือไดข้องขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทะเบียน การ
ส ารวจภายหลงัการแจงนบั การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบทะเบียน ทฤษฎี
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเทคนิค การสุ่มตวัอยา่ง การประเมินค่าขอ้มูลท่ีไดจ้ากท าส ามะโนครัว 
การส ารวจและการทะเบียน การปฏิบติังานสนามโดยการส ารวจโครงการใดโครงการ
หน่ึง   และการเสนอรายงาน 
 

4113501 การวจัิยด าเนินงาน 1                                                                                      3(3 – 0 – 6) 
Operation  Research 1      

 ศึกษาตวัแบบการวจิยัด าเนินงาน   ก าหนดการเชิงเส้น   ปัญหาคู่กนั
(Duality) การวเิคราะห์ความไว ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการจดังาน การตดัสินใจและ
ทฤษฎีเกม 

4113502   การวจัิยด าเนินงาน 2                                                                                     3(3 – 0 – 6) 
Operation  Research 2      
                           ศึกษาเก่ียวกบั การวเิคราะห์ข่ายงาน  CPM และ PERT   ตวัแบบสินคา้
คงคลงั ตวัแบบแถวคอย   การจ าลองแบบปัญหา   และก าหนดการไดนามิค 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                                              น(ท –ป –อ) 
  

4113504  การวจัิยการด าเนินงานเบือ้งต้น                                                                     3(3 – 0 – 6) 
Introduction  to  Operations  Research  
  ศึกษาหลกัการเบ้ืองตน้เก่ียวกบัโครงสร้าง   และแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ ทฤษฎีการตดัสินใจ   การเลียนแบบทางสถิติ คิว ทฤษฎีการแทนท่ี   การ
ควบคุมคลงัพสัดุ การวเิคราะห์ข่ายงาน และการเขียนโปรแกรมเชิงเส้นเบ้ืองตน้ 
 

4114201 ทฤษฎคีวามน่าจะเป็น   1                                                                               3(3 – 0 – 6) 
Theory  of  Probability  1 
                            ศึกษาเก่ียวกบั ปริภูมิความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่มและเวกเตอร์สุ่ม  
โมเมนตข์องตวัแปรสุ่มและเวกเตอร์สุ่ม  ฟังกช์นัก่อก าเนิด   และฟังกช์นัลกัษณะเฉพาะ  
 การแปลงตวัแปรและผลประสาน  การลู่เขา้ในเชิงความน่าจะเป็น   การลู่เขา้ในเชิงการ 
แจกแจง   กฎของเลขจ านวนมาก   และทฤษฎีลิมิตสู่ส่วนกลาง 
 

4114203  ทฤษฎกีารตัดสินใจ                                                                                        3(3 – 0 – 6) 
Theory  of  Decisions     
   ศึกษา ตวัแบบการตดัสินใจ  ฟังกช์นัการตดัสินใจ  ฟังกช์นั
อรรถประโยชน์และฟังกช์นัค่าสูญเสีย  ค่าคาดหมายและฟังกช์นัการเส่ียง  ทฤษฎีมินิ
แมกซ์ ทฤษฎีการตดัสินใจแบบเบย ์ ทฤษฎีระนาบมิติเกิน  การอนุมานเชิงสถิติในรูป 
การตดัสินใจ  และการเรียงล าดบัและการเลือกในรูปการตดัสินใจ 
 

4114301  การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ                                                                          3(3 – 0 – 6) 
Statistical  Quality  Control                                                                      
                             ศึกษาหลกัการของการควบคุมคุณภาพ การสร้างคุณภาพ แผนภูมิ
ควบคุม ลกัษณะ แผนภูมิควบคุมตวัแปร   เทคนิคการควบคุมคุณภาพอ่ืนๆ  การสุ่ม
ตวัอยา่งเพื่อการยอมรับลกัษณะ   การสุ่มตวัอยา่งเพื่อการยอมรับตวัแปร วธีิสุ่มตวัอยา่ง
เพื่อการยอมรับอ่ืนๆ และระบบควบคุมคุณภาพ  ISO 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                                              น(ท –ป –อ) 
  

4114308
  

การวจัิยเบือ้งต้น                                                                                             3(3 – 0 – 6) 
Principles of Research                                                       
  ศึกษาเก่ียวกบั การวางแผนการวจิยัและวธีิการวจิยัเบ้ืองตน้ วธีิการทาง
วทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วธีิเก็บรวบรวมขอ้มูล การสุ่มตวัอยา่ง การวิเคราะห์
ขอ้มูล การเขียนรายงานขอ้มูล และผลการวจิยั 
 

4121104
  

หลกัการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวธีิ                                       3(2 – 2 – 5) 
Principles of Programming 
                          ศึกษาปัญหาเชิงโปรแกรม ขั้นตอนวธีิในการแกปั้ญหาเชิงโปรแกรม  
การควบคุมการไหลของขั้นตอนวธีิ การเขียนผงังาน  การเขียนโปรแกรมจากขั้นตอน
วธีิ การควบคุมโปรแกรม แบบล าดบั  แบบเลือก  แบบวนซ ้ า  การก าหนดตวัแปร  การ
แบ่งโปรแกรมเป็นโมดูล  การทดสอบโปรแกรมและแกไ้ขขอ้ผดิพลาด  ศึกษาการเขียน
โปรแกรมโดยการใชภ้าษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหน่ึง  
 

4121202 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพวิเตอร์ 1                    3(2 – 2 – 5) 
Computer Programming Language 1 
                           รายวชิาทีต้่องเรียนก่อน  4121104 หลกัการเขียนโปรแกรมและ  
                                                                                  ขั้นตอนวธีิ 
  ศึกษาหลกัการเขียน รูปแบบไวยากรณ์ประกอบภาษาคอมพิวเตอร์
เก่ียวกบัค าสั่ง I/O ชนิดของขอ้มูลแบบต่างๆ   การปฏิบติัการ   การวนรอบ โปรแกรม
ยอ่ยและฟังกช์ัน่ต่างๆ และการใชแ้ฟ้มขอ้มูลเบ้ืองตน้ โดยการใชภ้าษาคอมพิวเตอร์  
แบบโครงสร้าง ภาษาใดภาษาหน่ึง  เช่น  ปาสคาล   โคบอล   ซี   เป็นตน้  ในการฝึก
เขียนและพฒันาโปรแกรม 
 

4121401 ระบบปฏิบัติการ  1                                                                             3(2 – 2 - 5) 
Operating Systems  1 

ความหมาย และววิฒันาการของระบบปฏิบติัการ บทบาท หนา้ท่ีของ 
ระบบปฏิบติัการ  การบริหาร  การจดัสารทรัพยากร   การควบคุมโพรเซส การคืนสู่
สภาพเดิมของโพรเซส  การจดัการขอ้มูล  และศึกษาตวัอยา่ง  ค  าสั่งของระบบปฏิบติัใน
ระบบคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ   
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                                              น(ท –ป –อ) 
  

4122201
  

ฐานข้อมูลเบือ้งต้น                                                 3(2 – 2 – 5) 
Introduction  to Data Base 
  ความหมายองคป์ระกอบและสถาปัตยกรรมฐานขอ้มูล ความสัมพนัธ์
ของขอ้มูลวเิคราะห์และออกแบบการน าขอ้มูลเขา้ - ออก  การสร้างแบบจ าลอง
ความสัมพนัธ์ การท าพจนุกรมขอ้มูล ศึกษาตวัอยา่งการใชร้ะบบการจดัการฐานขอ้มูล
ในปัจจุบนั 
 

4122202 โครงสร้างข้อมูล                                                                                             3(2 – 2 – 5) 
Data  Structure                                          
  ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัโครงสร้างขอ้มูล  การประมวล 
ผลขอ้มูล  สตริงก ์ อะเรย ์ เรคคอร์ด  และพอยน์เตอร์  ลิงกลิ์สก ์ สแตกคิว  การเวยีนเกิด   
ตน้ไม ้ กราฟและการประยกุตใ์ช ้ การเรียง  และการคน้หาขอ้มูล 
 

4122303 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์สมัยใหม่                                                    3(2 – 2 – 5) 
Modern  Programming                                         
  หลกัการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมยัใหม่  พฒันาหรือ
ประยกุตใ์ชง้านโปรแกรมสมยัใหม่ 
 

4122502
  

การวเิคราะห์และการออกแบบระบบ                3(2 – 2 – 5) 
System  Analysis  and  Design  
  หลกัการและขั้นตอนเก่ียวกบัการวเิคราะห์ระบบ  การวเิคราะห์
รายละเอียดระบบงานเดิม    ศึกษาความเป็นไปไดข้องระบบงานใหม่    ก าหนด
วตัถุประสงค ์   และขอบข่ายของการวิเคราะห์    การวเิคราะห์ความตอ้งการ    การ
ออกแบบการน าขอ้มูลเขา้และออก  การออกแบบฐานขอ้มูล   การท าเอกสารระบบงาน   
การทดสอบระบบ และการน าไปใชก้ารบ ารุงรักษา  การประเมิน  กรณีศึกษาวเิคราะห์
และออกแบบระบบงานในองคก์ร 
 

4123302 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพวิเตอร์ 2                                                       3(2 – 2 – 5)   
Computer Programming Language 2  
                          หลกัการเบ้ืองตน้เก่ียวกบัองคป์ระกอบและลกัษณะค าสั่งและการเขียน
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดบัสูงอ่ืนๆ       
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                                              น(ท –ป –อ) 
  

