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หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์

(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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รายละเอียดของหลักสู ตร

หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ศูนย์รังสิ ต คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภาควิชาคณิ ตศาสตร์ และสถิติ

หมวดที่ 1. ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
: หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Mathematics
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิ ตศาสตร์ )
ชื่อย่อ วท.บ. (คณิ ตศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Mathematics)
ชื่อย่อ B.Sc. (Mathematics)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตร 126 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสู ตร
5.1 รูปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี 4 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556 ปรับปรุ งจากหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิ ตศาสตร์
ฉบับ พ.ศ. 2552
กําหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556
ได้พิจารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ...18/2555…
เมื่อวันที่ …3… เดือน ...ธันวาคม... พ.ศ. …2555…
ได้พิจารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ …7/2555... เมื่อวันที่ …4... เดือน ....ธันวาคม.... พ.ศ. ..2555..
ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ …12/2555...
เมื่อวันที่ ...24... เดือน ...ธันวาคม ... พ.ศ. …2555…
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี การศึกษา 2558
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
8.1 ครู /อาจารย์
8.2 นักวิชาการ
8.3 นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
8.4 นักการธนาคาร
8.5 เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
8.6 โปรแกรมเมอร์
8.7 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
8.8 นักวิเคราะห์ความเสี่ ยง
8.9 อาชีพอื่นๆที่ใช้ทกั ษะ ความรู ้ทางด้านคณิ ตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์
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9. ชื่ อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
1. ภาคปกติ
เลขประจําตัว
ตําแหน่ ง
คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ประชาชน
ทางวิชาการ
การศึกษาทีจ่ บ
1 3320200042xxx
อาจารย์
บัญญัติ สร้อยแสง
- วท.ด.(คณิ ตศาสตร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2552
- วท.ม.(คณิ ตศาสตร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2548
- ศษ.บ.(คณิ ตศาสตร์ )
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,
2546
- Ph.D.(Mathematics),
2 3150300176xxx
อาจารย์
ขจี จันทรขจร
Curtin University of
Thechnology, Australia,
2551
- วท.ม.(คณิ ตศาสตร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2544
- วท.บ.(คณิ ตศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,
2539
3 3101701612xxx
อาจารย์
อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์ - Ph.D.(Mathematics),
Western Michigan
University, USA,2548
- M.A.(Mathematics),
Western Michigan
University, USA, 2548
- วท.ม.(คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยมหิ ดล, 2542
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ลําดับ

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี
การศึกษาทีจ่ บ
- วท.บ.(ศึกษาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ,
2536

2. ภาคพิเศษ
เลขประจําตัว
ตําแหน่ ง
คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี
ชื่อ - สกุล
ลําดับ
ประชาชน
ทางวิชาการ
การศึกษาทีจ่ บ
1 3102002324xxx รองศาสตราจารย์ ปารมี เหรี ยญกิตติวฒั น์ - วท.ม. (คณิ ตศาสตร์
ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยมหิ ดล, 2523
- ศศ.บ. (คณิ ตศาสตร์ )
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,
2518
- วท.ม.(คณิ ตศาสตร์ )
2 3199800102xxx รองศาสตราจารย์ สําราญ มัน่ ทัพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2528
- กศ.บ.(คณิ ตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (บางเขน), 2523
3 3101900156xxx
อาจารย์
ศิริจนั ทร์ เวสารัชศาต
- วท.ม.(คณิ ตศาสตร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2544
- วท.บ.(คณิ ตศาสตร์ )
(เกียรตินิยมอันดับสอง),
2541
10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
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11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่นาํ มาพิจารณาวางแผนหลักสู ตรให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11(พ.ศ.2555-2559) นัน่ คือ การพัฒนาประเทศให้มนั่ คง
สังคมสงบสันติ และประชาชนดํารงชีวิตอย่างมีความสุ ข ภายใต้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ตอ้ ง
เผชิญในอีก 20 ปี ข้างหน้า กล่าวคือ การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค และเศรษฐกิจของโลก
จะเปลี่ยนศูนย์กลางอํานาจมาอยูท่ ี่แถบเอเชียมากขึ้น ตลอดจนปั ญหาทางด้านพลังงานจะมีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคมโลก เกิดปั ญหาภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อน จากบริ บทดังกล่าว แผนฯ ฉบับที่ 11 จึง
มุ่งสร้างภูมิคุม้ กันทั้งเพื่อป้ องกันปั จจัยเสี่ ยงต่างๆ
และเสริ มสร้างรากฐานของประเทศด้านต่างๆให้
เข้มแข็ง รวมทั้งสร้างโอกาสให้ประเทศสามารถเจริ ญก้าวหน้าต่อไป กระบวนการวางแผนพัฒนาประเทศ
อย่างยัง่ ยืน ยังคงยึดแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อเนื่องจากแผนฯ ฉบับที่ 10 โดย
พิจารณาสถานะของประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ละเอียดและเชื่ อมโยงมากขึ้นทั้งทุน
มนุษย์ ทุนสังคม ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน และทุนทาง
วัฒนธรรม
จากแผนฯ ฉบับที่ 11 ดังกล่าวข้างต้น ประเทศต้องการกําลังคนที่มีความรู ้ ความสามารถ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุมีผล เป็ นระบบ มีแบบแผน สามารถสังเคราะห์และวิเคราะห์ปัญหาหรื อ
สถานการณ์ได้อย่างถี่ถว้ นรอบคอบ
ซึ่ งคณิ ตศาสตร์ มีบทบาทสําคัญยิง่ ในการเสริ มสร้างบุคคลให้มี
ลักษณะดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้คณิ ตศาสตร์ ยงั เป็ นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ทุกมิติและพื้นฐานของ
ศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หลักสู ตรคณิ ตศาสตร์ ที่ปรับปรุ งใหม่ นอกจากมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
แล้วยังมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีจิตสาธารณะ เพื่อให้บณั ฑิตใช้ชีวติ อยูใ่ นสังคมได้
อย่างมีความสุ ข
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
แผน ฯ ฉบับที่ 11 เน้นให้สร้างคนให้มีคุณภาพ ใฝ่ รู ้ สังเคราะห์เป็ น สร้างสรรค์ รับฟั งความ
คิดเห็นของผูอ้ ื่น มีคุณธรรม สามารถเผชิญและอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุ ข และหลักสู ตร
คณิ ตศาสตร์ ที่ปรับปรุ งใหม่เน้นผลิตบัณฑิตทีม่ ีความรู้คู่คุณธรรม
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ต รและความเกีย่ วข้ องกับ พันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
หลักสู ตรคณิ ตศาสตร์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้และความเชี่ยวชาญทางคณิ ตศาสตร์
สามารถวิเคราะห์ วิจยั ค้นคว้า ติดตาม ความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านวิชาการ และเป็ นบัณฑิตที่มีคุณธรรม
จริ ยธรรม มีความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกสาธารณะและเป็ นคนดีของสังคม
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12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งเน้นส่ งเสริ มวิชาการและวิชาชีพชั้นสู ง ทําการสอน
ทําการวิจยั ให้บริ การวิชาการแก่สังคม ส่ งเสริ มและพัฒนาประชาธิ ปไตย หลักสู ตรคณิ ตศาสตร์ จึงมุ่งเน้น
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และให้บริ การ
ความรู ้และความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
13. ความสั มพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน่
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
1) รายวิชาในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มธ.154 รากฐานคณิ ตศาสตร์
ท.161 การใช้ภาษาไทย
สษ.070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
พบ.291 ธุ รกิจเบื้องต้น
ศ.210 เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น
จ.228 จิตวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ทม.201 หลักการบริ หาร
2) รายวิชาในหลักสู ตรพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
วท.113 ชีววิทยาทัว่ ไป
วท.163 ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัว่ ไป
วท.121 เคมี 1
วท.171 ปฏิบตั ิการเคมี 1
วท.122 เคมี 2
วท.135 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป
วท.185 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป
3) รายวิชานอกสาขา/หลักสู ตรอื่น
คป.200 วิยตุ คณิ ต
คป.319 กําหนดการเชิงคณิ ตศาสตร์ 1
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คป.326 ทฤษฏีกราฟเบื้องต้นและการประยุกต์
คป.327 คณิ ตศาสตร์ เชิงการจัดเบื้องต้น
คป.418 เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุด
ส.211 สถิติ 1
ส.212 สถิติ 2
ส.321 ทฤษฎีความน่าจะเป็ นเบื้องต้น
ส.322 คณิ ตสถิติศาสตร์ 1
คพ.103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
คพ.112 การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
อ.221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ขอ้ มูล
อ.241 การฟัง-การพูด 1
สษ.295 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
สษ.395 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2
13.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ วทิ ยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน
ค.111 แคลคูลสั พื้นฐาน
ค.112 เรขาคณิ ตวิเคราะห์และแคลคูลสั ประยุกต์
ค.113 แคลคูลสั และเรขาคณิ ตวิเคราะห์
ค.131 พีชคณิ ตเชิงเส้นประยุกต์
ค. 211 แคลคูลสั 1
ค.212 แคลคูลสั 2
ค.214 สมการเชิงอนุพนั ธ์
ค.216 แคลคูลสั สําหรับสังคมศาสตร์ 1
ค.217 แคลคูลสั สําหรับสังคมศาสตร์ 2
ค.218 แคลคูลสั สําหรับวิทยาศาสตร์ 1
ค.219 แคลคูลสั สําหรับวิทยาศาสตร์ 2
ค.236 พีชคณิ ตเชิงเส้นและสมการเชิงอนุพนั ธ์เบื้องต้น
ค.251 วิธีเชิงตัวเลขและการประยุกต์
ค.286 แคลคูลสั และสมการเชิงอนุพนั ธ์สาํ หรับวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ค.313 สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
ค.332 พีชคณิ ตเชิงเส้น
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13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 สําหรับรายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น นั้น
ภาควิชาฯ ประสานงานผ่านวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่นที่เปิ ดสอน
13.3.2 สําหรั บรายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น นั้นจะมีการ
ประสานงานและประชุ มร่ วมกันระหว่างภาควิชาฯ กับ คณะ/ภาควิช า/หลักสู ตรอื่น เพื่อให้มน่ั ใจว่า
รายวิชาที่เปิ ดสอนให้แก่ คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น สนองตอบต่อความต้องการของนักศึกษาใน คณะ/
ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น

หมวดที่ 2. ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
ดํา เนิ น การเรี ยนการสอน การศึ ก ษาวิ จ ัย ทางด้ า นคณิ ต ศาสตร์ เพื ่อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต ทางด้ า น
คณิ ตศาสตร์ ที่มีความรู ้ ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรม จริ ยธรรมที่สอดคล้องกับปณิ ธานของ
มหาวิทยาลัยและสนองต่อการพัฒนาประเทศ
1.2 ความสํ าคัญ
เพื่อตอบสนองความต้องการกําลังคนทางด้านคณิ ตศาสตร์ ความต้องการของศาสตร์ สาขาอื่นๆ
ที่ตอ้ งใช้คณิ ตศาสตร์ เป็ นพื้นฐาน และบุคคลที่ตอ้ งการศึกษาคณิ ตศาสตร์ ในระดับสู ง
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพื่อให้บณั ฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมีลกั ษณะดังนี้
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน เพือ่ ให้สามารถ วิเคราะห์
วิจ ยั ค้นคว้า ติดตามความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านวิชาการในระดับประเทศและระดับสากล และมีส่วน
ร่ วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นในการศึกษา ค้นคว้า วิจ ยั ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ ความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ เพียงพอที่จะนําไป ประกอบอาชีพที่
เกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ หรื อนําไปศึกษาต่อในระดับสู งได้
3. เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ ีความสามารถ นําคณิ ตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในวิชาการสาขาอื่นๆ ให้เ ป็ น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดริ เริ่ ม สร้างสรรค์ มีเหตุผล คุณธรรม จริ ยธรรม ความรับผิดชอบ
และเป็ นคนดีของสังคม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จครบถ้ วน ภายใน 5 ปี
การพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัว บ่ งชี้
1.1.1 ผลการประเมินโดย
1.1 ประเมินหลักสู ตร โดย
1. พัฒนาหลักสู ตรให้มีความ
ทันสมัย ได้มาตรฐานสากลและ ผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชา บัณฑิต ผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชา
บัณฑิต และผูใ้ ช้บณั ฑิต
และผูใ้ ช้บณั ฑิต
ตอบสนองความต้องการของ
1.1.2 มี มคอ 2 มคอ3 และมคอ5
สังคม
1.2 จัดให้มีการปรับปรุ งหลักสู ตร 1.2.1 การปรับปรุ งหลักสู ตร
ทุกๆ 5 ปี หรื อตามความเหมาะสม
เพือ่ ให้หลักสู ตรตอบสนองความ
ต้องการของสังคม
2. พัฒนาระบบและกระบวนการ 2.1 ส่ งเสริ มการพัฒนาสื่ อการสอน 2.1.1 งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ของภาควิชาฯ ที่
และเอกสารประกอบการสอน
จัดการเรี ยนการสอนให้มี
จัดสรรให้กบั การพัฒนาสื่ อการ
ประสิ ทธิ ภาพ และให้บณั ฑิตมี
สอนและเอกสารประกอบการ
คุณธรรม มีจิตสาธารณะ
สอน
ให้บริ การวิชาการแก่สังคม
2.2 ใช้เทคโนโลยีเพือ่ ส่ งเสริ มการ 2.2.1 เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรี ยนการสอน เช่น ระบบ
จัดการเรี ยนการสอนและการ
E-learning
เรี ยนรู ้ของนักศึกษา
class web เป็ นต้น
2.3 การพัฒนาระบบอาจารย์ที่
2.3.1 การจัดอาจารย์ที่ปรึ กษา
ปรึ กษาให้มีประสิ ทธิ ภาพ
2.4.1 โครงการกิจกรรมต่างๆ
2.4 ผลักดันให้นกั ศึกษาทํา
ของฝ่ ายการนักศึกษา
กิจกรรมเพือ่ พัฒนาตนเองและ
พัฒนาสังคมร่ วมกับชุมชนในด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ประชาธิ ปไตย
และกีฬา
3.1.1 รายชื่อหรื อจํานวน
3. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 3.1 สนับสนุนงบประมาณให้
ของคณาจารย์ให้ทนั สมัยเสมอ คณาจารย์ได้เข้าอบรม/สัมมนา/ดู อาจารย์ที่ได้รับการสนับสนุ น
งาน/นําเสนอผลงานทางวิชาการ งบประมาณในการเข้าร่ วม
อบรม/สัมมนา/ดูงาน/นําเสนอ
เพือ่ เผยแพร่ ผลงานและ
ผลงานทางวิชาการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทาง
วิชาการกับนักวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ
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การพัฒนา/เปลีย่ นแปลง

กลยุทธ์
3.2 มีการสนับสนุนทุนเพือ่
ส่ งเสริ มการผลิตผลงานทาง
วิชาการ

หลักฐาน/ตัว บ่ งชี้
3.2.1ระเบียบการให้ทุนของ
ภาควิชาฯ
3.2.2 จํานวนผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการสนับสนุ น
งบประมาณในการเผยแพร่
ผลงาน
3.2.3 จํานวนอาจารย์ที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนการผลิตผลงาน
ทางวิชาการ
3.3 ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนที่ให้ 3.3.1 เว็บเพจประชาสัมพันธ์
แหล่งทุนวิจยั
การสนับสนุนการผลิตและการ
เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละ
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 16 สัปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้โดย
ใช้เวลาการศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 6 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชัว่ โมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับ
ภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มีการจัดการเรี ยนการสอนในภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
1. สํา เร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์
2. คุ ณ สมบั ติข องผูเ้ ข้า ศึ ก ษาต้อ งเป็ นไปตามข้อ บั งคั บมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่า ด้ว ย
การศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2540 (พร้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อ 7
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษาให้เป็ นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพือ่ เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา
ขั้นอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรื อการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัย
กําหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
1. ปั ญหาพื้นความรู ้ของนักศึกษาแตกต่างกันเนื่องจากนักศึกษาบางคนไม่ได้เรี ยนสาย
วิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์
2. ปั ญหาการปรับตัวจากการเรี ยนในระดับมัธยมศึกษากับการเรี ยนในระดับมหาวิทยาลัยที่มี
ความแตกต่างกัน
3. ปั ญหาเรื่ องระเบียบวินยั ในตนเอง
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
1. จัดการเรี ยนเพื่อปรับพื้นฐานความรู ้ให้กบั นักศึกษา
2. จัดปฐมนิ เทศให้นกั ศึกษาชั้นปี ที่ 1 เพื่อให้ทราบระบบการเรี ยนการสอน การใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย และแนะนําหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย
3. จัดอาจารย์ที่ปรึ กษาให้แก่นกั ศึกษา เพื่อให้คาํ ปรึ กษาทางด้านวิชาการและการดําเนิ น
ชีวติ ในมหาวิทยาลัย
4. จัดให้มีการสอนเสริ มในช่วงก่อนการสอบกลางภาคและปลายภาค
5. มีมาตรการให้นกั ศึกษาต้องเข้าเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 70 % ของเวลาเรี ยนทั้งหมด เพื่อให้
นักศึกษามีความรับผิดชอบ และมีวนิ ยั ในตนเอง
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
1) ภาคปกติ
ในแต่ละปี การศึกษาจะรับนักศึกษาปี ละ 54 คน
จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2555
2556
2557
2558
ชั้นปี ที่ 1
54
54
54
54
ชั้นปี ที่ 2
54
54
54
ชั้นปี ที่ 3
54
54
ชั้นปี ที่ 4
54
รวม
54
108
162
216
คาดว่าจะจบการศึกษา
54

2559
54
54
54
54
216
54

2) ภาคพิเศษ
ในแต่ละปี การศึกษาจะรับนักศึกษาปี ละ 50 คน
จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2555
2556
2557
2558
ชั้นปี ที่ 1
50
50
50
50
ชั้นปี ที่ 2
50
50
50
ชั้นปี ที่ 3
50
50
ชั้นปี ที่ 4
50
รวม
50
100
150
200
คาดว่าจะจบการศึกษา
50

2559
50
50
50
50
200
50
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2.6 งบประมาณตามแผน
1) ภาคปกติ
1.1 งบประมาณรายรับ (หน่ วย: บาท)
รายการ
งบประมาณรายได้
งบประมาณแผ่นดิน
รวมรายรับ

ปี งบประมาณ
2558

2556

2557

200,000
100,000

400,000
200,000

300,000

600,000

1.2 งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วย: บาท)
หมวดเงิน

600,000
300,000
900,000

ปี งบประมาณ
2558

2559

2560

800,000
400,000

800,000
400,000

1,200,000

1,200,000

2559

2560

2556

2557

ก. งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
สาธารณูปโภค

2,500,000
100,000
200,000
-

2,650,000
150,000
300,000
-

2,800,000
200,000
400,000
-

2,970,000
250,000
500,000
-

3,150,000
250,000
500,000
-

รวมงบดําเนินการ (1)

2,800,000

3,100,000

3,400,000

3,720,000

3,900,000

ข. งบลงทุน
ค่าครุ ภณั ฑ์

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

รวมงบลงทุน (2)

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

3,000,000

3,300,000

3,600,000

3,920,000

4,100,000

54

108

162

216

216

55,555.56

30,555.56

28,571.43

18,148.15

18,981.48

รวมทั้งสิ้ น (1) + (2)
จํานวนนักศึกษา*
ค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวนักศึกษา

การบริ หารจัดการเป็ นโครงการปกติใช้งบประมาณแผ่นดินประจําปี โดยค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
18,981.48 บาทต่อปี
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2) ภาคพิเศษ
2.1 งบประมาณรายรับ (หน่ วย: บาท)
รายการ
งบประมาณรายได้
งบประมาณแผ่นดิน
รวมรายรับ

2556

2557

ปี งบประมาณ
2558

2,500,000
-

5,000,000
-

7,500,000
-

10,000,000
-

10,000,000
-

2,500,000

5,000,000

7,500,000

10,000,000

10,000,000

ปี งบประมาณ
2557

2558

2559

2.2 งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วย: บาท)
หมวดเงิน

2559

2560

2555

2556

ก. งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
สาธารณูปโภค

1,500,000
150,000
200,000
-

3,000,000
300,000
400,000
-

4,500,000
450,000
600,000
-

6,000,000
600,000
800,000
-

6,000,000
600,000
800,000
-

รวมงบดําเนินการ (1)

1,850,000

3,700,000

5,550,000

7,400,000

7,400,000

ข. งบลงทุน
ค่าครุ ภณั ฑ์

100,000

200,000

300,000

300,000

300,000

รวมงบลงทุน (2)

100,000

200,000

300,000

300,000

300,000

1,950,000

3,900,000

5,850,000

7,700,000

7,700,000

50

100

150

200

200

39,000

39,000

39,000

38,500

38,500

รวมทั้งสิ้ น (1) + (2)
จํานวนนักศึกษา*
ค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวนักศึกษา

การบริ หารจัดการเป็ นโครงการพิเศษเพื่อบริ การวิชาการและสังคม โดยค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
38,500 บาทต่อปี
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรี ยน
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
1) การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรี ยนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็ นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2540 (พร้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
ข้อ 10.10 และ ข้อ 15
2) หลั กเกณฑ์ก ารลงทะเบี ยนเรี ย นข้ ามมหาวิทยาลัย ให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลั ย
ธรรมศาสตร์ เรื ่ อง หลั กเกณฑ์ และเงื ่อนไขการจดทะเบี ยนศึ ก ษารายวิช าข้ ามโครงการและการจด
ทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษาในหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 126 หน่วยกิต
ระยะเวลาศึ ก ษา เป็ นหลัก สู ต รแบบศึ ก ษาเต็ ม เวลา นัก ศึ ก ษาต้อ งใช้ร ะยะเวลา
การศึกษาตลอดหลักสู ตร อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่นอ้ ยกว่า 126 หน่วยกิต โดยศึกษา
รายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อกําหนดของหลักสู ตรดังนี้
1) วิชาศึกษาทัว่ ไป
30
หน่ วยกิต
2) วิชาเฉพาะ
90
หน่ วยกิต
2.1) วิชาแกน
24
หน่วยกิต
2.2) วิชาเฉพาะด้าน
66
หน่วยกิต
2.2.1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ
45
หน่วยกิต
2.2.2) วิชาเฉพาะด้านเลือก
21
หน่วยกิต
3) วิชาเลือกเสรี
6
หน่ วยกิต
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3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
3.1.3.1 รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย ดังนี้
ค./MA
เป็ นรายวิชาที่จดั สอนโดยภาควิชาคณิ ตศาสตร์ และสถิติ
นอกจากนี้ มีรายวิชาที่เปิ ดสอนจากสาขา/คณะอื่นๆ ซึ่ งความหมาย ดังนี้
คป./AM เป็ นรายวิชาที่จดั สอนโดยภาควิชาคณิ ตศาสตร์ และสถิติ
ส./ST
เป็ นรายวิชาที่จดั สอนโดยภาควิชาคณิ ตศาสตร์ และสถิติ
คพ./CS เป็ นรายวิชาที่จดั สอนโดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วท./SC เป็ นรายวิชาที่จดั สอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อ./EG
เป็ นรายวิชาที่จดั สอนโดยคณะศิลปศาสตร์
สษ./EL เป็ นรายวิชาที่จดั สอนโดยสถาบันภาษา
ตัวเลข มีความหมาย ดังนี้
เลขหลักหน่ วย
เลข 0-5
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 6-9
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิ บ
เลข 1
หมายถึงหมวดวิชาแคลคูลสั
เลข 2
หมายถึงหมวดวิชาการพิสูจน์คณิ ตศาสตร์
เลข 3
หมายถึงหมวดวิชาพีชคณิ ต
เลข 4
หมายถึงหมวดวิชาเรขาคณิ ต
เลข 5
หมายถึงหมวดวิชาการหาผลเฉลยเชิงตัวเลข
เลข 6
หมายถึงหมวดวิชาสัมมนา
เลข 7
หมายถึงหมวดวิชาคณิ ตศาสตร์ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เลข 8
หมายถึงหมวดวิชาแบบจําลองเชิงคณิ ตศาสตร์
เลขหลักร้ อย
เลข 1
หมายถึงวิชาในระดับชั้นปี 1
เลข 2
หมายถึงวิชาในระดับชั้นปี 2
เลข 3
หมายถึงวิชาในระดับชั้นปี 3
เลข 4
หมายถึงวิชาในระดับชั้นปี 4
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3.1.3.2 รายวิชาและข้ อกําหนดของหลักสู ตร
1) วิชาศึกษาทัว่ ไป
30
หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป รวมแล้วไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่ วยกิ ต
ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 : เป็ นหลักสู ตรกลางของมหาวิทยาลัยที่กาํ หนดให้นกั ศึกษาทุกคนต้องเรี ยนจํานวน
21 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
หมวดมนุษยศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 2 หน่วยกิต
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
2 (2-0-4)
TU 110 Integrated Humanities
หมวดสังคมศาสตร์
บังคับ 2 วิชา 5 หน่วยกิต
มธ. 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (3-0-6)
TU 100 Civic Education
มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)
TU 120 Integrated Social Sciences
หมวดวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
• วิทยาศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 2 หน่วยกิต
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
TU 130 Integrated Sciences and Technology
• คณิ ตศาสตร์ หรื อคอมพิวเตอร์ บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต
มธ. 154 รากฐานคณิ ตศาสตร์
3 (3-0-6)
TU 154 Foundation of Mathematics
หมวดภาษา
ท. 161 การใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
TH 161 Thai Usage
สษ. 070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
0 (3-0-6)
EL 070 English Course 1 (สําหรับผูท้ ี่มีความรู ้ไม่ถึง สษ.171)
สษ. 171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)
EL 171 English Course 2
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
3 (3-0-6)
EL 172 English Course 3
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ส่ วนที่ 2 : นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาตามที่ภาควิชาฯ กําหนด จํานวน 3 วิชา 9 หน่วยกิต
โดยจะต้องศึกษา
พบ.291 ธุ รกิจเบื้องต้น
3 (3-0-6)
BA 291 Introduction of Business
ศ.210 เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น
3 (3-0-6)
EC 210 Introductory Economics
และเลือกอีก 1 วิชาจากรายวิชาต่อไปนี้
จ.228 จิตวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
3 (3-0-6)
PY 228 Psychology of Interpersonal Relations
ทม.201 หลักการบริ หาร
3 (3-0-6)
HR 201 Principles of Management
2) วิชาเฉพาะ
90
หน่ วยกิต
โดยแบ่งเป็ นวิชาแกนและวิชาเฉพาะด้านดังนี้
2.1) วิชาแกน
24
หน่วยกิต
ประกอบด้วยวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ โดยมีจาํ นวนหน่วยกิตรวม
24 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
วท.113
ชีววิทยาทัว่ ไป
3 (3-0-6)
SC 113
General Biology
วท.163
ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัว่ ไป
1(1-0-2)
SC 163
General Biology Laboratory
วท.121
เคมี 1
3 (3-0-6)
SC 121
Chemistry 1
วท.171
ปฎิบตั ิการเคมี 1
1(1-0-2)
SC 171
Chemistry Laboratory 1
วท.122
เคมี 2
3 (3-0-6)
SC 122
Chemistry 2
วท.135
ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป
3 (3-0-6)
SC 135
General Physics
วท.185
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป
1(1-0-2)
SC 185
General Physics Laboratory
ค.211
แคลคูลสั 1
3 (3-0-6)
MA211
Calculus 1
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ค.212
MA212
คป.200
AM200

แคลคูลสั 2
Calculus 2
วิยตุ คณิ ต
Discrete Mathematics

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

ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องสอบได้ไม่ต่าํ กว่าระดับ C ในรายวิชา ค.211 และ ค.212
2.2) วิชาเฉพาะด้ าน
2.2.1) วิชาเฉพาะด้ านบังคับ
ค.213
แคลคูลสั 3
MA213
Calculus 3
ค.221
ตรรกศาสตร์ และทฤษฎีเซตเบื้องต้น
MA221
Elementary Logic and Set Theory
ค.313
สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
MA313
Ordinary Differential Equations
ค.315
การวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์ 1
MA315
Mathematical Analysis 1
ค.331
พีชคณิ ตนามธรรม 1
MA331
Abstract Algebra 1
ค.332
พีชคณิ ตเชิงเส้น
MA332
Linear Algebra
ค.351
วิธีการเชิงตัวเลข
MA351
Numerical Methods
ค.412
ฟังก์ชนั ตัวแปรเชิงซ้อน
MA412
Functions of a Complex Variable
ค.461
สัมมนา
MA461
Seminar
ค.462
โครงงานพิเศษ
MA462
Special Project
ส.211
สถิติ 1
ST211
Statistics 1
ส.212
สถิติ 2
ST212
Statistics 2

66
45

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-3)
2(0-2-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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หรื อ

หรื อ

คพ.103
CS103
คพ.112
CS112
อ.221
EG221
สษ.295
EL295
อ.241
EG241
สษ.395
EL395

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer Programming
การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
Introduction to Object Oriented Programming
การอ่านเชิงวิเคราะห์ขอ้ มูล
Reading for Information
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
Academic English I
การฟัง-การพูด 1
Listening-Speaking 1
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2
Academic English 2

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

ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องสอบได้ไม่ต่าํ กว่าระดับ C ในรายวิชา ค.221, ค.313, ค.315, ค.331 และ ค.332
นักศึกษาที่ศึกษาเพื่อรับปริ ญญาตรี สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ จะนํารายวิชาต่อไปนี้มานับเป็ นหน่วยกิต
สะสมและคํานวณค่าระดับเฉลี่ยไม่ได้ คือ
ค.111
แคลคูลสั พื้นฐาน
3 (3-0-6)
MA111
Fundamentals of Calculus
ค.112
เรขาคณิ ตวิเคราะห์และแคลคูลสั ประยุกต์
3 (3-0-6)
MA112
Analysis Geometry and Applied Calculus
ค.131
พีชคณิ ตเชิงเส้นประยุกต์
3 (3-0-6)
MA131
Applied Linear Algebra
ค.214
สมการเชิงอนุพนั ธ์
3 (3-0-6)
MA214
Differential Equations
ค.216
แคลคูลสั สําหรับสังคมศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
MA216
Calculus for Social Science 1
ค.217
แคลคูลสั สําหรับสังคมศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
MA217
Calculus for Social Science 2
ค.218
แคลคูลสั สําหรับวิทยาศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
MA218
Calculus for Science 1
ค.219
แคลคูลสั สําหรับวิทยาศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
MA219
Calculus for Science 2
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ค.236
MA236
ค.251
MA251
ค.286
MA286

พีชคณิ ตเชิงเส้นและสมการเชิงอนุพนั ธ์เบื้องต้น 3 (3-0-6)
Linear Algebra and Elementary Differential Equations
วิธีเชิงตัวเลขและการประยุกต์
3 (3-0-6)
Numerical Methods and Applications
แคลคูลสั และสมการเชิงอนุพนั ธ์สาํ หรับวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ 3 (3-0-6)
Calculus and Elementary Differential for Bioscience

2.2.2) วิชาเฉพาะด้ านเลือก
21
หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาอื่นๆ ในสาขาจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต โดยต้องเลือก
รายวิชาในระดับไม่ต่าํ กว่า 400 อย่างน้อย 2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้
ค.316
การวิเคราะห์เวกเตอร์
3 (3-0-6)
MA316
Vector Analysis
ค.317
แคลคูลสั ขั้นสู ง
3 (3-0-6)
MA317
Advanced Calculus
ค.318
สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ย
3 (3-0-6)
MA318
Partial Differential Equations
ค.327
ทฤษฎีเซต
3 (3-0-6)
MA327
Set Theory
ค.337
ทฤษฎีจาํ นวน
3 (3-0-6)
MA337
Number Theory
ค.346
เรขาคณิ ตเชิงภาพฉาย
3 (3-0-6)
MA346
Projective Geometry
ค.416
การวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
MA416
Mathematical Analysis 2
ค.426
ทอพอโลยีเบื้องต้น
3 (3-0-6)
MA426
Elementary Topology
ค.436
พีชคณิ ตนามธรรม 2
3 (3-0-6)
MA436
Abstract Algebra 2
ค.446
เรขาคณิ ตเชิงอนุพนั ธ์
3 (3-0-6)
MA446
Differential Geometry
ค.447
เรขาคณิ ตเชิงการแปลง
3 (3-0-6)
MA447
Transformational Geometry
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ค.476
MA476
คป.319
AM319
คป.326
AM326
คป.327
AM327
คป.418
AM418
ส.321
ST321
ส.322
ST322

โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางคณิ ตศาสตร์
Mathematical Packages
กําหนดการเชิงคณิ ตศาสตร์ 1
Mathematical Programming 1
ทฤษฎีกราฟเบื้องต้นและการประยุกต์
Introduction to Graph Theory and Applications
คณิ ตศาสตร์ เชิงการจัดเบื้องต้น
Introductory Combinatorial Mathematics
เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุด
Optimization Techniques
ทฤษฎีความน่าจะเป็ นเบื้องต้น
Introduction to Probability Theory
คณิ ตสถิติศาสตร์ 1
Mathematical Statistics 1

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

3) วิชาเลือกเสรี
6
หน่ วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิชา
เลือกเสรี จาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึง วิชาศึกษาทัว่ ไป หมวดวิชา
ภาษาต่างประเทศด้วย
นักศึกษาจะนําวิชาเหล่านี้มานับเป็ นวิชาเลือกเสรี ไม่ได้
1. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ทุกวิชา (รวมทั้งวิชาที่ไม่ได้กาํ หนดไว้ในวิชา
ศึกษาทัว่ ไปส่ วนที่ 2)
2. วิชาในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไปทั้งส่ วนที่ 1 และส่ วนที่ 2 ที่ใช้รหัสย่อ “ มธ.” ทุกวิชา
3. วิชา ท.162 การเขียนรายงานทางวิชาการและ ท.163 การเขียนเพือ่ การสื่ อสารในองค์กร
หมายเหตุ ในกรณี ท่ ีนกั ศึกษาต้องการศึกษาวิชาโท นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทีเ่ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิชาโท โดยศึกษาตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของหลักสู ตร
วิชาโทสาขานั้นๆ
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การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ เป็ นวิชาโท
นักศึกษานอกสาขาที่ประสงค์จะศึกษาสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาโท ต้องศึกษารายวิชา
ในสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาบังคับในสาขาวิชา 12 หน่วยกิต ได้แก่ ค.211 ค.212 ค.213
ค.332 และต้องสอบได้ระดับไม่ต่าํ กว่า C ทุกรายวิชายกเว้น ค.213
นักศึกษานอกสาขาที่ได้ศึกษาวิชา ค.216 และ ค.217 หรื อ ค.218 และ ค.219 หรื อ ค.111
และ ค.112 เป็ นวิชาบังคับอยูแ่ ล้วและต้องสอบได้ระดับไม่ต่าํ กว่า C ทุกรายวิชา สามารถใช้ ค.216 และ
ค.217 หรื อ ค.218 และ ค.219 หรื อ ค.111 และ ค.112 แทน ค.211 และ ค.212 นอกจากนี้ ยงั
สามารถใช้ ค.236 หรื อ ค.131 ซึ่ งสอบได้ระดับไม่ต่าํ กว่า C แทน ค.332 ได้
2. นักศึกษาต้องเลือกศึกษาจากรายวิชา ค.221 ค.313 ค.315 ค.316 ค.331 ค.351 ค.426
และ ค.476 ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต และจะต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยใน 6 หน่วยกิตนี้ไม่ต่าํ กว่า 2.00
การศึกษาเพือ่ รับอนุปริญญาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์
นักศึกษาผูใ้ ดได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ตามหลักสู ตรในสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ ได้หน่วยกิตสะสม
ไม่นอ้ ยกว่า 96 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขต่อไปนี้มีสิทธิ ได้รับอนุปริ ญญา
1. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่นอ้ ยกว่า 2.00
2. ได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นนักศึกษามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกติ
3. ได้ศึกษาวิชาศึกษาทัว่ ไป 30 หน่วยกิต และวิชาแกน 24 หน่วยกิต
4. ได้ศึกษาวิชาเฉพาะด้านของสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
4.1 ได้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต จาก
ค.213 ค.221 ค.313 ค.315 ค.331 ค.332 ค.351 ค.412 ค.461 ค.462 ส.211
ส.212 คพ.103 คพ.112
4.2 ได้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต จาก
ค.316 ค.317 ค.318 ค.316 ค.327 ค.337 ค.346 ค.416 ค.426 ค.436 ค.446
ค.447 ค.476 คป.319 คป.326 คป.327 คป.418 ส.321 ส.322
5. ได้ศึกษาวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต

24

มคอ.2

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1
มธ.154 รากฐานคณิ ตศาสตร์
วท.135 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป
วท.185 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป
มธ.110 สหวิทยาการมนุษย์ศาสตร์
ท.161 การใช้ภาษาไทย
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
ค.211 แคลคูลสั 1

ปี การศึกษาที่ 1

รวม

ภาคเรียนที่ 2
ค.212 แคลคูลสั 2
วท.113 ชีววิทยาทัว่ ไป
วท.163 ปฎิบตั ิการชีววิทยาทัว่ ไป
วท.121 เคมี 1
วท.171 ปฏิบตั ิการเคมี 1
สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ส.211 สถิติ 1
รวม

หน่วยกิต
3
3
1
3
3
3
3
19
หน่วยกิต
3
3
1
3
1
3
2
3
19
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ปี การศึกษาที่ 2

ภาคเรียนที่ 1
ค.213 แคลคูลสั 3
ค.221 ตรรกศาสตร์ และทฤษฎีเซตเบื้องต้น
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
อ.221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ขอ้ มูล หรื อ สษ.295 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
พบ.291 ธุ รกิจเบื้องต้น
วท.122 เคมี 2
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ค.332 พีชคณิ ตเชิงเส้น
คพ.103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
อ.241 การฟังการพูด 1 หรื อ สษ.395 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2
ศ.210 เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น
ส.212 สถิติ 2
คป.200 วิยตุ คณิ ต
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
2
3
3
3
20
หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
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ภาคเรียนที่ 1
ค.313 สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
ค.315 การวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์ 1
คพ.112 การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
วิชาเฉพาะด้านเลือก
วิชาศึกษาทัว่ ไปส่ วนที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
ค.331 พีชคณิ ตนามธรรม 1
ค.351 วิธีการเชิงตัวเลข
วิชาเฉพาะด้านเลือก
วิชาเลือกเสรี

ปี การศึกษาที่ 3

รวม

รวม

ภาคเรียนที่ 1
ค.412 ฟังก์ชนั ตัวแปรเชิงซ้อน
วิชาเฉพาะด้านเลือกระดับ 400
วิชาเฉพาะด้านเลือก
ค.461 สัมมนา
ภาคเรียนที่ 2
วิชาเฉพาะด้านเลือกระดับ 400
ค.462 โครงงานพิเศษ

หน่วยกิต
3
3
3
6
3
18
หน่วยกิต
3
3
6
6
18

ปี การศึกษาที่ 4

รวม

รวม

หน่วยกิต
3
3
3
1
10
หน่วยกิต
3
2
5
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3.1.5.1 คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
1) วิชาศึกษาทัว่ ไป ส่ วนที่ 1
หมวดมนุษยศาสตร์
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
2 (2-0-4)
TU 110 Integrated Humanities
ความเป็ นมาของมนุ ษย์ในยุคต่างๆ ทีไ่ ด้สะท้อนความเชื่อ ความคิด การพัฒนาทางสติปัญญา
สร้ างสรรค์ของมนุ ษย์ ตลอดจนให้รู้จกั มีวิธีการคิด วิเคราะห์และมองปั ญหาต่าง ๆ ที่มนุ ษยชาติกาํ ลัง
เผชิ ญอยู่ อาทิ ผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยี ปั ญหาความรุ นแรง สงครามและวิกฤตต่าง ๆ
ของโลกเพื่อที่เราจะสามารถดําเนินชีวติ ต่อไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกนี้
หมวดสั งคมศาสตร์
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสั งคม
3 (3-0-6)
TU 100 Civic Education
การเรี ยนรู ้ หลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย และการปกครองโดย
กฎหมาย (The Rule of Law) เข้าใจความหมายของ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิ ปไตย ฝึ กฝนให้
นักศึกษาได้พฒั นาตนเองให้เป็ น “พลเมือง” ในระบอบประชาธิ ปไตยและให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยใช้วธิ ี การเรี ยนรู้โดยลงมือปฏิบตั ิ (Learning by doing)
มธ.120 สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
2 (2-0-4)
TU 120 Integrated Social Sciences
วิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มุ่งแสดงให้เห็นว่าวิชาสังคมศาสตร์ มีความหมายต่อมนุ ษย์ โดย
ศึกษากําเนิดของสังคมศาสตร์ กบั โลกยุคสมัยใหม่ การแยกตัวของสังคมศาสตร์ ออกจากวิทยาศาสตร์ การ
รับเอากระบวนทัศน์ (Paradigm) ของวิทยาศาสตร์ มาใช้อธิ บายปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ ศึกษาถึ ง
ศาสตร์ (Discipline) มโนทัศน์ (Concept) และทฤษฎีต่าง ๆ สําคัญ ๆ ทางสังคมศาสตร์ โดยชี้ ให้เห็นถึงจุด
แข็งและจุดอ่อนของสังคมศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสังคมร่ วมสมัยแบบต่าง ๆ โดยใช้ความรู้และ
มุมมองทางสังคมศาสตร์ เป็ นหลักเพื่อให้เข้าใจและมองเป็ นปั ญหานั้น ๆ ทั้งในระดับปั จเจกบุคคลระดับ
กลุ่ม ระดับมหภาคทางสังคม ระดับสังคม ที่เป็ นรัฐชาติและระดับสังคมที่รวมเป็ นระบบโลก
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หมวดวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
TU 130 Integrated Sciences and Technology
แนวคิด ทฤษฎี ปรัชญาพื้นฐาน และกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ วิวฒั นาการของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีความสําคัญและมี ส่วนเกี่ยวข้องต่อการดําเนิ นชี วิตในปั จจุบนั ผลกระทบระหว่า ง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีกบั เศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อม และศึกษาประเด็นการถกเถี ยงที่สําคัญที่
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในปั จจุบนั รวมถึงจริ ยธรรม คุณธรรมของความเป็ นมนุษย์
คณิตศาสตร์
มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
TU 154 Foundation of Mathematics
หลักเกณฑ์ทางตรรกศาสตร์ ที่ใช้ในการพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์แบบต่างๆ ตัวบ่งปริ มาณ การอ้าง
เหตุผลและอุปนัยเชิงคณิ ตศาสตร์ โครงสร้างของระบบจํานวนจริ ง ทฤษฎีบททวินามและทฤษฎีบทอเนก
นาม การเลื ่อนแกน การหมุ นแกน และการร่ า งกราฟของภาคตัดกรวย การเขี ย นกราฟ ฟั ง ก์ชันเพิ่ ม
ฟังก์ชนั ลด การแยกเศษส่ วนออกเป็ นเศษส่ วนย่อย ทฤษฎีจาํ นวนเบื้องต้น
หมวดภาษา
ภาษาไทย
ท.161 การใช้ ภาษาไทย
3 (3-0-6)
TH 161 Thai Usage
หลักและฝึ กทักษะการใช้ภาษาไทย ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด โดยเน้นการจับ
ใจความสําคัญ การถ่ายทอดความรู ้ ความคิดและการเขียน เรี ยบเรี ยงได้อย่างเหมาะสม
ภาษาอังกฤษ
สษ.070 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1
0 (3-0-6)
EL 070 English Course 1
วิชาบังคับก่อน : กําหนดจากการจัดระดับความรู ้ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
เป็ นวิชาเสริ มที่มิได้คิดหน่วยกิต (Non-Credit)
เพื่อช่ วยนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานความรู้
ภาษาอังกฤษยังไม่สูงพอที่จะเข้าศึกษาในระดับพื้นฐานได้ (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใช้ได้ (S) หรื อ
ใช้ไม่ได้ (U) และจะไม่นาํ ไปคิดรวมกับจํานวนหน่วยกิตทั้งหมด หรื อคํานวณค่าระดับเฉลี่ย)
หลักสู ตรเบื้องต้นเพือ่ เตรี ยมความพร้อมสําหรับนักศึกษา ฝึ กทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในชี วิต
จริ งทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน
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สษ.171 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
3 (3-0-6)
EL 171 English Course 2
วิชาบังคับก่อน : EL 070 หรื อ กําหนดจากการจัดระดับความรู ้ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
หลักสู ตรระดับกลางเพื่อส่ งเสริ มทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั้งเตรี ยมความ
พร้อมนักศึกษาสําหรับการเรี ยนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น
สษ.172 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 3
3 (3-0-6)
EL 172 English Course 3
วิชาบังคับก่อน : EL 171 หรื อ กําหนดจากการจัดระดับความรู ้ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
หลักสู ตรระดับกลางสู ง เพื่อส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาใช้ทกั ษะภาษาอังกฤษอย่างบูรณาการในระดับ
ที่ซบั ซ้อนกว่าในวิชาภาษาอังกฤษระดับกลาง โดยเน้นทักษะการพูดและการเขียน
วิชาศึกษาทัว่ ไป ส่ วนที่ 2
พบ.291 ธุรกิจเบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
BA 291 Introduction to Business
ลักษณะของธุ รกิจสภาพแวดล้อมและรู ปแบบความเป็ นเจ้าของธุ รกิจ การบริ หารธุ รกิจ
กิจกรรมทางธุ รกิจด้านการผลิตการตลาดการเงินการบัญชี การบริ หารสารสนเทศ และการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ท้งั นี้เพื่อปูพ้ืนฐานแนวความคิดของการบริ หารธุ รกิจ และให้เกิดความคิดรวบยอดผ่าน
การจัดทําแผนธุ รกิจ
หมายเหตุ เป็ นวิชาสําหรับนักศึกษานอกคณะพาณิ ชย์ฯที่ประสงค์จะเรี ยนรายวิชาต่าง ๆ ของคณะฯเป็ น
วิชาโทควรจะเรี ยนวิชา พบ.291 ก่อนวิชาอื่นเพื่อใช้เป็ นพื้นฐานในการเรี ยนวิชาต่างๆของ
คณะพาณิ ชย์ฯ
ศ.210
เศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
EC210 Introductory Economics
(เฉพาะนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์ เท่านั้น และจะไม่นบั หน่วยกิตให้ หากสอบได้ วิชา ศ. 211 หรื อ
ศ. 212 หรื อ ศ. 213 หรื อ ศ. 214 ก่อนหรื อหลัง หรื อกําลังศึกษาวิชาเหล่านี้อยู)่
หลักทัว่ ไปของเศรษฐศาสตร์ จุลภาคและมหภาค ในส่ วนของเศรษฐศาสตร์ จุลภาค ศึกษาถึงอุป
สงค์ แ ละอุ ป ทานของสิ น ค้า พฤติ ก รรมผู้ บริ โ ภค การผลิ ต และต้น ทุ น พฤติ ก รรมของหน่ ว ยผลิ ต
โครงสร้างและพฤติกรรมการแข่งขันของหน่วยผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด
และตลาดที่ไม่สมบูรณ์ แนวคิดความล้มเหลวของตลาด และบทบาทของภาครัฐในการแทรกแซงตลาด
ในส่ วนของเศรษฐศาสตร์ มหภาค ศึกษาถึงเป้ าหมาย และปั ญหาในทางเศรษฐกิจมหภาค ความเข้าใจถึ ง
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รายได้ประชาชาติ ระบบการเงิ นและการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลังในการรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการนําดัชนี ช้ ี วดั เศรษฐกิจมหภาคไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ในภาคต่างประเทศศึกษาถึ งความสําคัญของการค้าและการเงินระหว่างประเทศ และข้อโต้แย้งระหว่าง
การค้าเสรี และการปกป้ องตลาด
จ.228
PY 228

จิตวิทยาความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล
3 (3-0-6)
Psychology of Interpersonal Relations
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคม เน้นพื้นฐานการแสดงออกของบุคคลในสังคม การ
เข้าใจตนเองและบุคคลอื่น การพัฒนาตนเอง การสื่ อสาร และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การปรับตัวใน
สังคม ความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งในด้านแรงจูงใจและเจตคติต่อบุคคลในกลุ่ม ตลอดจนการใช้หลัก
จิตวิทยามนุษยนิยมเพื่อให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่เหมาะสม
ทม.201 หลักการบริ หาร
3 (3-0-6)
HR 201 Principles of Management
แนวคิดทางการบริ หาร วิวฒั นาการทฤษฎีการบริ หาร หน้าทีแ่ ละทักษะผูบ้ ริ หารองค์กร การ
วางแผน การจัดองค์การ การเป็ นผูน้ าํ และการควบคุม การตัดสิ นใจทางการบริ หาร และจริ ยธรรมการ
บริ หาร
2. วิชาแกน(พืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ )
วท.113
SC 113

ชี ววิทยาทัว่ ไป
3(3-0-6)
General Biology
วิชาชี ววิทยาเบื้องต้นของพืชและสัตว์เพื่อการดํารงชี วิตประจําวัน หลักเกณฑ์ โครงสร้างและ
กระบวนการทํางานเพือ่ การดํารงชี วิตของพืชและสัตว์ต้ งั แต่ระดับโมเลกุล เซลล์ เนื้ อเยื่อ อวัยวะ ระบบ
ถึงระดับชี วิต โครงสร้ างและหน้าที่ของกรดนิ วคลีอิกในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม การเจริ ญ
พันธุ์ พันธุ ศาสตร์ พฤติกรรมของสัตว์ วิวฒั นาการ และนิเวศวิทยา

วท.163
SC 163

ปฏิบัติการชี ววิทยาทัว่ ไป
General Biology Laboratory
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา หรื อศึกษาพร้อมกับ วท.113
ปฏิบตั ิการเสริ มความรู ้ทางทฤษฎีรายวิชา วท.113

1(0-3-0)

31

มคอ.2

วท. 121
SC 121

เคมี 1
3(3-0-6)
Chemistry 1
ทฤษฎีอะตอม โครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม ตารางธาตุ พลังงานการแตกตัวเป็ นไอออน
พลังงานสัมพรรคภาพอิเล็กตรอน พลังงานสภาพไฟฟ้ าลบ พันธะเคมี ออร์บิทลั เชิงอะตอมและเชิง
โมเลกุล รู ปร่ างโมเลกุล สารประกอบเชิงซ้อน เคมีนิวเคลียร์ ความเสถียรของนิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ปริ มาณสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สารละลายและคอลลอยด์ กฎของอุณหพล
ศาสตร์ เอนโทรปี พลังงานอิสระ และจลนพลศาสตร์ เคมี
วท. 171 ปฏิบัติการเคมี 1
SC 171 Chemistry Laboratory 1
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรื อศึกษาพร้อมกับ วท.121
ปฏิบตั ิการเสริ มความรู ้ทางทฤษฎีวชิ า วท.121

1(0-3-0)

วท. 122 เคมี 2
3 (3-0-6)
SC 122 Chemistry 2
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา วท. 121
เคมีไฟฟ้ า ปฏิกิริยารี ดอกซ์ เซลล์กลั วานิก การแยกสลายด้วยไฟฟ้ า สมดุลเคมี หลัก
ทฤษฎีกรด-เบส ความแรงของกรด-เบส สมบัติกรด-เบสของเกลือ เคมีอินทรี ยพ์ ้ืนฐาน โครงสร้างและ
สมบัติของสารอินทรี ย ์ การเตรี ยมและปฏิกิริยาชนิดต่าง ๆ ของสารอินทรี ย ์ สารประกอบไฮโดรคาร์ บอน
แอลกอฮอล์ ฟี นอล แอลดีไฮด์กบั คีโตน เอมีน กรดคาร์ บอกซิ ลิกและอนุพนั ธุ์
วท.135
SC 135

ฟิ สิ กส์ ทวั่ ไป
3 (3-0-6)
General Physics
หลักการทางฟิ สิ กส์และการประยุกต์ เนื้อหาครอบคลุมหัวข้อทาง กลศาสตร์ ของไหล
อุณหพลศาสตร์ คลื่น ไฟฟ้ าและแม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า ทัศนศาสตร์ และฟิ สิ กส์แผนใหม่

วท.185
SC 185

ปฏิบัติการฟิ สิ กส์ ทวั่ ไป
1 (0-3-1)
General Physics Laboratory
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับ การวัดและความคลาดเคลื่อน กลศาสตร์ คลื่น ไฟฟ้ า ทัศนศาสตร์ และ
ฟิ สิ กส์แผนใหม่
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ค. 211 แคลคูลสั 1
3(3-0-6)
MA 211 Calculus 1
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟั งก์ชนั อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั พีชคณิ ตและฟังก์ชนั อดิศยั กฎลูกโซ่
อนุพนั ธ์โดยปริ ยาย อนุพนั ธ์อนั ดับสู ง ทฤษฎีบทของรอล ทฤษฎีบทค่ามัชฌิม การประยุกต์ของอนุพนั ธ์
ผลต่างเชิงอนุพนั ธ์และการประยุกต์ ปฏิยานุพนั ธ์ ปริ พนั ธ์ไม่จาํ กัดเขต สู ตรการหาปริ พนั ธ์ การหา
ปริ พนั ธ์โดยการเปลี่ยนตัวแปร
ผลบวกรี มนั น์ปริ พนั ธ์จาํ กัดเขต
ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลสั
การประยุกต์ของปริ พนั ธ์จาํ กัดเขตในทางเรขาคณิ ตและฟิ สิ กส์
หมายเหตุ : ไม่นบั หน่วยกิตให้ผทู ้ ี่กาํ ลังศึกษาหรื อสอบได้ ค.111 หรื อ ค.216 หรื อ ค.218
ค. 212 แคลคูลสั 2
3(3-0-6)
MA 212 Calculus 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค. 211
รู ปแบบยังไม่กาํ หนด หลักเกณฑ์โลปี ตาลและการประยุกต์ในการหาลิมิต เทคนิคในการหา
ปริ พนั ธ์ ปริ พนั ธ์ไม่ตรงแบบและการทดสอบการลู่เข้า ฟังก์ชนั หลายตัวแปร ปริ ภูมิสามมิติและการเขียน
กราฟ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชนั หลายตัวแปร อนุ พนั ธ์ยอ่ ย ลําดับ อนุกรมอนันต์ การทดสอบ
การลู่เข้าของอนุกรมอนันต์แบบต่าง ๆ อนุกรมกําลัง อนุ กรมแมคลอริ น อนุกรมเทย์เลอร์
คป. 200 วิยุตคณิต
3 (3-0-6)
AM 200 Discrete Mathematics
ตรรกศาสตร์ พีชคณิ ตของเซต เทคนิคการนับเบื้องต้น ความสัมพันธ์เวียนเกิด แนวคิด
พื้นฐานของทฤษฎีกราฟ ระบบเลขฐานสองและการแทนจํานวนในคอมพิวเตอร์ พีชคณิ ตบูลีนและ
พีชคณิ ตสวิทซ์ เครื่ องสถานะจํากัด
หมายเหตุ
1. วิชานี้เทียบเท่า (equivalent) กับวิชา คพ. 101 โครงสร้างแบบไม่ต่อเนื่อง
2. ไม่นบั หน่วยกิตให้ผทู ้ ี่กาํ ลังศึกษา หรื อสอบได้ คพ. 101
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3. วิชาเฉพาะด้ านบังคับ
ค. 213 แคลคูลสั 3
3(3-0-6)
MA 213 Calculus 3
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค. 212 หรื อ ค.112 หรื อ ค.217 หรื อ ค.219
ระบบพิกดั เชิงขั้ว การเขียนกราฟในระบบพิกดั เชิงขั้ว การหาพื้นที่ในระบบพิกดั เชิงขั้ว
สมการอิงตัวแปรเสริ ม อนุ พนั ธ์ของฟังก์ชนั ในระบบพิกดั เชิงขั้ว ปริ ภมู ิยคู ลิด เวกเตอร์ เส้นตรงและ
ระนาบในปริ ภูมิสามมิติ อนุพนั ธ์ระบุทิศทาง เกรเดียนต์ การประยุกต์ของอนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั หลาย
ตัวแปร ผลต่างเชิงอนุพนั ธ์รวมและการประยุกต์ ทฤษฎีบทฟังก์ชนั โดยปริ ยาย อนุ พนั ธ์ยอ่ ยอันดับสู ง
ค่าสู งสุ ดและค่าตํ่าสุ ดของฟังก์ชนั หลายตัวแปรแบบไม่มีเงื่อนไขบังคับและมีเงื่อนไขบังคับ
ปริ พนั ธ์
หลายชั้น จาโคเบียน การเปลี่ยนตัวแปรในปริ พนั ธ์หลายชั้น พิกดั ทรงกระบอก พิกดั ทรงกลม ปริ พนั ธ์
ตามเส้น ปริ พนั ธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปริ พนั ธ์
ค. 221 ตรรกศาสตร์ และทฤษฎีเซตเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
MA 221 Elementary Logic and Set Theory
ตรรกศาสตร์ เชิงสัญลักษณ์ การพิสูจน์แบบต่างๆ ตัวบ่งปริ มาณ การพิสูจน์ขอ้ ความที่มีตวั บ่ง
ปริ มาณ หลักการอุปนัยเชิ งคณิ ตศาสตร์ เซต สมบัติและทฤษฎีต่างๆของเซต ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์สมมูล ฟังก์ชนั ฟังก์ชนั ชนิดต่างๆ เซตสมมูล เซตจํากัด เซตอนันต์ เซตอนันต์แบบนับได้
และนับไม่ได้ ทฤษฎีจาํ นวนเบื้องต้น
ค. 313 สมการเชิ งอนุพนั ธ์ สามัญ
3(3-0-6)
MA 313 Ordinary Differential Equations
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค. 112 หรื อ ค. 212 หรื อ ค. 217 หรื อ ค. 219
สมการเชิงอนุพนั ธ์อนั ดับที่หนึ่ง ทฤษฎีบทต่างๆ ของสมการเชิงอนุพนั ธ์เชิงเส้น สมการเชิง
อนุพนั ธ์เชิงเส้นอันดับที่สอง สมการอนุพนั ธ์เชิงเส้นที่มีสัมประสิ ทธิ์ เป็ นค่าคงตัวและสัมประสิ ทธิ์ เป็ นตัว
แปร สมการเชิงอนุพนั ธ์เชิงเส้นอันดับสู งและการประยุกต์ สมการออยเลอร์ ผลการแปลงลาปลาซและ
การประยุกต์ อนุกรมฟูเรี ยร์ ข้อปั ญหาค่าขอบ ทฤษฎีบทสังวัตนาการ ระบบสมการเชิงอนุพนั ธ์เชิงเส้น
สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ยเบื้องต้น
หมายเหตุ : ไม่นบั หน่วยกิตให้ผทู ้ ี่กาํ ลังศึกษาหรื อสอบได้ ค.214
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ค. 315 การวิเคราะห์ คณิตศาสตร์ 1
3(3-0-6)
MA 315 Mathematical Analysis 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค.213
ระบบจํานวนจริ งเชิงสัจพจน์ ทอพอโลยีบนเส้นจํานวนจริ ง ทฤษฎีบทโบลซาโนไวแยร์สทราสส์ ลําดับของจํานวนจริ ง ลิมิตและความต่อเนื่อง ความต่อเนื่องเอกรู ป อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั
ตัวแปรเดียว ค่าสู งสุ ดและค่าตํ่าสุ ดของฟังก์ชนั ปริ พนั ธ์รีมนั น์ อนุกรมของจํานวนจริ ง
ค. 331 พีชคณิตนามธรรม 1
3(3-0-6)
MA 331 Abstract Algebra 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค. 221
กรุ ปและสมบัติพ้ืนฐานของกรุ ป อาบีเลียนกรุ ป กรุ ปของจํานวนเต็มมอดุโล n กรุ ปของ
การเรี ยงสับเปลี่ยนและกรุ ปสมมาตร กรุ ปย่อยและทฤษฎีบทลากรานจ์ กรุ ปวัฏจักร กรุ ปย่อยปรกติและ
กรุ ปผลหาร สาทิสสัณฐานและสมสัณฐานของกรุ ป ริ งและสมบัติเบื้องต้นของริ ง ริ งย่อย อินทิกรัลโดเมน
ไอดีล สาทิสสัณฐานและสมสัณฐานของริ ง ฟี ลด์ และการประยุกต์
ค. 332 พีชคณิตเชิ งเส้ น
3(3-0-6)
MA 332 Linear Algebra
เมทริ กซ์ พีชคณิ ตของเมทริ กซ์ การดําเนินการขั้นมูลฐานและเมทริ กซ์มูลฐาน ค่า
ระดับชั้นของเมทริ กซ์ ดีเทอร์ มิแนนต์ การหาเมทริ กซ์ผกผันด้วยวิธีต่างๆ ระบบสมการเชิงเส้นและ
ผลเฉลย กฎของคราเมอร์ ปริ ภูมิเวกเตอร์ ฐานหลักและมิติของปริ ภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้นและ
เมทริ กซ์การแปลงเชิงเส้น ค่าเฉพาะ เวกเตอร์ เฉพาะ การแปลงเป็ นเมทริ กซ์ทแยงมุม ปริ ภูมิผลคูณ
ภายใน กระบวนการกราม-ชมิดต์ การประยุกต์พีชคณิ ตเชิงเส้นในเรื่ องต่างๆ
ค. 351 วิธีการเชิ งตัวเลข
3(3-0-6)
MA 351 Numerical Methods
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค. 212 หรื อ ค.112 หรื อ ค.217 หรื อ ค.219
การวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อน การหาผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น การหาผลเฉลยของ
ระบบสมการเชิงเส้น การหาผลเฉลยของระบบสมการไม่เชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง การประมาณ
ค่ากําลังสองน้อยที่สุด อนุพนั ธ์และการหาปริ พนั ธ์เชิงตัวเลข การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพนั ธ์
หมายเหตุ : ไม่นบั หน่วยกิตให้ผทู ้ ี่กาํ ลังศึกษาหรื อสอบได้ ค.251
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ค. 412 ฟังก์ ชันตัวแปรเชิ งซ้ อน
3(3-0-6)
MA 412 Functions of a Complex Variable
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค. 213
ระบบจํานวนเชิงซ้อน ฟังก์ชนั ตัวแปรเชิงซ้อน อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั ตัวแปรเชิงซ้อน อนุกรม
กําลังและฟังก์ชนั วิเคราะห์ ปริ พนั ธ์ของฟังก์ชนั ตัวแปรเชิงซ้อน ทฤษฎีบทของโคชี-กูร์ซาต อนุกรม
ลอเรนต์ ทฤษฎีบทส่ วนตกค้างและการประยุกต์ การส่ งคงรู ป
ค. 461 สั มมนา
1(0-1-2)
MA 461 Seminar
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา ค.315 หรื อ ค.331 หรื อ ค.332
การนําเสนอบทความทางวิชาการในสาขาคณิ ตศาสตร์ จากวารสารวิชาการเพื่อการอภิปราย
(วัดผลการศึกษาด้วยระดับ S หรื อ U)
ค. 462 โครงงานพิเศษ
2(0-2-4)
MA 462 Special Project
วิชาบังคับก่อน : สอบวิชา ค.461 ได้ระดับ S
การทําวิจยั โดยคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อแสดงให้เห็นชัดเจนว่านักศึกษาสามารถ
ประยุกต์วธิ ี คิดแบบวิทยาศาสตร์ ในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ และสามารถรายงานผลงานวิจยั ตาม
หลักการเขียนบทความทางวิชาการได้
(วัดผลการศึกษาด้วยระดับ S หรื อ U)
ส.211
สถิติ 1
3 (3-0-6)
ST 211 Statistics 1
สถิติเชิ งพรรณนา ความน่ าจะเป็ นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ มและการแจกแจงความน่ าจะเป็ นของ
ตัวแปรสุ่ ม ค่าคาดหมาย การชักตัวอย่างเบื้องต้นและการแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่าและ
การทดสอบสมมุ ติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ ของประชากรกลุ่ ม เดี ยว และสองกลุ่ ม การใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปทางสถิติ
ส.212 สถิติ 2
3 (3-0-6)
ST 212 Statistics 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ส.211
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
เชิ งเดียว การวิเคราะห์อนุ กรมเวลาแบบคลาสสิ ก การควบคุมคุณภาพเบื้องต้น การทดสอบไคกําลังสอง
การทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์ การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
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คพ. 103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
CS 103 Introduction to Computer Programming
(ไม่นบั หน่วยกิตสําหรับนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และผูศ้ ึกษา คพ.102)
แนวความคิดเบื้องต้นของการแก้ไขปั ญหา การออกแบบ และการโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
ไวยากรณ์และความหมายของภาษาโปรแกรม ชนิ ดข้อมูล โครงสร้างการควบคุม ฟังก์ชนั และการส่ ง
ค่าพารามิเตอร์
คพ.112 การโปรแกรมเชิ งวัตถุเบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
CS 112 Introduction to Object-Oriented Programming
(ไม่นบั หน่วยกิตสําหรับนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และผูศ้ ึกษา คพ.111)
วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ.103
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโปรแกรมเชิงวัตถุ ชนิ ดข้อมูลนามธรรม เอนแคปซูเลชัน การสื บ
ทอด โพลีมอร์ ฟิสซึ ม โอเวอร์ โหลดดิง
อ. 221 การอ่ านเชิ งวิเคราะห์ ข้อมูล
3 (3-0-6)
EG 221 Reading for Information
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. 172 หรื อได้รับยกเว้น สษ. 172
กลวิธีต่างๆ ที่ใช้ในการอ่านงานเขียนประเภทให้ขอ้ มูล วิเคราะห์โครงสร้างภาษา เนื้อหา และ
วิธีการนําเสนอข้อมูลของผูเ้ ขียน ฝึ กสรุ ปข้อมูลที่ได้จากการอ่านโดยเขียนเป็ นเค้าโครง และเขียนสรุ ป
ความ รวมทั้งฝึ กแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่อ่านโดยการอภิปราย
อ. 241 การฟัง-การพูด 1
3 (3-0-6)
EG 241 Listening-Speaking 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. 172 หรื อได้รับยกเว้น สษ. 172
ฝึ กสนทนาตามสถานการณ์ในชีวติ ประจําวัน ฝึ กทักษะในการฟังระดับต้น ฝึ กการออกเสี ยงที่
ถูกต้อง เรี ยนรู ้วฒั นธรรมและขนบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่กาํ หนด ให้ เพือ่ สร้าง
ความมัน่ ใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ
สษ. 295 ภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการ 1
3 (3-0-6)
EL 295 Academic English 1
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ สษ. 172
ฝึ กการใช้ภาษาอังกฤษทางวิชาการในสี่ ทกั ษะ (ฟัง พูด อ่านและเขียน) การพัฒนาคําศัพท์
และสํา นวนในเชิ ง วิช าการ โดยเน้นการอ่า นและการเขี ย นระดั บย่อหน้า ฝึ กเขี ย นบทความวิจยั และ
บทความวิชาการ การฟังและจดบันทึกย่อจากการบรรยายและการนําเสนอโครงงาน
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สษ. 395 ภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการ 2
3 (3-0-6)
EL 395 Academic English 2
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ สษ. 295 หรื อ อ. 221
เน้นการเตรี ยมความพร้ อมและสร้างเสริ มประสบการณ์ให้ผเู้ รี ยนในการใช้ภาษาอังกฤษเชิ ง
วิชาการครอบคลุมการเรี ยนรู ้และฝึ กฝนทักษะภาษาเชิ งวิชาการทั้งสี่ ได้แก่ 1) การฟังคําบรรยายและจด
บันทึกประเด็นหลัก 2) การอ่านจับประเด็นสําคัญ เพือ่ หาข้อมูลที่ตอ้ งการจากหลายแหล่ง และการเลือก
ข้อมูลที่เหมาะสมและน่าเชื่อถื อ 3) การเขียนข้อความระดับประโยคและย่อหน้าขนาดสั้นในคําพูดของ
ตนเองจากความเข้าใจจากการอ่าน การเขียนสรุ ปข้อความที่อ่าน การเขียนบรรยายภาพ กราฟ แผนภูมิ
การเขียนเรี ยบเรี ยงข้อมูลที่ได้จากการอ่านและการเขียนอ้างอิงแหล่งข้อมูล 4) การตั้งคําถาม ในประเด็นที่
ต้องการคําอธิ บาย การนําเสนอข้อมูลทีร่ วบรวมและเรี ยบเรี ยงจากการอ่านหรื อการเก็บข้อมูลด้วยวิธีอื่นๆ
และการนําเสนอผลการดําเนินโครงการ
วิชาเฉพาะด้ านเลือก
ค. 316
MA 316

