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ค าน า 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อปรับปรุง
หลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ระดับปริญญาตรี  2) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานมุ่งสู่
การเป็นบัณฑิต นักปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  3) เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตาม     
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระ ดับปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  พ .ศ. 2554        
สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสาขาท่ีเปิดสอน         
ระดับปริญญาตรี เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้านตลาดแรงงานและสังคม โดยมุ่งผลิตบัณฑิต
ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ ให้สามารถประยุกต์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์เพื่อประโยชน์ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ท้ังในสาขาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อน าไปสู่
การเป็นนักคณิตศาสตร์มืออาชีพ และสนองความต้องการของประเทศท่ียังขาดแคลน นักวางแผน
ระบบ นักวิเคราะห์ระบบท่ีมีความรู้ทางคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์จึงได้ปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ซึ่งเป็นหลักสูตรท่ีปรับปรุง
มาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีท าให้หลักสูตรปรับปรุงฉบับนี้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถใช้จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ท่ีมีคุณภาพ 
ตลอดจน  ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ท่ีสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตร 
เป็นอย่างดี 

 
 

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
คณะ/สาขาวิชา   :  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1.  ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Mathematics 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 
   ช่ือย่อ :   วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม :   Bachelor of Science (Mathematics) 
   ช่ือย่อ :   B.Sc. (Mathematics) 

3.  วิชาเอก   
ไม่มี   

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
132 หน่วยกิต  
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ     

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
5.2 ประเภทของหลักสูตร     

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
5.3 ภาษาที่ใช ้     

ภาษาไทย 
5.4 การรับเข้าศึกษา  
 รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   

ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว  
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 หลักสูตรปรับปรุงก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

6.2 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
 6.3 คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม 
ครั้งท่ี  7/2561  วันท่ี  7  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2561 
 6.4 คณะกรรมการวิชาการ พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งท่ี  4/2562  วันท่ี  11   
เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2562 
 6.5 คณะอนุกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรพิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งท่ี  1/2563   
วันท่ี  20  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2563 
 6.6 สภาวิชาการเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรนี้ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี  3/2563   
วันท่ี  12  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2563 
 6.7 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งท่ี ครั้งท่ี  3/2563  วันท่ี  23  เดือนมีนาคม  
พ.ศ. 2563 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

มีความพร้อมในการเผยแพร่วา่เป็นหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 ในปีการศึกษา 2565 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 อาจารย์สอนคณิตศาสตร์ของวิทยาลัยต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
8.2 นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของ

ภาคเอกชน 
8.3 ต าแหน่งงานในหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีต้องอาศัยองค์ความรู้ในการวิเคราะห์และประเมินผลเชิง

ตัวเลขและตรรกศาสตร์ เช่น นักวางแผนการผลิต นักวางแผนระบบ นักวิเคราะห์ระบบ 
นักการธนาคาร ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระ 
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9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

สอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเปน็ในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 สถานการณ์สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมโลกในยุคปัจจุบันนั้นได้มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก  
และรวดเร็ว ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)            
ท่ีประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญท้ังภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปล่ียน 
รวดเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้าน ต่าง ๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันท่ียังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/ สาขาวิชาเอก 
 

สถาบัน : ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1 นายส าคัญ  
ฮ่อบรรทัด 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(พีชคณิต) 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(คณิตศาสตร์) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(คณิตศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
พ.ศ. 2551 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
พ.ศ. 2548 

2 นางวชิรารักษ์  
โอรสรัมย์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(คณิตศาสตร์) 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(คณิตศาสตร์ศึกษา)  
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
พ.ศ. 2549 

3 นายเฉลิมวุฒิ 
ค าเมือง 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(คณิตศาสตร์) 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
พ.ศ. 2550 

4 นางสาววิชญาพร 
จันทะนันท์ 

อาจารย์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(คณิตศาสตร์) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
พ.ศ. 2556 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
พ.ศ. 2554 

5 นายสมภพ 
กาญจนะ 

อาจารย์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(คณิตศาสตร์ศึกษา) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
พ.ศ. 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   
พ.ศ. 2551 
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ภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขันคุณภาพการศึกษา ความเหล่ือมล้ าทางสังคม เป็นต้น เป็นท้ังโอกาส
และความเส่ียงต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะข้อผูกพันท่ีจะเป็นประชาคมอาเซียนต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558    
เป็นต้นมา และอีกหลายประเทศในภูมิภาคเดียวกันได้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มประเทศ เช่น กลุ่มอียู เป็นต้น 
ท้ังนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสภาพคล่องในการแข่งขันกับภูมิภาคอื่น ๆ บนเวทีโลก อีกท้ังศตวรรษท่ี 21     
ท่ีจะถึงนี้เป็นยุคของบูรพาภิวัฒน์ กล่าวคือ ประเทศต่าง ๆ ได้หันกลับมาค้าขายกับทวีปเอเชีย ความร่วมมือ
ด้านต่าง ๆ ในระดับภูมิภาคหรือระดับนานาชาติจึงถูกยกระดับการด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นระดับ
มาตรฐานสากล จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันท่ีมีอยู่พร้อมท้ังเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งมาใช้ในการ
เตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ    จาก
การเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืน   ของ
สังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางปฏิวัติควบคู่กับการพัฒนาแบบบูรณาการ      เป็น
องค์รวมท่ียึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างบูรณาการ ท้ังมิติตัวคน สังคม 
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และการเมือง โดยมีการวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” และใช้หลัก “ความพอเพียง”      
ให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหว่างความสามารถในการ     
พึ่งพาตนเองกับความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก ท้ังนี้การพัฒนาทุกขั้นตอนต้องใช้ “ความรอบรู้”     
และ“คุณธรรม” นอกจากนี้วิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังให้ความส าคัญกับการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศไทย จากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศ     
ท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว 
“มั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน” ของประเทศจากการวิเคราะห์สถานะของประเทศด้านเศรษฐกิจในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 พบว่า แม้สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศได้รับการยกระดับดีขึ้น 
แต่บุคลากรด้านการพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จากการวิเคราะห์ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ท่ีกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า             
เราจ าเป็นต้องพัฒนาระบบการศึกษาในยุคใหม่ท่ีเน้นไปท่ีสหวิทยาการเป็นส าคัญ เพื่อผลิตบุคลากรหรือ 
ก าลังคนท่ีมีความรู้ความสามารถและศักยภาพในการพัฒนาและก้าวทันการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี          
ท่ีรวดเร็ว มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน    
ของประเทศได้ จากท่ีกล่าวมานั้นคณิตศาสตร์ถือว่าเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญยิ่งในการพัฒนาก าลังคน เพราะ
คณิตศาสตร์เป็นรากฐานของความรู้และเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
ท้ังโดยตรง และโดยอ้อม และจากผลงานวิจัยการส ารวจความบัณฑิตจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(คณิตศาสตร์) จ านวน 148 สถานประกอบการพบว่ามีสถานประกอบการท่ีมีความต้องการบัณฑิตจ านวน 147 
สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 99.32 และในกลุ่มผู้ประกอบการท่ีมีความต้องการบัณฑิตสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ให้ความส าคัญเป็นอันดับ 1 คือความแม่นย าในเนื้อหาวิชาทางด้านคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 
76.87 อันดับ 2 คือความสามารถด้านการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 
59.86 อันดับ 3 คือการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 57.14 อันดับ 4 คือ
ความสามารถด้านการบูรณาการคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 55.10 และอันดับท่ี 5 คือ
ความสามารถทางด้านภาษาคิดเป็นร้อยละ 48.97 ดังนั้นจึงมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้มีความรู้
ความสามารถทางคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้ง สามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ท่ีทันสมัยเพื่อแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์รวมถึงสามารถประยุกต์องค์ความรู้และบูรณาการในการแก้ปัญหาต่าง ๆ รวมถึงการแก้ปัญหาของ
ชุมชนในพื้นท่ีซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม  
 สถานการณ์ทางสังคมในยุคปัจจุบันมักจะเกิดความขัดแย้งท้ังในระดับองค์กรและสังคมท่ัวไป 

และจากการวิเคราะห์สถานะของประเทศด้านสังคมยังพบว่า ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน
ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคมในช่วงระยะเวลากว่า 10 ปีท่ีผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็น       
ทางการเมืองของกลุ่มต่าง ๆ ท่ีมีความรุนแรงมากขึ้น น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบ
ต่อสภาพจิตใจของประชาชนท้ังทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพ                   
ท้ังด้านการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับ ต่ าสะท้อนได้จากคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-Net) และคนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่าง ๆ พบว่า ปัญหาท่ีส าคัญท่ีสุดคือความซื่อสัตย์สุจริตและการทุจริต
คอร์รัปชัน ในยุคปัจจุบันประเทศไทยได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและมีการยอมรับเอาวัฒนธรรมของต่างชาติ
เข้ามาในประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติท่ีก่อให้เกิ ดการเอาวัฒนธรรมต้นทาง
ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งส่งผลให้สังคมไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมและท าให้วัฒนธรรมอันดีงาม  
ของคนไทยเริ่มเส่ือมถอยลง อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนานและความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย    
มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และขาดความรับผิดชอบจากสถานการณ์หรือการพัฒนา
ทางสังคมและวัฒนธรรม ท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น มีผลให้ฝ่ายวางแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ    
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์แห่งชาติในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ การพัฒนา
ประชากรในประเทศให้มี  คุณภาพท้ังในเชิงความรู้ ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ         
มีเหตุมีผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 
ซึ่งรวมถึงการสร้างจิตส านึกสาธารณะให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมซึ่งจักท าให้ประชากร     
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ปลอดภัย และมั่นคงดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือการพัฒนา
ทางสังคมและวัฒนธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์        
ได้มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรท่ีเน้นการส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะท่ีมีท้ังความรู้ ทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ มีเหตุมีผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาจิตใจให้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ซึ่งรวมถึงการสร้างจิตส านึกสาธารณะให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน 
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ซึ่งจักท าให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ปลอดภัย และมั่นคง 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) อยู่บนพื้นฐานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 เพื่อให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ และหลักสูตรได้พัฒนาบนพื้นฐานจากผลการวิจัยความต้องการบัณฑิตจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาคณิตศาสตร์  ซึ่งพบว่าผู้ต้องการใช้บัณฑิตนั้นให้ความส าคัญกับพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์            
โดยสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ท่ีทันสมัยเพื่อแก้ปัญหาในงานต่าง ๆ รวมถึงบูรณาการองค์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี นอกเหนือไปจากนั้นเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถเพื่อออกไปรับใช้สังคมรวมถึงสามารถผสมผสานความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาชุมชนให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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 12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งการเรียนรู้ ท่ีมีคุณภาพ การพัฒนา

หลักสูตรจึงเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาทักษะเชิงปัญญา เน้นการคิดวิเคราะห์ และ    
การใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป และเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาหลักสูตรจึงค านึงถึงการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์
สากลเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
 รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น 

13.1 รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชาอื่น  
 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
 รายวิชาในหมวดวิชาแกน ได้แก่ 
  4011105 ฟิสิกส์พื้นฐาน 
  4011106 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 
 4021102 เคมี 1 
 4021103 ปฏิบัติการเคมี 1 
 4021104 เคมี 2 
 4021105 ปฏิบัติการเคมี 2 
 4031105 หลักชีววิทยา 
 4031106 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/สาขาวิชาอื่น 
 4091101 แคลคูลัส 1 
 4091102 แคลคูลัส 2 
 4091103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
 4091104 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4091105 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 
 4091106 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2  
 4091107 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1  
 4091108 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2  
 4091110 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ 1 
 4091111 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ 2 
 4091505 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสาระสนเทศ 

13.3 การบริหารจัดการ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้
เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา โดยติดต่อประสานงานกับฝ่ายหลักสูตร ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
 มุ่งเน้นท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในหลักการและทฤษฎีของคณิตศาสตร์ มีความรู้คู่
คุณธรรม ก้าวน าเทคโนโลยี ท างานดี ท างานเก่ง พิชิตปัญหาได้ 
 1.2 ความส าคัญของหลักสูตร  
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้ง และสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ท่ีทันสมัยเพื่อ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์รวมถึงสามารถประยุกต์องค์ความรู้และบูรณาการในการแก้ปัญหาต่าง ๆ รวมถึงการ
แก้ปัญหาของชุมชนในพื้นท่ีซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถดังนี้  
  1.3.1  มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ สามารถประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ท่ี
ต้องใช้ความรู้ความเช่ียวชาญ ด้านคณิตศาสตร์ 
  1.3.2  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ท าให้มีความไฝ่รู้ และสามารถพัฒนาความรู้ใหม่
โดยวิธีทางวิทยาศาสตร์  
  1.3.3  มีทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล จัดระบบความคิด และสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมตลอดจนใชัความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 

1.3.4  มีความสามารถทางด้านการใช้ภาษา ใช้เทคโนโลยีและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง  
 