4123601   โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวจัิย                         3(2 – 2 – 5)             
Applied  Programming  for Statistics and Research  
  รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนคือ  4113105 สถิติเพื่อการวิจยั 

การศึกษาโปรแกรมประยกุตด์า้นสถิติและวจิยั  เพื่อวิเคราะห์ 
ประมวลผลขอ้มูล  ศึกษาการวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง  การวดัการกระจาย     การ
ทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกบัค่าเฉล่ีย ค่าสัดส่วน และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวดั
ความสัมพนัธ์ การวดัความเช่ือมัน่ และเช่ือถือไดข้องแบบสอบถาม   การวเิคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวและสองทาง การทดสอบนอนพาราเมตริก ใชง้านโปรแกรม
ประยกุตด์า้นสถิติและวจิยั 
 

4123617  การประยุกต์ใช้งานมัลติมิเดีย                                                                       3(2 – 2 – 5 ) 
Mulitmedia Application 

          ศึกษาเก่ียวกบัแนวคิด หลกัการและการปฏิบติัการในการน าเสนอขอ้มูล 
ข่าวสาร โดยใชส่ื้อประเภทมลัติมิเดีย   การบนัทึกเสียง  การประมวลภาพ  การท าภาพ 
เคล่ือนไหว  การน าอุปกรณ์หรือเคร่ืองมืออิเลคทรอนิกส์ต่างๆ มาประกอบกนั การ
แลกเปล่ียนข่าวสารและการน าเสนอขอ้มูลมลัติมิเดีย   
 

4123702 ระบบการส่ือสารข้อมูล                3(2 - 2 – 5) 
Data  Communication  System  
  ศึกษาหลกัการการส่ือสารขอ้มูล ขอ้มูลและสัญญาณ รูปแบบ และ
เทคนิคการส่ือสาร การแปลงขอ้มูลและสัญญาณ อุปกรณ์ส่ือสาร ส่ือกลางการส่ือสาร  
เทคโนโลยกีารส่ือสารขอ้มูลแบบต่างๆ  การตรวจสอบความถูกตอ้งของการส่ือสารและ
การแกไ้ข โปรโตคอลการส่ือสาร 
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18. การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาคณิตศาสตร์  ก าหนดประเด็นการประกนัคุณภาพ 

หลกัสูตรไวด้งัต่อไปน้ี 
18.1  การบริหารหลกัสูตร 

18.1.1  บริหารหลกัสูตรในรูปกรรมการประจ าหลกัสูตร 
18.1.2  จดัอาจารยผ์ูส้อนประจ าวชิาทั้งอาจารยป์ระจ าและอาจารยพ์ิเศษโดยเนน้ความรู้  
             ความสามารถท่ีตรงตามสาขาและความถนดั 
18.1.3  มีแผนบริหารการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
18.1.4  จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื่อพฒันาคุณภาพบณัฑิต  
18.1.5  จดัท าและด าเนินการสอบประมวลผล(exit  examination)  ส าหรับวชิาเอก 
18.1.6  ด าเนินการการประกนัคุณภาพภายใน  ตามขอ้ก าหนดของคณะวทิยาศาสตร์และ 
            เทคโนโลยี 
18.1.7  ติดตามผล  ประเมินผล  และประมวลคุณภาพบณัฑิตและรายงานผลต่อ 
            คณะกรรมการประจ าคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
18.1.8  ประเมินหลกัสูตรเม่ือผลิตบณัฑิตไดค้รบหลกัสูตรและรายงานผลต่อ 
            คณะกรรมการประจ าคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี             

 18.2  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
           18.2.1  มีวสัดุ ครุภณัฑ ์และอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน 

             18.2.2  จดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนให้เขา้เกณฑม์าตรฐานของวชิาเอก 
           18.2.3  จดัห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์เพื่อเสริมทกัษะใหแ้ก่นกัศึกษา 

                        18.2.4   ร่วมมือกบัส านกัวทิยบริการจดัหาหนงัสือและทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีจ  าเป็น 
                        18.2.5   มีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศส าหรับสืบคน้ขอ้มูลเพียงพอกบั 

          จ  านวนนกัศึกษา 
18.2.6   มีแหล่งฝึกประสบการณ์วชิาชีพท่ีไดม้าตรฐาน 

 18.3  การสนบัสนุนและการใหค้  าแนะน านกัศึกษา 
                         18.3.1  จดัอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ ากลุ่มตลอดเวลาท่ีเรียนอยูใ่นมหาวทิยาลยั 
                         18.3.2  จดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพหลกัตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
                         18.3.3  จดัหาแหล่งทุนการศึกษาใหแ้ก่นกัศึกษาประเภททุนใหเ้ปล่าและทุนกูย้มื 
                         18.3.4  จดัระบบสารสนเทศในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ 
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 18.4  ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม  และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
                         18.4.1  ส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและสงัคมก่อนพฒันาหลกัสูตร 

18.4.2   ส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคมทุก 2  ปีเพื่อน ามาปรับ 
             คุณลกัษณะบณัฑิต 
18.4.3   ส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตและการมีงานท าของบณัฑิตทุกปี 

 

19.  การพฒันาหลกัสูตรและการประเมินหลกัสูตร 
 19.1  การพฒันาหลกัสูตร 

                        19.1.1  มีคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรท่ีมาจากผูเ้ก่ียวขอ้ง  มีคุณวุฒิตรงตามวชิาเอก 
          และ / หรือมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

                        19.1.2  มีการส ารวจความตอ้งการของสังคมเพื่อน ามาเป็นกรอบในการพฒันา  
         หลกัสูตร 

                        19.1.3  มีการวพิากยก์ารจดัท าหลกัสูตรจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 
  19.1.4  มีรายงานกระบวนการพฒันาหลกัสูตร และรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
              ร่างหลกัสูตร 
19.1.5  มีนโยบายในการพฒันาหรือปรับปรุงเน้ือหารายวิชาใหท้นัสมยัทุกๆ ปี 
19.1.6  มีแผนงานในการปรับปรุงหรือพฒันาหลกัสูตรวิชาเอกทุกๆ  5  ปี 

            19.2  การประเมินหลกัสูตร 
  ก าหนดแนวทางการประเมินหลกัสูตรไวด้งัน้ี 
19.2.1  ประเมินผลการจดัการเรียนการสอน โดยผูเ้รียนทุกภาคการศึกษา  และประเมิน 
            โดยผูส้อนปีละคร้ัง 
19.2.2  ประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวชิา ทุกภาคการศึกษา 
19.2.3  ประเมินผลการปฏิบติังานของผูส้ าเร็จการศึกษา  ภายหลงัส าเร็จการศึกษาทุกปี 
19.2.4  ประเมินผลกระทบจากการปฏิบติังานของผูส้ าเร็จการศึกษา  ภายหลงัส าเร็จ 
             การศึกษาทุกปี 
19.2.5  มีการประเมินหลกัสูตรทั้งระบบทุกรอบ  5  ปี 
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ภาคผนวก ก 

 
หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
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       ภาคผนวก  ก 
       หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  หมายถึงวชิาท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรอบรู้อยา่งกวา้งขวาง มีโลกทศัน์ 

ท่ีกวา้งไกล มีความเขา้ใจธรรมชาติตนเอง ผูอ่ื้นและสังคม  เป็นผูใ้ฝ่รู้ สามารถคิดอยา่งมีเหตุผล สามารถใช ้
ภาษาในการติดต่อส่ือสารความหมายไดดี้ มีคุณธรรม ตระหนกัในคุณค่า ของศิลปะและวฒันธรรมทั้งของ 
ไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยูใ่นสังคมไดเ้ป็น
อยา่งดี 
 

จุดประสงค์ทัว่ไป 
 จุดประสงคท์ัว่ไปของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป มีดงัต่อไปน้ี 

1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี การเมือง การปกครองของไทย และความรู้ความเข้าใจเพ่ือนร่วมโลก เพ่ือการอยู่
ร่วมกนัอยา่งสนัต ิ  

2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการตดัสินใจ
บนพืน้ฐานของข้อมลูและข้อเท็จจริงท่ีเป็นวิทยาศาสตร์และตามหลกัธรรม  

3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีจิตส านึกเก่ียวกับการอนุรักษ์ ดแูลและพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
และตระหนักถึงความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

4. เพ่ือให้มีทกัษะการศกึษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต การคดิอยา่งมี 
      เหตผุล รู้จกัวิเคราะห์และปัญหาตา่ง ๆ ได้ ตลอดจนมีทกัษะด้านภาษาและการใช้สารสนเทศ  
      ในการติดตอ่      ส่ือความหมายกบัผู้ อ่ืนและด ารงชีวิตในสงัคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. เพ่ือให้มีเจตคติท่ีดีและซาบซึง้ในคณุค่าของสจัธรรม  ความดี  ความงาม  และการด ารงตนให้

มีคณุคา่ตอ่สงัคม มีคา่นิยมท่ีพึงประสงค์  มีคณุธรรม  จริยธรรม  และความรับผิดชอบ มีความ
ซาบซึง้ในศลิปะและสนุทรียภาพ ตระหนกัในการปฏิบตัตินตามวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 

6. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและทกัษะเก่ียวกับการพฒันาคณุภาพชีวิต ด้านสขุภาพกายและ
สขุภาพจิตให้ด ารงชีวิตได้อยา่งมีความสขุ 
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รายวชิาศึกษาทัว่ไปจดัเป็น   5  กลุ่มวชิา  โดยตอ้งจดัให้เรียนครบทุกกลุ่มวชิาตามขอ้ก าหนด ทั้งน้ี 
หน่วยกิตรวมของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ใหเ้ป็นไปตามโครงสร้างหลกัสูตร ดงัน้ี 
1.  กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า      9    หน่วยกติ 
 1.1  กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  3  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา      ช่ือวชิา      น (ท-ป-อ)           
 1541001  ทกัษะการรับสารภาษาไทย    3 (2-2-5)           
 1541002  ทกัษะการส่งสารภาษาไทย    3 (2-2-5)           
 1541003  การส่ือสารเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะ   3 (2-2-5)           
 1541004  ภาษาและการส่ือสารเพื่อทอ้งถ่ิน   3 (2-2-5)         
 

 1.2  กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา      ช่ือวชิา      น (ท-ป-อ)           
 1551001  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1   2 (2-0-4)  
 1551002  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2   2 (2-0-4)            
 1551003  ทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษ 1   2 (1-2-3)            
 1551004  ทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษ 2   2(1-2-3)             
 1551005   ภาษาองักฤษปฏิบติัการ    2 (1-2-3)            
 

2.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า   8  หน่วยกติ 
 2.1 กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา      ช่ือวชิา      น (ท-ป-อ)           
 1511001  จริยธรรมกบัมนุษย ์     2 (2-0-4)            
 1511002  ความจริงของชีวิต     2 (2-0-4)            
 1521001  พุทธศาสน์      2 (2-0-4)             
 

 2.2 กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา       ช่ือวชิา      น (ท-ป-อ)           
 2011001  สุนทรียภาพทางทศันศิลป์    2 (2-0-4)             
 2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง   2 (2-0-4)            
 2061001  สังคีตนิยม      2 (2-0-4)            
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 2.3  กลุ่มที ่3  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา      ช่ือวชิา      น (ท-ป-อ)           
 1001001  ภาวะผูน้ าและการจดัการยคุใหม่   2 (2-0-4)          
 1001002  การคิดวิเคราะห์ การคน้ควา้และการใชเ้หตุผล  2 (2-0-4)  
 1001003  พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน   2 (2-0-4)          

 2.4   กลุ่มที ่4  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา      ช่ือวชิา      น (ท-ป-อ)           
 1631001  สารสนเทศและการศึกษาคน้ควา้   2 (1-2-3)             
 1631002   การศึกษาคน้ควา้และการเขียนบทนิพนธ์  2 (1-2-3)             
  1631003   ความรู้พื้นฐานทางสารสนเทศศาสตร์   2 (1-2-3)           
  1631004   เทคโนโลยสีารสนเทศในส านกังาน   2 (1-2-3)             
  1631005   เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาคน้ควา้  2 (1-2-3)               

 

3.  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้    ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกติ 
 3.1   กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา       ช่ือวชิา      น (ท-ป-อ)           
 2531001  วถีิไทย      2 (2-0-4)  
 2531002  วถีิโลก      2 (2-0-4)          
 2531003  ครอบครัวและสังคม     2 (2-0-4)   
 2541001   มนุษย ์ ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม   2 (2-0-4)          
 2561001   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป    2 (2-0-4)            

 3.2   กลุ่มที ่2   ให้เลอืกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้  ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา        ช่ือวชิา      น (ท-ป-อ)           
 2501002   เศรษฐกิจพอเพียง     2 (2-0-4)           
 2521001   ทอ้งถ่ินศึกษา     2 (2-0-4)             
 2551001    การปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทย   2 (2-0-4)             
 3541001    การเป็นผูป้ระกอบการ    2 (2-0-4)  
 3591001    เศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั    2 (2-0-4)           
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4.  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้  ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกติ 
 4.1  กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา      ช่ือวชิา      น (ท-ป-อ)           
 4121001  เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 3 (2-2-5)             
 4121002  คอมพิวเตอร์และการประยกุตใ์ชง้าน     3 (2-2-5)             
 4121003  การพฒันาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย     3 (2-2-5)               
 4121004  คอมพิวเตอร์และส่ือประสม                   3 (2-2-5)               

 4.2  กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา      ช่ือวชิา      น (ท-ป-อ)           
 4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน     2 (2-0-4)            
 4091002  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั    2 (1-2-3)            
 4091003  คณิตศาสตร์กบัการตดัสินใจ    2 (1-2-3)            

 4.3  กลุ่มที ่3  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา       ช่ือวชิา      น (ท-ป-อ)           
 4001001  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการพฒันา  2 (2-0-4)           
 4001002  วทิยาศาสตร์เพื่อชีวติประจ าวนั   2 (2-0-4)         
 4001003  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 2 (2-0-4)  
 4001004  พืชพรรณเพื่อชีวิต     2 (2-0-4)  
 

5.  กลุ่มวชิาพลศึกษาและนันทนาการ  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า 2  หน่วยกติ  
       รหสัวชิา      ช่ือวชิา      น (ท-ป-อ)           
 1161001 กีฬาและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ   2 (1-2-3)             
 1161002  การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ    2 (1-2-3)             
 1161003  การลีลาศเพื่อสุขภาพ    2 (1-2-3)             
 1161004  กีฬาศึกษา      2 (1-2-3)             
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 

รหัสวชิำ      ช่ือและค ำอธิบำยรำยวชิำ  น(ท-ป-อ) 
1001001    ภาวะผู้น าและการจัดการยุคใหม่ 2(2-0-4)

 Leadership  and  Modern  Management 

  ศึกษาความหมาย  ความส าคญัและคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีดีโดยทัว่ไป   ประเภทของ  
     ผูน้  าในอาชีพต่าง   ๆ   เทคนิคและวธีิการปรับปรุงภาวะผูน้ าและผูต้ามและบทบาทหนา้ท่ีผู ้
     ตามท่ีดี  มนุษยสัมพนัธ์และการพฒันาทีมงาน  การพฒันาองคก์ร  กลยทุธ์ขององคก์ร  ระบบ 
     และ กระบวนการวางแผน   
 

1001002    กำรคิดวเิครำะห์ กำรค้นคว้ำและกำรใช้เหตุผล 2(2-0-4)  

   Research , Critical Thinking  and Reasoning  Skills 
      ศึกษารูปแบบและกระบวนการคิดของมนุษย ์ความจ าเป็นท่ีตอ้งพฒันากระบวนการคิด 
 การศึกษาคน้ควา้และการสะสมความรู้ เพื่อการคิดวิเคราะห์และการตดัสินใจ  หลกัการ  
 องคป์ระกอบและเทคนิคในการพฒันาการคิดแบบวเิคราะห์และใชเ้หตุผล  การคิดอยา่ง 
 สร้างสรรค ์ การคิดแบบนิรนยั  การคิดแบบอุปนยั  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณการคิด 
 แบบแกปั้ญหา  การใชภ้าษากบัการคิดและการเสนอความคิด  การประยกุตใ์ชค้วามคิดใน 
                     วชิาชีพ  และชีวติประจ าวนั 
 

1001003   พฤติกรรมมนุษย์กบักำรพฒันำตน 2(2-0-4)  
    Human  Behavior and  self  Development 

     ศึกษาพฤติกรรมมนุษยแ์ละสาเหตุปัจจยัแห่งพฤติกรรม การพฒันาตนเองมนุษยสัมพนัธ์ 
 เพื่อการท างานร่วมกนัและการอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุข       
 

1511001    จริยธรรมกบัมนุษย์    2(2-0-4)  
 Ethics and Human Being 
  ศึกษาและวเิคราะห์ความหมายของจริยธรรมและมนุษย ์ ความส าคญัของจริยธรรมต่อ 
 มนุษย ์ เกณฑต์ดัสินทางจริยธรรม  หลกัจริยธรรมท่ีส าคญัทางปรัชญาและศาสนาส าหรับ 
 มนุษยก์ารประยกุตใ์ชห้ลกัจริยธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม            
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รหัสวชิำ      ช่ือและค ำอธิบำยรำยวชิำ  น(ท-ป-อ) 
13  

1511002 ความจริงของชีวติ  2(2-0-4) 
 Facts of Life 
  ศึกษาความจริงของชีวติ  ความหมายของชีวติ  การด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบนัและโลก 

ยคุวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  การน าเอาความจริงและหลกัศาสนธรรมไป
ประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาและพฒันาปัญญา  ชีวติและสังคม การพฒันาคุณธรรมและ
จริยธรรมตามหลกัศาสนธรรมชีวติท่ีมีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 

 

1521001   พุทธศำสน์   2(2-0-4) 
 Buddhism 

 ศึกษาประวติั  องคป์ระกอบต่าง ๆ   และลกัษณะส าคญัของพระพุทธศาสนา  
พระพุทธศาสนากบัสังคมไทย  หลกัธรรมส าคญัต่าง ๆ  ของพระพุทธศาสนา  เช่นหลกัเบญจ
ขนัธ์  ไตรลกัษณ์  ปฏิจจสมุปบาท หลกักรรม อริยสัจ ไตรสิกขา  เป็นตน้  หลกัจริยธรรมใน
พระพุทธศาสนาเนน้การปฏิบติัในชีวติประจ าวนั การรู้จกัตนเอง  การพฒันาคนและการพฒันา
สังคม 

 