การวิเคราะห์ เวกเตอร์
3(3-0-6)
Vector Analysis
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค. 112 หรื อ ค. 213 หรื อ ค. 217 หรื อ ค. 219
เวกเตอร์ พีชคณิ ตของเวกเตอร์ ฟังก์ชนั ค่าเวกเตอร์ สมการอิงตัวแปรเสริ มของเส้นโค้งและ
พื้นผิว อนุพนั ธ์ของเวกเตอร์ ปริ พนั ธ์ตามเส้น ปริ พนั ธ์ตามผิว และปริ พนั ธ์ตามปริ มาตร ทฤษฎีบท
ปริ พนั ธ์ของการวิเคราะห์เวกเตอร์ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทนเซอร์

ค. 317 แคลคูลสั ขั้นสู ง
3(3-0-6)
MA 317 Advanced Calculus
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค. 112 หรื อ ค. 213 หรื อ ค. 217 หรื อ ค. 219
ลําดับและอนุกรมกําลัง อนุ กรมแมคลอริ น อนุกรมเทย์เลอร์ อนุพนั ธ์และปริ พนั ธ์ของ
อนุกรมกําลัง ลําดับและอนุกรมของฟังก์ชนั การทดสอบการลู่เข้า สมบัติของลําดับและอนุกรมของ
การลู่เข้าเอกรู ปที่เกี่ยวข้องกับภาวะความต่อเนื่อง อนุพนั ธ์และปริ พนั ธ์ของอนุกรมของฟังก์ชนั
สู ตร
เทย์เลอร์ และการประมาณ การหาอนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั ที่อยูใ่ นรู ปปริ พนั ธ์ ฟังก์ชนั แกมมาและบีตา
อนุกรมฟูเรี ยร์ ปริ พนั ธ์ฟูเรี ยร์ และผลการแปลงฟูเรี ยร์
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ค. 318
สมการเชิ งอนุพนั ธ์ ย่อย
3(3-0-6)
MA 318 Partial Differential Equations
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค. 313 หรื อ ค.214 หรื อ ค.286
สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ย สมการความร้อน สมการคลื่นและสมการลาปลาซ การแยกตัวแปร
และสมบัติเชิงเส้น สู ตรของกรี นและการประยุกต์กบั ปั ญหาค่าขอบ วิธีการแปรผันของตัวแปรเสริ ม
การประยุกต์ใช้การแปลงลาปลาซและการแปลงฟูเรี ยร์ กบั สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ย
ค. 327 ทฤษฎีเซต
3(3-0-6)
MA 327 Set Theory
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค. 221
ทฤษฎีเซตตามสัจพจน์ของแซร์ เมโล จํานวนเชิงอันดับที่ จํานวนเชิงการนับ สัจพจน์ของ
การเลือกและรู ปแบบอื่นๆที่สมมูลกัน รากฐานของระบบจํานวนจริ ง
ค. 337 ทฤษฎีจํานวน
3(3-0-6)
MA 337 Number Theory
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค. 221
จํานวนเต็ม ขั้นตอนยุคลิดและผลสื บเนื่อง สมภาคและการประยุกต์ วิทยาการรหัสลับ ราก
ปฐมฐาน ส่ วนตกค้างกําลังสอง เศษส่ วนต่อเนื่อง สมการไดโอแฟนไทน์บางแบบ
ค 346
เรขาคณิตเชิ งภาพฉาย
3(3-0-6)
MA 346 Projective Geometry
วิชาบังคับก่อน สอบได้ ค.131 หรื อ ค.332
ปริ ภูมิเชิงภาพฉาย ระนาบเชิงภาพฉาย การแปลงเชิงภาพฉาย ทฤษฎีบทเดซาร์ ก ทฤษฎี
บทแพปพัส ภาวะคู่กนั รู ปแบบกําลังสองและภาคตัดกรวย เรขาคณิ ตสัมพรรค
ค. 416 การวิเคราะห์ คณิตศาสตร์ 2
3(3-0-6)
MA 416 Mathematical Analysis 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค. 315
ทอพอโลยีบน Rn เซตปกคลุม ทฤษฎีบทเซตปกคลุมของไฮเน-บอเรล ทฤษฎีบทเกี่ยวกับ
ปริ พนั ธ์รีมนั น์-สติลต์เชส ทฤษฎีบทในการหาอนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั หลายตัวแปร ทฤษฎีบทในการหา
ปริ พนั ธ์หลายชั้น
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ค. 426 ทอพอโลยีเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
MA 426 Elementary Topology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค.315
ปริ ภูมิทอพอโลยีและสมบัติพ้นื ฐาน เซตเปิ ด เซตปิ ดและย่านใกล้เคียง ปริ ภูมิอิงระยะทาง
ปริ ภูมิบริ บูรณ์ ความต่อเนื่องของฟังก์ชนั และฟังก์ชนั สมานสัณฐาน ความเชื่อมโยง ความกระชับ
ค. 436 พีชคณิตนามธรรม 2
3(3-0-6)
MA 436 Abstract Algebra 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค. 331
ทฤษฎีกรุ ป กรุ ปสลับ สมบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับอาบีเลียนกรุ ปซึ่ งเป็ นกรุ ปจํากัด นอร์มอล
ไลเซอร์ กรุ ปซอลเวเบิล ทฤษฎีบทของซิ โลว์ ริ ง ริ งการหาร อินทิกรัลโดเมน ไอดีลและริ ง
ผลหาร ฟี ลด์ ฟี ลด์ของผลหาร ริ งพหุ นาม พหุนามลดทอนไม่ได้ รากของพหุ นาม ทฤษฎีบทเศษ
เหลือ ทฤษฎีบทหลักมูลของพีชคณิ ต
ค 446
เรขาคณิตเชิ งอนุพนั ธ์
3(3-0-6)
MA 446 Differential Geometry
วิชาบังคับก่อน สอบได้ ค.316
เส้นโค้งในระนาบและในปริ ภมู ิ สู ตรเฟรอเน อสมการไอโซเพอริ เมตริ ก ทฤษฎีของผิว
ความโค้งของเกาส์และความโค้งเฉลี่ย ทฤษฎีบทของเกาส์-บอนเนต์
ค. 447 เรขาคณิตเชิ งการแปลง
3(3-0-6)
MA 447 Transformational Geometry
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค. 332
เรขาคณิ ตสัมพรรคและการแปลงสัมพรรค เรขาคณิ ตยุคลิดและการแปลงแบบยุคลิด
เรขาคณิ ตนอกแบบยุคลิด
ค. 476 โปรแกรมสํ าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
MA 476 Mathematical Packages
วิชาบังคับก่อน : 1. เคยศึกษา ค.313 และ คพ.103 และ
2. เคยศึกษาหรื อศึกษาพร้อมกับ ค.332
การใช้งานโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางคณิ ตศาสตร์ การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการคํานวณเชิง
เรขาคณิ ตและการคํานวณเชิงพีชคณิ ตรวมทั้งแคลคูลสั และสมการเชิงอนุพนั ธ์ การเขียนกราฟ การ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางคณิ ตศาสตร์ กบั งานด้านต่าง ๆ
40

มคอ.2

คป. 319 กําหนดการเชิ งคณิตศาสตร์ 1
3(3-0-6)
AM 319 Mathematical Programming 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค. 332
กําหนดการเชิงเส้น ตัวอย่างปัญหาที่ใช้วธิ ี ทางเรขาคณิ ต วิธีการซิมเพลกซ์ ภาวะคู่กนั การ
วิเคราะห์ความไว วิธีการซิ มเพลกซ์ที่ปรับแล้ว การประยุกต์ใช้กาํ หนดการเชิงเส้น
หมายเหตุ : ไม่นบั หน่วยกิตให้ผทู ้ ี่กาํ ลังศึกษาหรื อสอบได้ ส. 366
คป. 326 ทฤษฎีกราฟเบือ้ งต้ นและการประยุกต์
3(3-0-6)
AM 326 Introduction to Graph Theory and Applications
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ คป. 200 หรื อ คพ. 101
แนวความคิดพื้นฐานของทฤษฎีกราฟ สภาพเชื่อมโยง กราฟเชิงระนาบ การระบายสี ของ
กราฟ การจับคู่ ข่ายงาน เลือกปั ญหาด้านการประยุกต์ตามความเหมาะสม
คป. 327 คณิตศาสตร์ เชิ งการจัดเบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
AM 327 Introductory Combinatorial Mathematics
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ คป. 200 หรื อ คพ. 101
คณิ ตศาสตร์ เชิงการจัดเบื้องต้นและการประยุกต์ ความสัมพันธ์เวียนเกิด ฟังก์ชนั ก่อกําเนิด
แนวคิดพื้นฐานของการออกแบบเชิงการจัด ทฤษฎีการแจงนับของโพยา
คป. 418 เทคนิคการหาค่ าเหมาะทีส่ ุ ด
3(3-0-6)
AM 418 Optimization Techniques
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค. 212
การหาค่าเหมาะที่สุดแบบไม่มีเงื่อนไขสําหรับตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร การหาค่าเหมาะ
ที่สุดแบบมีเงื่อนไข ตัวคูณลากรานจ์ การแปลงปั ญหาการหาค่าเหมาะที่สุดแบบมีเงื่อนไขให้เป็ นแบบไม่
มีเงื่อนไข เงื่อนไขคุห์น-ทัคเกอร์ กําหนดการคอนเวกซ์ วิธีการเชิงตัวเลขสําหรับการหาค่าเหมาะที่สุด
ส.321 ทฤษฎีความน่ าจะเป็ นเบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
ST 321 Introduction to Probability Theory
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ส.211 และเคยศึกษา ค.213
ปริ ภูมิค วามน่ า จะเป็ น ความน่ า จะเป็ นมี เงื ่อนไข เหตุก ารณ์ อิส ระต่อกัน ตัวแปรสุ่ ม และ
การแจกแจงความน่าจะเป็ นของตัวแปรสุ่ มกรณี หนึ่งตัวแปรและมากกว่าหนึ่งตัวแปรทั้งแบบไม่ต่อเนื่อง
และต่อเนื่องบางชนิ ด ฟั งก์ชนั การแจกแจง การแปลงตัวแปร กรณี หนึ่ งตัวแปร การแจกแจงมีเงื่อนไข
ของตัวแปรสุ่ มไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง ค่าคาดหมายมีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไข อสมการเชบบีเชฟ
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ส.322 คณิตสถิติศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
ST 322 Mathematical Statistics 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ส.321
การแจกแจงของฟังก์ชนั ของตัวแปรสุ่ มโดยวิธีการแปลงตัวแปร กรณี มากกว่าหนึ่ งตัว ฟังก์ชนั
ก่ อ กํา เนิ ด โมเมนต์ สถิ ติ อ ัน ดับ การแจกแจงเมื ่อ ขนาดตัว อย่า งใกล้อ นัน ต์ ทฤษฎี ขี ด จํ ากัด กลาง
การประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์ แ บบจุ ด และสมบั ติ ข องตั ว ประมาณค่ า ความบริ บู ร ณ์ อสมการ
คราแมร์ ราว ทฤษฎีราว-แบลคเวลล์ ตัวประมาณค่าแบบเบส์
4. รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนให้ วทิ ยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน
ค.111
MA111

แคลคูลสั พืน้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamentals of Calculus
ระบบจํานวนและฟังก์ชนั เบื้องต้น
แคลคูลสั อนุพนั ธ์และปริ พนั ธ์ของฟังก์ชนั ที่มีตวั แปร
เดียว ลิมิต ความต่อเนือ่ ง อนุพนั ธ์ และการประยุกต์อนุพนั ธ์ ปฏิยานุพนั ธ์ เทคนิคการหาปริ พนั ธ์
การประยุกต์ปริ พนั ธ์ อนุกรม ทฤษฎีของเทย์เลอร์ และการประยุกต์
หมายเหตุ : ไม่นบั หน่วยกิตให้ผทู ้ ี่กาํ ลังศึกษาหรื อสอบได้ ค.211 หรื อ ค.216 หรื อ ค.218

ค.112
MA112

เรขาคณิตวิเคราะห์ และแคลคูลสั ประยุกต์
3(3-0-6)
Analytic Geometry and Applied Calculus
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค.111
เรขาคณิ ตวิเคราะห์ในเรื่ องภาคตัดกรวยและสมการกําลังสอง เวกเตอร์ การแปลงเชิ งพิกดั
พิกดั เชิงขั้วและการร่ างกราฟ ฟังก์ชนั หลายตัวแปร อนุพนั ธ์ยอ่ ย ปริ พนั ธ์ฟังก์ชนั หลายตัวแปร สนาม
สเกลาร์และสนามเวกเตอร์ อนุพนั ธ์ของเวกเตอร์ ปริ พนั ธ์ในสนามของเวกเตอร์ ทฤษฎีบทของเกาส์
กรี น และสโตกส์ การวิเคราะห์ฟูเรี ยร์และลาปลาซและการประยุกต์

ค.113
แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์
3(3-0-6)
MA113 Calculus and Analytic Geometry
แคลคูลสั อนุพนั ธ์และปริ พนั ธ์ของฟังก์ชนั ที่มีตวั แปรเดียว ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพนั ธ์
และการประยุกต์อนุพนั ธ์ ปฎิยานุพนั ธ์ เทคนิคการหาปริ พนั ธ์ การประยุกต์ปริ พนั ธ์ อนุกรมเทย์เลอร์
การแปลงเชิงพิกดั พิกดั เชิงขั้วและการร่ างกราฟ ฟังก์ชนั หลายตัวแปร อนุพนั ธ์ยอ่ ย ปริ พนั ธ์หลายตัวแปร
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ค.131
MA131

พีชคณิตเชิ งเส้ นประยุกต์
3(3-0-6)
Applied Linear Algebra
ทฤษฎีบทเมทริ กซ์ เมทริ กซ์เฮอร์ มิเทียนและยูนิแทรี เมทริ กซ์ การแยกตัวประกอบแบบแอลยู
ปริ ภูมิเวกเตอร์ อิสระเชิงเส้น มิติ ค่าลําดับชั้นของเมทริ กซ์ การประยุกต์ของเมทริ กซ์ในการแก้
ระบบสมการเชิงเส้น เมทริ กซ์ผกผัน ดีเทอร์ มิแนนต์ หลักเกณฑ์คราเมอร์ การแปลงเชิงเส้น
ปริ ภูมิผลคูณภายใน ส่ วนเติมเต็มเชิงตั้งฉากและกําลังสองน้อยทีส่ ุ ด ค่าเฉพาะ เวกเตอร์ เฉพาะและ
การประยุกต์ การทําให้เป็ นเมทริ กซ์ทแยงมุม เทนเซอร์ เบื้องต้น
หมายเหตุ : ไม่นบั หน่วยกิตให้ผทู ้ ี่กาํ ลังศึกษาหรื อสอบได้ ค.236

ค.214
MA214

สมการเชิ งอนุพนั ธ์
3(3-0-6)
Differential Equations
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค.112 หรื อ ค.113
สมการเชิงอนุพนั ธ์อนั ดับที่หนึ่ง สมการเชิงอนุพนั ธ์อนั ดับที่สอง สมการเชิงอนุพนั ธ์เชิง
เส้นเอกพันธ์ สมการเชิงอนุ พนั ธ์เชิงเส้นไม่เอกพันธ์ สมการเชิงอนุพนั ธ์อนั ดับสู ง สมการเชิงอนุพนั ธ์
เชิงเส้นที่มีผลเฉลยเป็ นอนุกรม ฟังก์ชนั พิเศษ สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ย การหาผลเฉลยโดยผลการ
แปลงลาปลาซและผลการแปลงฟูเรี ยร์ สมการเชิงอนุพนั ธ์ไม่เชิงเส้นเบื้องต้น การนําไปใช้แก้ปัญหา
ทางวิศวกรรม

ค. 216 แคลคูลสั สํ าหรับสั งคมศาสตร์ 1
3(3-0-6)
MA 216 Calculus for Social Science 1
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟั งก์ชนั ตัวแปรเดียว อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั พีชคณิ ตและฟังก์ชนั
อดิศยั อนุพนั ธ์โดยปริ ยาย อนุพนั ธ์อนั ดับสู ง ทฤษฎีบทของรอล ทฤษฎีบทค่ามัชฌิม การประยุกต์ของ
อนุพนั ธ์ในการหาลิมิตและค่าสู งสุ ดและค่าตํ่าสุ ดของฟังก์ชนั
ผลต่างเชิงอนุพนั ธ์และการประยุกต์
ปฏิยานุพนั ธ์ ปริ พนั ธ์ไม่จาํ กัดเขตและการหาปริ พนั ธ์เบื้องต้น ปริ พนั ธ์จาํ กัดเขตและการประยุกต์ในการ
หาพื้นที่ ฟังก์ชนั หลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชนั หลายตัวแปร อนุพนั ธ์ยอ่ ย กฎลูกโซ่
ผลต่างเชิงอนุพนั ธ์รวมและการประยุกต์
หมายเหตุ : ไม่นบั หน่วยกิตให้ผทู ้ ี่กาํ ลังศึกษาหรื อสอบได้ ค.111 หรื อ ค.211 หรื อ ค.218
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ค. 217 แคลคูลสั สํ าหรับสั งคมศาสตร์ 2
3(3-0-6)
MA 217 Calculus for Social Science 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค. 216
เมทริ กซ์ ดีเทอร์ มิแนนต์ การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น อนุพนั ธ์ยอ่ ยอันดับสู ง การ
ประยุกต์อนุพนั ธ์ยอ่ ยในการหาค่าสู งสุ ดและค่าตํ่าสุ ดของฟังก์ชนั หลายตัวแปรแบบไม่มีเงื่อนไขบังคับ
และแบบมีเงื่อนไขบังคับ เทคนิคของการหาปริ พนั ธ์ของฟังก์ชนั ตัวแปรเดียว พิกดั เชิงขั้วและพื้นที่ใน
พิก ดั เชิงขั้ว ปริ พนั ธ์หลายชั้นและการประยุกต์
ค. 218 แคลคูลสั สํ าหรับวิทยาศาสตร์ 1
3(3-0-6)
MA 218 Calculus for Science 1
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟั งก์ชนั อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั พีชคณิ ตและฟังก์ชนั อดิศยั กฎลูกโซ่
อนุพนั ธ์โดยปริ ยาย อนุพนั ธ์อนั ดับสู ง ทฤษฎีบทของรอล ทฤษฎีบทค่ามัชฌิม การประยุกต์ของอนุพนั ธ์
ผลต่างเชิงอนุพนั ธ์และการประยุกต์ ปฏิยานุพนั ธ์ ปริ พนั ธ์ไม่จาํ กัดเขต เทคนิคของการหาปริ พนั ธ์
ปริ พนั ธ์จาํ กัดเขตและการประยุกต์ในทางเรขาคณิ ตและฟิ สิ กส์ อนุกรมอนันต์
หมายเหตุ : ไม่นบั หน่วยกิตให้ผทู ้ ี่กาํ ลังศึกษาหรื อสอบได้ ค.111 หรื อ ค.211 หรื อ ค.216
ค. 219 แคลคูลสั สํ าหรับวิทยาศาสตร์ 2
3(3-0-6)
MA 219 Calculus for Science 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค. 218
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟั งก์ชนั หลายตัวแปร อนุพนั ธ์ยอ่ ย กฏลูกโซ่
อนุพนั ธ์ยอ่ ย
อันดับสู ง ผลต่างเชิงอนุพนั ธ์รวมและการประยุกต์ การประยุกต์ของอนุพนั ธ์ยอ่ ยในการหาค่าสู งสู ดและ
ค่าตํ่าสุ ดของฟังก์ชนั หลายตัวแปรแบบไม่มีเงื่อนไขบังคับและมีเงื่อนไขบังคับ
พิกดั เชิงขั้วและการ
ประยุกต์ในการหาพื้นที่ ปริ พนั ธ์หลายชั้นและการประยุกต์
ค. 236 พีชคณิตเชิ งเส้ นและสมการเชิงอนุพนั ธ์ เบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
MA 236 Linear Algebra and Elementary Differential Equations
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค.217 หรื อ ค.219
เมทริ กซ์ พีชคณิ ตของเมทริ กซ์ เมทริ กช์ผกผัน ค่าระดับชั้นของเมทริ กซ์ ดีเทอร์ มิแนนต์
ระบบสมการเชิงเส้น กฎของคราเมอร์ ปริ ภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าเฉพาะและเวกเตอร์ เฉพาะ
การทําให้เป็ นเมทริ กซ์ทแยงมุม รู ปแบบเชิงเส้นคู่ รู ปแบบกําลังสอง สมการเชิงอนุ พนั ธ์อนั ดับที่หนึ่ง
หมายเหตุ : ไม่นบั หน่วยกิตให้ผทู ้ ี่กาํ ลังศึกษาหรื อสอบได้ ค.131
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ค.251
MA251