2.1 แผนการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลง 

2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. การบริหารหลักสูตร 1. ก าหนดแผนการบริหารหลักสูตร 
2. จัดประชุมเพื่อระดมความคิดและ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 

1. แผนบริหารหลักสูตร 
2. อาจารย์มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน

ของหลักสูตร 

2. กระบวนการจัดการ
เรียน 
การสอน 

1. การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554, เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดศึกษา พ.ศ. 
2558 

2. การประเมินการเรียนการสอน 

1. มีแผนการบริหารการสอนตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา(มคอ.3,มคอ.5) 
 
 
 
 

2. ผลการประเมินการสอน 
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2.1 แผนการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลง 

2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

3. การบริหารทรัพยากร
การเรียนการสอน 

1. ส่งเสริมการผลิตเอกสาร/ต ารา/ส่ือ
ประกอบการเรียนการสอน 

2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ 
ห้องปฏิบัติการท่ีมีมาตรฐาน 

1. มีเอกสาร/ต ารา/ส่ือประกอบการ
เรียนการสอนเพิ่มขึ้น 

2. มีส่ือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมี
มาตรฐานพอเพียง 

4. การบริหารบุคลากร 1. ส่งเสริม พัฒนาทักษะการรียนการสอน 
2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านวิชาการและ

วิชาชีพ 

1. มีโครงการพัฒนาทักษะการสอน
ของอาจารย์ 

2. จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์เข้า
ร่วมการฝึกอบรมประชุมสัมมนา 

3. รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรม
ประชุมสัมมนา 

4. ผลการประเมินการสอนของ
นักศึกษาท่ีมีต่ออาจารย์ผู้สอน  

5. พัฒนาบุคลากรด้าน
การเรียนการสอนและ
การบริการวิชาการ 

1. อาจารย์ทุกคนโดยเฉพาะอาจารย์ใหม่ 
ต้องเข้าอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรการสอน
รูปแบบต่าง ๆ และการวัดผลประเมินผล 
ท้ังนี้เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการ
ประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิท่ี
ผู้สอนจะต้องสามารถวัดและประเมินผล
ได้เป็นอย่างดี 

2. สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการ 
สอนให้ท างานบริการวิชาการแก่องค์กร
ภายนอก 

1. จ านวนบุคคลากรท่ีได้มีการร่วม
อบรม /สัมมนา /ศึกษาดูงาน เพื่อ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ทาง
วิชาการท้ังในและต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
2. ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ

อาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง 
6. สนับสนุนและพัฒนา
นักศึกษา 

1. ส่งเสริม พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษา/มี
ส่วนร่วมทางวิชาการ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณลักษณะของนักศึกษาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1. มีระบบและโครงการให้ค าปรึกษา
วิชาการ 
 

2. มีโครงการพัฒนาคุณลักษณะของ
นักศึกษา 

  
7. ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สังคม 
และหรือความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

1. วิจัย/ส ารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสังคม 

2. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

1. ผลการวิจัย/ส ารวจความต้องการ
ของตลาดแรงงานและสังคม 

2. ผลการวิจัย/ส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษา  

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และใน 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห ์
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

อาจมีจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตรหรือ
ดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยโดยจัดการศึกษาได้ไม่เกิน 8 สัปดาห ์
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาปกติท่ี 1   :  กรกฎาคม – ตุลาคม 
ภาคการศึกษาปกติท่ี 2   :  พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
ภาคฤดูร้อน          :  เมษายน – พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.1.1  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมท่ีเน้นวิทยาศาสตร์ 
         และคณิตศาสตร์ หรือมีวุฒิเทียบเท่า 
2.2.2  มีคุณสมบัติครบตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
2.2.3  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
ปัญหาการปรับตัวที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงการเรียนจากระดับมัธยมศึกษามาสู่ระดับอุดมศึกษา 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา /ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 
2.4.2 จัดให้มีโครงการเตรียมความพร้อมความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   

ในการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 
2.4.3 มอบหมายหน้าท่ีให้อาจารย์ท่ีปรึกษาท าหน้าท่ีสอดส่องดูแล ตักเตือน ให้ค าปรึกษา 

แนะแนวทางในการแก้ปัญหา  
2.4.4 จัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลนักศึกษา เช่น วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับ

อาจารย์ วันพบอาจารย์ท่ีปรึกษาก่อนลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน เพื่อร่วมกัน
วางแผนการเรียน  

2.4.5 อ านวยความสะดวกให้นักศึกษาเข้าถึงแหล่งเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

ช้ันปีท่ี  1 40 40 40 40 40 
ช้ันปีท่ี  2 - 40 40 40 40 
ช้ันปีท่ี  3 - - 40 40 40 
ช้ันปีท่ี  4 - - - 40 40 

รวมจ านวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 
จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 40 40 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

งบประมาณค่าใช้จ่ายในระยะเวลา 5 ปี  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

รายการ 
งบประมาณปี พ.ศ. (หน่วย : บาท) 

2563 2564 2565 2566 2567 

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจ า  2,88,084 3,208,704 3,578,000 3,868,067 4,188,421 
2. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 597,528 627,405 658,775 691,714 726,299 
3. ค่าสาธารณูปโภค 165,709 168,994 172,444 176,066 179,869 
4. ค่าเงินอุดหนุน 720,152 806,160 896,468 981,291 990,856 
            รวมทั้งสิ้น 1,483,389 1,602,559 1,727,687 1,849,071 1,897,024 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัว 26,000 บาท/คน/ปี   

 2.7 ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาเป็นแบบช้ันเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วย การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก) 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 การเทียบโอนหน่วยกิต และรายวิชา ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร      
และต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
(ภาคผนวก ก) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า    132    หน่วยกิต  
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
       กลุ่มวิชาภาษา  9 หน่วยกิต 
       กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต 

       กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
       กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
       และเลือกอีก 

 6 
6 
3 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 
       วิชาแกน  25 หน่วยกิต 
       วิชาเฉพาะด้าน 
                วิชาบังคับ 
                วิชาเลือก       

 63 
51 
12 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

       วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  8 หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
 
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร   

1) ความหมายของเลขรหัสวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
เลขรหัสหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีใช้ในหลักสูตรประกอบด้วยเลข 7 หลักมีความหมายดังนี้ 
เลขรหัสสามตัวแรก หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
เลขรหัสตัวที่ส่ี หมายถึง  ช้ันปีท่ีเปิดสอน 
เลขรหัสตัวที่ห้า หมายถึง  ลักษณะวิชา  โดยก าหนดดังนี้ 

   เลข 1 หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาไทย 
   เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
   เลข 3 หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศอื่น ๆ  
   เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
   เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
   เลข 6 หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   เลข 7  หมายถึง  กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 
   เลข 8 หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

เลขรหัสตัวที่หกและเจ็ด หมายถึง  ล าดับรายวิชา  
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
เลขรหัสวิชาท่ีใช้ในหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะประกอบด้วยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้ 
เลขรหัสสามตัวแรก หมายถึง  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (409) 
เลขรหัสตัวที่ส่ี หมายถึง  ช้ันปีท่ีเปิดสอน 
เลขรหัสตัวที่ห้า หมายถึง  ลักษณะเนื้อหาของกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 

    เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ 
   เลข 2  หมายถึง กลุ่มวิชาพีชคณิต 
   เลข 3  หมายถึง กลุ่มวิชาการวิเคราะห์ 
   เลข 4  หมายถึง กลุ่มวิชาเรขาคณิต 
   เลข 5  หมายถึง กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับจุดประสงค์เฉพาะ 
   เลข 6  หมายถึง กลุ่มวิชาความน่าจะเป็นและสถิติ 
   เลข 7  หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

 เลข 8  หมายถึง กลุ่มวิชาปัญหาพิเศษ  โครงการศึกษาเอกเทศ                               
                                การสัมมนาและการวิจัย 

 เลขรหัสตัวที่หกและเจ็ด   หมายถึง ล าดับก่อนหลังรายวิชาในหมวดวิชาของรหัส 
  ตัวที่ห้า 
 

2) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 

1. กลุ่มวิชาภาษา        9 หน่วยกิต 
0001101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและการสืบค้น 

Thai for Communication and Information Retrieval 
 

3(3-0-6) 

0001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
English for Communication 

3(3-0-6) 

0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 
English for Academic Purposes I 

3(3-0-6) 

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       6 หน่วยกิต 
0001401 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการด ารงชีวิต                 

Aesthetics and Ethics in Everyday Life 
3(3-0-6) 

0001402 จิตวิทยาการด าเนินชีวิตกับการพัฒนาตน  
Psychology  of  Living  and  Self - development  

3(3-0-6) 

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์        6 หน่วยกิต 
0002501 ท้องถิ่นศึกษา  

Local  Studies 
3(3-0-6) 
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0002502 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นส าหรับชีวิต  
Thai Politics and Introduction to Laws for Life 

3(3-0-6) 

4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์     6 หน่วยกิต 
0002601 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจ าวัน  

Fundamental  Sciences and  Mathematics  for 
Everyday Life 

3(3-0-6) 

0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต  
Computer and Information Technology for Life 

3(2-2-5) 

หมายเหตุ จ านวนหน่วยกิตท่ีเหลืออีก 3 หน่วยกิตให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้หรือได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

0002203 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 
English for Academic Purposes II 

3(3-0-6) 

0002301 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร 
Khmer for Communication 

3(3-0-6) 

0002302 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 
Chinese for Communication 

3(3-0-6) 

0002303 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร 
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

0002403 จริยธรรมกับการด าเนินชีวิต 
Ethics in Everyday Life 

3(3-0-6) 

0002404 สุนทรียศาสตร์กับชีวิต 
Aesthetics and Life 

3(3-0-6) 

0002405 ดนตรีส าหรับชีวิต 
Music for Life 

3(3-0-6) 

0002406 การรู้สารสนเทศ 
Information Literacy 

3(3-0-6) 

0002503 ภูมิปัญญาไทยกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
Thai Wisdom with Social and Cultural Changes 

3(3-0-6) 

0002504 ประเทศไทยในสังคมโลก 
Thailand in the Global Societies 

3(3-0-6) 

0002505 การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ 
Thai Politics  and the Globalization 

3(3-0-6) 

0002506 กฎหมายเบื้องต้นส าหรับชีวิต 
Introduction to Laws  for Life 
 

3(3-0-6) 
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0002507 การจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมประเทศไทย 
Thai Resources and Environment Management 

3(3-0-6) 

0002508 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน 
Economics in Everyday Life 

3(3-0-6) 
 

0002509 หลักการประกอบธุรกิจเบ้ืองต้น 
Introduction to Business Principles 

3(3-0-6) 

0002602 การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making 

3(3-0-6) 

0002801 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Sciences for Quality of Life Development 

3(3-0-6) 

0002802 วิทยาศาสตร์พื้นฐานกับชีวิตประจ าวัน 
Fundamental Sciences for Everyday Life 

3(3-0-6) 

0002803 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ส าหรับการด ารงชีวิต  
Applied Sciences for Everyday Life 

3(3-0-6) 

0002804 ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม 
Life and the Environment 

3(3-0-6) 

0002805 เกษตรในชีวิตประจ าวัน 
Agriculture in Everyday Life 

3(2-2-5) 

0002806 การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ 
The Royal New Theory of Agriculture 

3(3-0-6) 

0002807 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
Fundamental Industrial Technology 

3(2-2-5) 

0002808 เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีวิตในท้องถิ่น 
Appropriate Technology for Local Everyday Life 

3(3-0-6) 

 
  ข.หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า   96  หน่วยกิต 

 วิชาแกน        25  หน่วยกิต 
4091101 แคลคูลัส 1 

Calculus I 
3(3-0-6) 

4091102 แคลคูลัส 2 
Calculus II 

3(3-0-6) 

4091103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
Fundamental Mathematics 

3(3-0-6) 

4021102   เคมี 1  
Chemistry I 

3(3-0-6) 

4021103 ปฏิบัติการเคมี 1 
Chemistry Laboratory  I 

1(0-3-0) 
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4021104    เคมี 2 
Chemistry II 

3(3-0-6) 

4021105
  

ปฏิบัติการเคมี 2  
Chemistry Laboratory  II 

1(0-3-0) 

4031105 หลักชีววิทยา 
Principles of Biology 

3(3-0-6) 

4031106 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 
Principles of Biology Laboratory  

1(0-2-1) 

4011105    ฟิสิกส์พื้นฐาน  
Fundamental Physics 
 

3(3-0-6) 

        วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า  63 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับ  ไม่น้อยกว่า  51 หน่วยกิต 

4091109
  

หลักการคณิตศาสตร์ 
Principles of Mathematics 

3(3-0-6) 

4092201 พีชคณิตเชิงเส้น 1 
Linear Algebra I 

3(3-0-6) 

4092202 พีชคณิตนามธรรม 1 
Abstract Algebra I 

3(3-0-6) 