1541001   ทกัษะกำรรับสำรภำษำไทย 3(2-2-5)        
 Thai Language Comprehension Skill  
  ศึกษาหลกัการการฟัง  การอ่าน  จากส่ือและส่ิงพิมพป์ระเภทต่าง ๆ  การคิดวิเคราะห์   
 การสังเคราะห์  การจบัประเด็น  และการสรุปสาระส าคญั   
  ฝึกปฏิบติัใหค้รอบคลุมสารทุกประเภท  จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายและก าหนดให ้
                      อ่านหนงัสือนอกเวลาประกอบ       
    

1541002   ทกัษะกำรส่งสำรภำษำไทย 3(2-2-5)  
 Expression Skill in Thai Language 
  ศึกษารูปแบบ  และวธีิการส่งสารประเภทต่าง  ๆ  จากทรัพยากรสารสนเทศ  โดย 
 น าเสนอการศึกษาคน้ควา้ดว้ยวาจาและลายลกัษณ์ 
  ฝึกปฏิบติัการพดู-เขียนอธิบาย  การพดู-เขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์   การเขียนรายงาน 
 ทางวชิาการ   ภาคนิพนธ์และการเขียนโครงการ         

 

1541003   กำรส่ือสำรเพือ่จุดประสงค์เฉพำะ 3(2-2-5) 
 Communication for Specific Purpose 

  ศึกษาหลกัการและวธีิการส่ือสารเพื่อใหบ้รรลุตามจุดประสงคเ์ฉพาะกิจ 
           ฝึกปฏิบติัการพดูและการเขียน และประเมินการพดูและการเขียน 
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รหัสวชิำ      ช่ือและค ำอธิบำยรำยวชิำ  น(ท-ป-อ) 
 

1541004   ภำษำและกำรส่ือสำรเพือ่ท้องถิ่น 3(3-2-5) 
 Roles of Language in Local Community Development 

  ศึกษาหลกัการและบทบาทของการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารเพื่อทอ้งถ่ิน  จากวรรณกรรม
 ทอ้งถ่ินประเภทต่าง ๆ  
  ฝึกการเก็บขอ้มูล  วเิคราะห์ขอ้มูลภาคสนาม 

  

1551001   ภำษำองักฤษเพือ่กำรส่ือสำร  1 2 (2-0-4)  
 Communicative English  1  
  ศึกษาหลกัไวยากรณ์ภาษาองักฤษ  ศึกษาโครงสร้างของค าศพัท ์ และประโยคใน 

 สถานการณ์ต่างๆท่ีเคยไดเ้รียนมาแลว้  และฝึกทกัษะการส่ือสารเพื่อใหส้ามารถส่ือสาร 
 ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษในชีวติจริงมากข้ึน  
 

1551002   ภำษำองักฤษเพือ่กำรส่ือสำร  2 2(2-0-4)  

 Communicative English  2 
  ศึกษาไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพิ่มเติม  และฝึกทกัษะการเรียนภาษาจากแหล่งการเรียน 
 ท่ีหลากหลาย เช่น หนงัสือพิมพ ์ วารสาร  โทรทศัน์  และฝึกทกัษะการส่ือสาร น าเสนอขอ้มูล 
 ท่ีจ  าเป็นและใชไ้ดใ้นชีวติจริง   
 

1551003   ทกัษะกำรฟัง - กำรพูดภำษำองักฤษ  1   2(1-2-3)  

 Listening - Speaking  1 
 ศึกษาหลกัการฟัง-พดูในสถานการณ์ต่าง ๆ ฝึกทกัษะการฟัง  ในสถานการณ์ต่างๆ 
เพื่อใหจ้บัใจความหลกั  รายละเอียดปลีกยอ่ย การจดบนัทึกยอ่ ฝึกทกัษะการพดู  การน าเสนอ
ความเห็น  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการฟังเพื่อพฒันาทกัษะการส่ือสารท่ีจ าเป็นรวมทั้งเรียนรู้วฒันธรรม
ของเจา้ของภาษา      

 

1551004   ทกัษะการฟัง - การพูดภาษาองักฤษ  2     2(1-2-3)  
 Listening – Speaking  2 

  ฝึกทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษแบบเขม้  เพื่อใหส้ามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมี 
 ประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมในการสอบวดัความรู้ภาษาองักฤษในระดบัท่ีสูงข้ึน   
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รหัสวชิำ      ช่ือและค ำอธิบำยรำยวชิำ  น(ท-ป-อ) 
 

1551005   ภาษาองักฤษปฏิบัติการ 2(1-2-3) 
 Operational English 
   ฝึกทกัษะภาษาองักฤษทั้งการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 ในงานอาชีพและในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น แนะน าการท างานของเคร่ืองมือ  ห้องปฏิบติัการ 
 แนะน าเก่ียวกบัวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี แนะน าสถานท่ีต่าง ๆ  ฝึกพดูในงาน 

 พิธีการ  น าเสนอความคิดและผลงาน  การเขียนจดหมายสมคัรงาน  ประวติัส่วนตวั  เขียน 
        หนงัสือราชการ       

14  

1631001    สำรสนเทศและกำรศึกษำค้นคว้ำ   2(1-2-3)  
 Research and Information 
     ศึกษาความหมาย   ความส าคญั  บทบาทของสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศประเภท 
 ต่าง ๆ ทรัพยากรสารสนเทศ  การจดัระบบทรัพยากรสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศอา้งอิง  
 เคร่ืองมือสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศ  การเขา้ถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  การอา้งอิงและ 
                     การน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้     
 

1631002   กำรศึกษำค้นคว้ำและกำรเขียนบทนิพนธ์   2(1-2-3)  
 Research Study and Report Writing 
     ศึกษาความหมาย ความส าคญั ประเภทของบทนิพนธ์  ศึกษาคน้ควา้สารสนเทศ จาก 
                      แหล่ง สารสนเทศประเภทต่าง ๆ  และการอา้งอิง การบนัทึกและเรียบเรียงสารสนเทศ การ   
                      น าเสนอบทนิพนธ์ 
 

1631003   ควำมรู้พืน้ฐำนทำงสำรสนเทศศำสตร์     2(1-2-3)  
 Fundamentals  of  Information  Science 
     ศึกษาความส าคญัและขอบเขตของสารสนเทศศาสตร์  ความสัมพนัธ์กบัสาขาวชิาอ่ืน 
 คุณค่าและความตอ้งการสารสนเทศในสังคมปัจจุบนั  ระบบสารสนเทศ  การใชเ้ทคโนโลยี 
                      สารสนเทศในการจดัการและรับบริการสารสนเทศ  และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศ  
                            

1631004   เทคโนโลยสีำรสนเทศในส ำนักงำน    2(1-2-3)  
  Information Technology in Office 
    ศึกษาการจดัการและการด าเนินงานในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นองคก์ร 
                      ทัว่ ๆ  ไป การใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์กบังานต่าง ๆ ในสถานบริการสารสนเทศ  อุปกรณ์ 
                       ในการบนัทึกและการสืบคน้ขอ้มูล  การสร้างและการออกแบบระบบสารสนเทศเบ้ืองตน้ 
                       ตลอดจนระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
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1631005   เทคโนโลยสีำรสนเทศเพือ่กำรศึกษำค้นคว้ำ   2(1-2-3)  
 Information Technology in Research Studies 
     ศึกษาความหมาย  ความส าคญัของสารสนเทศ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  ทรัพยากร 
 สารสนเทศ  แหล่งบริการสารสนเทศ  การสืบคน้สารสนเทศของมหาวทิยาลยั  การใช ้ OPAC 
 ฐานขอ้มูลและบริการฐานขอ้มูล  บริการและการใชอิ้นเทอร์เน็ต การสืบคน้สารสนเทศผา่น 
                      ระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์  การสืบคน้สารสนเทศจาก CD-ROM 
 

2011001   สุนทรียภาพทางทศันศิลป์      2(2-0-4) 

 Aesthetics of  Visual  Art 
  ศึกษาความงามของธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค ์ 
                      งานศิลปะพร้อมทั้งขอบข่ายของศิลปะ  ความหมายของสุนทรียภาพและทศันศิลป์  การรับรู้ 
                      ทางการมองเห็นมิติในทศันศิลป์แขนง     จิตกรรม  ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  
                      ส่วนประกอบความงามทศันศิลป์  การจดัภาพของงานทศันศิลป์  ทฤษฎีการถ่ายทอดทาง 
                     ทศันศิลป์  สาเหตุการสร้างงานทศันศิลป์  อิทธิพลท่ีท าใหท้ศันศิลป์มีความแตกต่างกนั 
                     โดยเฉพาะเก่ียวกบัรูปแบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัในงานทศันศิลป์ 
                     ตะวนัตกและประเทศไทย  คุณค่าของงานทศันศิลป์ดา้นความงามและเร่ืองราวโดยผา่น 
                     ขั้นตอนการเรียนรู้ในหลกัการดูงานทศันศิลป์เบ้ืองตน้  และน าเขา้สู่ขั้นความซาบซ้ึง  ในการ 
                     วจิารณ์ผลงานทศันศิลป์เพื่อน ามาซ่ึงประสบการณ์ของความซาบซ้ึง ทางสุนทรียภาพ  
     

2051001    สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 2(2-0-4)  
 Aesthetics of  Drama  

    ศึกษาและจ าแนกขอ้ต่างในศาสตร์ของความงาม  ความหมายของ  สุนทรียภาพทาง 
                      ศิลปะการแสดงองคป์ระกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย  นาฏศิลป์สากล  ความ 
                      ส าคญัของการรับรู้   ศาสตร์ต่าง ๆ  ของการเห็น  การไดย้นิ  การเคล่ือนไหว  ศิลปะการแสดง  
      