วิธีเชิ งตัวเลขและการประยุกต์
3(3-0-6)
Numerical Methods and Applications
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค.214
ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการตัวแปรเดียว การประมาณพหุ นาม การหาอนุพนั ธ์และปริ พนั ธ์
โดยวิธีเชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญและตัวอย่างการนําไปใช้แก้ปัญหาทาง
วิศวกรรม การวิเคราะห์ค่าผิดพลาด การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้นโดยวิธีตรงและ
โดยวิธีทาํ ซํ้า การคํานวณเชิ งตัวเลขของค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ สมาชิกจํากัด การแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมโดยใช้วธิ ี เชิงตัวเลขและโปรแกรมสําเร็ จรู ป

ค.286
แคลคูลสั และสมการเชิ งอนุพนั ธ์ สําหรับวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
3(3-0-6)
MA286 Calculus and Elementary Differential Equations for Bioscience
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค.218
ปริ พนั ธ์ไม่ตรงแบบ ฟังก์ชนั หลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชนั หลายตัวแปร
อนุพนั ธ์ยอ่ ยและความหมายทางเรขาคณิ ต อนุพนั ธ์ยอ่ ยอันดับสู ง อนุพนั ธ์ยอ่ ยโดยปริ ยาย กฎลูกโซ่
ผลต่างเชิงอนุพนั ธ์รวมและการประยุกต์ ค่าสู งสุ ดสัมพัทธ์ ค่าตํ่าสุ ดสัมพัทธ์ของฟังก์ชนั สองตัวแปรและ
การประยุกต์ สมการเชิงอนุพนั ธ์ การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพนั ธ์และการประยุกต์ในการสร้าง
แบบจําลองของปั ญหาทางวิทยาศาสตร์ ระบบสมการเชิงอนุพนั ธ์และการประยุกต์
หมายเหตุ : ไม่นบั หน่วยกิตให้ผทู ้ ี่กาํ ลังศึกษาหรื อสอบได้ ค.219
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3.1.5.2 คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
1. First Part Courses
Humanities
TU 110 Integrated Humanities
2 (2-0-4)
To study the history of human beings in different periods, reflecting their beliefs, ideas,
intellectual and creative development. To instill analytical thinking, with an awareness of the
problems that humanities are confronting, such as the impacts of: technological development, violence,
wars, and various world crises so that we can live well in a changing world.
Social Science
TU 100 Civic Education
3(3-0-6)
Study of principles of democracy and government by rule of law. Students will gain
understanding of the concept of “citizenship” in a democratic rule and will have opportunity for selfdevelopment to become a citizen in a democratic society and to take responsibility in addressing issues
in their society through real-life practices.
TU 120 Integrated Social Sciences
2 (2-0-4)
This interdisciplinary course focuses on the fact that social sciences play an important role
for society. The course explains the origins of the social sciences and the modern world, the
separation of social sciences from pure sciences, and the acceptance of the scientific paradigm for the
explanation of social phenomenon. It also involves the analysis of important disciplines, concepts, and
major theories of social sciences by pointing out strengths and weaknesses of each one. Included is the
analysis of contemporary social problems, using knowledge and various perspectives—-individual,
group, macro-social, national and world perspectives-- to view those problems.
Sciences and Technology
TU 130 Integrated Sciences and Technology
2 (2-0-4)
To study basic concepts in science, scientific theory and philosophies. Standard methods for
scientific investigations. Important evolutions of science and technology influencing human lives as
well as the impacts of science and technology on economies, societies and environments. Current
issues involving the impacts of science and technology on moral, ethics and human values.
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Mathematics and Computers
TU 154 Mathematical Foundation
3 (3-0-6)
To prove logical rules, methods of proofs, quantifiers, arguments, mathematical induction,
structure of the real number system, binomial theorem and multinomial theorem, translation of axes,
rotation of axes and sketching of graphs of conic sections, curve sketching, increasing functions and
decreasing functions, partial fractions decomposition, introduction to number theory.
Languages
Thai
TH 161 Thai Usage
3 (3-0-6)
Thai language usage skills: listening, reading, writing and speaking, with emphases on
drawing the main idea, communicating knowledge, thoughts and composing properly.
English
EL 070 English Course 1
0 (3-0-6)
Prerequisite : Language Institute placement
A non-credit course designed for those students with low English command and unable to
enroll directly into English Foundation Course (The assessment criteria are ‘S’ for Satisfactory or ‘U’
for Unsatisfactory and will not be counted towards the students’ total credits and GPA).
A preparatory course designed to enable students to cope up with real English use of four
basic integrated skills of listening, speaking, reading and writing.
EL 171 English Course 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : EL 070 or Language Institute placement
An intermediate English course designed to promote four integrated skills to develop students’
English proficiency at a higher level.
EL 172 English Course 3
3 (3-0-6)
Prerequisite : EL 171 or Language Institute placement
An upper-intermediate English course to enable students to use integrated skills at a more
sophisticated level than the prior course especially in speaking and writing.
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Second Part Courses
BA 291 Introduction to Business
3 (3-0-6)
The course aims to provide a comprehensive introduction to the key operations of business,
namely finance, accounting, marketing, human resource and production management, and
management information system, placed within organizational, forms of businesses, environmental,
legal and managerial context. Underlying business concepts will be discovered through the study of
real-world examples and fundamental business plans.
EC210 Introductory Economics
3 (3-0-6)
(For non-economics major only; credits will not be awarded to students who are taking or have
completed EE211 or EE212 or EE213 or EE214)
The general principles of microeconomics and macroeconomics. In microeconomics part,
topics cover demand for and supply of goods, consumer behavior, production and costs, structure and
behavior of production units under perfectly and imperfectly competitive markets, the concept of
market failures and the role of government intervention. In macroeconomics part, topics cover
objectives and problems in macroeconomic, national income determination, money and banking
system, introduction to fiscal and monetary policies used for economic stabilization, the application of
economic indices to analyze the economic situation. In international economics part, topics cover
importance of international trade and finance, and disputes between free trade and market protection.
PY 228

Psychology of Interpersonal Relations
3 (3-0-6)
This course emphasizes overt behaviors of the individual, interpersonal relationships
between the individual and society, understanding of self and others through communication, exchange
of ideas, adjustment to family, peer groups and society, human attitudes and values, leadership, and
sensitive training.
HR 201 Principles of Management
3 (3-0-6)
Management concepts, evolution of management, roles and skills of managers, planning,
organizing, leading, controlling, managerial decision making and ethics
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2. Basic Sciences and Mathematics
SC 113

General Biology
3(3-0-6)
Biological concepts of flora and fauna in daily life,
principles, structures, and basic
metabolic processes of organisms at molecular, cell, tissue, organ, system, and individual levels,
structures and functions of nucleic acids in genetic inheritance, reproduction, genetics, animal
behavior, evolution, and ecology

SC 163

General Biology Laboratory
Prerequisite : Have taken or taking SC 113
Experiments related to the contents in SC 113

1(0-3-0)

SC 121

Chemistry 1
3 (3-0-6)
Atomic Theory, Electronic Structure of Atoms, Periodic Table, Ionization Energy, Electron
Affinity, Electronegativity, Chemical Bonding, Atomic Orbitals and Molecular Orbitals, Molecular
Geometry, Coordination Complexes, Nuclear Chemistry, Nuclear Stability, Radioactivity, Nuclear
Reactions, Stoichiometry, Gases, Liquids, Solids, Solutions and Colloids, Laws of Thermodynamics,
Entropy, Free energy and Chemical Kinetics.
SC 171

Chemistry Laboratory 1
Prerequisite : Have taken or taking SC 121
Experiments related to contents in SC121

1(0-3-0)

SC 122

Chemistry 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have taken SC 121
Electrochemistry, Redox Reactions, Galvanic Cells, Electrolysis, Chemical Equilibrium,
Concepts of Acids-Bases, Strength of Acids-Bases, Acid-Base Properties of Salts, Basic Organic
Chemistry, Structures and Properties of Organic Compounds, Preparations and Reactions of Organic
Compounds, Hydrocarbons, Alcohols, Phenols, Aldehydes and Ketones, Amines, Carboxylic Acid –
Derivatives.

SC 135

General Physics
3 (3-0-6)
Principles of physics and applications ; the subject covers topics in mechanics, fluids,
thermodynamics, waves, electricity and magnetism, electromagnetic waves, optics and modern
physics.
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SC 185

General Physics Laboratory
1 (0-3-1)
Laboratory practices involving measurement and errors, mechanics, waves, electricity,
optics and modern physics.

MA 211 Calculus 1
3(3-0-6)
Limits and continuous functions, derivatives of algebraic and transcendental functions, the
chain rule, implicit differentiation, higher-order derivatives, Rolle’s theorem, the mean-value theorem,
applications of the derivative, differentials and applications, antiderivatives, indefinite integrals,
formula of integration, integration by change variables, Riemann sum, definite integrals, the
fundamental theorem of calculus, applications of the definite integrals in geometry and physics.
Note : There is no credit for students who are currently taking or have earned credits of MA111 or
MA216 or MA218
MA 212 Calculus 2
3(3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of MA211
Indeterminate forms, L’Hospital’s rules and its application for finding the limits, techniques
of integration, improper integrals and test for convergence, functions of several variables, 3-space and
graph drawing, limits and continuity of several variables functions, partial derivatives, sequences,
infinite series, convergence tests for series, power series, Maclaurin series, Taylor series.
AM 200 Discrete Mathematics
3 (3-0-6)
Logic, algebra of sets, basic counting techniques, recurrence relations, basic concepts in
graph theory, binary number system and number representation in computer, Boolean algebra and
switching algebra, finite state machines.
Notes :1. This course equivalent to CS101 Discrete Structure.
2. There is no credit for students who currently taking or have earned credits of
CS101.
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3. Core Courses : Compulsory courses
MA 213 Calculus 3
3(3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of MA212 or MA112 or MA217 or MA219
Polar coordinate system, graphing in polar coordinates, area in polar coordinates,
parametric equations, derivatives in polar coordinates, Euclidean space, vectors, lines and planes in 3space, directional derivatives, gradients, applications of derivative of function of several variables,
total differential and its applications, implicit functions theorem, higher-order partial derivatives,
maximum and minimum of functions of several variables with unconstraint and constraint, multiple
integrals, Jacobian, change of variables in multiple integrals, cylindrical coordinates, spherical
coordinates, line integrals, surface integrals, integral theorem.
MA 221 Elementary Logic and Set Theory
3(3-0-6)
Symbolic logic, proof, quantifiers, proof of quantifier sentences, mathematical induction,
sets, properties and theorems on sets, relations, equivalence relations, functions, type of functions,
equivalence of sets, finite sets, infinite sets, denumerable and nondenumerable sets, elementary to
number theory.
MA 313 Ordinary Differential Equations
3(3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of MA112 or MA212 or MA217 or MA219
First order differential equations, theorems on linear differential equations, second order
linear differential equations, differential equations with constant coefficients and variable coefficients,
higher order linear differential equations and its applications, Euler equations, the Laplace transform and
its applications, Fourier series, boundary value problems, the convolution theorem, linear systems of
differential equations, elementary partial differential equations.
Note : There is no credit for students who are currently taking or have earned credits of MA214
MA 315 Mathematical Analysis 1
3(3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of MA213
Real number system, topology on real numbers, Bolzano–Weierstrass theorem, sequence
of real numbers, limits and continuity, uniform continuity, derivative of functions of one variable,
maximum and minimum of functions, Riemann integrals, series of real numbers.
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MA 331 Abstract Algebra 1
3(3-0-6)
Prerequisite: Have earned credits of MA221
Groups and elementary properties of groups, abelian groups, groups of integers modulo n,
groups of permutations and symmetric groups, subgroups and Lagrange’s theorem, cyclic groups,
normal subgroups and quotient groups, homomorphisms and isomorphisms of groups, rings and
elementary properties of rings, subrings, integral domain, ideals, ring homomorphisms and ring
isomorphisms, fields and applications.
MA 332 Linear Algebra
3(3-0-6)
Matrices, algebra of matrices, elementary operations and elementary matrices, rank of a
matrix, determinants, inverse of matrices, system of linear equations and solutions, Cramer’s rule,
vector spaces, bases and dimension of vector space, linear transformation, eigenvalues, eigenvectors,
diagonalization of a matrices, inner product spaces, Gram-Schmidt process, applications of linear
algebra.
MA 351 Numerical Methods
3(3-0-6)
Prerequisite: Have earned credits of MA212 or MA112 or MA217 or MA219
Errors analysis, solutions of nonlinear equations, solutions of system of linear equations,
solutions of system of nonlinear equations, interpolation, function approximating and curve fitting,
numerical differentiation and integration, numerical solutions of ordinary differential equations.
Note : There is no credit for students who currently taking or have earned credits of MA251
MA 412 Functions of a Complex Variable
3(3-0-6)
Prerequisite: Have earned credits of MA213
Complex numbers, functions of a complex variable, derivatives of functions of a complex
variable, power series and analytic functions, integral of functions of a complex variable, CauchyGoursat theorem, Laurent’s series, residues, conformal mapping.
MA 461 Seminar
Prerequisite: Have taken MA315 or MA331 or MA332
Present a seminar on a research article in mathematics for discussion.
(Study evaluation by S or U)

1(0-1-2)
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MA 462 Special Project
2(0-2-4)
Prerequisite: Have earned credits of MA461
Research in mathematics under supervision of an advisor to illustrate scientific thinking in
the solution of mathematical problems. Students have to write reports and give oral presentations.
(Study evaluation by S or U)
ST 211 Statistics 1
3 (3-0-6)
Descriptive statistics; elementary probability; random variables and probability distribution ;
expectation value ; elementary sampling and sampling distribution; estimation and hypotheses testing
for one and two populations ; use of statistical packages.
ST 212 Statistics 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of ST 211
One – way analysis of variance ; simple linear regression and correlation analysis; classical
time series analysis; elementary quality control ;chi – square test ; nonparametric test ; use of statistical
packages.
CS 103

Introduction to Computer Programming3
(3-0-6)
(No credit for Computer Science students and students who have taken CS102)
Introduction to algorithmic problem solving, structural design and programming,
programming language syntax and semantics, data types, control structures, functions and parameter
passing.
CS 112 Introduction to Object-Oriented Programming
3 (3-0-6)
(No credit for Computer Science students and students who have taken CS111)
Prerequisite: Have taken CS103
Introduction to object-oriented programming, abstract data types, encapsulation, inheritance,
polymorphism, and overloading.
EG 221

Reading for Information
3 (3-0-6)
Prerequisite: EL 172 or Exemption EL 172
Strategies used in reading informative texts; analysis of the language structure, content and
the writer’s presentation of information; practice outlining and summarizing as well as giving opinions
about the texts through oral discussion.
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EG 241 Listening-Speaking 1
3 (3-0-6)
Prerequisite: have earned credits of EL 172 or Exemption
Practice of English in everyday use including basic listening skills; pronunciation; including
study of the culture related to given social functions, with the aim of helping students gain confidence
in verbal communication in English.
EL 295 Academic English 1
3 (3-0-6)
Prerequisite: EL 172
Practising academic English in the four language skills (listening, speaking reading and
writing), emphasizing vocabulary development skills including academic expressions, reading and
writing academic paragraphs, listening to and taking notes from lectures, and conducting project
presentations.
EL 395 Academic English 2
3 (3-0-6)
Prerequisite: EL 295 or EG 221
Preparing and experiencing learners in using English skills academically including 1)
guidance and practice of listening and taking notes of lectures, talks and podcasts; 2) reading for key
points and required information from multisource and selecting appropriate and reliable information;
3) writing sentences and short paragraphs in their own words from reading comprehension,
summarizing paragraphs and articles, describing graphics, and referencing sources; 4) practicing oral
questioning as well as project report and presentation.
3. Core Courses : Electives course
MA 316

Vector Analysis
3(3-0-6)
Prerequisite: Have earned credits of MA112 or MA213 or MA217 or MA219
Vectors, algebra of vectors, vector-valued functions, parametric equations of curves and
surfaces, derivatives of vectors, line integrals, surface integrals and volume integrals, integral
theorems of vector analysis, introduction to tensors.
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MA 317 Advanced Calculus
3(3-0-6)
Prerequisite: Have earned credits of MA112 or MA213 or MA217 or MA219
Sequences and power series, Maclaurin series, Taylor series, differentiation and
integration of power series, sequences and series of functions, convergence tests, properties of uniform
convergence of sequences and series of functions with continuity, derivatives and integrals, Taylor’s
formulas and approximations, differentiation of functions in the integral forms, gamma and beta
functions, Fourier series, Fourier integral and transform.
MA 318 Partial Differential Equations
3(3-0-6)
Prerequisite: Have earned credits of MA 313 or MA214 or MA286
Partial differential equations, the heat equations, the wave equations and Laplace
equations, separation of variables and linear property, Green’s formula and applications in boundary
value problems, variation of parameters, application of Laplace and Fourier transformation to partial
differential equations.
MA 327 Set Theory
3(3-0-6)
Prerequisite: Have earned credits of MA221
Zermelo’s set theory, ordinal numbers, cardinal numbers, axiom of choice and its
equivalences, the foundation of real number system.
MA 337 Number Theory
3(3-0-6)
Prerequisite: Have earned credits of MA221
Integers, Euclidean algorithm and consequences, congruence with applications, cryptology,
primitive roots, quadratic residue, continued fractions, diophantine equations.
MA 346 Projective Geometry
3(3-0-6)
Prerequisite: Have earned credits of MA131 or MA332
Projective spaces, projective planes, projective transformations, Desargues Theorem,
Pappus Theorem, duality, quadrics and conics, affine geometry.
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MA 416 Mathematical Analysis 2
3(3-0-6)
Prerequisite: Have earned credits of MA315
Topology on Rn, covering sets, Lindelof
 of covering theorem and Heine-Borel covering
theorem, theorems of Riemann-Stieltjes integrals, theorems of differentiation of functions of several
variables, theorems of multiple integrations.
MA 426 Elementary Topology
3(3-0-6)
Prerequisite: Have earned credits of MA315
Topological spaces and basic properties, open sets, closed sets and neighbourhoods, metric
spaces, complete metric spaces, continuity and homeomorphisms, connectedness, compactness.
MA 436 Abstract Algebra 2
3(3-0-6)
Prerequisite: Have earned credits of MA331
Group theory, alternating groups, elementary properties of finite abelian groups,
normalizers, solvable groups, Sylow theorems, rings, division rings, integral domain, ideals and
quotient rings, fields, the field of quotients, rings of polynomials and irreducible polynomial,
remainder theorem, the fundamental theorem of algebra.
MA 446 Differential Geometry
3(3-0-6)
Prerequisite: Have earned credits of MA316
Differential geometry of curves and surfaces , Frenet formulas, isoperimetric
inequality , local theory of surfaces , Gaussian and mean curvature , Guass–Bonnet Theorem.
MA 447 Transformational Geometry
3(3-0-6)
Prerequisite: Have earned credits of MA332
Affine geometry and affine transformation, Euclidean geometry and transformation, non–
Euclidean geometry.
MA 476 Mathematical Packages
3(2-2-5)
Prerequisite: 1. Have taken MA313 and CS103
and 2. Have taken MA332 or taken concurrently with MA332
Mathematical package programs, using program tools in geometry and algebra geometry
including calculus and differential equation, implementation for graph drawing, applications of
mathematical package programs in related fields.
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AM 319 Mathematical Programming 1
3(3-0-6)
Prerequisite :Have earned credits of MA 332
Linear programming, examples of problems using geometric method, simplex method,
duality, sensitivity analysis, revised simplex method, applications of linear programming.
Note : There is no credit for students who are currently taking or have earned credits of ST 366.
AM 326 Introduction to Graph Theory and Applications
3(3-0-6)
Prerequisite :Have earned credits of AM 200 or CS 101
Basic concepts of graph theory, connectivity, planar graphs, coloring of graphs, matchings,
networks, selected applied problems.
AM 327 Introductory Combinatorial Mathematics
3(3-0-6)
Prerequisite :Have earned credits of AM 200 or CS 101
Elementary combinatorics and applications, recurrence relations, generating functions,
introduction to combinatorial designs, Polya’s theory of enumeration.
AM 418 Optimization Techniques
3(3-0-6)
Prerequisite :Have earned credits of MA 212
Unconstrained optimization for one and several variables, constrained optimization,
Lagrange multiplier, transformation of constrained optimization problems to unconstrained
optimization problems, Kuhn-tucker conditions, convex programming, numerical method for
optimization.
ST 321 Introduction to Probability Theory
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of ST 211 and have taken MA 213
Probability space; conditional probability ; independent events ; univariate and multivariate
distributions of discrete and continuous random variables; distribution function and transformation
techniques of random variables; conditional distribution of discrete and continuous random variables;
unconditional and conditional expectations; Chebyshev’s inequality.
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ST 322 Mathematical Statistics 1
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of ST 321
Distributions functions of random variables; transformation techniques for more than one
random variables; moment – generating function ; order statistics; limiting distribution; central limit
theorem ;point estimation and properties of estimates; completeness; Crame’r – Rao inequality ;Rao –
Blackwell theorem; Bayes estimation.
4. รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนให้ วทิ ยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน
MA111

Fundamentals of Calculus
3(3-0-6)
The elementary number systems and functions, calculus of one variable functions, limit,
continuity, the derivative and its applications, antiderivatives, techniques of integrations and its
applications, series, Taylor’s Theorem and its applications.
Note : There is no credit for students who are currently taking or have earned credits of MA 211 or
MA216 or MA218

MA112 Analytic Geometry and Applied Calculus
3(3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of MA111
Analytic geometry for conic sections and second degree equations, vectors, transformation of
coordinates, polar coordinates and graph drawing, functions of several variables, partial derivatives,
multiple integrals, scalar fields and vector fields, derivative of vector valued functions, integration in
the vector fields, Gauss’s Theorem, Green’s Theorem and Stokes’ Theorem, Fourier and Laplace
analysis and theirs applications.
MA113 Calculus and Analytic Geometry
3(3-0-6)
Calculus of one variable functions, limit, continuity, the derivative and its applications,
antiderivatives, techniques of integrations and its applications, Taylor’s series transformation of
coordinates, polar coordinates and graph drawing, functions of several variables, partial derivatives,
multiple integrals.
MA131

Applied Linear Algebra
3(3-0-6)
Theorems of matrices, Hermitian matrices and unitrary matrices, LU-fractorizations,
vector spaces, linear independence, dimensions, rank of matrices, applications of matrices for solving
systems of linear equations, inverse of matrices, determinant, Cramer’s Rule, linear transformations,
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inner product spaces, orthogonal complement and least square, eigenvalues, eigenvectors and its
application, diagonalization of matrices, basic concepts of tensor.
Note : There is no credit for students who are currently taking or have earned credits of MA236
MA214

Differential Equations
3(3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of MA112 or MA113
First order differential equations, second order differential equations, homogeneous linear
differential equations, nonhomogeneous linear differential equations, differential equations of higher
order, series solution of linear differential equations, special functions, partial differential equations,
the Laplace transform and Fourier transform, introduction to nonlinear differential equations,
applications engineering problem solving.