4092301 แคลคูลัส 3 
Calculus III 

3(3-0-6) 

4092302 สมการเชิงอนุพันธ ์
Differential Equations 

3(3-0-6) 

4092303 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 
Mathematical Analysis 

3(3-0-6) 

4092401 เรขาคณิตวิเคราะห์และการประยุกต์ 
Analytic Geometry and Applications 

3(3-0-6) 

4092601 ความน่าจะเป็นและสถิติ 
Probability and Statistics 

3(3-0-6) 

4093304 ตัวแปรเชิงซ้อน 
Complex Variables   

3(3-0-6) 

4093305 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 
Numerical Methods  

3(2-2-5) 

4093501 โปรแกรมส าเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์ 
Programming Package for Mathematics  

3(2-2-5) 

4093503 ทฤษฎีกราฟเบ้ืองต้นและการประยุกต์  
Introduction to Graph Theory and Application Graph 

3(3-0-6) 
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4093801 สัมมนาคณิตศาสตร์ 
Seminar on Mathematics 

3(3-0-6) 

4094502 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์  
Mathematical Modeling 

3(3-0-6) 

4094504 คณิตศาสตร์ส าหรับประมวลภาพดิจิตอล 
Mathematics for Digital Image Processing 

3(3-0-6) 

4093802 ระเบียบวิธีการวิจัยทางคณิตศาสตร์ 
Research Methodology in Mathematics 

3(3-0-6) 

4094803 โครงงานวิจัย 
Research Project 

3(0-6-3) 

   
วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 

4091104 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Mathematics for Information Technology 

3(3-0-6) 

4091105 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 
Mathematics for Applied Science I 

3(3-0-6) 

4091106 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2 
Mathematics for Applied Science II 

3(3-0-6) 

4091107 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 
Calculus and analytic geometry I 

3(3-0-6) 

4091108 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 
Calculus and analytic geometry II 

3(3-0-6) 

4091110 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ 1 
Mathematics for Science I 

3(3-0-6) 

4091111 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ 2 
Mathematics for Science II 

3(3-0-6) 

4091505 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Mathematics for Computer and Information Technology 

3(3-0-6) 

4092203 พีชคณิตเชิงเส้น 2 
Linear Algebra II 

3(3-0-6) 

4092206 ทฤษฎีจ านวน 
Numbers Theory 

3(3-0-6) 

4092207 ทฤษฎีเซต 
Set Theory 

3(3-0-6) 

4092506 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 
Discrete Mathematics 
 

3(3-0-6) 
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4092507 การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยวูลแฟรมแอลฟา 
Solving Math Problems with WolframAlpha 

3(2-2-5) 

4093204 พีชคณิตนามธรรม 2 
Abstract Algebra II 

3(3-0-6) 

4093205 ทฤษฎีกรุปสมมาตรและการประยุกต์ 
Symmetry Group Theory and Applications 

3(2-2-5) 

4093306 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 
Partial Differential Equations 

3(3-0-6) 

4093307 แคลคูลัสขั้นสูงและการประยุกต์  
Advanced Calculus and Applications 

3(3-0-6) 

4093402 ทอพอโลยีเบื้องต้น 
Introduction to Topology  

3(3-0-6) 

4093506 ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์  
English for Mathematics 

3(3-0-6) 

4093602 สถิติและการวิจัย 
Statistics and Research  

3(3-0-6) 

   
     วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า      8   หน่วยกิต 
  4094701 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 

Preparation for Professional Experience in 
Mathematics 

2(90) 

 4094703 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 
Field Experience in Mathematics  

6(450) 

หรือ 4094702 การเตรียมพร้อมสหกิจศึกษา 
Preparation for Cooperative Education 

2(90) 

 4094704 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

6(450) 

  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า     6   หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนวิชาใดๆตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก าหนด โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาท่ีเคยเรียน
มาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของวิชานี้ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดว้ยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 
xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ   

  - วิชาแกน 4011105 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(3-0-6) 
4011106 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1(0-3-1) 
4021102 เคมี 1  3(3-0-6) 
4021103 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-0) 
4091103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) 
4091101 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

รวม 20 
 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดว้ยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 
xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ   

  - วิชาแกน 4021104 เคมี 2 3(3-0-6) 
4021105 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-0) 
4031105 หลักชีววิทยา 3(3-0-6) 
4031106 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1(0-2-1) 
4091101 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

  - วิชาบังคับ 4091109 หลักการทางคณิตศาสตร์   3(3-0-6) 
รวม 20 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดว้ยตนเอง) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 
xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ   
  - วิชาบังคับ 
 
 
 

4092201 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6) 
4092301 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 
4092303 การวิเคราะหเ์ชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
4092401 เรขาคณิตวิเคราะห์และการประยุกต์ 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) 
รวม 21 

 
 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดว้ยตนเอง) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 
xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ   
  - วิชาบังคับ 
 
 
  - วิชาเลือก 

4092202 พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6) 
4092302 สมการเชิงอนุพันธ ์ 3(3-0-6) 
4092601 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(3-0-6) 

xxxxxxx  วิชาเลือก 3(x-x-x) 
หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx  เลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 21 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 มคอ.2 
 

 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดว้ยตนเอง) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 
xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ   
  - วิชาบังคับ 4093501 โปรแกรมส าเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
 
  - วิชาเลือก 

4093503 ทฤษฎีกราฟเบ้ืองต้นและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
xxxxxxx  วิชาเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx  วิชาเลือก 3(x-x-x) 

รวม 18 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดว้ยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ   
  - วิชาบังคับ 
 
 
 
  - วิชาเลือก 

4093304 ตัวแปรเชิงซ้อน 3(3-0-6) 
4093305 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(2-2-5) 
4093801 สัมมนาคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
4093802 ระเบียบวิธีการวิจัยทางคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
xxxxxxx  วิชาเลือก 3(x-x-x) 

รวม 15 
 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดว้ยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ   
  - วิชาบังคับ 
 

4094803 โครงงานวิจัย 3(0-6-3) 
4094502 การสร้างตัวแบบคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
4094504 คณิตศาสตร์ส าหรับประมวลภาพดิจิตอล 3(3-0-6) 

วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

4094701 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณิตศาสตร์หรือ 4094702 การเตรียมความพร้อมสห
กิจศึกษา 

2(90) 

รวม 11 
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ปีที่4  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดว้ย

ตนเอง) 

วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

4094703 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 
หรือ 4094704 สหกิจศึกษา 

6(450) 

รวม 6 
 

 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   กลุ่มรายวิชาบังคับ 
0001101 ภาษาไทยเพือ่การสื่อสารและการสืบค้น  3(3-0-6) 
 Thai for Communication and Information Retrieval 
  ความส าคัญของภาษาไทยท่ีเป็นเครื่องมือส่ือสารและการแสวงหาความรู้หลักการใช้

ภาษาไทยในการส่ือสาร  ท้ังในด้านการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  เช่น  การจับใจความส าคัญ  
การตีความ  การย่อความ  การสรุปความ การวินิจสาร  การวิเคราะห์  การวิจารณ์  ฯลฯ  
การพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  และการจัดเก็บ   

 การสืบค้นของทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

0001202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 English for Communication  
  พัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อและ

การส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ การทักทาย การกล่าวลา การแนะน าตนเองและผู้อื่น การให้
ข้อมูลและค าแนะน า การสนทนา การแสดงความรู้สึก การอ่านและการเขียนเพื่อการส่ือ
ความหมายและการติดต่อ การอ่านประกาศ โฆษณา ฉลากท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน  การใช้
พจนานุกรม การกรอกแบบฟอร์มและการเขียนรูปแบบ ต่าง ๆ  เพื่อการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวัน 

0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1           3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes I 
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยเน้น

ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 
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0001401 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการด ารงชีวิต                          3(3-0-6) 
 Aesthetics and Ethics in Everyday Life 

  ความหมายในศาสตร์ของงานด้านทัศนศิลป์ โสตศิลป์และนาฏศิลป์  เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพของการรับรู้ทางสุนทรียศาสตร์ สามารถเช่ือมโยงประสบการณ์น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  รวมท้ังศึกษาความหมายและความส าคัญของจริยธรรม  ความสัมพันธ์
ระหว่างจริยธรรมกับจริยศาสตร์ หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา  ปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรม  
การใช้จริยธรรมในการแก้ปัญหา เช่ือมโยงประสบการณ์น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

0001402 จิตวิทยาการด าเนินชีวิตกับการพัฒนาตน                       3(3-0-6) 
Psychology of Living and Self-development 

ความเข้าใจหลักการด าเนินชีวิตและการท างาน ความเข้าใจตนเองและผู้อื่นการพัฒนา
เชาว์อารมณ์ การปรับตัวและสุขภาพจิต การส่ือสารระหว่างบุคคล การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อการท างานและการด าเนินชีวิต 

0002501   ท้องถ่ินศึกษา  3(3-0-6) 
  Local Studies  

  วิถี ชีวิตความเป็นอยู่ และระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  รวมท้ังโครงการในพระราชด าริในการจัดการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมประเทศไทย  เพื่อพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน  โดยเน้นบริบทด้าน
สภาพภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น  รวมท้ังสังคม การเมือง การปกครอง และ
ด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

0002502  การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นส าหรับชีวิต 3(3-0-6) 
 Thai Politics and Introduction to Law for Life 

  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง หน้าท่ีของรัฐความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ
ประชาชน  สิทธิ เสรีภาพ บทบาทหน้าท่ีของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ  กระบวนการทาง
การเมืองตามระบบประชาธิปไตย  รวมท้ังศึกษาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย หลักการเกี่ยวกับ
สิทธิ เสรีภาพ หน้าท่ีของปวงชนชาวไทยท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
การด าเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน 

0002601    วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Fundamental Sciences and Mathematic for Everyday Life  

  หลักการในการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช้ในการด ารงชีวิต                    
อันได้แก่โภชนาการสารเคมีในชีวิตประจ าวันการออกก าลังกาย และการดูแลสุขภาพ การแปล
ความหมายและการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ความน่าจะเป็นการศึกษาความ สัมพันธ์ของตัวแปร 

 ต่าง ๆ รวมทั้งการประยุกต์ใช้สถิติเพื่อการคาดการณ์และการแก้ปัญหา   
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0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต  3(2-2-5) 
  Computer and Information Technology for Life 
  เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิต

และสังคม  การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้แก่  เครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์การ
ประมวลผลข้อมูล การส่ือสารข้อมูล การแสวงหาความรู้บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
จากฐานข้อมูลต่าง ๆ ส าหรับการศึกษาค้นคว้า  การท ารายงาน การน าเสนอผลงานและการ
ด ารงชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงจริยธรรมและความปลอดภัยตลอดจน
การเคารพสิทธิทางปัญญา 

 
กลุ่มรายวิชาเลือก 

0002203 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2  3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes II 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 

  พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษข้ันสูงท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยเน้นทักษะ
ด้านการฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ  เป็นรายวิชาต่อเนื่องจากรายวิชา
ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 

0002301 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
  Khmer for Communication 

  อักษร  การประสมอักษร  การสร้างค า  ประโยคพื้นฐานเขียนและอ่าน ภาษาเขมร
พื้นฐาน สนทนาภาษาเขมรพื้นฐาน เช่น การทักทาย การแนะน าตัว การพูดขอโทษ ขอบคุณ 
ฝึกทักษะการฟัง และการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การใช้ถ้อยค าให้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
บุคคลสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม ใช้ค าศัพท์และโครงสร้างในระดับพื้นฐาน 

0002302 ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร   3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
  โครงสร้างของภาษาจีน  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกเสียงค า  และส านวนต่าง ๆ                  

ฝึกทักษะการฟัง และพูดเน้นส านวนท่ีใช้ในการสนทนาในชีวิตประจ าวัน เช่น  การทักทาย  
การแนะน าคน  การบอกเวลา  การซื้อของ เป็นต้น  ตลอดจนศึกษาวัฒนธรรมและประเพณี
ของจีน 

0002303   ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
  Japanese for Communication 
  รูปประโยคพื้นฐาน เพื่อน ามาใช้แต่งประโยคแบบง่าย ๆ  ฝึกการออกเสียง การอ่าน  และ

การเขียนอักษรโรมันจิ รวมทั้งฝึกทักษะการฟังและความเข้าใจ  โดยการถามตอบ เน้นส านวน
ท่ีใช้ในสถานการณ์ท่ีพบบ่อยในชีวิตประจ าวัน ฝึกการทักทาย การกล่าวแนะน าตัว การ
สนทนาทางโทรศัพท์ การถาม-บอกทาง เป็นต้น ตลอดจนศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีของ
ญี่ปุ่น 
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0002403 จริยธรรมกับการด าเนินชีวิต  3(3-0-6) 
  Ethics in Everyday Life 
  ความหมายและความส าคัญของจริยธรรม  ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมกับ จริย