2061001    สังคีตนิยม 2(2-0-4)  
 Music Appreciation 
      ศึกษาองคป์ระกอบพื้นฐานของดนตรี การผสมดนตรีไทยและดนตรีตะวนัตก คีตลกัษณ์ 
 ท่ีพบเห็นทัว่ไป   คีตกวท่ีีส าคญัและคีตวรรณกรรมท่ีไดรั้บการยกยอ่งบางบท   ประวติัดนตรีท่ี   
                     ควรทราบ 
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2501002   เศรษฐกจิพอเพยีง 2(2-0-4 )  
  Sufficiency Economy 
     ศึกษาความหมาย  แนวคิดทฤษฎี  เศรษฐกิจพอเพียง  ทฤษฎีใหม่  โครงการอนั 
                      เน่ืองมาจากพระราชด าริ  โครงการตามพระราชประสงค ์ โครงการหลวง  การประยกุตใ์ชใ้ห้ 
                      เหมาะสมกบัตนเองและชุมชน  ศึกษากรณีตวัอยา่งในชุมชน             
 

2521001   ท้องถิ่นศึกษำ   2(2-0-4)  

 Local Community Study 
     ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและวาทกรรมการศึกษาทอ้งถ่ิน  ความส าคญัและความสัมพนัธ์ 
    ของ การศึกษาทอ้งถ่ินกบัโลกาภิวตัน์ ศึกษาทอ้งถ่ินในมิติทางสภาพภูมิศาสตร์  

  ประวติัศาสตร์ ความเป็นชุมชน การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรมในลกัษณะ 
        สหวทิยาการโดยเนน้การศึกษาชุมชนทอ้งถ่ินดา้นพฒันาการ สภาพปัจจุบนั ปัญหาและ 
        แนวทางแกไ้ขและทิศทางในการพฒันาในอนาคต        

     

2531001    วถิีไทย 2(2-0-4)  
 Thai Ways of Living 
      ศึกษาประเทศไทยดา้นกายภาพ  โครงสร้าง  ววิฒันาการและพฒันาการดา้นสังคมและ 
 วฒันธรรม  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  สภาพปัญหาและแนวทางขจดัปัญหาสังคมไทย 
 โดยศึกษาการพฒันาโครงการ   อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง 
 ภูมิปัญญาชาวบา้นและทอ้งถ่ิน  
               

2531002   วถิีโลก 2(2-0-4 )  

 Globalized Ways of Living 
    ศึกษาโลกทั้งทางกายภาพและชีวภาพ ระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละ 
   ส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงเป็นปัจจยัของววิฒันาการของสังคม  ระบบเศรษฐกิจและการเมืองการ 
 ปกครอง  การจดัระเบียบโลกในดา้นสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และการปกครอง  ตลอดจน 
 การพฒันาสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครองของสังคมโลก                 
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2531003   ครอบครัวและสังคม 2(2-0-4 )  
 Family and Society 
     ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  บทบาทหนา้ท่ี  ลกัษณะของครอบครัว  จิตวทิยา 
  ครอบครัว  คุณธรรมจริยธรรมในครอบครัว  ปัจจยัในการด ารงอยูข่องครอบครัว  ปัญหา 
 ครอบครัว และแนวทางแกไ้ข  อิทธิพลของครอบครัวต่อสังคม   
 

2541001    มนุษย์  ชุมชนและส่ิงแวดล้อม     2(2-0-4)  

    Human being, Community  and  Environment  
  ศึกษาระบบนิเวศ  ส่ิงแวดลอ้ม  ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  ผลกระทบ 
 ท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษยต่์อส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  แนวทางในการ 
 แกไ้ข ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในมิติทางสังคม  การจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยชุมชน  ภูมิปัญญาดา้น 
 ส่ิงแวดลอ้มตลอดทั้งแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืโดยใชชุ้มชนทอ้งถ่ินเป็นฐานในการเรียนรู้ 
               

2551001    กำรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย   2(2-0-4)  
 Thai Local Administration 
  ศึกษาโครงสร้าง  อ านาจหนา้ท่ีและการปกครองของไทย  แนวคิด ทฤษฎีการเมืองและ 
 การปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นรากฐานการปกครองและการพฒันาระบอบประชาธิปไตย 
   ประวติั  พฒันาการการปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปกครอง 
 ทอ้งถ่ิน  ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัประชาชน  สถานการณ์ปัจจุบนั 
 และแนวโนม้ของการปกครองทอ้งถ่ินไทย   คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัปกครอง 
 ทอ้งถ่ินไทย  

15  

2561001    ควำมรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมำยทัว่ไป     2(2-0-4)  
 Introduction to Law 
     ศึกษากฎหมายพื้นฐานทัว่ไป  ทั้งกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ท่ีมาของ
 กฎหมาย ลกัษณะและชนิดต่าง ๆ  ของกฎหมาย ล าดบัชั้นของกฎหมายและความรู้เก่ียวกบั
 กฎหมายแพง่  กฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืน ๆ  ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั        
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3541001    กำรเป็นผู้ประกอบกำร 2(2-0-4)  
                  Enterpreneur 
     ศึกษาองคป์ระกอบ และเทคนิคในการเป็นผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ การจดัการ  การบญัชี   
 การเงิน  0การบริหารบุคลากร  การบริหารส านกังาน  การตลาด  ส่วนประสมทางการตลาด    
 การวเิคราะห์และเลือก  ตลาดเป้าหมาย  ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการ
 หาวธีิการควบคุมทางการตลาด  ในฐานะท่ีเป็นผูป้ระกอบการท่ี  ยดึหลกัธรรมาภิบาลและ 
 จริยธรรม  การประเมินตนเองส าหรับการเป็นผูป้ระกอบการ  
 

3591001    เศรษฐกจิในชีวติประจ ำวนั 2(2-0-4)  

 Economy in Everyday Life 
   ศึกษาหลกัการเบ้ืองตน้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการท าความเขา้ใจ 
 ปรากฏการณ์ทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั  การท างานของกลไกราคาและ 
 การก าหนดราคาสินคา้ในตลาด  เงินตราและสถาบนัการเงิน  รูปแบบการใชจ่้ายของประชาชน 
 และผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพของประชาชน 
 ในกรอบของเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 

4001001    วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยเีพือ่กำรพฒันำ  2(2-0-4)  
 Science and Technology for Development   
  ศึกษาความหมายและวธีิการทางวทิยาศาสตร์  ความหมายของเทคโนโลย ี ภูมิปัญญา 
 ทาง วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทอ้งถ่ินและของไทย ความกา้วหนา้ทางวทิยาการ 
   วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและนานาประเทศ  ความส าคญัและบทบาททาง 
 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ในการพฒันาทอ้งถ่ิน สังคมและประเทศไทยบนพื้นฐานของ 
 ระบบเศรษฐกิจพอเพียง         
 

4001002    วทิยำศำสตร์เพือ่ชีวติประจ ำวนั 2(2-0-4)      
 Science for Everyday Life       
  ศึกษาเก่ียวกบัสารเคมีในชีวติประจ าวนั สมุนไพร ความรู้พื้นฐานทาง พนัธุศาสตร์  
 พลงังานท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั เทคโนโลยกีารส่ือสาร และผลกระทบของวทิยาศาสตร์ท่ีมีต่อ
 ชีวติประจ าวนั 
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4001003    กำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ 2(2-0-4)     
 Conservations of Environments and  Natural Resources    
  ศึกษาความหมายการจ าแนกประเภท  และความส าคญัทางส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร 
 ธรรมชาติ   ผลกระทบของส่ิงแวดลอ้มต่อสังคม  ศึกษาสถานการณ์  ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 
 ระดบัชาติและโลก  สถานภาพส่ิงแวดลอ้ม  ในอดีต  ปัจจุบนั  และอนาคต องคร์วมของ 
 ส่ิงแวดลอ้มการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื การอนุรักษท์รัพยากรอยา่งผสมผสาน 
  ตวัอยา่งการอนุรักษท์รัพยากรท่ีประสพความส าเร็จ โครงการในพระราชด าริ  ทิศทาง 
 แนวโนม้ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาของการอนุรักษ ์
 ทรัพยากรธรรมชาติ    
4001004    พชืพรรณเพือ่ชีวติ 2(2-0-4)     
 Plants  for Life 
  ศึกษาความส าคญัและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวติ ความหลากหลายของพืชพรรณ 
 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการใชป้ระโยชน์จากพืชพรรณ โครงการอนุรักษ ์ พนัธุกรรมพืชอนัเน่ือง 
 มาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  การอนุรักษแ์ละการ 
 พฒันาพืชพรรณ 
1161001    กฬีำและนันทนำกำรเพือ่คุณภำพชีวติ 2(1-2-3)  
 Sports and Recreation for Better Living 
  ศึกษาความส าคญัและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการ 
 ต่อการพฒันาคุณภาพชีวติ  ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ  คุณค่าของกิจกรรม 
 กีฬาและนนัทนาการต่อร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสังคม  การประเมินสุขภาพของตนเอง 
   การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนนัทนาการ   
  ฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ในการเล่นกีฬา  การจดักิจกรรมทางนนัทนาการ  
 

1161002    กำรออกก ำลงักำยเพือ่สุขภำพ 2(1-2-3)  