MA 216

Calculus for Social Science 1
3(3-0-6)
Limits and continuity of one variable functions, derivatives of algebraic functions and
transcendental functions, implicit differentiation, higher order derivatives, Roll’s theorem, the mean
value theorem, applications of derivative for determining limits and maximum and minimum of
functions, differentials and its applications, antiderivatives, indefinite integrals and integration, definite
integrals and application of area solving, functions of several variables, limits and continuity of
functions of several variables, partial derivatives, the chain rule, total differential and its applications.
Note : There is no credit for students who are currently taking or have earned credits of MA111 or
MA211 or MA218

MA 217 Calculus for Social Science 2
3(3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of MA216
Matrices, determinants, solutions of system of linear equations, higher order partial
derivatives, application of maximum and minimum of several variables functions with unconstraint
and constraint, techniques of integration for one variable functions, polar coordinates and area in polar
coordinates, multiple integration and its applications.
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MA 218 Calculus for Science 1
3(3-0-6)
Limits and continuity of functions, derivatives of algebraic functions and transcendental
functions, the chain rule, derivative of implicit functions, higher order derivatives, Roll’s theorem, the
mean valued theorem, applications of derivative, differential and its applications, antiderivatives,
indefinite integrals, techniques of integration, definite integral and geometric and physical applications
of integral, infinite series.
Note : There is no credit for students who are currently taking or have earned credits of MA111 or
MA211 or MA216
MA 219 Calculus for Science 2
3(3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of MA218
Limits and continuity of multivariable functions, partial derivatives, the chain rule, higher
order partial derivatives, total differential and its applications, application of maximum and minimum
of multivariable functions with unconstraint and constraint, polar coordinate and application of area
solving, multiple integrals and applications.
MA 236 Linear Algebra and Elementary Differential Equations
3(3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of MA217 or MA219
Matrices, algebra of matrices, inverse of matrices, rank of a matrix, determinants, system
of linear equations, Cramer’s rule, vector spaces, linear transformations, eigenvalues and eigenvectors,
diagonalization of a matrix, bilinear forms, quadratic forms, first order differential equations.
Note : There is no credit for students who are currently taking or have earned credits of MA131
MA251

Numerical Methods and Applications
3(3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of MA214
Numerical solutions of one variable equations, polynomial interpolation, numerical
methods of differentiation and integration, numerical solutions of ordinary differential equations, draw
examples in engineering problem solving, error analysis, numerical solutions of systems of linear
equations (direct methods and iteration methods), numerical methods in determining eigenvalues and
eigenvectors, finite elements, solving engineering problems by using numerical methods and
mathematical package.
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MA286

Calculus and Elementary Differential Equations for Bioscience
3(3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of MA218
Improper integrals, functions of several variables, limits and continuity of functions of
several variables, partial derivatives and the interpretation in geometry, higher order partial derivatives,
implicit partial differentiation, the chain rule, total differentials and its applications, maxima and
minima of functions of two variables and its applications, differential equations, method for
determining general solutions and particular solution of differential equations and the application in
modeling of scientific problems, systems of differential equations and its applications.
Note : There is no credit for students who are currently taking or have earned credits of MA219
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3.2 ชื่ อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
1. ภาคปกติ
เลขประจําตัว
ลําดับที่
ตําแหน่ งทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล
ประชาชน
1.
3320200042xxx อาจารย์
บัญญัติ สร้อยแสง

2.

3

3150300176xxx อาจารย์

3101701612xxx อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ขจี จันทรขจร

Ph.D.

คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
Mathematics

อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์

วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.

คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
Mathematics

M.A.

Mathematics

วท.ม.
วท.บ.

คณิ ตศาสตร์ประยุกต์
ศึกษาศาสตร์

วท.ด.
วท.ม.
ศษ.บ.

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Curtin University of
Technology, Australia
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Western Michigan
University, USA
Western Michigan
University, USA
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

ปี พ.ศ.
2552
2548
2546
2551
2544
2539
2548
2546
2542
2536
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4.

เลขประจําตัว
ตําแหน่ งทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล
ประชาชน
3570100365xxx อาจารย์
ธัญวรัชญ์ บุตรสาร

5.

3570100365xxx อาจารย์

ลําดับที่

พีระศักดิ์ อินทรไพบูลย์

คุณวุฒิ
วท.ด.
วท.บ.
Ph.D.

สาขาวิชา
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
Information Technology

วท.ม.

คณิ ตศาสตร์ประยุกต์

วท.บ.

คณิ ตศาสตร์ประยุกต์
(เกียรตินิยมอันดับสอง)

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิ รินธร
ม.ธรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปี พ.ศ.
2553
2548
2554
2547
2545

ลําดับที่ 1 – 3 เป็ นอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
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2. ภาคพิเศษ
เลขประจําตัว
ลําดับที่
ตําแหน่ งทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล
ประชาชน
1.
3102002324xxx รองศาสตราจารย์
ปารมี เหรี ยญกิตติวฒั น์

คุณวุฒิ
วท.ม.
ศศ.บ.

2.

3199800102xxx รองศาสตราจารย์

สําราญ มัน่ ทัพ

วท.ม.
กศ.บ.

3.

3101900156xxx อาจารย์

ศิริจนั ทร์ เวสารัชศาต

วท.ม.
วท.บ.

4.

อาจารย์

เปาโล เบอร์ โซซินี

5.

3110400658xxx อาจารย์

Ph.D.
M.A.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

วันหยก อติเศรษฐพงศ์

สาขาวิชา
คณิ ตศาสตร์ประยุกต์
คณิ ตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
Mathematics
Physics
คณิ ตศาสตร์
วิทยาการคณนา
คณิ ตศาสตร์ประยุกต์
(เกียรตินิยมอันดับสอง)

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยมหิดล
2523
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2518
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒ (บางเขน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

2528
2523

Universita' di Milano, Italy
Universita' di Bologna, Italy
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2541
2533
2552
2547
2544

2544
2541

ลําดับที่ 1 – 3 เป็ นอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
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3.2.2 อาจารย์ ประจําทีร่ ่ วมสอนในหลักสู ตร
ลําดับที่
1

2

เลขประจําตัว
ตําแหน่ ง
ชื่อ - สกุล
ประชาชน
ทางวิชาการ
3102400958xxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ อารยา แจ่มจันทร์

3140500055xxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ บุปผา ไกรสัย

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.

Mathematics

สต.ม.
กศ.ม.

สถิติ
คณิ ตศาสตร์

กศ.บ.

คณิ ตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์
คณิ ตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับสอง)

วท.ม.
วท.บ.

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Curtin University of Technology,
Australia
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
(ประสานมิตร)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
(ปทุมวัน)
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ปี พ.ศ.
2543
2528
2526
2521
2537
2534
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ลําดับที่
3

เลขประจําตัว
ตําแหน่ ง
ประชาชน
ทางวิชาการ
3501200384xxx รองศาสตราจารย์

ชื่อ - สกุล
ปุณศยา พัฒนางกูร

คุณวุฒิ
Ph.D.

สาขาวิชา
Mathematics

M.Phil Pure Mathematics

คณิ ตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
M.Eng. Operations Research and
Industrial Engineering
M.A. Mathematics
วท.บ. คณิ ตศาสตร์
ปร.ด. คณิ ตศาสตร์
วท.ม. คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์
วท.บ. คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
วท.บ.

4

5

3100601836xxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปรัชญา บุญประเสริ ฐ

3179900188xxx อาจารย์

อดุลย์ แป้ นสุ วรรณ

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
University of Manchester Institute
of Science and Technology,
United Kingdom
University of Manchester Institute
of Science and Technology,
United Kingdom
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี พ.ศ.
2544

2541

2539

Cornell University, USA

2541

University of Toledo, USA
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนื อ

2540
2535
2547
2542
2538
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6

เลขประจําตัว
ตําแหน่ ง
ประชาชน
ทางวิชาการ
3809900312xxx อาจารย์

7

3240200430xxx อาจารย์

ลําดับที่

8

9

3801300103xxx อาจารย์

3440100840xxx อาจารย์

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

ณิ ชยาภรณ์ มีเดช

วท.ม.
วท.บ.
ธวิกานต์ ตรี ยะประเสริ ฐ Ph.D.

สุ พชั ระ คงนวน

ภานุวฒั น์ ละครไชย

สาขาวิชา
วิทยาการคณนา
คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์
Mathematics

M.Sc.

Mathematics

วท.ม.

คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์

วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.

คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์

วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
University of Louisiana at
Lafayette, USA
University of Louisiana at
Lafayette, USA
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี พ.ศ.
2545
2539
2550
2547
2544
2541
2549
2544
2541
2551
2545
2542
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ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

10

เลขประจําตัว
ตําแหน่ ง
ประชาชน
ทางวิชาการ
3760500220xxx อาจารย์

จริ นทร์ ทิพย์ เฮงคราวิทย์

11

4110100030xxx อาจารย์

รวินทร์ ยังน้อย

12

1969900017xxx อาจารย์

อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วศ.บ.
วท.ม.
วท.บ.

13

3100502758xxx รองศาสตราจารย์

ชินนะพงษ์ บํารุ งทรัพย์

ลําดับที่

14

3100502595xxx รองศาสตราจารย์

เพ็ญแข ศิริวรรณ

สาขาวิชา

Ph.D.
M.S.

คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
Statistics
Mathematics

ศศ.บ.
พบ.ด.
พบ.ม.
วท.บ.

สถิติ (เกียรตินิยมดีมาก)
ประชากรและการพัฒนา
ประชากรศาสตร์
สถิติ

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
University of Florida, USA
University of Illinois, Chicago
Circle, USA
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปี พ.ศ.
2552
2547
2544
2553
2548
2554
2550
2527
2519
2516
2533
2524
2522
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ลําดับที่
15

เลขประจําตัว
ตําแหน่ ง
ประชาชน
ทางวิชาการ
3739900246xxx รองศาสตราจารย์

ชื่อ - สกุล
กมล บุษบา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.

Statistics

M.A.
สต.ม.
วท.บ.

Actuarial Science
สถิติ
สถิติ
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
สถิติประยุกต์
วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
Applied Statistics

16

3100902588xxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นิฉา แก้วหาวงษ์

วท.ม.
กศ.บ.

17

3101502119xxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รัตนา เลิศสุ วรรณศรี

Ph.D.
พบ.ม.
วท.บ.

สถิติประยุกต์
สถิติ

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
North Carolina State University,
USA
Ball State University, USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
(บางเขน)
University of Reading , United
Kingkom
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี พ.ศ.
2544
2538
2530
2526
2535
2531

2541
2536
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ลําดับที่
18

เลขประจําตัว
ตําแหน่ ง
ชื่อ - สกุล
ประชาชน
ทางวิชาการ
3500100056xxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แสงหล้า ชัยมงคล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.
M.S.
พบ.ม.

Statistics
Operations Research
สถิติประยุกต์
(เกียรตินิยมดี)
เกษตรศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
ชีวสถิติ
สถิติ
สถิติ
สถิติประยุกต์
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
การตลาด
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

วท.บ.
19
20

3102002478xxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รวมพร สิ ทธิ มงคล

วท.ม.
วท.บ.
3120600191xxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล สต.ม.
วท.บ.
บธ.บ.
ทล.บ.
ศ.บ.

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Florida State University, USA
University of Delaware, USA
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

ปี พ.ศ.
2548
2542
2536

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2530

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนื อ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

2543
2538
2545
2541
2544
2546
2548
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21

เลขประจําตัว
ตําแหน่ ง
ชื่อ - สกุล
ประชาชน
ทางวิชาการ
3750100130xxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ ตุลยนิติกลุ

22

5909800019xxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สุ รเมศวร์ ฮาชิม

ลําดับที่

23

3100904094xxx อาจารย์

รมิดา ศรี เหรา

24

3102001786xxx อาจารย์

สุ ปราณี ลิสวัสดิ์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

M.S.
วท.ม.
วท.บ.

Statistics
สถิติประยุกต์
สถิติ

M.A.

Statistics

M.A.

Economics

วท.บ.

ฟิ สิ กส์
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
สถิติ
สถิติประยุกต์
สถิติ
Statistics
Mathematics

ปร.ด.
พบ.ม.
วท.บ.
Ph.D.
B.Sc.

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
University of Tasmania, Australia
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
(บางเขน)
Westerm Michigan University,
USA
Westerm Michigan University,
USA
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of Regina, Canada
University of Regina, Canada

ปี พ.ศ.
2543
2539
2535
2546
2543
2539
2548
2539
2537
2551
2546
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ลําดับที่
25

เลขประจําตัว
ตําแหน่ ง
ประชาชน
ทางวิชาการ
1629900086xxx อาจารย์

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

ภทรวรรณ แสงนวกิจ

วท.ม
วท.บ.

26

1709900077xxx อาจารย์

ฑัณธิ ดา งามขํา

วท.ม.
วท.บ.

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
สถิติประยุกต์และเทคโนโลยี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถิติ
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
สถิติประยุกต์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
สาขาวิชา

ปี พ.ศ.
2553
2550
2551
2549

อาจารย์ ทลี่ าศึกษาต่ อ
ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

1

เลขประจําตัว
ตําแหน่ ง
ประชาชน
ทางวิชาการ
3321200417xxx อาจารย์

นวลักษณ์ ทองจับ

2

3321200417xxx อาจารย์

เอื้ออารี บุญเพิ่ม

วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

ลําดับที่

สาขาวิชา
วิทยาการคณนา
คณิ ตศาสตร์
วิทยาการคณนา
คณิ ตศาสตร์

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี พ.ศ.
2547
2543
2550
2547
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ลําดับที่
3

เลขประจําตัว
ตําแหน่ ง
ประชาชน
ทางวิชาการ
1102000074xxx อาจารย์

ชื่อ - สกุล
พัทธ์ชนก ศรี สุรเดชชัย

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วท.ม. สถิติประยุกต์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(เกียรตินิยม)
วท.บ. สถิติ
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี พ.ศ.
2550

2548

3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ และผู้ทรงคุณวุฒิทรี่ ่ วมสอนในหลักสู ตร
ลําดับที่
1.

เลขประจําตัว
ตําแหน่ งทาง
ชื่อ - สกุล
ประชาชน
วิชาการ
1709900077xxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ประโยชน์ ธรรมกรบัญญัติ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

M.A

Mathematics

ศศ.บ.

คณิ ตศาสตร์

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี พ.ศ.
Saint Louis University, 2514
USA
2509
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)
ไม่มี
5. ข้ อกําหนดเกีย่ วกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
การทําวิจยั โดยคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อแสดงให้เห็นชัดเจนว่านักศึกษาสามารถ
ประยุกต์วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ ในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ และสามารถรายงานผลงานวิจยั ตาม
หลักการเขียนบทความทางวิชาการได้
ค. 462 โครงงานพิเศษ
2(0-2-4)
MA 462 Special Project
วิชาบังคับก่อน : สอบวิชา ค.461 ได้ระดับ S
การทําวิจยั โดยคําแนะนําจากอาจารย์ทีป่ รึ กษาเพือ่ แสดงให้เห็นชัดเจนว่านักศึกษาสามารถ
ประยุกต์วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ ในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ และสามารถรายงานผลงานวิจยั ตาม
หลักการเขียนบทความทางวิชาการได้ (วัดผลการศึกษาด้วยระดับ S หรื อ U)
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
1. นักศึกษาสามารถทํางานเป็ นกลุ่มคณะได้
2. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ได้
3. นักศึกษาสามารถเขียนรายงานผลงานวิจยั ตามหลักการเขียนบทความทางวิชาการได้
4. นักศึกษาสามารถนําเสนอผลงานได้โดยเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
2 หน่วยกิต โดยวัดผลการศึกษาเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับใช้ได้(S) และระดับใช้ไม่ได้(U)
5.5 การเตรียมการ
1. มีการปฐมนิเทศทําความเข้าใจเกี่ยวกับการทําโครงงาน
2. จัดให้มีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการสื บค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทางวิชาการต่างๆ
3. กําหนดอาจารย์ที่ปรึ กษาควบคุมการทําโครงงาน
5.6 กระบวนการประเมินผล
1. มีการประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าของโครงงานเป็ นระยะๆ โดยอาจารย์ที่ปรึ กษา
2. มีการประเมินผลรู ปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ รวมทั้งการนําเสนอตามระยะเวลาที่
กําหนดโดยคณะกรรมการสอบอย่างน้อย 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
มีความรู ้และความเชี่ยวชาญทางคณิ ตศาสตร์
สามารถศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง

มีความรับผิดชอบ มีจิตสํานึ กสาธารณะ
มีความเป็ นผูน้ าํ มีความรับผิดชอบ และมีวนิ ยั
ต่อตนเอง

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- จัดให้มีรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และ
ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีสามารถทํางานวิจยั ได้
- จัดให้มีทุนเรี ยนดีระดับปริ ญญาตรี
- จัดโครงการประกวดและนําเสนอผลงาน
- สนับสนุนการจัดตั้งชมรมคณิ ตศาสตร์
- สนับสนุนการจัดค่ายคณิ ตศาสตร์
- ให้มีรายวิชาซึ่ งนักศึกษาต้องทํางานเป็ นกลุ่ม และมี
หัวหน้ากลุ่มในการทํารายงานตลอดจนให้ทุกคนมีส่วน
ร่ วมในการนําเสนอรายงาน เพื่อเป็ นการฝึ กให้นกั ศึกษา
ได้สร้างภาวะผูน้ าํ และการเป็ นสมาชิกกลุ่มที่ดี
- ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษามีการมอบหมายให้
นักศึกษาเป็ นผูด้ าํ เนินการโดยมีอาจารย์เป็ นที่ปรึ กษา
โครงการ
- มีขอ้ ตกลงที่จะสร้างวินยั ในตนเอง เช่น การเข้าเรี ยน
ตรงเวลา เข้าเรี ยนอย่างสมํ่าเสมอ การมีส่วนร่ วมในชั้น
เรี ยนและส่ งเสริ มให้นกั ศึกษากล้าแสดงความคิดเห็น

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ ละด้ าน
2.1 หลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1) คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
(2) มีความเป็ นธรรม
(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(4) มีวนิ ยั
(5) มีจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
(6) มีจิตอาสา
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1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) เรี ยนจากบทบาทสมมติ และกรณี ตวั อย่างที่ครอบคลุมประเด็นปั ญหาด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม
(2) บรรยายและอภิปราย โดยสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมในรายวิชา
(3) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็ นรายบุคคล
(4) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าเป็ นกลุ่ม
(5) กรณี ศึกษาและการมีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์และให้ความเห็นด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม

-

จากสังคม

(6) การสอดแทรกคุณธรรมในรายวิชาด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
(7) จัดกิจกรรมเสริ มและพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
(8) การเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง
(9) จัดโครงการพัฒนาแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(10) จัดกิจกรรมส่ งเสริ มในเรื่ องความรับผิดชอบทั้งในชั้นเรี ยน และนอกชั้นเรี ยน
(11) แฟ้ มสะสมงาน
(12) กรณี ศึกษาการเป็ นแบบอย่างที่ดีของวิชาชีพต่างๆ
(13) จัดโครงการพัฒนาแนวคิดด้านจิตอาสา
(14) กําหนดชัว่ โมงกิจกรรมพัฒนาจิตอาสา
1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) การประเมินแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ โดยนักศึกษาประเมินตนเอง เพื่อน อาจารย์
ก่อนเรี ยน
ระหว่างเรี ยน
หลังการเรี ยน/กิจกรรม
(2) ประเมินโดยการสะท้อนความคิดเห็นของตนเองและผูอ้ ่ืน
(3) ประเมินโดยใช้แบบประเมิน
(4) นักศึกษาทําบันทึกประสบการณ์จากการเรี ยนในชั้นเรี ยน และประสบการณ์
(5) การมีส่วนร่ วมและการพัฒนาตนเองก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน
(6) ประเมินจากภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
(7) ประเมินจากระยะเวลาในส่ งงานตามกําหนด
(8) การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรี ยนและการส่ งงานตามกําหนดระยะเวลา
(9)ประเมินโดยใช้การสังเกต
(10) ประเมินการมีส่วนร่ วมและการพัฒนาตนเอง
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2) ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
(1) มีความรู ้อย่างกว้างขวางในหลักการและทฤษฎีองค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้อง
(2) สามารถวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
(3) สามารถนําความรู ้ หลักการ ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถบูรณาการความรู ้และศาสตร์ ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ด้านความรู้
(1) การบรรยาย/อภิปรายในการให้ความรู ้ในทฤษฎีความรู ้
(2) การสอนแบบบูรณาการความรู ้ของศาสตร์ ต่างๆที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั
(3) การสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา
(4) การทําแผนที่ความคิด
(5) ให้มีการคิดวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา/คิดวิธีแก้ปัญหา
(6) เน้นการสอน การเรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก
(7) การทํารายงาน/โครงงาน
(8) การระดมสมองเพื่อการเรี ยนรู ้ ตลอดจนการนําไปประยุกต์ใช้
(9) การศึกษาด้วยตนเองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของศาสตร์ ต่างๆ
2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
(1) การทํารายงานและการนําเสนองาน
(2) การประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยการสอบ
(3) การทํารายงาน/การค้นคว้า
(4) การส่ งงานและการนําเสนองาน
(5) การนําเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณี ศึกษา
(6) แบบฝึ กหัด
(7) การประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยการสอบ การทํารายงาน
(8) ประเมินโดยการสอบ /แนวความคิด และความเข้าใจ
(9) การทํารายงานและการนําเสนองาน
(10) ประเมินโดยการสอบ /แนวความคิด และความเข้าใจ
(11) การทํารายงานและการนําเสนองาน
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3) ทักษะทางปั ญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถค้นคว้าข้อมูลได้อย่างเป็ นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวิธีการแก้ไข
ปั ญหาและผลการตัดสิ นใจได้อย่างเหมาะสม
(3) มีความคิดริ เริ่ มอย่างสร้างสรรค์ และมีความคิดในเชิงบวก
(4) มีความใฝ่ รู ้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก
(2) กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนสรุ ปความรู ้จากความคิดที่ได้เรี ยน
(3) การระดมสมอง
(4) การแสดงบทบาทสมมติ
(5) จัดกิจกรรรมการเรี ยนการสอนให้นกั ศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์
(6) ปั ญหา และเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างน้อย 1กิจกรรม/วิชา
(7) การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก
(8) กระบวนการเรี ยนการสอนแบบให้สมั ผัสปัญหา (problem- based learning)
(9) ลงมือปฏิบตั ิในการแก้ปัญหาด้วยการให้ทาํ โครงงาน (project-based learning)
(10) จัดกิจกรรมส่ งเสริ มให้มีความคิดสร้างสรรค์
(11) บรรยาย/อภิปราย
(12) การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในทัศนะความคิดเชิงบวกในมุมมองของผูเ้ รี ยน และสังคม
(13) การเปิ ดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
(14) การมอบหมายงาน
(15) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การประเมินการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
(2) การจัดระบบความคิด
(3) การนําเสนอรายงาน
(4) การวิเคราะห์กรณี ศึกษา
(5) โครงงาน/ผลงาน
(6) การทดสอบ/การสอบเกี่ยวกับระบบความคิด ความเชื่อมโยง และเหตุผล
(7) การมีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์ปัญหาและการเสนอแนวทาง
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-

(8) การประเมินแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ โดยนักศึกษาประเมินตนเอง เพื่อน อาจารย์
ก่อนเรี ยน
ระหว่างเรี ยน
หลังการเรี ยน/กิจกรรม
(9) การประเมินจากรายงาน
(10) การประเมินจากการนําเสนอรายงาน/โครงงาน
4) ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นและยอมรับความแตกต่าง
(2) มีความเป็ นผูน้ าํ และกล้าทํา กล้าแสดงออกในสิ่ งที่ถูกต้อง
(3) มีความรับผิดชอบในงาน ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(4) มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุมอารมณ์

และความอดทน
(5) ใช้สิทธิ เสรี ภาพโดยไม่กระทบผูอ้ ื่น และมีความเป็ นพลเมืองดี
4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
(1) การมอบหมายงานให้ทาํ งาน/โครงงานกลุ่ม
(2) การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ปัญหาต่างๆ
(3) การจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรในเรื่ องภาวะผูน้ าํ
(4) การสอนแบบกลุ่มร่ วมมือ
(5) ให้ความรู ้เกี่ยวกับการพึ่งตนเอง
(6) การสอนแบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
(7)การเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
(8)การบรรยาย/การอภิปราย ยกตัวอย่างผลกระทบในเรื่ องสิ ทธิ เสรี ภาพ
(9)การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ปัญหาของชุมชนของผูเ้ รี ยน
(10) สอนและฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น ความแตกต่างของ
บุคคล เคารพหลักความเสมอภาค การเคารพกติกา
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ความรับผิดชอบ

4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่างบุคคลและ

(1) ประเมินจากการสังเกต พฤติกรรม
(2)ประเมินความสามารถในการแสดงออกในบทบาทภาวะผูน้ าํ และผูต้ ามใน
ในบทบาทภาวะผูน้ าํ และผูต้ ามในสถานการณ์ต่างๆ
(3) นักศึกษาประเมินตนเอง
(4) ประเมินตามใสภาพจริ งจากผลงาน
(5) ประเมินจากการมีส่วนร่ วม การยอมรับการแสดงออกในเรื่ องการใช้สิทธิ
เสรี ภาพ
(6) ประเมินจากผลงาน/รายงาน/ที่ได้รับมอบหมาย
5) ทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความรู ้ทกั ษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้
ในการสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(3) มีทกั ษะในการคิดคํานวณ
(4) มีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิ ตศาสตร์ และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูล
และนําเสนอข้อมูล
5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) บรรยาย /อภิปราย
(2) การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง
(3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(4) การนําเสนอ/รายงานหน้าชั้น เรี ยน
(5) การนําเสนองานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารที่หลากหลาย
(6) การฝึ กฝนเทคนิค และทักษะด้านการคิดคํานวณ จากการยกตัวอย่าง
(7) การกําหนดสถานการณ์จาํ ลองในการทําโครงการ
(8) การใช้กรณี ศึกษาเชิงคณิ ตศาสตร์ สถิติ เก็บรวบรวมข้อมูล และการนําเสนอข้อมูล
(9) การทําวิจยั
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5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
สื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การประเมินผลงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย
(2) การประเมินทักษะการสื่ อสาร การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
(3) การนําเสนองาน /ทักษะความเข้าใจ
(4) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ในการสอบ
(5) การทํารายงาน/โครงงาน
2.2 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
1) คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของหน่วยงาน
(2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
(3) มีความซื่อสัตย์สุจริ ตและมีจรรยาบรรณทางวิชาการ
(4) มีความเสี ยสละ เป็ นแบบอย่างที่ดี
1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) มหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชาฯ กําหนดนโยบายด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมของนักศึกษาอย่างชัดเจน
(2) ภาควิชาฯ พยายามปลูกฝัง กระตุน้ เรื่ องความรัก ความภาคภูมิใจต่อองค์กร
เพื่อนักศึกษามีจิตสํานึกในเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรม
(3) อาจารย์ในภาควิชาฯได้กวดขันในเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรม ของนักศึกษา
เช่น ความรับผิดชอบ การแต่งกาย การเข้าห้องเรี ยนให้ตรงเวลา ความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ตในการสอบ การไม่ลอกงานเพื่อน ตั้งใจทํางานที่ได้รับ
มอบหมาย
1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) มีการประเมินจากความรับผิดชอบในการทํางานกลุ่ม งานเดี่ยว การ
เข้าชั้นเรี ยน การแต่งกาย ความซื่อสัตย์สุจริ ต และการอ้างอิง
แหล่งข้อมูลในรายงานที่ได้รับมอบหมาย
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2) ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ ด้ านความรู้
(1) ความรู ้และความเข้าใจในเนื้อหาที่เรี ยน
(2) สามารถศึกษาเพิ่มเติมและพัฒนาองค์ความรู ้ในสาขาวิชาที่เรี ยน
2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านความรู้
(1) อาจารย์ได้ใช้กระบวนการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
กระบวนการกลุ่ม การเรี ยนแบบร่ วมมือ การวัดประเมินผลที่หลากหลาย มี
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
(2) กําหนดให้เรี ยนวิชาสัมมนาและวิชาโครงงานเพื่อให้นกั ศึกษาสามารถ
ค้นคว้าด้วยตัวเองและพัฒนาองค์ความรู ้ในสาขาวิชาที่เรี ยน
2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ จากการเรี ยนและการปฏิบตั ิของนักศึกษาในวิธีต่างๆ ดังนี้
(1) การทดสอบย่อย
(2) สอบกลางภาคและปลายภาค
(3) การนําเสนอผลงาน
(4) การอภิปรายกลุ่มและสัมมนา
(5) รายงานที่ได้รับมอบหมาย
3) ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ ทักษะทางปั ญญา
(1) สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้เพื่อตัดสิ นใจ และเลือกใช้วธิ ีการที่เหมาะสม
ในการแก้ปัญหา
(2) สามารถบูรณาการองค์ความรู ้ในวิชาที่เรี ยนเข้ากับศาสตร์ อื่น ๆ ได้
3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ทกั ษะทางปัญญา
(1) อาจารย์ยกตัวอย่างให้เห็นว่าการแก้ปัญหาหนึ่ ง ๆ สามารถเลือกใช้วิธีการได้
หลายวิธีและแนะนําให้นกั ศึกษาใช้วธิ ี การที่หลากหลายในการแก้ปัญหา
(2) หลักสู ตรได้กาํ หนดให้มีวชิ าเลือก นอกเหนือจากเลือกด้านคณิ ตศาสตร์
3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ทกั ษะทางปั ญญา
(1) ประเมินผลจากการใช้วธิ ี การ รวมทั้งกระบวนการในการแก้ปัญหาที่
ถูกต้องสมเหตุสมผล
(2) ประเมินความสามารถในการบูรณาการความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ในการ
แก้ปัญหาด้านต่างๆ
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4) ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีปฎิสัมพันธ์ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลอื่น
(2) มีความรับผิดชอบต่อการทํางานกลุ่ม ทั้งในบทบาทของการเป็ นผูน้ าํ หรื อผูต้ าม
(3) มีความคิดริ เริ่ มในการวิเคราะห์ปัญหาของตนเอง และกลุ่ม ได้อย่าง
เหมาะสม
4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ทกั ษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) อาจารย์ใช้กระบวนการเรี ยนการสอนที่ใช้กระบวนการกลุ่มและ การเรี ยนแบบ
ร่ วมมือ
(2) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน และ
ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน โดยใช้กระบวนการกลุ่มและการเรี ยนแบบร่ วมมือ เพื่อ
ฝึ กร่ วมกันคิดในการ
(3) แก้ปัญหาและแบ่งความรับผิดชอบในการทํางานร่ วมกัน รวมทั้งฝึ กเป็ น
ผูน้ าํ ในการอภิปรายในแต่ละหัวข้อ
4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ทักษะความสั ม พันธ์ ระหว่ า งบุ ค คลและ
ความรับผิดชอบ
ประเมินผลจากการใช้กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหา ความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่ม และความสัมพันธ์กบั อาจารย์
5) ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรี ยนรู้ ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทกั ษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมทาง
สถิติหรื อ คณิ ตศาสตร์ ได้
(2) สามารถเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหาได้อย่างสร้างสรรค์ และมี
ประสิ ทธิ ภาพ
(3) สามารถเลือกใช้รูปแบบการสื่ อสารกับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม

83

มคอ.2

5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ทกั ษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) หลักสู ตรกําหนดรายวิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า รายวิชาการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น และในรายวิชาเฉพาะด้านที่มีสอนการใช้
โปรแกรมทางคณิ ตศาสตร์ หรื อสถิติ
(2) ฝึ กให้นกั ศึกษาได้วเิ คราะห์ปัญหาและนําเสนอผลการแก้ปัญหา ใน
รู ปแบบที่เหมาะสม เช่น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ทกั ษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) วัด/ประเมินผล จากการใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ค้นคว้า
เพิ่มเติมประกอบการเรี ยนรายวิชาต่าง ๆ
(2) วัด/ประเมินผลจากการนําเสนอผลการแก้ปัญหา และผลงานอื่น ๆ
(3) วัด/ประเมินผลจากการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ คณิ ตศาสตร์ หรื อ
สถิติ ประกอบการเรี ยนรายวิชาเฉพาะด้านทีมีการสอนการใช้โปรแกรม
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3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ านของวิชาศึกษาทัว่ ไป
3.1.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
2) มีความเป็ นธรรม
3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4) มีวนิ ยั
5) มีจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
6) มีจิตอาสา
3.1.2 ด้ านความรู้
1) มีความรู ้อย่างกว้างขวางในหลักการและทฤษฎีองค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้อง
2) สามารถวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
3) สามารถนําความรู ้ หลักการ ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
4) สามารถบูรณาการความรู ้และศาสตร์ ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
3.1.3 ด้ านทักษะทางปั ญญา
1) สามารถค้นคว้าข้อมูลได้อย่างเป็ นระบบ
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาและ
ผลการตัดสิ นใจได้อย่างเหมาะสม
3) มีความคิดริ เริ่ มอย่างสร้างสรรค์ และมีความคิดในเชิงบวก
4) มีความใฝ่ รู ้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพือ่ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.1.4 ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นและยอมรับความแตกต่าง
2) มีความเป็ นผูน้ าํ และกล้าทํา กล้าแสดงออกในสิ่ งที่ถูกต้อง
3) มีความรับผิดชอบในงาน ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4) มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุมอารมณ์และความอดทน
5) ใช้สิทธิ เสรี ภาพโดยไม่กระทบผูอ้ ื่น และมีความเป็ นพลเมืองดี
3.1.5 ด้ านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความรู ้ทกั ษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้
ในการสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3) มีทกั ษะในการคิดคํานวณ
4) มีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิ ตศาสตร์ และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและนําเสนอข้อมูล
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) ของวิชาศึกษาทัว่ ไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
-หมวดมนุษยศาสตร์
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
-หมวดสังคมศาสตร์
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
-หมวดวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มธ. 154 รากฐานคณิ ตศาสตร์
หมวดภาษา
ท.161 การใช้ภาษาไทย
สษ. 070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3

1



2





3

4

5




























2. ความรู้

6

1

2

3





4

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ์
วิเคราะห์ เชิง
3. ทักษะทาง
ระหว่ างบุคคลและ ตัวเลขการสื่อสาร
ปัญญา
ความรับผิดชอบ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) ของวิชาศึกษาทัว่ ไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

2) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ส่ วนที่ 2
พบ.291 ธุรกิจเบื้องต้น
ศ.210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
จ.228 จิตวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ทม.201 หลักการบริ หาร

1

2

3

5




6

1


2

3




4









4

2. ความรู้



5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ์
วิเคราะห์ เชิง
3. ทักษะทาง
ระหว่ างบุคคลและ ตัวเลขการสื่อสาร
ปัญญา
ความรับผิดชอบ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
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3.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ ละด้ านของวิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
3.2.1 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (ชี ววิทยา)

1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต
2) มีระเบียบวินยั
3) มีจิตสํานึ กและตระหนักในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
4) เคารพสิ ทธิ และความคิดเห็นของผูอ้ ่ืน
5) มีจิตสาธารณะ
2. ด้ านความรู้
1) มีความรู ้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และหรื อคณิ ตศาสตร์
2) มีความรู ้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ที่จะนํามาอธิ บายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ
3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู ้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
4) มีความรอบรู ้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์
2) นําความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ไปประยุกต์กบั สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
3) มีความใฝ่ รู ้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู ้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้
อย่างถูกต้องและเพื่อนําไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีภาวะผูน้ าํ โดยสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นในฐานะผูน้ าํ และสมาชิกที่ดี
2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกต์ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลการแก้ปัญหา
และนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
2) มีทกั ษะการใช้ภาษาเพื่อสื่ อสารความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพรวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่ อสารได้อย่างเหมาะสม
3) มีทกั ษะและความรู ้ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศอื่นเพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและ
จําเป็ น
4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) ของวิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (ชีววิทยา)
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

วท.113 ชีววิทยาทัว่ ไป
วท.163 ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัว่ ไป



1. คุณธรรม จริยธรรม

1 2
 O
 O

3

4

5

ความรับผิดชอบรอง

2. ความรู้

1



2

3
O

4

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสั มพันธ์
3. ทักษะทาง
วิเคราะห์
ระหว่ างบุคคล
ปัญญา
เชิงตัวเลขการสื่ อสาร
และ
และเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4

 O
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3.2.2 สาขาเคมี

วิชาเคมีได้

1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต
2) มีระเบียบวินยั
3) มีจิตสํานึ กและตระหนักในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
4) เคารพสิ ทธิ และความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
5) มีจิตสาธารณะ
2. ด้ านความรู้
1) มีความรู ้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านเคมีสาขาต่างๆ
2) มีความรู ้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ที่จะนํามาอธิ บายหลักการและทฤษฎีใน

3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางด้านเคมี
4) มีความรอบรู ้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์
2) นําความรู ้ทางเคมีไปประยุกต์กบั สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3) มีความใฝ่ รู ้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู ้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้
อย่างถูกต้องและเพื่อนําไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีภาวะผูน้ าํ โดยสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นในฐานะผูน้ าํ และสมาชิกที่ดี
2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกต์ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลการแก้ปัญหา
และนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
2) มีทกั ษะการใช้ภาษาเพื่อสื่ อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพรวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบ
การสื่ อสารได้อย่างเหมาะสม
3) มีทกั ษะและความรู ้ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศอื่นเพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม
และจําเป็ น
4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) ของวิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
สาขาเคมี
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

วท.121 เคมี 1
วท.122 เคมี 2
วท.171 ปฏิบตั ิการเคมี 1

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
O
O

2



3

4

O

5



ความรับผิดชอบรอง

2. ความรู้

1



2
O
O

3

4

4. ทักษะ
ความสั มพันธ์
3. ทักษะทาง
ระหว่ างบุคคล
ปัญญา
และ
รับผิดชอบ
1 2 3 1 2 3
O
O



5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่ อสาร
และเทคโนโลยี
1
O
O

2
O
O
O

3

4

O
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3.2.3 สาขาฟิ สิ กส์

วิชาฟิ สิ กส์

1. คุณธรรม จริยธรรม
1) มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต
2) มีระเบียบวินยั
2. ความรู้
1) มีความรู ้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านฟิ สิ กส์
2) มีความรู ้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ที่จะนํามาอธิ บายหลักการและทฤษฎีใน

3. ทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์
2) นําความรู ้ทางฟิ สิ กส์ไปประยุกต์กบั สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี
2) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
5. ทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกต์ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผลการแก้ปัญหา
และนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
2) มีทกั ษะการใช้ภาษาเพื่อสื่ อสารความรู ้ทางฟิ สิ กส์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) ของวิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
สาขาฟิ สิ กส์
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

วท.135 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป
วท.185 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทว่ั ไป

1. คุณธรรม
จริยธรรม
1



2





ความรับผิดชอบรอง

2. ความรู้

1



2



4. ทักษะ
3. ทักษะทางปัญญา ความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและรับผิดชอบ
1



2



1
O


2



5. ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลขการ
สื่ อสาร
และเทคโนโลยี
1
2

O
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3.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ านของวิชาเฉพาะ
3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ปฎิบตั ิตามกฎระเบียบของหน่วยงาน
2) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) มีความซื่อสัตย์สุจริ ตและมีจรรยาบรรณทางวิชาการ
4) มีความเสี ยสละ เป็ นแบบอย่างที่ดี
3.2.2 ความรู้
1) มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรี ยน
2) สามารถศึกษาเพิ่มเติมและพัฒนาองค์ความรู ้ในสาขาวิชาที่เรี ยน
3.2.3 ทักษะทางปัญญา
1) สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้เพือ่ ตัดสิ นใจ และเลือกใช้วธิ ีการที่เหมาะสมในแก้ปัญหา
2) สามารถบูรณาการองค์ความรู ้ในวิชาที่เรี ยนเข้ากับศาสตร์ อื่น ๆ ได้
3.2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีปฎิสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั บุคคลอื่น
2) มีความรับผิดชอบต่อการทํางานกลุ่ม ทั้งในบทบาทของการเป็ นผูน้ าํ หรื อผูต้ าม
3) มีความคิดริ เริ่ มในการวิเคราะห์ปัญหาของตนเองและกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
3.2.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มี ท ัก ษะในการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และโปรแกรมทางสถิ ติ หรื อ
คณิ ตศาสตร์ ได้
2) สามารถเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหาได้อย่างสร้างสรรค์และประสิ ทธิ ภาพ
3) สามารถเลือกใช้รูปแบบการสื่ อสารกับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) ของวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
ค.111
ค.112
ค.113
ค.131
ค.211
ค.212
ค.213
ค.214
ค.216
ค.217
ค.218
ค.219
ค.221

แคลคูลสั พื้นฐาน
เรขาคณิ ตวิเคราะห์และแคลคูลสั ประยุกต์
แคลคูลสั และเรขาคณิ ตวิเคราะห์
พีชคณิ ตเชิงเส้นประยุกต์
แคลคูลสั 1
แคลคูลสั 2
แคลคูลสั 3
สมการเชิงอนุพนั ธ์
แคลคูลสั สําหรับสังคมศาสตร์ 1
แคลคูลสั สําหรับสังคมศาสตร์ 2
แคลคูลสั สําหรับวิทยาศาสตร์ 1
แคลคูลสั สําหรับวิทยาศาสตร์ 2
ตรรกศาสตร์และทฤษฎีเซตเบื้องต้น

2



3

4



4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

1

2

1

2

1











2

3

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) ของวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4

1

2

1

2

1

2

3











































































1. คุณธรรม จริยธรรม
1

ค. 236 พีชคณิ ตเชิงเส้นและสมการเชิงอนุพนั ธ์
เบื้องต้น
ค.251 วิธีเชิงตัวเลขและการประยุกต์
ค.286 แคลคูลสั และสมการเชิงอนุพนั ธ์สาํ หรับ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ค.313 สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
ค.315 การวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์ 1
ค.316 การวิเคราะห์เวกเตอร์
ค.317 แคลคูลสั ขั้นสูง
ค. 318 สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ย
ค.327 ทฤษฎีเซต
ค.331 พีชคณิ ตนามธรรม 1
ค.332 พีชคณิ ตเชิงเส้น

2. ความรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

2

3



4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) ของวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