ศาสตร์ จริยศึกษา และวัฒนธรรม หลักจริยธรรมสากล หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา  
ปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรม  การใช้จริยธรรมในการแก้ปัญหา การประเมินจริยธรรม จริยธรรม
กับอาชีพชีวิตท่ีมีความสุขและสังคมท่ีมีสันติภาพ 

0002404 สุนทรียศาสตร์กับชีวิต  3(3-0-6) 
  Aesthetics and Life 
  ความหมายในศาสตร์ของงานทางการเห็น  การได้ยินและการเคล่ือนไหวสู่การพัฒนา

ศักยภาพของการรับรู้ เข้าใจทัศนศิลป์ ดนตรีและการแสดง สามารถเช่ือมโยงประสบการณ์
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

0002405 ดนตรีส าหรับชีวิต  3(3-0-6) 
  Music for Life 

  เกี่ยวกับประเภทของดนตรีต่าง ๆ ท่ีมีในสมัยปัจจุบัน รูปแบบดนตรีท่ีเกี่ยวข้องใน
ชีวิตประจ าวัน ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของการชมและฟังดนตรี หลักการรับรู้และเข้าใจดนตรี 
การชมการแสดงดนตรีสดในรูปแบบต่าง ๆ 

0002406 การรู้สารสนเทศ  3(3-0-6) 
  Information Literacy 
  ค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา การรู้สารสนเทศ การจัดเก็บและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

ประเภทต่าง ๆ การใช้เครื่องมือช่วยค้นคว้าท้ังในระบบมือและระบบอิ เล็กทรอนิกส์ใน
ห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ  การเขียนเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรมประกอบการศึกษา
ค้นคว้าและการวิจัย 

0002503 ภูมิปัญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
  Thai Wisdom with Social and Cultural Changes 
  แนวคิด ความหมาย ความส าคัญของภูมิปัญญาไทย กระบวนการเรียนรู้ การถ่ายทอด  

การผสมผสานภูมิปัญญาไทย  การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยกับกระแสการเปล่ียนแปลง
ทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและส่ิงแวดล้อมความสัมพันธ์ของภูมิปัญญา
ไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม ศึกษากรณีตัวอย่างภูมิปัญญาไทย                    
สาขาต่าง ๆ 

0002504 ประเทศไทยในสังคมโลก  3(3-0-6) 
  Thailand in the Global Societies 
  สังคมไทยในฐานะสมาชิกของประชาคมโลกและกลุ่มผลประโยชน์ ผลกระทบของกระแส

โลกาภิวัตน์ในด้านต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับสังคมไทย แนวทางการปรับปรุงประเทศเพื่อธ ารงรักษา
เอกลักษณ์และความเป็นไทย รวมถึงความเป็นชาติท่ีมีบทบาทส าคัญในโลก 
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0002505 การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวัตน์  3(3-0-6) 
  Thai Politics and the Globalization 
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง  หน้าท่ีของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ

ประชาชน  ศึกษาสิทธิ  เสรีภาพ  บทบาทหน้าท่ีของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ศึกษา
กระบวนการทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อระบบ
การเมืองไทยท่ีสอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ 

0002506 กฎหมายเบื้องต้นส าหรับชีวิต  3(3-0-6) 
  Introduction to Laws for Life 
  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมาย  หลักเกี่ยวกับสิทธิ  เสรีภาพและหน้าท่ีของปวงชนชาว

ไทยท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตในยุคปัจจุบันท่ี
ประชาชนควรทราบ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล นิติกรรม สัญญาหนี้  ครอบครัว  
มรดก และเอกเทศสัญญาต่าง ๆ  กฎหมายอาญา  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง อาญา 
เฉพาะในส่วนความรู้เบ้ืองต้น 

0002507 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย  3(3-0-6) 
  Thai Resources and Environment Management 
  ความหมายส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทและความส าคัญของส่ิงแวดล้อม

และทรัพยากรสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  กฎหมายส่ิงแวดล้อมและหลักการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม
อย่างยั่งยืน   

0002508 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
  Economics in Everyday Life 
  ความหมายของเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจ ความหมายของระบบเศรษฐกิจ และลัทธิ

เศรษฐกิจในสังคมไทย สังคมเอเชียและสังคมโลก  ดัชนีช้ีวัดพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีควรรู้และ
มีการน าไปใช้บ่อย ๆ ความหมายของการผลิต การจ าหน่าย จ่ายแจก การแบ่งปันและการ
บริโภค ความหมายเบื้องต้นของอุปสงค์และอุปทาน สถาบันท่ีส าคัญทางเศรษฐกิจใน               
ประเทศไทย 

0002509 หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น  3(3-0-6) 
  Introduction to Business Principles 

  ลักษณะของธุรกิจ  ความส าคัญของธุรกิจท่ีมีต่อเศรษฐกิจและสังคมส่ิงแวดล้อมท่ี
เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ ประเภทของธุรกิจในประเทศไทย การประกอบกิจกรรมต่าง ๆ 
ของธุรกิจ เช่น การผลิต การตลาด การจัดองค์การ การจัดการธุรกิจ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจและภาษีอากร จรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้ประกอบการ สภาพปัญหาของการด าเนิน
ธุรกิจ หลักการเขียนแผนธุรกิจเพื่อน าไปใช้ในการประกอบธุรกิจของตนเองและครอบครัว 
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0002602 การคิดและการตัดสินใจ  3(3-0-6) 
 Thinking and Decision Making 

 หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  การคิดสร้างสรรค์  การคิดวิเคราะห์ ข้อมูล
ข่าวสาร  ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจ ก าหนดการเชิงเส้น การน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการตัดสินใจ 

0002801 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  3(3-0-6) 
  Sciences for Quality of Life Development 
  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก

อดีตสู่ปัจจุบัน  การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพชีวิต ตระหนัก
ถึงผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีต่อมนุษย์ท้ังโลกปัจจุบัน 
และอนาคต 

0002802        วิทยาศาสตร์พื้นฐานกับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
  Fundamental Sciences for Everyday Life 

 กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์   การแก้ไขปัญหาโดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์  การท างานของระบบต่าง ๆ  ในร่างกาย  ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตกับ
ส่ิงแวดล้อม สารเคมีท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน  ประโยชน์และโทษของการใช้สารเคมี  สารเคมีท่ี
ตกค้างในส่ิงแวดล้อม  สารเคมีปราบศัตรูพืช  หลักการท างาน  วิธีใช้และการแก้ปัญหา
เบ้ืองต้นของอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน  การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ 

0002803        วิทยาศาสตร์ประยุกต์ส าหรับการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 
  Applied Sciences for Everyday Life 

 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ส าหรับการน าไปใช้ในการด ารงชีวิต                     
อันได้แก่  ความส าคัญของอาหารและโภชนาการท่ีมีต่อสุขภาพ  สารอาหาร  อาหารหลัก  
การกินอาหารให้พอดีกับความต้องการของร่างกาย  เมแทบอลิซึม  แหล่งพลังงานและการใช้  
การคุ้มครองผู้บริโภค  หลักการใช้ยา  สารพิษและพืชสมุนไพรในชีวิตประจ าวัน  และการดูแล
สุขภาพตนเอง  สุขอนามัยส่วนบุคคลและปัจจุบันพยาบาล การออกก าลังกาย  การวางแผน
การออกก าลังกาย วิธีออกก าลังกายอย่างถูกต้อง  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การวัดผล
และประเมินผลก่อนและหลังการออกก าลังกาย  เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

0002804 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
  Life and the Environment 
  ก าเนิดชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อม สภาวะของโลกในเรื่องปัญหา

ส่ิงแวดล้อม  ระบบนิเวศ  ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างชีวิตกับส่ิงแวดล้อม  การรักษาความ
สมดุลของระบบนิเวศ  ความสมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ปัญหามลพิษ 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิต การประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ปัญหา
ส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น ประเทศและโลก การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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0002805 เกษตรในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5) 
  Agriculture in Everyday Life 
  ความหมายและการพัฒนาการเกษตร ความสัมพันธ์ดินกับการเจริญเติบโตของพืช                  

ธาตุอาหาร  การปลูกพืช การขยายพันธุ์พืช เคมีภัณฑ์และการก าจัดศัตรูพืช การเล้ียงสัตว์
เศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ เช่น ไก่ สุกร โค กระบือ การเล้ียงปลา การถนอมและแปรรูปผลิตผล
การเกษตร 

0002806 การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ  3(3-0-6) 
  The Royal New Theory of Agriculture 
  ความหมาย ความส าคัญ และวิธีการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ หลักการ

ท าไร่นาสวนผสม เทคนิคการท าและการใช้ปุยยจากธรรมชาติ การใช้วัสดุธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์ การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management) 

0002807 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน  3(2-2-5) 
  Fundamental Industrial Technology 
  ความหมายและความส าคัญของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส าหรับช่าง ศึกษาทฤษฎีหรือ

หลักการในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงต่าง ๆ และปฏิบั ติทางด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมพื้นฐานส าหรับช่าง เพื่อเป็นพื้นฐานในการประยุกต์เทคโนโลยีทางช่างมาใช้ใน
งานประจ าวัน 

0002808 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตในท้องถ่ิน                   3(3-0-6) 
   Appropriate Technology for Local Everyday Life 

  เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมท่ีเกี่ยวกับพลังงานและพลังงานทดแทน  คุณภาพชีวิต ความสัมพันธ์
ระหว่างเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เทคนิคและคุณภาพชีวิต  
การน าเทคโนโลยีไปใช้เพื่อการพัฒนาชนบท  การพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับการด ารงชีวิตในท้องถิ่น  ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีท้องถิ่นพร้อม 
กับปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 

 
 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ 
   วิชาแกน 

4091101 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
 Calculus I 
  ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ ์การประยุกต์ของอนพุันธ์  ฟังก์ชันผกผัน อินทิกรัล

จ ากัดเขต และทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัส 
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4091102 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
 Calculus II 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน   : 4091105 แคลคูลัส 1  
  เทคนิคการอินทิเกรต (ฟังก์ชันตัวแปรเดียว) การอินทิเกรตเชิงตัวเลข ล าดับและ

อนุกรมเวกเตอร์และเรขาคณิต ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร 
 
4091103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental  Mathematics  
  คณิตศาสตร์พื้นฐาน จ านวนจริง เลขยกก าลัง ราก นิพจน์พีชคณิต พหุนามการ

แยกตัวประกอบ สมการ อสมการ ระบบพิกัดฉาก กราฟเส้นตรงระบบสมการเส้นตรงสองตัว
แปร กราฟอสมการเส้นตรงสองตัวแปร ฟังก์ชันและสัญลักษณ์ของฟังก์ชัน ฟังก์ชันพหุนาม 
พีชคณิตของฟังก์ชัน ฟังก์ชันเอกซโปแนนเชียล ลอการิทึม กราฟของฟังก์ชันเอกซโปแนน
เชียล ลอการิทึม ฟังก์ชันลอการิทึมธรรมชาติ สมบัติลอการิทึม 

4011105        ฟิสิกส์พื้นฐาน  3(3-0-6) 
  Fundamental Physics 

วิธีการทางวิทยาศาสตร์และภาพรวมของฟิสิกส์ กลศาสตร์ การส่ันและคล่ืน อุณหพล
ศาสตร์ หลักการเบื้องต้นของไฟฟ้า สภาวะแม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ และ
แนวคิดฟิสิกส์ยุคใหม่ 

4011106        ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1(0-3-1) 
  Fundamental Physics Laboratory 

ฝึกปฏิบัติการการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในฟิสิกส์พื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วยการ
ทดลองต่าง ๆ ทางด้าน กลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ คล่ืน ไฟฟ้า สภาวะแม่เหล็ก ทัศนศาสตร์ 
และฟิสิกส์ยุคใหม่ 

4021102        เคมี 1 3(3-0-6) 
  Chemistry I 

  โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟและทรานสิชัน พันธะ
เคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลายและคอลลอยด์ 

4021103 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-0) 
  Chemistry  Laboratory I 

หลักปฏิบัติและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี อุปกรณ์และเทคนิคการใช้
อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเคมี สารเคมีและสัญลักษณ์อันตราย เทคนิคการช่ังสาร การแยก
ของผสม การแยกสารด้วยวิธีโครมาโทกราฟี การสกัดสารเบื้องต้น การเตรียมสารละลาย 
ปฏิกิริยาเคมี ปริมาณสัมพันธ์ การหาจุดเดือดของสารละลาย คอลลอยด์ 
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4021104 เคมี 2 3(3-0-6) 
  Chemistry II 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน   : 4021102 เคมี 1 
  สมดุลเคมี กรด เบส เกลือ บัฟเฟอร์ อุณหพลศาสตร์ เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์ เคมี
นิวเคลียร์ 

4021105 ปฏิบัติการเคมี 2       1(0-3-0) 
  Chemistry  Laboratory II 

สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก การไทเทรตกรด-เบส อินดิเคเตอร์ pH และสารละลาย
บัฟเฟอร์ ความร้อน เซลล์กัลวานิก เซลล์อิเล็กโทรไลต์ การทดสอบสารประกอบอินทรีย์
เบ้ืองต้น  