 Exercise  for  Health 
  ศึกษาความหมาย  ขอบข่าย  จุดมุ่งหมาย  และคุณประโยชน์ของการออกก าลงักาย   
 หลกัการและขั้นตอนของการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ  การออกก าลงักายเพื่อพฒันา 
 สมรรถภาพทางกายดา้นต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลงักายใหส้อดคลอ้งกบัเพศและวยั  
 การประเมินผลการออกก าลงักาย   
  ฝึกการออกก าลงักายอยา่งถูกวธีิ  การใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือการออกก าลงักาย 
 การฝึกการออก ก าลงักายในสถานบริการการออกก าลงักาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
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1161003    กำรลลีำศเพือ่สุขภำพ 2(1-2-3)  

     Dance  for  Health 
      ศึกษาประวติัของลีลาศ  ประเภทของจงัหวะในการลีลาศ  มารยาทในการเขา้สังคมและ 
 การ ลีลาศ  คุณค่าของการลีลาศท่ีมีต่อร่างกาย  สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์   และสังคม 
   ความสัมพนัธ์ของการลีลาศท่ีมีต่อสุขภาพ  และการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย 
      ฝึกทกัษะการลีลาศ  การรู้จงัหวะดนตรี  การควบคุมร่างกาย  และการเคล่ือนไหวอยา่ง

 สมดุล   การจบัคู่ การน า การพา ลวดลายในการลีลาศ และการจดังานลีลาศ  
         

1161004    กฬีำศึกษำ 2(1-2-3)  
   Sports  Education 

  ศึกษาความเป็นมากีฬา  คุณค่าของการกีฬาต่อการพฒันาร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และ 
 สังคม บทบาทของการกีฬาต่อการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม  การป้องกนัการบาดเจบ็จาก 
 การกีฬาและการปฐมพยาบาล  เลือกศึกษากีฬาหน่ึงประเภทตามความเหมาะสม ระเบียบและ 
 กติกาการแข่งขนั 
     ฝึกทกัษะและเทคนิคการเล่นกีฬาตามความสนใน  การจดัการแข่งขนั         
 

4091001    คณติศำสตร์พืน้ฐำน 2(2-0-4)      

  Fundamental  Mathematics 
   ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์  การให้เหตุผล เซต  ความสัมพนัธ์และ
 ฟังกช์นั  ระบบเลขฐาน  จ  านวนจริง                

16  

4091002     คณติศำสตร์ในชีวติประจ ำวัน 2(1-2-3)      
  Mathematics  in  Everyday  Life 
  ศึกษาการเช่าซ้ือ  ค่านายหนา้  การจ านอง  การจ าน าและการขายฝาก  ดอกเบ้ีย  หุ้นและ
 ดชันีราคา  ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีอากรธุรกิจ  การค านวณหาพื้นท่ีและปริมาตรใน 
 การซ้ือขาย   
  ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปช่วยในการค านวณ  
4091003     คณติศำสตร์กบักำรตัดสินใจ 2(1-2-3)  
  Mathematics and  Decision  Making 
  ศึกษาระเบียบวธีิทางสถิติ การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง  การวดัการกระจาย  ความ 
 น่าจะเป็นและทฤษฎีการตดัสินใจเบ้ืองตน้ 
   ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางดา้นสถิติและการตดัสินใจ          
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รหัสวชิำ      ช่ือและค ำอธิบำยรำยวชิำ  น(ท-ป-อ) 
 

4121001   เทคโนโลยสีำรสนเทศและคอมพวิเตอร์พืน้ฐำน         3(2-2-5) 
    Introduction to Information Technology and Computer 
     ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ  การส่ือสารขอ้มูล และ 
 ระบบเครือข่ายเบ้ืองตน้ การใชง้านระบบปฏิบติัการอินเทอร์เน็ต และโปรแกรมประมวลผลค า 

    ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมระบบปฏิบติัการ  โปรแกรมประมวลผลค าและโปรแกรม
 ส าหรับการใชง้านอินเทอร์เน็ต   
       

4121002    คอมพวิเตอร์และกำรประยุกต์ใช้งำน 3(2-2-5)   

 Computer and Computer Application 
  ศึกษาเก่ียวกบัการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมใชง้านใน
 ปัจจุบนั เพื่อน าไปประยกุตใ์ชง้าน 
     ฝึกปฏิบติัการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีน าไปประยกุตใ์ชง้าน 
    

 4121003     การพฒันาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย 3(2-2-5)    

 Development of Information System On Network  
       ศึกษาเคร่ืองมือและวธีิการในการออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต        
 โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมในปัจจุบนัและน าไปประยกุตใ์ชก้บัระบบงานขององคก์ร   

       ฝึกปฏิบติัการสร้างและออกแบบเวบ็เพจ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป       
 

4121004     คอมพวิเตอร์และส่ือประสม 3(2-2-5)       
 Computer and Multimedia   
  ศึกษาความส าคญัของระบบส่ือประสม การใชง้านคอมพิวเตอร์ทางดา้นส่ือประสม  
 อุปกรณ์  ระบบและวธีิการทางส่ือประสม  โดยใชโ้ปรแกรมดา้นกราฟิก เช่น  การตกแต่งภาพ 
 การท าภาพเคล่ือนไหว โปรแกรมจดัท าวีดิทศัน์ และสามารถน าผลงานไปใชป้ระกอบกบั  
 ระบบงานขององคก์ร  
   ฝึกปฏิบติัการสร้างส่ือประสม  ประกอบการใชง้าน              
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ภาคผนวก  ข 
 

ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดบัอนุปริญญา 

และปริญญาตรี  พ.ศ. 2548 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

วา่ด้วย การประเมินผลการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

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

 
  โดยท่ีเป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรมีข้อบงัคบัวา่ด้วยการประเมินผลการ    
ศกึษา ในระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี เพ่ือก ากบัมาตรฐานเชิงคณุภาพในการด าเนินการประเมินผลการ        
ศกึษาส าหรับนกัศกึษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลยั จงึอาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)          
แหง่พระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗  ออกข้อบงัคบัวา่ด้วยการประเมินผลการศกึษาระดบั 
อนปุริญญาและปริญญาตรีไว้ดงัตอ่ไปนี ้
  ข้อ ๑. ข้อบงัคบัเรียกวา่ “ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร วา่ด้วยการ
ประเมินผลการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘” 
  ข้อ ๒. บรรดาข้อบงัคบั ประกาศ หรือค าสัง่อ่ืนใด ในสว่นท่ีขดัหรือแย้งกบัข้อบงัคบันีใ้ห้ใช้     
ข้อบงัคบันีแ้ทน 
  ข้อ ๓. ให้ใช้ข้อบงัคบันีส้ าหรับประเมินผลการศกึษาของนกัศกึษาภาคปกต ิและนกัศกึษา              
ภาคพิเศษ ระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลยั ท่ีเข้าศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
  ข้อ ๔. ในข้อบงัคบันี ้
   “มหาวทิยาลยั” หมายความวา่ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลยั” หมายความวา่ สภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความวา่ หนว่ยงานในส านกัสง่เสริม
วิชาการและงานทะเบียน ท าหน้าท่ีประมวลผลการเรียนทกุรายวิชาของนกัศกึษา 
   “อธิการบดี”  หมายความวา่ อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถดัไป”  หมายความวา่ ภาคเรียนท่ีถดัจากภาคเรียนท่ีนกัศกึษา
ลงทะเบียนรายวิชานัน้ไว้ 
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   “นกัศกึษาภาคพิเศษ”  หมายความวา่ นกัศกึษาท่ีเข้าศกึษาตามโครงการจดั
การศกึษาส าหรับบคุลากรประจ าการ โครการจดัการศกึษาเพ่ือปวงชนหรือนกัศกึษาท่ีเข้าศกึษาตาม
โครงการอ่ืนท่ีไมใ่ชน่กัศกึษาภาคปกติ 
  ข้อ ๕. ให้มีการประเมินผลทกุรายวิชาท่ีจดัให้มีการเรียนการสอน การวดัผลต้องท าตลอด
ภาคเรียนอยา่งสม ่าเสมอด้วยวิธีการตา่ง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสงัเกต
พฤตกิรรม เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสดัสว่นคะแนนระหวา่งภาคร้อยละ ๓๐  ถึง ๗๐  และ
ต้องมีการสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแตร่ายวิชาท่ีก าหนดให้ประเมินลกัษณะอ่ืน ตามประกาศของ
มหาวิทยาลยั 

ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผา่นการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี     
การอนมุตัผิลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ ท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
  ข้อ ๖. ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาตา่ง ๆ ตามหลกัสตูรมี ๒ ระบบดงันี ้
   ๖.๑ ส าหรับรายวิชามาตรฐานท่ีหลกัสตูรก าหนด ให้ประเมินผลการเรียนในระบบ   
คา่ระดบัคะแนนแบง่เป็น ๘ ระดบั ตามสญัลกัษณ์และความหมายท่ีก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้

     ระดบัคะแนน        ความหมายของผลการเรียน     คา่ระดบัคะแนน 
A  ดีเย่ียม(Excellent)   ๔.๐ 
B+  ดีมาก(Very Good)   ๓.๕ 
B  ดี(Good)    ๓.๐ 
C+  ดีพอใช้(Fair Good)   ๒.๕ 
C  พอใช้(Fair)    ๒.๐ 
D+  ออ่น(Poor)    ๑.๕ 
D  ออ่นมาก(Very Poor)   ๑.๐  
E  ตก(Fail)    ๐.๐ 

 