ค.337
ค.346
ค.351
ค.412
ค. 416
ค. 426
ค. 436
ค. 446
ค. 447
ค. 461
ค.462
ค. 476

ทฤษฎีจาํ นวน
เรขาคณิ ตเชิงภาพฉาย
วิธีการเชิงตัวเลข
ฟังก์ชนั ตัวแปรเชิงซ้อน
การวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์ 2
ทอพอโลยีเบื้องต้น
พีชคณิ ตนามธรรม 2
เรขาคณิ ตเชิงอนุพนั ธ์
เรขาคณิ ตเชิงการแปลง
สัมมนา
โครงงานพิเศษ
โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางคณิ ตศาสตร์

1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปัญญา

1

2

1

2

1

2

3








1

2

3

















































4

2. ความรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) ของวิชานอกสาขา
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
คพ.103
คพ.112
คป.200
คป.319
คป.326
คป.327
คป.418
ส.211
ส.212
ส.321
ส.322
อ.221
อ.241
สษ.295
สษ.395

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
วิยตุ คณิ ต
กําหนดการเชิงคณิ ตศาสตร์1
ทฤษฏีกราฟเบื้องต้นและการประยุกต์
คณิ ตศาสตร์เชิงการจัดเบื้องต้น
เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุด
สถิติ 1
สถิติ 2
ทฤษฎีความน่าจะเป็ นเบื้องต้น
คณิ ตสถิติศาสตร์ 1
การอ่านเชิงวิเคราะห์ขอ้ มูล
การฟัง-การพูด 1
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2

2

3

4

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

1

1

2

2

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

2

3

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผล ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2540 (พร้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อ 12, 13 และ 14
1.2 การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็ น 8 ระดับ มีช่ือและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิตดังต่อไปนี้
ระดับ
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ค่าระดับ
4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.00
1.3 การวัดผลวิชาสัมมนาและโครงงานพิเศษ วัดผลการศึกษาเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับใช้ได้(S)
และระดับ ยังใช้ไม่ได้(U) โดยหน่วยกิตที่ได้จะไม่นาํ มาคํานวณค่าระดับเฉลี่ย
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
กํา หนดระบบการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ การเรี ย นรู้ ข องนัก ศึ ก ษา เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของระบบการ
ประกันคุ ณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทําความเข้าใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัย และนําไป
ดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่ งผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับ รายวิช า ให้นัก ศึ ก ษาประเมิ น การเรี ย นการสอนในระดั บรายวิช า การ
ทวนสอบใน แต่ละรายวิชา ใช้การทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ งานที่มอบหมาย รายงาน การค้นคว้า และ
กรณี ศึกษา สําหรั บรายวิช าสัมมนาและโครงงานพิเศษ ใช้ก ารทวนสอบจากการรายงานความก้าวหน้า
รายงาน ผลการสอบข้อเสนอโครงร่ างโครงงานพิเศษ และผลการสอบโครงงานพิเศษ
การทวนสอบในระดับ หลัก สู ต รสามารถทํ าได้โ ดยมี ร ะบบประกัน คุ ณ ภาพภายในสถาบัน
อุดมศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ หลังจากนักศึกษาสํ าเร็จการศึกษา
สามารถทําได้โดยมีการดําเนินการทวนสอบมาตรฐาน ดังนี้
1) สํารวจข้อมูลความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสู ตรจากบัณฑิต
2) สํารวจข้อมูลความพึงพอใจต่อความสามารถของบัณฑิตจากผูใ้ ช้บณั ฑิต และนําผลจาก
การสํารวจที่ได้มาพัฒนาปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนการสอนและหลักสู ตร
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 ต้องได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสู ตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่าํ กว่า
126 หน่วยกิต
3.2 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
99

มคอ.2

3.3 ต้องสอบได้ค่าระดับคะแนนไม่ต่าํ กว่า C ในรายวิชา ค.211, ค.212, ค.221, ค.313, ค.315,
ค.331 และ ค.332
3.4 ต้องได้ค่าระดับ ใช้ได้(S ) ในรายวิชา ค.461 สัมมนา และ ค.462 โครงงานพิเศษ
3.5 ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กาํ หนด

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
1) ภาควิชาฯ กําหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่ วมการปฐมนิ เทศอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ
รวมถึงสิ ทธิ ผลประโยชน์ของอาจารย์
2) มีการจัดอาจารย์พเ่ี ลี้ยงเพือ่ ดูแล ให้คาํ ปรึ กษา และแนะนําให้เข้าใจหลักสู ตรของภาควิชาฯแก่
อาจารย์ใหม่ทุกท่าน
3) สนับสนุนการศึกษาดูงาน/ประชุม/อบรม/ สัมมนา ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิม่ พูนความรู้
4) สนับสนุนให้การทําวิจยั อย่างต่อเนื่อง
5) สนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจยั ทั้งในและต่างประเทศ
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนด้านการเรี ยนการสอน
2) จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมเพือ่ ช่วยในการตัดเกรด
3) มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ทุกภาคการศึกษา
4) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู ้ ทักษะ ด้านการเรี ยนการสอน การวัดผลและประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชี พด้ านอืน่ ๆ
1) จัดให้อาจารย์มีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การทางวิชาการแก่ชุมชน เช่น อบรมครู จาก 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
2) มีการกระตุน้ ให้อาจารย์ทาํ ผลงานทางวิชาการ
3) สนับสนุนงบประมาณสําหรับการทําผลงานทางวิชาการ
4) จัดบรรยายพิเศษโดยผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
5) มีการกระตุน้ ให้อาจารย์ทาํ วิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
6) ส่ งเสริ มให้อาจารย์เข้าร่ วมดูงาน/ประชุม/อบรม/ สัมมนา ทั้งในและต่างประเทศ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร

1. การบริหารหลักสู ตร
1.1. ภาควิชาฯ มีคณะกรรมการวิชาการ กํากับดูแลและคอยให้คาํ แนะนําการบริ หารหลักสู ตร
ด้า นต่า งๆ วางแผนการจั ดการเรี ย นการสอน จั ดกิ จกรรมเพือ่ พัฒนาอาจารย์ และนัก ศึ ก ษา วัดและ
ประเมิ นผลการเรี ยนการสอนรายวิชาในหลักสู ตร ตลอดจนให้แนวปฏิ บตั ิแก่ อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบ
หลักสู ตรและอาจารย์ประจําหลักสู ตร โดยมีการติดตามและรวบรวมข้อมูลสําหรับใช้ในการปรับปรุ ง
และพัฒนาหลักสู ตร ซึ่ งกระทําทุกปี อย่างต่อเนื่อง
1.2. ภาควิชาฯ มีการจัดอาจารย์ที่ปรึ กษาให้แก่นกั ศึกษาทุกคน เพื่อทําหน้าที่ให้คาํ แนะนํากับ
นัก ศึ ก ษา ในการวางแผนการเรี ย นให้เป็ นไปตามขั้นตอน และสํา เร็ จการศึ ก ษาภายในระยะเวลาที ่
หลักสู ตรกําหนดไว้ ตลอดจนดูแลนักศึกษาในด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรม เพือ่ สร้ างเสริ มให้นกั ศึกษา มี
คุณลักษณะสมกับความเป็ นบัณฑิต
1.3. ภาควิชาฯ มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ งประกอบด้วย หัวหน้าภาควิชาฯ
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุ น เพือ่ ทําหน้าที่จดั ทํารายงานการประเมินตนเอง และติดตามการ
ดําเนินงานของหลักสู ตร ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. สมศ. มหาวิทยาลัย
และ คณะฯ กําหนด ซึ่ งกระทําทุกปี อย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ 1.1 จัดให้มีการเรี ยนการสอนในรายวิชา 1.1 แผนการเรี ยนของหลักสู ตร
1.2 ตารางบริ หารการสอน
ตามแผนการเรี ยนของนักศึกษาในแต่ละ
ความสามารถและ
ชั้นปี รวมทั้งการสอบวัดผลการศึกษาตาม 1.3 จํานวนกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะตรงตาม
ศักยภาพของอาจารย์และ
เกณฑ์ที่หลักสู ตรกําหนด
มาตรฐานที่หลักสู ตร
นักศึกษา
1.2 จัดอาจารย์ผสู ้ อนที่มีความรู ้ความ
กําหนด
1.4 ผลการประเมินความพึง
เชี่ยวชาญ สอดคล้องกับรายวิชาที่สอน
พอใจในการจัดกิจกรรมพัฒนา
เพือ่ ให้การเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิภาพ
ศักยภาพ
1.3 จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาอาจารย์และ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพือ่ เสริ มสร้าง
คุณลักษณะที่ตอ้ งการ
2.1 รายงานการประเมินตนเอง
2. การประเมินมาตรฐาน 2.1 มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ของภาควิชาฯ
การศึกษาและคณะกรรมการพัฒนาและ
ของหลักสู ตรอย่าง
บริ หารหลักสู ตรเพื่อทําหน้าที่ควบคุมดูแล 2.2 ผลประเมินจากบัณฑิต
สมํ่าเสมอ
ผูใ้ ช้บณั ฑิต และผูท้ รงคุณวุฒิ
ให้หลักสู ตรเป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํ หนด
หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขา
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การดําเนินการ
2.2 มีการประเมินหลักสู ตรโดยบัณฑิต
ผูใ้ ช้บณั ฑิต และผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขา
3. มีการปรับปรุ งและ
3.1 จัดให้มีคณะกรรมการวิชาการ เพื่อทํา
พัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัย หน้าที่บริ หารหลักสู ตรและติดตามผลการ
ดําเนินงานตลอดจนรวบรวมผลการ
ดําเนินงาน เพื่อใช้ในการปรับปรุ งและ
พัฒนาหลักสู ตร
3.2 มีอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตรและ
อาจารย์ประจําหลักสู ตร ซึ่ งมีคุณสมบัติ
เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
3.3 มีการนําผลการประเมินหลักสู ตรมาใช้
ในการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตร

การประเมินผล

3.1 รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการวิชาการ
3.2 คุณสมบัติของอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรและ
อาจารย์ประจําหลักสู ตรเป็ นไป
ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
3.3 มีการปรับปรุ งหลักสู ตรทุก
5ปี

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
2.1. การบริ หารงบประมาณ
ภาควิชาฯ เสนอแผนการจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อซื้ อ
ตํารา สื่ อการเรี ยนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอเพือ่ สนับสนุน
การเรี ย นการสอนในชั้นเรี ย นและสร้ า งสภาพแวดล้อ มให้เหมาะสมกับ การเรี ย นรู้ ด้ว ยตนเองของ
นักศึกษา
2.2. ทรัพยากรการเรี ยนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
2.2.1. สถานทีแ่ ละอุปกรณ์ การสอน
ภาควิชาฯ ใช้สถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพื อ่ จัด การเรี ยนการสอน การปฏิ บ ัติ ก ารให้ เ ป็ นไปตามที ่ห ลัก สู ต รกํา หนด ทั้ง นี้ ได้ มี บ ริ การ
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเพียงพอ
2.2.2. ห้ องสมุด
หนังสื อ ตํารา เอกสารและวารสารที่ใช้ประกอบการเรี ยนการสอนและการวิจยั ส่ วน
ใหญ่มีอยู่ในสํานักหอสมุดและห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยสามารถสื บค้นผ่านฐานข้อมูลที่สาํ นักหอสมุดจัดหาให้
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สํ า นัก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ มี ท รั พ ยากรสารสนเทศในแขนงวิ ช า
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและวิชาที่สัมพันธ์กบั หลักสู ตร โดยประมาณดังนี้
หนังสื อ
ภาษาไทย
1,211
เล่ม
ภาษาอังกฤษ
2,788
เล่ม
วารสาร
ภาษาไทย
13
ชื่อเรื่ อง
ภาษาอังกฤษ
21
ชื่อเรื่ อง
ฐานข้ อมูล
ฐานข้อมูลออนไลน์
85
รายการ
นอกจากนี้นกั ศึกษาสามารถใช้บริ การจากห้องสมุดอื่นๆ เช่น สํานักหอสมุดของ
มหาวิทยาลัยทุ กแห่ งในส่ วนกลาง ศูนย์คอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หอสมุดแห่ งชาติ
ศูนย์เอกสารของหน่วยงานราชการและเอกชน
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
ภาควิชาฯ จัดสรรซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ทางด้านคณิ ตศาสตร์ และสถิ ติให้กบั นักศึกษา เพื่อ
เรี ยนรู ้วธิ ี การใช้งานที่ถูกต้องและมีทกั ษะในการใช้งานจริ ง และมีการประสานงานกับสํานักหอสมุด ใน
การจัด ซื้ อ หนั ง สื อ และตํา ราที ่เ กี ่ย วข้อ ง เพื อ่ บริ ก ารให้ อ าจารย์แ ละนัก ศึ ก ษาได้ค้น คว้ า และใช้
ประกอบการเรี ยนการสอน ในการประสานการซื้ อหนังสื อนั้น อาจารย์ผูส้ อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วน
ร่ วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสื อ ตลอดจนสื่ ออื่นๆ ที่จาํ เป็ น นอกจากนี้ อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอน
บางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนร่ วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสื อ สําหรับให้สํานักหอสมุดจัดซื้ อ
หนังสื อด้วย
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีการประเมิ นความเพียงพอของทรั พยากรโดยการจัดทําแบบสอบถามสํารวจความต้องการ
และจากการสังเกตการใช้งานในรายวิชาที่สอน โดยให้ทรัพยากรมีความพร้อมสนับสนุ นการเรี ยนการ
สอนให้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํ หนด
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เป้าหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
1. จัดให้มีห้องเรี ยนมัลติมีเดีย - ผลสํารวจความพึงพอใจของ
จัดให้มีห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ
ที่มีความพร้อมใช้งานอย่างมี ผูใ้ ช้บริ การ
คอมพิวเตอร์ ที่เพียงพอเพื่อ
สนับสนุนทั้งการศึกษาในห้องเรี ยน ประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนการ
นอกห้องเรี ยน และเพือ่ การเรี ยนรู ้ สอน
ได้ดว้ ยตนเอง อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
103

มคอ.2

เป้าหมาย

การดําเนินการ
2. จัดเตรี ยมห้องปฏิบตั ิ
คอมพิว เตอร์ ท่ ีทนั สมัย
เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถฝึ ก
ปฏิบตั ิ สร้างความพร้อมใน
การปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ
3. จัดให้มีพ้ืนที่ท่ีนกั ศึกษา
สามารถใช้ระบบเครื อข่ายไร้
สาย หาความรู ้เพิ่มเติมได้ดว้ ย
ตนเอง

การประเมินผล
- จํานวนเครื่ องคอมพิวเตอร์ต่อ
หัวนักศึกษา
- สถิติการใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์
ต่อชัว่ โมงการใช้งาน
- ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริ การระบบ
เครื อข่ายไร้สาย

3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
(1) มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตามที่คณะ สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยกําหนด
(2) อาจารย์ใหม่จะต้องผ่านการคัดเลือกและสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการของภาควิชาฯ ที่
คณะฯ แต่งตั้ง เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของหลักสู ตร ตลอดจนวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตร และผูส้ อน จะต้องประชุมร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยน
การสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ เตรี ยมไว้
สําหรับการปรับปรุ งหลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักสู ตร
และได้บณั ฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยความเห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย
3.3 การแต่ งตั้งอาจารย์ พเิ ศษ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีนโยบายให้อาจารย์ประจําหลักสู ตรเป็ นผูบ้ รรยายหลัก ส่ วน
ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก จะเชิ ญบรรยายในลักษณะของวิทยากรพิเศษเป็ นครั้งคราวหาก
จําเป็ นต้องมีอาจารย์พิเศษเป็ นผูส้ อนหลักจะพิจารณาตามลําดับ ดังนี้ 1) อดีตอาจารย์ประจําหลักสู ตรที่
เกษียณอายุราชการและเคยสอนวิชานั้นๆ 2) อาจารย์ประจําคณะฯ อื่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ 3) อาจารย์ผทู ้ รงคุณวุฒิ หรื อ ผูเ้ ชี ่ยวชาญในวิชานั้นๆ ที่อยูน่ อกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้
จะต้องได้รับการพิจารณากลัน่ กรองโดยอาจารย์ประจําวิชา หรื ออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร

104

มคอ.2

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี ท่ีเกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ที่ตอ้ งรับผิดชอบ และมี
ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากร
ก่อนรับเข้าทํางาน
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้ เพือ่ การปฏิบัติงาน
มีการพัฒนาบุค ลากรให้มีพฒั นาการเพิ่มพูนความรู้ สร้ า งเสริ ม ประสบการณ์ ในภาระงานที่
รับผิดชอบ สามารถสนับสนุ นบุคลากรสายวิชาการหรื อหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย
การอบรม ดูงาน ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการ ทัศนศึกษา และการวิจยั สถาบัน
5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คําปรึกษาด้ านวิชาการ และอืน่ ๆ แก่นักศึกษา
มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นกั ศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาสามารถปรึ กษา
กับอาจารย์ที่ปรึ กษาในการวางแผนการเรี ยน การแนะนําแผนการเรี ยนในหลักสู ตร และการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาต้องกําหนดชัว่ โมงให้คาํ ปรึ กษา (Office Hours) เพือ่ ให้นกั ศึกษาเข้า
รับคําปรึ กษาได้ นอกจากนี้ยงั มีคณะกรรมการกิจการนักศึกษาเพื่อทําหน้าที่ในการให้คาํ ปรึ กษากิจกรรม
และแนะนําการจัดทํากิจกรรมแก่นกั ศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
5.2.1 กรณี ท่ ีนกั ศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการเรี ยนสามารถปรึ กษากับคณะกรรมการซึ่ งเป็ นอาจารย์
ประจําหลักสู ตร และอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริ หารคณะฯ และมหาวิทยาลัยได้ ซึ่ งการอุทธรณ์ของ
นักศึกษาให้เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
5.2.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษาให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินยั
นักศึกษา พ.ศ. 2542 หมวดที่ 4
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
สําหรับตลาดแรงงานของบัณฑิตสาขาคณิ ตศาสตร์ ยงั เป็ นที่ตอ้ งการอยูอ่ ย่างมาก เช่น ตําแหน่ ง
อาจารย์ และนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย เป็ นต้น ทั้งนี้ คณะฯ โดยความร่ วมมือจากมหาวิทยาลัยจัดการ
สํา รวจความต้องการแรงงานและความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ณ
ั ฑิ ต เพือ่ นํ าข้อมู ล มาใช้ป ระกอบการ
ปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต ร รวมถึ ง การศึ ก ษาข้อ มู ล วิ จ ั ยอั นเกี ่ย วเนื ่อ งกับ การประมาณความต้อ งการของ
ตลาดแรงงาน เพื่อนํามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา
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7. ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสู ตร
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)
10)
11)
12)
13)

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
มีอาจารย์รับผิดชอบหลักสู ตร ตามเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสู ตร
มีรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์
มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิ ด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน
30 วัน หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู้ ที่กาํ หนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ด
สอนในแต่ละปี การศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนําด้าน
การจัดการเรี ยนการสอน
อาจารย์ประจําหลักสู ตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรื อวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
จํานวนบุคลากรสนับสนุ นการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
















































































































106

มคอ.2

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
14) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน และ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
15) จํานวนนักศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษาตามกําหนดระยะเวลาของ
หลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของจํานวนนักศึกษาที่คงอยู่
ในชั้นปี ที่ 2

ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5














หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
1) สังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา
2) ประชุมคณาจารย์ในภาควิชาฯ เพือ่ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนและขอคําแนะนํา
3) สอบถามการสอนของอาจารย์จากนักศึกษา
4) การทดสอบกลางภาคและปลายภาค จะสามารถชี้ให้เห็นว่าผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจหรื อไม่ในเนื้อหา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
1) นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา การชี้ แจง
เป้ าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน
2) ประเมินโดยตัวอาจารย์เอง เพื่อนร่ วมงาน หรื ออาจารย์ประจําหลักสู ตร
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
มีกระบวนการที่ได้ขอ้ มูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสู ตรในภาพรวม เช่น
2.1 ประเมินหลักสู ตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปี สุ ดท้าย
2.2 ประชุมผูแ้ ทนนักศึกษากับผูแ้ ทนอาจารย์
2.3 ประเมินโดยที่ปรึ กษาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนิ นการหลักสู ตร
2.4 ประเมินโดยผูใ้ ช้บณั ฑิตหรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
การประเมินผลการดําเนิ นงานตามตัวบ่งชี้ ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา มีคณะกรรมการ
ประเมิน อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 มีการนําข้อมูลจากการรายงานผลการดําเนิ นการรายวิชาเสนออาจารย์ผูร้ ับผิดชอบ
หลักสู ตร
4.2 อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรสรุ ปผลการดําเนินการประจําปี เสนอหัวหน้าภาควิชา
4.3 ประชุมอาจารย์ประจําหลักสู ตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสู ตร
4.4 นํา ผลการประเมิ น ที ่ไ ด้ จากการประเมิ น การสอนของอาจารย์โ ดยนั ก ศึ ก ษา
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ในการใช้หลัก สู ตร และผลการประเมินหลัก สู ตร มาปรับ ปรุ งการบริ หาร
หลักสู ตรและปรับปรุ งหลักสู ตร
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี ) ของอาจารย์ประจําหลักสู ตรและอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
ภาคผนวก 2 ภาระงานของอาจารย์ประจําหลักสู ตร
ภาคผนวก 3 แบบฟอร์ มรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุ งแก้ไขหลักสู ตร
ภาคผนวก 4 ตารางเปรี ยบเทียบโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสู ตร ฉบับ พ.ศ. 2552 กับ ฉบับ พ.ศ. 2556
ภาคผนวก 5 ตารางเทียบรายวิชาในหลักสู ตรหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์
ฉบับ พ.ศ.2552 กับ ฉบับ พ.ศ. 2556
ภาคผนวก 6 ข้อบังคับ/ประกาศมหาวิทยาลัย
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2540
(พร้อมฉบับแก้ไขเพิม่ เติม)
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินยั นักศึกษา พ.ศ. 2547
3. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจดทะเบียนศึกษา
รายวิ ช าข้า มโครงการและการจดทะเบี ย นศึ ก ษารายวิ ช าข้า มสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาใน
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552
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