4031105 หลักชีววิทยา 3(3-0-6) 
  Principles of Biology 

  วิธีการทางวิทยาศาสตร์ สมบัติของส่ิงมีชีวิต สารประกอบอินทรีย์ของส่ิงมีชีวิต เซลล์
และการแบ่งเซลล์ โครงสร้างและเนื้อเยื่อพืช เนื้อเยื่อสัตว์และการจัดระบบการท างาน หลัก
พื้นฐานของเมแทบอลิซึม การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต พันธุศาสตร์ การจัดจ าแนกส่ิงมี
ชีวิต พฤติกรรมของสัตว์ และการส ารวจระบบนิเวศ 

4031106 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1(0-2-1) 
  Principles of Biology Laboratory 

 ปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์และการใช้กล้องจุลทรรศน์ สารโมเลกุลของส่ิงมีชีวิต 
เซลล์และการแบ่งเซลล์ เนื้อเยื่อพืชและเนื้อเยื่อสัตว์ เอนไซม์และเมแทบอลิซึม การสืบพันธุ์
และการเจริญเติบโต พันธุศาสตร์ การจัดจ าแนกส่ิงมีชีวิต พฤติกรรมของสัตว์ และการส ารวจ
ระบบนิเวศ 

วิชาเฉพาะด้าน 
วิชาบังคับ 

4091109 หลักการคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 
  Principles of Mathematics 

  ตรรกศาสตร์เชิงสัญลักษณ์ และระเบียบวิธีการพิสูจน์โดยใช้แบบจากหัวข้อ เซต 
ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และทฤษฎีจ านวนเบ้ืองต้น 

4092201 พีชคณิตเชิงเส้น 1       3(3-0-6) 
Linear Algebra 

เมทริกซ์ และดีเทอร์มิแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้นและการด าเนินการขั้นมูลฐาน  
ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ การประยุกต์ 
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4092202 พีชคณิตนามธรรม 1       3(3-0-6) 
  Abstract Algebra I 

กรุป ริง ฟิลด์ และการประยุกต์ 

4092301 แคลคูลัส 3  3(3-0-6) 
  Calculus III 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน   : 4091102 แคลคูลัส 2   
ปริภูมิยุคลิด อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ระบุทิศทางการประยุกต์     

ของอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธ์หลายช้ัน ระบบพิกัดและการหาปริพันธ์ใน
ระบบต่าง ๆ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ์ 

4092302 สมการเชิงอนุพันธ์  3(3-0-6) 
  Differential Equations 

รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อน  : 4091102  แคลคูลัส  2   
สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์  

อันดับสูงและการประยุกต์ อนุกรม ฟูเรียร์ ข้อปัญหาค่าของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 

4092303 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์  3(3-0-6)
 Mathematics Analysis 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อน : 4091102 แคลคูลัส 2 
   ระบบจ านวนจริง ทอพอโลยีบนเส้นจ านวนจริง ล าดับของจ านวนจริง ลิมิตและ 
  ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ และปริพันธ์รีมันน์ อนุกรมของจ านวนจริง 

4092401 เรขาคณิตวิเคราะห์และการประยุกต์     3(3-0-6) 
  Analytic Geometry and Applications 
   ระบบพิกัดฉาก สมการเส้นตรง ภาคตัดกรวย การปรับสมการให้อยู่ในรูปอย่างง่าย 
  พิกัดเชิงขั้ว สมการอิงตัวแปรเสริม เวกเตอร์และเรขาคณิตในปริภูมิ 3 มิติ พื้นผิว 
  ก าลังสอง โปรแกรม GeoGebra  

4092601 ความน่าจะเป็นและสถิติ       3(3-0-6) 
Probability and Statistics 
 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจง
แบบสุ่มท่ีส าคัญ การประมาณค่า ช่วงแห่งความเช่ือมั่น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การถดถอย ค่าสหสัมพันธ์ การทดสอบไคสแควร์ สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ 

4093304 ตัวแปรเชิงซ้อน        3(3-0-6) 
Complex Variable 

ระบบจ านวนเชิงซ้อน การหาอนุพนัธ์ การหาปริพันธ์ อนุกรมลอเรนต์ และทฤษฎีบท
ส่วนตกค้างและการประยุกต์ การส่งคงรูป 
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4093305 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข       3(2-2-5) 
  Numerical Methods 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อน  : 4091102 แคลคูลัส 2 

การวิเคราะห์ความคลาดเคล่ือน ผลเฉลยของสมการแบบไม่เชิงเส้น ผลเฉลยของ
ระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วงการประมาณค่าก าลังสองน้อยท่ีสุด อนุพันธ์และ
ปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ และประยุกต์ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางด้านคณิตศาสตร์ในการหาผลเฉลยเชิงตัวเลข 

4093501 โปรแกรมส าเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์  3(2-2-5) 
  Programming Package for Mathematics 

การสร้างสเกล่าร์ เวกเตอร์และเมทริกซ์ พหุนาม การด าเนินการทางคณิตศาสตร์ 
การแก้ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์พิเศษ  การวาดกราฟสองมิติและสามมิติ และการ
แก้ปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์ เช่น โปรแกรมไซน์แลป (Scilab) 

4093503 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้นและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
 Introduction to Graph Theory and Application Graph 

จุดก าเนิดของทฤษฎีกราฟ  กราฟต้นไม้  ออยเลอร์เรียนและฮามิลโทเนียนกราฟ 
พลานาลิต้ีและภาวะคู่ การระบายสีของกราฟ  ไดกราฟแมทช่ิง ทฤษฎีกราฟส าหรับ
วงจรไฟฟ้า การประยุกต์ทฤษฎีกราฟในชีวิตประจ าวัน เช่น การจัดสรรทรัพยากร การ
แก้ปัญหาแบ่งของเหลวในถังตวง การหาเส้นทางท่ีส้ันท่ีสุด  

4094801 สัมมนาคณิตศาสตร์       3(3-0-6) 
  Seminar in Mathematics 

 น าเสนอบทความทางวิชาการในสาขาคณิตศาสตร์จากวารสารวิชาการ 
เพื่อการอภิปราย 

4094502 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์  3(3-0-6)
 Mathematical Modeling 

การเก็บรวมรวมข้อมูล การสร้างตัวแบบ การตรวจสอบตัวแบบ ตัวแบบต่อเนื่อง ตัว
แบบไม่ต่อเนื่อง ตัวแบบเป็นคาบ การสร้างตัวแบบท่ีเหมาะสมกับข้อมูล การใช้โปรแกรม
ประยุกต์ทางคณิตศาสตร์ในการหาค าตอบตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ และการประยุกต์แนวคิด
ทางคณิตศาสตร์ในการวางแผนทางการเงินและการจัดสรรสินทรัพย์ 

4094504 คณิตศาสตร์ส าหรับประมวลภาพดิจิตอล  3(3-0-6)
 Mathematics for Digital Image Processing  

พื้นฐานภาพดิจิตอล การปรับปรุงภาพ การกรองภาพ การหาขอบภาพ การแปลง
ทางเรขาคณิตของภาพ แบบจ าลองสี ลักษณะภาพ การแบ่งส่วนภาพ การแทนและอธิบาย
ภาพ โปรแกรม Scilab 
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4093802 ระเบียบวิธีการวิจัยทางคณิตศาสตร์  3(0-6-3) 
  Research Methodology in Mathematics 

 ศึกษาระเบียบแบบแผนวิจัยทางคณิตศาสตร์การก าหนดปัญหาวิจัย การเขียน
โครงงานวิจัย วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยและน าเสนองานวิจัย 

4094803 โครงงานวิจัย  3(0-6-3) 
  Research Project 

 การท าการวิจัยโดยค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อแสดงให้เห็นชัดเจนว่า
นักศึกษาสามารถประยุกต์วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และสามารถรายงานผลงานวิจัยตามหลักการเขียนบทความทาง
วิชาการได้ 

 

วิชาเลือก 

4091104 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Mathematics for Information Technology 
  ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล พีชคณิตบูลีน ระบบเลขฐาน เซต ระบบจ านวน เมท

ริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ทฤษฎีกราฟเบ้ืองต้น 

4091105 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 3(3-0-6) 
 Mathematics for Applied Science I 
  จ านวนจริง เลขยกก าลัง พหุนามการแยกตัวประกอบ สมการ อสมการ ฟังก์ชัน 

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันค่าจริงตัวแปรเดียว อนุพันธ์ของฟงัก์ชันตัวแปรเดียวและ
การประยุกต ์

4091106 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2 3(3-0-6) 
 Mathematics for Applied Science II 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน   : 4091103 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 
  ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย

ปริพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ 

4091107 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 
 Calculus and analytic geometry I 
  เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ จ านวนเชิงซ้อน เรขาคณิตวิเคราะห์ ฟังก์ชัน  ลิมิตและ

ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ของฟงัก์ชันและการประยุกต์ 
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4091108 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 3(3-0-6) 
 Calculus and analytic geometry II 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน   : 4091107 

  ปริพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์ ภาคตัดกรวย ระบบพิกัดเชิงขั้ว ปริพันธ์จ ากัดเขตและ
การประยุกต ์

 
4091110 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ 1  3(3-0-6) 
  Mathematics for Sciences I 

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ บทประยุกต์ของอนุพันธ์ อนุพันธ์ย่อย 
อินทิกรัล อินทิกรัลของฟังก์ชันชนิดต่าง ๆ อินทิกรัลจ ากัดเขตและไม่จ ากัดเขต 

4091111 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ 2  3(3-0-6) 
  Mathematics for Science II 

เทคนิคการอินทิเกรต อินทิเกรตหลายช้ัน สมการเชิงอนุพันธ์อันดับ 1 และอันดับ n 
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย เทคนิคการแก้สมการเชิงอนุพันธ์ การแปลงลาปลาซ 

4091505 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
  Mathematics for Computer and Information Technology 

ศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ พีชคณิตบูลีน เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
ระบบเลขฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะเลขฐาน 2 ,8,16 เมทริกซ์และดีเทอร์มินันท์ การนับและ
ความสัมพันธ์เวียนเกิด (Recurrence Relations) ทฤษฎีกราฟ ต้นไม้และการแยกจ าพวก 
(Tree and Sorting) วงจรเชิงวิธีจัดหมู ่

4092203 พีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3-0-6) 
 Linear Algebra II 

ทบทวนเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับเมทริกซ์ การเปล่ียนฟอร์มของเมทริกซ์ซึ่งไม่ใช่เมทริกซ์
เอกฐานเป็นเมทริกซ์สามเหล่ียมและเมทริกซ์เฉียง ทฤษฎีบทของค่าไอเกนและเวกเตอร์ไอเกน 
การใช้เมทริกซ์ศึกษาเกี่ยวกับเวกเตอร์สเปชนามธรรม ฟังก์ชันของเมทริกซ์ และสามารถใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์หาค าตอบเบื้องต้นได้ 

4092206 ทฤษฎีจ านวน 3(3-0-6) 
  Numbers Theory 

การหารลงตัว จ านวนเฉพาะ สมภาค ทฤษฎีบทส่วนตกค้าง ก าลังสอง สมการไดโอ
แฟนไทน์ ฟังก์ชันของออยเลอร์ สัญลักษณ์ของเลอจองด์ บทต้ังของเกาส์ สัญลักษณ์ของยา
โคนบ ี
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4092207 ทฤษฎีเซต 3(3-0-6) 
 Set Theory 

การสร้างทฤษฎีเซตโดยอาศัยระบบสัจพจน์ สัจพจน์ของการเลือก เซต อันดับ 
จ านวนเชิงการนับ จ านวนเชิงอันดับท่ี 

4092506 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 3(3-0-6) 
  Discrete Mathematics  

การนับและความสัมพันธ์เวียนบังเกิด ทฤษฎีกราฟ การแทนกราฟด้วยเมทริกซ์                    
เมทริกซ์ต้นไม้และการแยกจ าพวกข่ายงาน พีชคณิตแบบบูลและวงจรเชิงวิธีจัดหมู่ ออโตมาต้า 
ไวยากรณ์ และภาษาระบบเชิงพีชคณิตโพเซตและแลตทิต 

4092507 การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยวูลแฟรมแอลฟา 3(2-2-5) 
 Solving Math Problems with WolframAlpha 

ประวัติและท่ีมาของวูลแฟรมแอลฟา การใช้วูลแฟรมแอลฟาแก้โจทย์ปัญหาพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ แคลคูลัส อนุกรมทางคณิตศาสตร์ การแก้ระบบสมการ การแก้สมการ                   
เชิงอนุพันธ์ และจัดให้มีการฝึกปฏิบัติการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยวูลแฟรมแอลฟา 

4093204 พีชคณิตนามธรรม 2 3(3-0-6) 
 Abstract Algebra II 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อน : 4093301 พีชคณิตนามธรรม 1 