   ระดบัคะแนนท่ีถือว่าสอบได้ตามระบบนี ้ต้องไมต่ ่ากวา่ “D” ถ้านกัศกึษาได้ระดบั
คะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานัน้ใหมจ่นกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาท่ีเป็น
วิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนท่ีอยูใ่นกลุม่เดียวกนัแทนได้ 
   ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ผลการประเมินท่ีมีคา่ระดบัคะแนนต ่ากวา่ “C” ถือวา่สอบตก นกัศกึษาจะต้องลงทะเบียนและเรียน
ใหม ่ในกรณีนี ้ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดงักลา่วต ่ากว่า “C” เป็นครัง้ท่ีสองให้นกัศกึษาผู้นัน้พ้นสภาพ
การเป็น      นกัศกึษา 
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    ๖.๒ ส าหรับรายวิชาท่ีหลกัสตูร หรือสภามหาวิทยาลยัก าหนดให้เรียนเพิ่มเตมิ
ตาม  ข้อก าหนดเฉพาะ โดยไมค่ดิคา่ระดบัคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสญัลกัษณ์ ดงัตอ่ไปนี  ้

      ระดบัการประเมิน     ผลการเรียน 
    PD (Pass with Distinction)  ผา่นดีเย่ียม 
    P (Pass)    ผา่น 
    F (Fail)     ไมผ่า่น 

   ในระบบนี ้รายวิชาท่ีได้ผลการเรียน “F” นกัศกึษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกวา่จะสอบได้  

 ข้อ ๗. ให้สญัลกัษณ์ตอ่ไปนี ้ในการบนัทกึผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ท่ีไมมี่คา่ระดบัคะแนน 
สญัลกัษณ์ ความหมาย และการใช้ 
   Au (Audit)  ใช้บนัทกึผลการเรียนวิชาท่ีนกัศกึษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วม
ฟังโดยไมน่บัหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลท่ีอาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใช้บนัทกึผลการเรียนของนกัศกึษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณี
หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) นกัศกึษาขอถอนรายวิชาเรียนเม่ือพ้นก าหนด ๑๕ วนั นบัแตว่นัเปิด    
ภาคเรียน 

(๒) นกัศกึษาถกูสัง่ให้พกัการเรียนหลงัจากท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนนัน้
แล้ว และได้รับอนมุตัใิห้ถอนรายวิชานัน้ ก่อนก าหนดสอบภาคปลายไมน้่อยกวา่สองสปัดาห์ 

(๓)  นกัศกึษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง(Audit) โดยไม่นบัหนว่ยกิต 
และผลการศกึษาวิชานัน้ไมผ่่านเกณฑ์การประเมินผลท่ีอาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   I (Incomplete)  ใช้บนัทกึผลการเรียนของนกัศกึษาในกรณีใดกรณีหนึง่
ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) เป็นรายวิชาท่ีนกัศกึษายงัท างานไมเ่สร็จเมื่อสิน้ภาคเรียน ซึง่
นกัศกึษาจะต้องขอรับการประเมินเป็นคา่ระดบัคะแนนให้เสร็จสิน้ภายในภาคเรียนถดัไป 

(๒) เป็นรายวิชาท่ีนกัศกึษามีสิทธิสอบปลายภาค แตข่าดสอบและได้ย่ืน    
ค าร้องขอสอบในรายวิชาท่ีขาดสอบนัน้ ซึง่คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลยัแตง่ตัง้ พิจารณาอนญุาตให้สอบ
ในรายวิชาท่ีขาดสอบนัน้ได้ การให้ “I” แก่นกัศกึษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องสง่บนัทกึรายละเอียด
คะแนนเก็บทัง้หมดในภาคการศกึษา พร้อมระบเุหตผุลประกอบการสง่ผลการเรียนด้วย 
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ข้อ ๘. กรณีท่ีนกัศกึษาท่ีขอปรับคา่ระดบัคะแนนรายวิชาท่ีได้ “I” ท างานไมเ่สร็จภายใน

เวลาท่ีก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยูแ่ล้ว โดยให้ผลงานท่ีค้างอยู่
เป็น”ศนูย์” และในกรณีท่ีไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถดัไป ให้งานทะเบียนและ
ประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาท่ีได้ “I” นัน้เป็น “E” หรือ “F” แล้วแตก่รณี 
  ข้อ ๙. ทกุรายวิชาท่ีนกัศกึษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์       
ผู้สอน และก าหนดคา่ระดบัคะแนน หรือสญัลกัษณ์ ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบันี ้รายวิชาใดท่ีอาจารย์
ผู้สอนไมร่ายงานผลการประเมินเป็นคา่ระดบัคะแนน โดยไมร่ะบสุญัลกัษณ์อ่ืนใด และมิใชร่ายวิชาท่ี
นกัศกึษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบนัทกึผลการเรียนรายวิชานัน้เป็น “E” หรือ 
“F” แล้วแตก่รณี 
  ข้อ ๑๐. ให้ใช้สญัลกัษณ์ P ตามข้อ ๖.๒ ส าหรับบนัทกึผลการประเมินส าหรับรายวิชาท่ี
ได้รับการยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเก่ียวกบัการยกเว้นการเรียน  

 ข้อ ๑๑. กรณีนกัศกึษาท่ีส าเร็จการศกึษาระดบัอนุปริญญาตามหลกัสตูรของมหาวิทยาลยั 
สถาบนัราชภฏั หรือหลกัสตูรท่ีอนมุตัิโดยสภาการฝึกหดัครู เข้าศกึษาในหลกัสตูรปริญญาตรี(หลงั
อนปุริญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซ า้หรือรายวิชาเทียบเทา่กบัรายวิชาท่ีเคยศกึษามาแล้วในระดบั
อนปุริญญาไมไ่ด้และให้เว้นการนบัหนว่ยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลกัสตูรท่ีก าลงัศกึษาอยู ่      
ยกเว้นเป็นรายวิชาท่ีเคยสอบได้มาแล้วนบัตัง้แตว่นัท่ีส าเร็จการศกึษาระดบัอนปุริญญาถึงวนัเข้าศกึษา
ระดบัปริญญาตรี(หลงัอนปุริญญา) เกิน  ๕  ปี 
  ข้อ ๑๒. การหาคา่ระดบัคะแนนเฉล่ียประจ าภาคเรียนและคา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมให้
คดิเป็นเลขทศนิยม ๒ ต าแหนง่ โดยไมปั่ดเศษ 
   ๑๒.๑ กรณีสอบตกรายวิชาบงัคบัและต้องเรียนซ า้ ให้นบัรวมหนว่ยกิตท่ีสอบตก
เป็นตวัหารด้วย 
   ๑๒.๒ กรณีท่ีนกัศกึษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ า้กบัรายวิชาท่ีสอบได้แล้ว หรือเรียน  
รายวิชาท่ีเป็นวิชาเทียบเทา่ตามท่ีหลกัสตูรก าหนดให้นบัหนว่ยกิตและคา่ระดบัคะแนนเฉพาะวิชาท่ี
ลงทะเบียนครัง้แรกเทา่นัน้ 
  ข้อ ๑๓. นกัศกึษาในระบบเข้าชัน้เรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามท่ีมหาวิทยาลยั
ก าหนดนกัศกึษาท่ีมีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชัน้เรียนในรายวิชานัน้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๘๐  
ของเวลาเรียนทัง้หมด หรือน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แตไ่มน้่อยกวา่ร้อยละ ๖๐ และคณะกรรมการท่ี
มหาวิทยาลยัแตง่ตัง้พิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้  ข้อ ๑๔. 
นกัศกึษาท่ีไมไ่ด้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตท่ีุไมมี่สิทธิสอบเน่ืองจากมีเวลาเข้า    ชัน้เรียนไมถ่ึงร้อยละ  
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๖๐  ของเวลาเรียนทัง้หมด และไมไ่ด้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามท่ีก าหนดใน   ข้อ ๑๓. วรรค
ท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบนัทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแตก่รณี 
  ข้อ ๑๕. นกัศกึษาท่ีมีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแตข่าดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบนัทกึผลการ
ประเมินรายวิชานัน้เป็น “E” หรือ “F” แล้วแตก่รณี เว้นแตข่าดสอบเน่ืองจากมีเหตจุ าเป็นอ่ืนท่ีเป็นเหตุ
สดุวิสยัอยา่งยิ่ง และได้ย่ืนค าร้องตอ่งานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาท่ีขาดสอบนัน้ ภายใน 
๑๕ วนันบัแตว่นัเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถดัไป  

 กรณีนีใ้ห้คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลยัแตง่ตัง้พิจารณาอนญุาตตามความเหมาะสม และ
ให้อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ท่ีเป็นประธานโปรแกรมวิชานัน้ ท าการสอบให้ในภาคเรียนท่ีถดัไปนัน้ได้ 
และให้บนัทกึผลการประเมินรายวิชานัน้ตามคา่ระดบัคะแนนในการสอบนัน้ได้ 
  ข้อ ๑๖. ผู้ส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร ต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนทกุข้อ ดงันี ้
   ๑๖.๑ มีความประพฤตดีิ มีคณุธรรม 
   ๑๖.๒ สอบได้รายวิชาตา่ง ๆ ครบตามหลกัสตูร รวมทัง้รายวิชาท่ีหลกัสตูรหรือ
สภามหาวิทยาลยัก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
   ๑๖.๓ ได้คา่คะแนนเฉล่ียสะสม ไมต่ ่ากวา่ ๒.๐๐ 
   ๑๖.๔ ส าหรับนกัศกึษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไมต่ ่ากวา่ ๔ ภาคเรียน และมีสภาพ
การเป็นนกัศกึษาไมเ่กิน  ๘  ภาคเรียนปกตติิดตอ่กนัในกรณีท่ีเรียนหลกัสตูร  ๒  ปี และไมต่ ่ากวา่  ๕  ภาค
เรียน และมีสภาพการเป็นนกัศกึษาไมเ่กิน ๑๒  ภาคเรียนปกตติิดตอ่กนัในกรณีท่ีเรียนหลกัสตูร ๓  ปี และ
ไมต่ ่ากวา่ ๖  ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนกัศกึษาไมเ่กิน ๑๖  ภาคเรียนปกติตดิตอ่กนั ในกรณีท่ี
เรียนหลกัสตูร ๔ ปี และไมต่ ่ากวา่  ๘  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนกัศกึษาไมเ่กิน ๒๐ ภาคเรียนปกติ
ตดิตอ่กนัในกรณีท่ีเรียนหลกัสตูร  ๕  ปี 
   ๑๖.๕ ส าหรับนกัศกึษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไมต่ ่ากวา่  ๖  ภาคเรียนและมี
สภาพเป็นนกัศกึษาไมเ่กิน  ๕  ปี กรณีเรียนหลกัสตูร  ๒  ปี ไมต่ ่ากวา่  ๙  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นกัศกึษา  ไมเ่กิน  ๗  ปี ในกรณีท่ีเรียนหลกัสตูร  ๓  ปี และไมต่ ่ากวา่ ๑๒  ภาคเรียน ไมเ่กิน  ๙  ปี กรณีท่ี
เรียนหลกัสตูร  ๔ ปี และไมต่ ่ากวา่  ๑๕  ภาคเรียนและไม่เกิน ๑๑  ปี กรณีท่ีเรียนหลกัสตูร  ๕  ปี 
  ข้อ ๑๗. การพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา 
   ๑๗.๑ นกัศกึษาภาคปกต ิพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึง่         
ดงัตอ่ไปนี ้
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    (๑) ผลการประเมินได้คา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๖๐  เม่ือสิน้  
ภาคเรียนปกต ิภาคเรียนท่ี  ๒  นบัตัง้แตเ่ร่ิมเข้าเรียน 
    (๒) ผลการประเมินได้คา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๘๐  ใน        
ภาคเรียนปกตท่ีิ  ๔  ท่ี  ๖  ท่ี  ๘  ท่ี  ๑๐  ท่ี ๑๒  ท่ี ๑๔  และท่ี  ๑๖ นบัตัง้แตเ่ร่ิมเข้าเรียน 
    (๓) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามท่ีหลกัสตูรก าหนดแล้ว แตย่งัได้      
คา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า ๑.๘๐  
    (๔) มีสภาพเป็นนกัศกึษาครบ  ๘  ภาคเรียนปกติตดิตอ่กนัในกรณีเรียน   
หลกัสตูร  ๒  ปี ครบ ๑๒  ภาคเรียนปกตติิดตอ่กนัในกรณีเรียนหลกัสตูร  ๓  ปี และครบ ๑๖ ภาคเรียนปกต ิ  
ตดิตอ่กนั ในกรณีท่ีเรียนหลกัสตูร  ๔  ปี ครบ  ๒๐  ภาคเรียนปกติตดิตอ่กนัในกรณีเรียนหลกัสตูร  ๕  ปี 
และขาดคณุสมบตัติามข้อ ๑๖.๒ และ ๑๖.๓ ในการเป็นผู้ส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร 
    (๕) ไมผ่า่นการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครัง้ท่ี ๒ 
   ๑๗.๒ นกัศกึษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษาเม่ือผลการประเมินได้      
คา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า  ๑.๘๐  เม่ือสิน้ภาคเรียนท่ี  ๔  นบัตัง้แตเ่ร่ิมเข้าเรียนกรณีหลกัสตูร  ๒  
ปี สิน้ภาคเรียนท่ี  ๖  นบัตัง้แตเ่ร่ิมเข้าเรียนกรณีหลกัสตูร  ๓  ปี และเม่ือสิน้ภาคเรียนท่ี ๗ นบัตัง้แตเ่ร่ิมเข้า
เรียน กรณีหลกัสตูร ๔ ปี สิน้ภาคเรียนท่ี ๘ นบัตัง้แตเ่ร่ิมเข้าเรียนกรณีหลกัสตูร ๕ ปี หรือนกัศกึษา
ลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลกัสตูรก าหนดแตย่งัได้คา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า ๑.๘๐ หรือไมผ่า่น
การประเมินในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครัง้ท่ี ๒ 
  ข้อ ๑๘ เม่ือนกัศกึษาเรียนได้จ านวนกิตครบตามท่ีก าหนดไว้ในหลกัสตูรแล้ว ถ้าได้คา่
ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตัง้แต ่๑.๘๐ แตไ่มถ่ึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเตมิ เพื่อท าคา่ระดบั
คะแนนเฉล่ียสะสมได้ถึง ๒.๐๐ ทัง้นีต้้องอยูใ่นระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๑๖ ด้วย 
  ข้อ ๑๙. นกัศกึษาท่ีทจุริต หรือร่วมทจุริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลยัพิจารณา
โทษตามควรแก่กรณีดงันี ้
   ๑๙.๑ ให้สอบตกในรายวิชานัน้ และพกัการเรียนในภาคเรียนถดัไป หรือ 
   ๑๙.๒ ให้สอบตกทกุรายวิชาในภาคเรียนนัน้ หรือ 
   ๑๙.๓ ให้พ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา 
  ข้อ ๒๐. ผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี ท่ีจะได้รับเกียรตนิิยม ต้องมีคณุสมบตัิ
ครบถ้วนดงัตอ่ไปนี ้
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   ๒๐.๑ ปริญญาตรี หลกัสตูร ๔ ปีและ ๕ ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอนัดบัหนึง่ เม่ือ
เรียนครบหลกัสตูรแล้วได้คา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไมน้่อยกว่า ๓.๖๐ และ ส าหรับผู้ ท่ีได้คา่ระดบัคะแนน
เฉล่ียสะสมไมถ่ึง๓.๖๐ แตไ่มน้่อยกวา่ ๓.๒๕ ให้ได้รับเกียรตนิิยมอนัดบัสอง 
   ส าหรับปริญญาตรี(หลงัอนปุริญญา) สอบได้คา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมระดบั
อนปุริญญาหรือเทียบเทา่จากสถานศกึษาเดมิไมน้่อยกว่า  ๓.๖๐  และเรียนครบตามหลกัสตูรได้คา่ระดบั 
คะแนนเฉล่ียสะสมจากการศกึษาในมหาวิทยาลยั ไมน้่อยกวา่  ๓.๖๐  ให้ได้รับเกียรตินิยมอนัดบัหนึง่ สว่น
ผู้ ท่ีได้คา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมทัง้จากสถานศกึษาเดมิและจากมหาวิทยาลยัไมถ่ึง  ๓.๖๐  แตไ่มน้่อย
กวา่  ๓.๒๕  ให้ได้เกียรตนิิยมอนัดบัสอง 
   ๒๐.๒ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไมต่ ่ากว่า “C” ตามระบบคา่ระดบัคะแนน หรือ
ไมไ่ด้ “F” ตามระบบไมมี่คา่ระดบัคะแนน ส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี (หลงัอนปุริญญา) จะ
พิจารณาผลการเรียน ในระดบัอนปุริญญาหรือเทียบเทา่ เชน่เดียวกนั 
   ๒๐.๓ นกัศกึษาภาคปกต ิมีเวลาเรียนไมเ่กิน   ๔   ภาคเรียนปกต ิส าหรับ
หลกัสตูร   ๒ ปี   ไมเ่กิน ๖ ภาคเรียนปกต ิส าหรับหลกัสตูร  ๓  ปี ไมเ่กิน   ๘   ภาคเรียนปกต ิส าหรับ
หลกัสตูร ๔ ปี และไมเ่กิน ๑๐ ภาคเรียนปกต ิส าหรับหลกัสตูร ๕ ปี  

   นกัศกึษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไมเ่กิน  ๘  ภาคเรียน ส าหรับหลกัสตูร ๒ ปี ไม่
เกิน ๑๑ ภาคเรียนปกต ิส าหรับหลกัสตูร ๓ ปี ไมเ่กิน ๑๔ ภาคเรียน ส าหรับหลกัสตูร ๔ ปี และไมเ่กิน ๑๗ 
ภาคเรียนปกต ิส าหรับหลกัสตูร ๕ ปี 
  ข้อ ๒๑. การนบัก าหนดวนัสิน้สดุภาคเรียน ให้ยดึถือวนัท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดเป็นวนั
สดุท้ายของการสอบปลายภาคเรียน 
  ข้อ ๒๒. ให้คณะกรรมการท่ีสภาแตง่ตัง้เป็นผู้อนมุตักิารประเมินผลการศกึษา 
  ข้อ ๒๓. ให้อธิการบดีเป็นผู้ รักษาการให้เป็นไปตามข้อบงัคบันี ้และเป็นผู้วินิจฉยัชีข้าดใน
กรณีเกิดปัญหาจากการใช้ข้อบงัคบันี ้การวินิจฉยัชีข้าดถือเป็นอนัสิน้สดุ 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๑  ธนัวาคม  พ.ศ.๒๕๔๘ 
 

 
(ศาสตราจารย์เกษม  จนัทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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