ทฤษฎีบทของซิโลว์ วง อุดมคติ โดเมนแบบยูคลิด วงพหุนาม สนามสนามภาคขยาย 
ทฤษฎีบทของกาลัวส์ และทฤษฎีโครงสร้างไฮเพอร์ 

4093205 ทฤษฎีกรุปสมมาตรและการประยุกต์ 3(2-2-5) 
 Symmetry Group Theory and Aplications 

ทฤษฎีกรุป กรุปการซ้ ารูป 1 ทิศทาง กรุปการซ้ ารูป 2 ทิศทาง กรุปการซ้ ารูป 3 
ทิศทาง การประยุกต์เพื่องานออกแบบลวดลาย งานสถาปัตยกรรม การประยุกต์กับโครงสร้าง
โมเลกุลในเคมี ปฏิบัติการการประยุกต์ใช้โปรแกรม Geogebra เพื่อสร้างสรรค์งานกรุป
สมมาตร 

4093306 สมการเชิงอนุพันธ์ยอ่ย 3(3-0-6) 
  Partial Differential Equations 

รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อน :  4092302 สมการชิงอนุพันธ์   
สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์เชิง

วงรีสมการเชิงอนุพันธ์เชิงไฮเพอร์โบลา สมการเชิงอนุพันธ์เชิงพาราโบลา อินทิกรัลของ
อนุพันธ์ และสามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์หาค าตอบเบื้องต้นได้ 

 
 



 35 มคอ.2 
 

 

4093307 แคลคูลัสขั้นสูงและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
  Advanced Calculus and Applications  

  รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อน : 4092302   แคลคูลัส 3   
แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ของเวกเตอร์ อนุพันธ์เชิงเวกเตอร์กับการประยุกต์การเคล่ือนท่ี

ของอิเล็กตรอน  ฟังก์ชันแกมมาและฟังก์ชันบีตา ฟังก์ชันของกรีน อนุกรมฟูเรียร์ ผลการ
แปลงฟูริเยร์ และประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป GeoGebra วาดกราฟและหาค าตอบ
เบ้ืองต้นได้ 

4093402 ทอพอโลยเีบือ้งต้น 3(3-0-6) 
  Introduction to Topology 

แนวคิดเบ้ืองต้นเกี่ยวกับทอพอโลยี ทอพอโลยีบนเส้นจ านวนจริง ปริภูมิอิงระยะทาง 
ปริภูมิเชิงทอพอโลยี ความกระชับและความเช่ือมโยง 

4093506 ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
  English for mathematics 
   การอ่านเอกสารทางวิชาการ การส่ือสาร การน าเสนอ การเขียนบทความวิจัย  
   บทความวิชาการทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช้โปรแกรม Latex  
   เพื่อเขียนผลงานทางวิชาการ 

4093602 สถิติและการวิจัย 3(3-0-6) 
Statistics and Research 
 ความมุ่งหมายและขอบเขตของการวิจัย ทบทวนสถิติเบ้ืองต้น การต้ังปัญหาเพื่อการ
วิจัย ขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจัย การวิจัยแบบต่าง ๆ หลักการออกแบบการวิจัย การสุ่ม
ตัวอย่าง การเขียนเค้าโครงวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายและการน าเสนอข้อมูล 

 
วิชาฝกึประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

4094701 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 2(90) 
Preparation for professional Experience in Mathematics 

จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในด้านการรับรู้ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะ ท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระท าในสถานการณ์
หรือรูปแบบต่าง ๆซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพ 

4094703 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 6(450) 
Field Experience in Mathematics 

การฝึกงานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์  คณิตศาสตร์ประยุกต์สถิติหรือคอมพิวเตอร์กับ
หน่วยงานของรัฐบาล หรือเอกชน 
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4094702 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90) 
Preparation for Cooperative Education 

หลักการ แนวคิด กระบวนการ สหกิจศึกษา และระเบียบข้อปฏิบัติ ท่ีเกี่ยวข้อง
เทคนิคการสมัครงาน ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพื่อน าไปพัฒนา
ตนเอง 

4094704 สหกิจศึกษา 6(450) 
Cooperative Education  

การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานช่ัวคราว ตามโครงการท่ีได้รับมอบหมายตลอดจน
การจัดท ารายงานและการน าเสนอ 
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3.2  สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/ สาขาวิชาเอก สถาบัน / ปีที่ส าเร็จการศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ 
ภาระงานสอน 

1 นายส าคัญ  
ฮ่อบรรทัด 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(ด้าน
คณิตศาสตร์) 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(คณิตศาสตร์) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(คณิตศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2551 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2548 

บทความวิชาการ 

- ส าคัญ ฮ่อบทัด (2559) ไฮเปอร์ไอดีลในกึ่ง
ไฮเปอร์กรุปข้ันแนะน า วารสารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีท่ี 
32 ฉบับท่ี 1 หน้า 103-117 

- ส าคัญ ฮ่อบรรทัด (2559) ไฮเปอร์กรุป และ
ไฮเปอร์ริง วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีท่ี 32 ฉบับท่ี 2 
หน้า 1-11 

 
ภาระงานสอน 
15/สัปดาห์ 
 
รายวิชาที่สอน 
4091103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
4092202 พีชคณิตนามธรรม 1 
4093308 ทฤษฎีกรุปสมมาตรและการประยุกต์ 
4093610 ภาษาอังกฤษทางคณิตศาสตร์ 
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/ สาขาวิชาเอก สถาบัน / ปีที่ส าเร็จการศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ 
ภาระงานสอน 

2 นางวชิรารักษ์  
โอรสรัมย์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(ด้าน
คณิตศาสตร์) 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(คณิตศาสตร์ศึกษา) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                    
พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
พ.ศ. 2549 

บทความวิจัย 
- วชิรารักษ์ โอรสรัมย์ และวัชระ วงศา (2562). 
การสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อพยากรณ์
ปริมาณขยะในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
รายงานสืบเนื่องจากการการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2562“
ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิต
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษท่ี 21”
วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ หน้า 1107-1118. 
 
ภาระงานสอน  
15/สัปดาห์ 
 
รายวิชาที่สอน 
4092302 สมการเชิงอนุพันธ ์
4092607 การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
ด้วยวูลแฟรมแอลฟา 
4091110 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ 1 
4091111 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ 2 
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/ สาขาวิชาเอก สถาบัน / ปีที่ส าเร็จการศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ 
ภาระงานสอน 

3 นายเฉลิมวุฒิ 
ค าเมือง 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(ด้าน
คณิตศาสตร์) 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
พ.ศ. 2550 

บทความวิจัย 
- เฉลิมวุฒิ ค าเมือง และไพรัชช์ จันทร์งาม 
(2560) การศึกษาและสร้างนวัตกรรมที่ใช้
แก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์
ในสาระจ านวนและการดาเนินการของ
นักศึกษาครูคณิตศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือตอนล่าง.รายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
วิชาการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งท่ี 7 “มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้
สังคม พลังขับเคล่ือนประเทศไทยสู่ยุด 4.0 ” 
วันท่ี 6 – 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หน้า 377-
387 
 

ภาระงานสอน 
   15/สัปดาห์ 

รายวิชาที่สอน 
4092401 เรขาคณิตวิเคราะห์และการประยุกต์ 
4092601 ความน่าจะเป็นและสถิติ 
4093409 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 
4094614 การประมวลผลภาพดิจิตอลเบื้องต้น 
4094904 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ 
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/ สาขาวิชาเอก สถาบัน / ปีที่ส าเร็จการศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ 
ภาระงานสอน 

4 นางสาววิชญาพร 
จันทะนันท์ 

อาจารย์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(คณิตศาสตร์) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2554 

วิชญาพร จันทะนันท์ และจักรพันธ์  เรียนไธสง  
(2562). On (m,n)-Ideal of an ordered  - 
Semigroup รายงานสืบเนื่องจากการการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งท่ี 
3 พ.ศ. 2562“ความท้าทายของอุดมศึกษาใน
การผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21”วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หน้า  367-374. 
 
 
ภาระงาน 
15/สัปดาห์ 
 
รายวิชาที่สอน 
4092206 ทฤษฎีจ านวน 
4092201 พีชคณิตเชิงเส้น 1 
4093702 ทฤษฎีกราฟเบ้ืองต้นและการ
ประยุกต ์
 
 
 
 
 
 



 41 มคอ.2 
 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/ สาขาวิชาเอก สถาบัน / ปีที่ส าเร็จการศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ 
ภาระงานสอน 

5 นายสมภพ 
กาญจนะ 

อาจารย์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(คณิตศาสตร์ศึกษา) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี: 
2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์: 2551 

บทความวิจัย 
- สมภพ  กาญจนะ (2562) การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชา
แคลคูลัส ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุง
เก่า" ประจ าปี 2562 ระหว่างวันท่ี 12-13 
ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา หน้า 13-18 
 

ภาระงานสอน 
   15/สัปดาห์ 

รายวิชาที่สอน 
4091101 แคลคูลัส 1 
4091102 แคลคูลัส 2 
4092301 แคลคูลัส 3 
4093410 แคลคูลัสขั้นสูงและการประยุกต์ 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา ภาระงานสอน/ช่ัวโมงต่อ

สัปดาห์ 
1 นายส าคัญ ฮ่อบรรทัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) คณิตศาสตร์ 15 
2 นางวชิรารักษ์ โอรสรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) คณิตศาสตร์ศึกษา 15 
3 นายเฉลิมวุฒิ ค าเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) คณิตศาสตร์ประยุกต์ 15 
4 นางสาววิชญาพร จันทะนัน อาจารย์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) คณิตศาสตร์ 15 
5 นายสมภพ กาญจนะ อาจารย์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  คณิตศาสตร์ศึกษา 15 
6 นายวัชระ วงศา อาจารย์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 15 

  
  3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

หน่วยงานที่สังกัด รายวิชาที่สอน 

1 นางสาวคณานิตย์  
ธนสุนทรสุทธิ์ 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนคณิตศาสตร์ อาจารย์ ข้าราชการบ านาญ 0002601 วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
4091101 แคลคูลัส 1 
4091102 แคลคูลัส 2 

2 นายสาธิต ผลเจริญ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต พัฒนศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ข้าราชการบ านาญ 4091109 หลักการคณิตศาสตร์ 
0002601 วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
4091102 แคลคูลัส 1 
4091103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับการฝึกภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
  เพื่อให้บัณฑิตสามารถเข้าสู่การท างานจริงได้เมื่อจบการศึกษา ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชา
พื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ มี 2 วิชา คือ 4094701 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 
หรือ 4094702 การเตรียมสหกิจศึกษา และ 4094703 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ หรือ 
4094704 สหกิจศึกษาให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนในรายวิชานี้ 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา  มีดังนี้ 
4.1.1  มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจใน 

หลักการความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
4.1.2  มีการบูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาเพื่อน าไปแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
4.1.3  มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
4.1.4  มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร  ตลอดจนสามารถ 

ปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้ 
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออกและน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาปกติท่ี 2 ของช้ันปีท่ี 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
จัดเต็มเวลาใน  1  ภาคการศึกษา 

 
5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรือวิจัย 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

ให้นักศึกษาท าวิจัยโดยค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อแสดงให้เห็นชัดเจนว่านักศึกษา
สามารถประยุกต์วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ และสามารถรายงานผลงานวิจัยตามหลักการเขียนบทความทางวิชาการได้ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.2.1 สามารถประยุกต์วิ ธี คิดแบบวิทยาศาสตร์  และใช้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ 
5.2.2 สามารถรายงานผลงานวิจัยตามหลักการเขียนผลงานทางวิชาการได้ 
5.2.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
5.2.4 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและอภิปรายผล 
5.2.5 สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
5.2.6 สามารถน าเสนอและส่ือสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน 

 5.3 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาปกติท่ี 1 ช้ันปีท่ี 4 
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 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต  

5.5 การเตรียมการ  
การให้ค าแนะน าช่วยเหลือทางวิชาการแก่นักศึกษา 
 5.5.1  อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ท่ี

ปรึกษาและหัวข้อหรือโครงงานท่ีนักศึกษาสนใจ 
 5.5.2  อาจารย์ท่ีปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานของ

นักศึกษา 
 5.2.3  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวกในการท างาน โครงงาน วิจัย เช่น

คอมพิวเตอร์ 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

 กระบวนการประเมินผล กลไกการทวนสอบมาตรฐาน 
 5.6.1  ประเมินคุณภาพโครงงานโดยอาจารย์ประจ าวิชาและอาจารย์ท่ีปรึกษา อย่างน้อย 
3 คนจากการสังเกตการณ์รายงานด้วยวาจาและเอกสาร 
 5.6.2  ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างาน 
ผลงานท่ีเกิดในแต่ละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน 
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้พัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาตามแนวคุณลักษณะบัณฑิตท่ี

พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คือ 1. มีคุณธรรมและจริยธรรม  2. มีความรู้ความสามารถ
ด้านวิชาการและวิชาชีพ 3. มีทักษะในการแสวงหาความรู้  4. เห็นคุณค่าในการพัฒนาท้องถิ่นและอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุขและ 5. มีทักษะในการติดต่อส่ือสาร และสอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  5 ด้าน คือ 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2.
ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
และ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ดังนั้นจึง
ก าหนดคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ดังนี้ 
  1.  มีคุณธรรม จริยธรรม ในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบ
ในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 
  2.  มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดีตลอดจนมีความไฝ่
รู้และสารถพัฒนาความรู้ใหม่โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  
  3.  มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล
และคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมตลอดจนเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการและความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 
  4.  มีความสามารุในการสังเกต และยอมรับความจริงจากหลักฐาน ตามทฤษฎีที
ปรากฎและมีค าอธิบายหลักฐานเหล่านั้นตามตรรกะในหลักวิชา 
  5.  มีความพร้อมในการท างานอยู่เสมอและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองพัฒนา
งานและพัฒนาสังคม 
  6.  มีความสามารถในการช้ภาษาในการส่ือสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี 
  7.  มีความสามาถสูงในการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์
และน าเสนอข้อมูล 

8.  มีความสามารถในการบริหารจัดการและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน          
การพัฒนา 

กลยุทธ์การประเมินผล            
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1  มีความซื่อสัตยส์ุจริต ตรงต่อเวลา
และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม 
   1.2  มีระเบียบ มีวินัย 
   1.3  มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ  
   1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน 
   1.5 มีจิตสาธารณะ 

 
- อาจารย์ประพฤติตนเป็น

แบบอย่าง 
- มอบหมายงานให้คิดวิเคราะห์ 
- จัดกิจกรรม  อภิปรายแสดง

ความคิดเห็น 
- ก ากับดูแลอย่างจริงจังจนเป็น

นิสัย 
- สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
- สังเกตพฤติกรรม 
- สังเกตการอภิปราย 
- การสอบปากเปล่า 
- สังเกตการน าเสนอผลงาน 
- นักศึกษาประเมินเพื่อร่วม

กิจกรรม 
- ตรวจทานบันทึกการเรียนรู้ของ

นักศึกษา 
- การสอบข้อเขียน/ปากเปล่า 
 

2.  ด้านความรู้ 
    2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด
และทฤษฏีต่าง ๆ และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
    2.2  มีความรูในหลักการและทฤษฎี
ทางด้านวิทยาศาสตรและหรือ
คณิตศาสตร์ 
    2.3 มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ท่ีจะน ามาอธิบาย
หลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ 
    2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านคณิตศาสตร์ 
    2.5  มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆ ท่ี
จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
- สอนแบบบรรยาย 
- การมอบหมายงานให้นักศึกษา

ค้นคว้าเพื่อรายงานและน าเสนอ 
- ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งต่าง ๆ 
- กิจกรรมฐานความรู้ 
- ท าโครงงาน 
- ทบทวนบทเรียนเดิมเช่ือมโยงสู่

บทเรียนใหม่ 
- มอบหมายงานกลุ่ม 
- สร้างช้ินงานตามหลักการ 

 
- สังเกตพฤติกรรม 
- การน าเสนอผลงาน 
- การใช้ภาษาในเอกสารรายงาน 
- การสอบข้อเขียน 
- การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการ

น าเสนอผลงาน 
- ตรวจเน้ือหาของรายงาน

การศึกษาค้นคว้าและอ้างอิง
เอกสาร 

 
 

3.  ด้านทกัษะทางปญัญา  
     1.3  มีความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์และแก้ไขปัญหาได้ 
     3.2 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ และมีเหตุผลตามหลักการและ
วิธีการทางคณิตศาสตร์  
    3.3 น าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
และเหมาะสม 

 
- วิเคราะห์กรณีศึกษา 
- จัดกิจกรรม  อภิปรายแสดงความ

คิดเห็น 
- สอนแบบต้ังค าถาม 
- สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
- การสอบข้อเขียน 
- สังเกตพฤติกรรม 
- การน าเสนอความรู้ประกอบสื่อ 
- นักศึกษาประเมินตนเอง 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน          
การพัฒนา 

กลยุทธ์การประเมินผล            
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

    3.4 มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
ท่ีหลากหลายได้อย่างถูกต้องและเพื่อ
น าไปสู่การสร้างนวัตกรรม 

- แก้โจทย์ปัญหา 
- ศึกษาโดยใช้ปัญหาและแสดง

บทบาทสมมุติ 

- สังเกตการอภิปรายแสดง             
ความคิดเห็น  การตอบค าถาม 

 

4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและมี 
ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย
ได้เป็นอย่างดี 
   4.2 มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างาน 
ร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 
   4.3 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
องค์กร รวมท้ังพัฒนาตนเองพัฒนางาน 
สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมองค์กร 

 
 
- มอบหมายงานกลุ่มและน าเสนอ 
- จัดกิจกรรม  อภิปรายแสดงความ

คิดเห็น 
- ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
- สัมภาษณ์บุคคล 
- แสดงบทบาทสมมุติ 
- วิเคราะห์กรณีศึกษา 
- จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

 
 
- สังเกตพฤติกรรม/น าเสนผลงาน 
- รายงานการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
- สังเกตการณ์อภิปรายแสดงความ

คิดเห็น  การตอบค าถาม 
- นักศึกษาประเมินเพื่อน 
 - ประเมินการน าเสนอความรู้

ประกอบสื่อต่างๆ 

5.  ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
    5.1  สามารถใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล
น าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    5.2  สามารถประยุกตความรูทาง
คณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการวิเคราะห
ประมวลผลการแกปญหาและน าเสนอข
อมูลไดอยางเหมาะสม 
    5.3  มีทักษะการใชภาษาเพื่อสื่อสาร
ความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ไดอยางมีประสิทธิภาพรวมท้ังการเลือก
ใชรูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 
    5.4 มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษ
หรือภาษาต่างประเทศอื่นเพื่อการค้นคว้า
ได้อย่างเหมาะสมและจ าเป็น  

 
 
 
- น าเสนอผลงานศึกษาค้นคว้า

เป็นรายบุคคลและกลุ่มโดยใช้
สื่ออิเลคทรอนิกส์ 

- ใช้สื่อเคลื่อนไหวประกอบการ
น าเสนอ 

- มอบหมายงานท่ีต้องคิดค านวณ
และใช้สถิติท่ีเกี่ยวข้องกับ
เน้ือหาวิชา 

- ก ากับดูแลการใช้สื่อ
ประกอบการน าเสนอจนเกิด
เป็นนิสัย 

 

 
 
 
- การใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์ในการ

น าเสนอผลงาน 
- ตรวจรายงานผลงาน 
- การสอบข้อเขียน/ปากเปล่า 

 
 



 

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา(Curriculum  Mapping)  

 =  ความรับผิดชอบหลัก   = ความรับผดิชอบรอง 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลย ี

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
ก. กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 

1. กลุ่มวิชาภาษา 

0001101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น                       

0001201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                       

0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1                      

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์

0001401 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการด ารงชีวิต                       

0001402 จิตวิทยาการด าเนินชีวิตกับการพัฒนาตน                      

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์

0002501 ท้องถ่ินศึกษา                      

0002502 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นส าหรับชีวิต                      

4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   

0002601 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน                      

0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต                      
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หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลย ี

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
4. รายวิชาเลือก 

0002203 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2                      

0002301 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร                      

0002302 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร                      

0002303 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร                      

0002403 จริยธรรมกับการด าเนินชีวิต                      

0002404 สุนทรียศาสตร์กับชีวิต                      

0002405 ดนตรีส าหรับชีวิต                      

0002406 การรู้สารสนเทศ                      

0002503 ภูมิปัญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม                       

0002504 ประเทศไทยในสังคมโลก                      

0002505 การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวัตน์                      

0002506 กฎหมายเบื้องต้นส าหรับชีวิต                      

0002507 การจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมประเทศไทย                      

0002508 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน                      

0002509 หลักการประกอบธุรกิจเบ้ืองต้น                      
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หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลย ี

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
4. รายวิชาเลือก 

0002602 การคิดและการตัดสินใจ                      

0002801 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต                      

0002802 วิทยาศาสตร์พื้นฐานกับชีวิตประจ าวัน                      

0002803 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ส าหรับด ารงชีวิต                       

0002804 ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม                      

0002805 เกษตรในชีวิตประจ าวัน                      

0002806 การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ                      

0002807 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน                      

0002808 เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีวิตในท้องถิ่น                      
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หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลย ี

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

1. วิชาแกน 
4011105 ฟิสิกส์พื้นฐาน                      

4011106 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน                      

4091101 แคลคูลัส 1                      

4091102 แคลคูลัส 2                      

4091103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน                      

4021102 เคมี 1                      

4021103 ปฏิบัติการเคมี 1                      

4021104 เคมี 2                      

4021105 ปฏิบัติการเคมี 2                      

4031105 หลักชีววิทยา                      

4031106 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา                      

4011105 ฟิสิกส์พื้นฐาน                      

4011106 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน                      
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หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลย ี

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

วิชาบังคับ 
4091109 หลักการคณิตศาสตร์                       

4092201 พีชคณิตเชิงเส้น 1                      

4092202 พีชคณิตนามธรรม 1                      

4092301 แคลคูลัส 3                       

4092302 สมการเชิงอนุพันธ ์                      

4092303 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์                      

4092401 เรขาคณิตวิเคราะห์และการประยุกต์                      

4092601 ความน่าจะเป็นและสถิติ                      

4093304 ตัวแปรเชิงซ้อน                      

4093305 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข                      

4093501 โปรแกรมส าเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์                       

4093503 ทฤษฎีกราฟเบ้ืองต้นและการประยุกต์                      

4093801 สัมมนาคณิตศาสตร์                      
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หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลย ี

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
วิชาบังคับ 
4094502 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์                      

4094504 คณิตศาสตร์ส าหรับประมวลภาพดิจิตอล                       

4093802 ระเบียบวิธีการวิจัยทางคณิตศาสตร์                      

 วิชาเลือก                      

4091104 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ                      

4091105 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1                      

4091106 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2                      

4091107 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1                      

4091108 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2                      

4091110 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์1                      

4091111 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์2                      

4091505 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 
             และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลย ี

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
 วิชาเลือก                      

4092203 พีชคณิตเชิงเส้น 2                      

4092206 ทฤษฎีจ านวน                      

4092207 ทฤษฎีเซต                      

4092506 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย                      

4092507 การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยวูลแฟรมแอลฟา                      

4093204 พีชคณิตนามธรรม 2                      

4093205 ทฤษฎีกรุปสมมาตรและการประยุกต์                      

4093306 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย                      

4093307 แคลคูลัสขั้นสูงและการประยุกต์                      

4093506 ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์                       

4093602 สถิติและการวิจัย                      

4093402 ทอพอโลยีเบื้องต้น                      
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หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลย ี

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
   วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา                      

4094701 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์                      

4094702 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา                      

4094703 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์                      

4093704 สหกิจศึกษา                      
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนกัศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก) 
 1. มีความประพฤติดี 

2. สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 
3. ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา    
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย 
 2.1  จัดสอบประมวลผลการจบการศึกษาเพื่อประเมินผลการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
 2.2  ประเมินผลการเรียนรู้จาก แหล่งฝึกงาน ผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิตใหม่ 
 2.3  รายงานผลการทวนสอบต่อคณะกรรมการบริหารคณะทุกปีการศึกษา 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2553 ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี ้

1. มีความประพฤติดี 
2. สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 
3. ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
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หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
   1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  เรื่องบทบาท  ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาใน
รายวิชา 
 1.2 ช้ีแจงปรัชญา วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร  มอบเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  เช่น  
รายละเอียดหลักสูตร  คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์  กฎระเบียบต่าง ๆ 
 1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน  การใช้ส่ือ  การวัดประเมินผล  การวิเคราะห์ผู้เรียน   และการจัดท า
รายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน  

1.4  อบรมจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 
 1.5  ก าหนดอาจารย์พี่เล้ียงเพื่อช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา 
 1.6  ทดสอบสอน และประเมินการสอน 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์   

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2.1.2 จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน ามาใช้ในการจัดท าส่ือท่ีใช้ในการอบรมการ

จัดท าเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู้ 
  2.1.3 การจัดให้อาจารย์ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้และน าเสนอเทคนิค วิธีการสอนของตนเองอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 

2.2.1 การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพและการร่วม
เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพ 

2.2.2 การส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
2.2.3 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ เช่น การวิจัย การท าผลงานทางวิชาการ การ

น าเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะส้ัน 
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หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน  
การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใช้และเป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 
1. การแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งต้ังจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและมีภาระหน้าท่ี

ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบจ านวน 5 คนต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาท่ีตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชา และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

2. การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด โดยมีการวางแผน 
มีการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) และน าข้อมูลท่ีได้ไป
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี 
  3. การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ 1-5 ดังนี้ 

3.1 ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

3.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 

3.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ 
มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

3.4 มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ/หรือ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังจากส้ินสุดภาคการศึกษาท่ี
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

3.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังส้ินสุด
ปีการศึกษา 
 
2. บัณฑิต 
 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  
ลักษณะของบัณฑิตต้องมีความสามารถทางวิชาการโดยทุกสาขาวิชาจะมีลักษณะร่วมกัน ดังนี ้

1. มีคุณธรรม จริยธรรม ในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบในหน้าท่ี ท่ีได้รับ
มอบหมาย ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 

2. มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดีตลอดจนมีความใฝ่รู้และสามารถ
พัฒนาความรู้ใหม่ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

3. มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห ์สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรมตลอดจนเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการและความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
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4. มีความสามารถในการสังเกต และยอมรับความจริงจากหลักฐาน ตามทฤษฎีท่ีปรากฏและมี
ค าอธิบายหลักฐานเหล่านั้นตามตรรกะในหลักวิชา 

5. มีความพร้อมในการท างานอยู่เสมอและมีความมุ่งมั่นในการพฒันาตนเองพฒันางานและพัฒนา
สังคม 

6. มีความสามารถในการใช้ภาษาในการส่ือสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี 
7. มีความสามารถสูงในการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์และน าเสนอ

ข้อมูล 
8. มีความสามารถในการบริหารจัดการและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 

3. นักศึกษา 
มีกระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้ค าปรึกษาวิชาการและ

แนะแนว การคงงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนนักศึกษาดังต่อไปนี้ 
 3.1 คุณสมบัติของผู้ที่เข้าศึกษา 

สาขาวิชามีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ท่ีจะเข้าศึกษาดังต่อไปนี้ 
   3.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมท่ีเน้นวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ หรือมีวุฒิเท่ียบเท่าตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 3.2 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 3.2 การเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
  การเทียบโอนผลการเรียนรู้จะเทียบโอนได้เฉพาะในหลักสูตรท่ีได้รับการเผยแพร่โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับ หรือระเบียบของแต่ละสถาบันอุดมศึกา 
 
4. อาจารย์ 
  สถาบันอุดมศึกษาควรจัดให้มีประบบกลไกในการพัฒนาอาจารย์ให้สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสง
ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพันธกิจท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 4.1 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
  จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพื่อให้รับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของสถาบันหลักสูตร
และวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการรวมทั้ง
การเข้าสู้ต าแหน่งทางวิชาการ 
 4.2 การพัฒนาคณาจารย์ 
  1. ส่งเสริมในอาจารย์เพิ่มพูนทักษะท่ีเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน และการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ 
  2. จัดให้มีระบบการัฒนาอาจารย์ใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยมมีแผนงานการพัฒนาอาจารย์ท่ีชัดเจนมีการ
ติดตามและประเมินผล รวมทั้งการน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
  3. จัดให้มีการส่งเสริม สนับสนุน และจงใจ ให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการในสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ และหรืองานสร้างสรรค์อื่นท่ีมีคุณรภาพสามารถเผยแพร่ได้ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 สถาบัณอุดมศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต้องสามารถประกันคุณภาพหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยการก าหนดตัวบ่งช้ีผลการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกระประชุมเพื่อวางแผนติดตามและ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
 2. มีรายละเอียดของหลักสูตรครอบคลุมหัวจ้อตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาคณิตศาสตร์ 
 3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสอบการณ์ภาคสนามครอบคลุมหัวข้อตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยต่อการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
 4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนามครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 
 5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลัง
ส้ินสุดปีการศึกษา 
 6. มีการทานสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดให้ มคอ.3 และ มคอ.
4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
 7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธิ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ 7 ปีท่ีแล้ว 
 8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
 9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และหรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการัฒนาวิชาการ และ หรือวิชาชาชีพไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
 11. ระดับความพึงพอในของนึกศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 12. ระดับความพังพอในของผู้ใชับัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  
 สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
หรือก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานท่ีสูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยก าหนดไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาท่ีจะได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีท้ังหมด อยู่ในเกณฑ์ดี
ต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต่อไป
ท้ังนี้เกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการ
ด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละป ี
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้บัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะพึงประสงค์ควรมีทรัพยากรเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน ดังนี้ 
 1. อาคารเรียนและห้องเรียนท่ีเพียงพอและเอื้อต่อการเรียนการสอน โดยควรจัดห้องเรียนท่ีมีสือและ
อุปกรณ์อย่างเหมาะสม 
 2. ห้องท างานและส่ิงอ านวยความสะด้วกท่ีเหมาะสมและเอื้อต่อการท างานของอาจารย์และบุคลากร 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ห้องปฏิบัติการท้ังเพื่อการสอนและการวิจัย 
 4. จัดบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถให้นักศึกษาใช้ค้นคว้าหาข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ตลอดจนหนังสือหรือต าราท่ีเกี่ยวข้องในจ านวนท่ีเหมาะสม 
 5. การส ารวจความต้องการทรัพยากรท่ีจ าเป็น และมีการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 6. หนังสือหรือต ารา สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สาขาวิชาอื่นท่ีเกี่ยวข้องและวารสารวิชาการ
ในจ านวนท่ีเหมาะสม 
 7. อุปกรณ์พื้นฐานส าหรับการเรียนการสอน 
 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน 
หลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อย ร้อยละ 25 
ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ ค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

X 
 

X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่
น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องด าเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 10 10 10 11 12 
รวมตัวบ่งชี้ที่ต้องมีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 8 8 8 9 10 
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หมวดท่ี 8  การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. กลยุทธิ์การสอนและการปะเมินผลกเรียนรู้ 
 สถาบันอุดมศึกษาควรตระหนักถึงเงื่อนไขการเรียนรู้ซึ่งหมายถึงสภาพท่ีเหมาะสมกับผลการเรียนรู้แต่ละ
ประเภท โดยผู้สอนเข้าใจความส าคัญ ท าให้เกิดการเรียนรู้จริงในรายวิชาต่าง ๆ ท้ังหลักสูตร รวมท้ังสามารถ
ก าหนดกลยุทธ์ที่แยบยลและประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.1 กลยุทธ์การสอน  
 สถาบันอุดมศึกษาควรตระหนักถึงแนวทางท่ีสถาบันใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้
นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดในหลักสูตร อันจะท าให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ
ตามท่ีก าหนดและสามารถปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพตามสาขาวิชาได้อย่างมีมาตรฐานและคุณภาพ 
 กลยุทธ์การสอนในรายวิชานั้น คือการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของรายวิชาตามหลักสูตร เพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ตลอดจนรู้วิธีวิจัยเพื่อหาความรู้ นอกจากนี้ยังต้องก าหนด
วิธีการเพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนได้มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยในการจัดการเรียน
การสอนนั้นให้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีการจัดส่ือและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการเรียนรู้ การจัดการเรียน
การสอนอาจมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือหลายรูปแบบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
 1.1.1 การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นวิธีการให้ผู้เรียนสืบเสาะหาความ
จริงแบบวิทยาศาสตร์ และใช้โสตทัศนูปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาและวิธีการ 
 1.1.2 การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา เป็นวิธีสอนท่ีให้ผู้เรียนควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียน
คิดและด าเนินการเรียนรู้ ก าหนดวัตถุประสงค์ เลือกวิธีการและแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้ การแนะน าของ
อาจารย์ผู้สอน เป็นการส่งเสริมให้เข้าใจและเรียนรู้การแก้ปัญหา วิธีการนี้เหมาะกับการสอนภาคปฏิบัติใน
ห้องทดลอง 
 1.1.3 การสอนแบบเน้นสมรรถนะ มุ่งเน้นวธิีการปฏิบัติพร้อมกับการผนึกรวมองค์ความรู้จน
ผู้เรียนสามารถแสดงศักยภาพจากการเรียนรู้พร้อมท้ังมีทักษะการปฏิบัติงานได้จริง รูปแบบและวิธีการสอน
อาจเป็นการบรรยายโดยยกตัวอย่างประกอบ การอภิปรายซักถามระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน การฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามการศึกษาดูงาน เป็นต้น 
 1.1.4 การสอนแบบเน้นการคิดวิเคราะห์ การสร้างผลงานและพัฒนาให้เกิดความคิดใหม่ การ
สร้างผลผลิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย 
 1). การสอนแบบเน้นการคิดวิเคราะห์ เป็นการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และ
พัฒนางานจากความคิดเห็น โดยให้ผู้เรียนสะท้อนความคิดเห็นจากการเขียนรายงานหลังจากได้ทดสอบ
ความคิดกับผู้ร่วมงาน และถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานเป็นต้น 
 2). การสอนแบบเน้นการสร้างผลงานและพัฒนาเพื่อให้เกิดความคิดใหม่ เป็นการสอนท่ี
พัฒนาจากงานวิจัย รวมทั้งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงานและพัฒนางานเพื่อให้เกิดความคิดใหม่ ซึ่งจะเป็นการ
เรียนรู้โดยการท าโครงงานวิทยาศาสตร์  
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 3). การสอนแบบเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เป็นการสอนท่ีมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณี มองเห็นปัญหาสังคม
และส่ิงแวดล้อม และหาแนวทางแก้ไข 
 1.1.5 การสอนแบบสาธิต เป็นการสอนท่ีมุ่งให้ผู้เรียนได้สังเกตขั้นตอนการปฏิบัติด้วยการเห็น 
ตัวอย่าง พร้อมการอธิบายและอาจให้ผู้เรียนฝึกท าหรืออภิปราย ซักถามไปพร้อมกัน 
 1.1.6 การสอนแบบบรรยายและอภิปราย เป็นการสอนท่ีมุ่งการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอน และ
โอกาสให้ผู้เรียนใต้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน หรือระดมความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับ
บทเรียน ผู้สอนอาจจัดรูปแบบสัมมนา อภิปรายแบบฟอรั่ม แบบกลุ่มย่อย แบบโต้วาที เป็นต้น 
 นอกจากนี้สถาบันอาจก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยสอดคล้องกับ
เป้าประสงค์และพันธกิจในการผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
 1.2 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
 สถาบันต้องจัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ท่ีจัดให้ และต้อง
ประเมินผลการเรียนรู้ให้ครบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรครบทุกด้าน วิธีการวัดผลท าได้
หลายรูปแบบ เช่น การสอบข้อเขียน ซึ่งอาจมีการสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียนวัด
และประเมินจากการศึกษาค้นคว้าแล้วน าเสนอผลต่อขั้นเรียน การน าเสนอเป็นรายงาน การอภิปราย การ
ประเมินจากการมีส่วนร่วมในช้ันเรียนโดยต้องใช้วธิีการวัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านให้เหมาะสมโดย
ต้องประเมินได้ถูกต้องเท่ียงตรง มีความน่าเช่ือถือโดยเกณฑ์ของการวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ของแต่ละสถาบันและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ตัวอย่างวิธีการวัดและประเมินผลมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ  
 1.2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 ใช้การสังเกตพฤติกรรม การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น การประเมินผล
งานท่ีมอบหมาย และการก าหนดแนวปฏิบัติ ๆ  
 1.2.2 ด้านความรู้ 
  ใช้การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การน าเสนอรายงานและผลงาน
การประเมินผลงานวิจัยในวิชาโครงงาน  
 1.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  ใช้การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การน าเสนอรายงานและผลงาน
สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นในการร่วมอภิปรายในช้ันเรียน 
 1.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ใช้การสังเกตพฤติกรรม การประเมินตนเอง ประเมินจากการท างานกลุ่มและงานท่ีมอบ
หมาย ตลอดจนการประเมินจากความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
 1.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ใช้การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การแสดงความคิดเห็นในขณะร่วม
อภิปรายในช้ันเรียน หรือประเมินจากการท าแบบฝึกหัดและงานท่ีมอบหมาย ตลอดจนประเมินจากการ
น าเสนอผลงานในช้ันเรียน 

2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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 สถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดระบบบการทวนสอบเพื่อยืนยันว่านักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา
ทุกคนมีผลการเรียนรู้อย่างน้อยตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยอาจมีกระบวนการด าเนินการ ดังนี้  
 
 2.1 ในระดับภาควิชา 
  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดท าการทวนสอบระดับภาควิชา โดยการก าหนดระบบและกลไก
ในการด าเนินการทวนสอบ ในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ การ 
 2.2 ในระดับหลักสูตร 
  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดท าการทวนสอบระดับหลักสูตร โดยสาขาวิชาท่ีมีความพร้อมอาจ
ด าเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ทุกด้านอย่างเป็นระบบ โดยการจัดสอบประมวลผลการจบการศึกษา
เพื่อประเมินผลการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ นอกจากนั้นควรมีการประเมินผลการเรียนรู้จากหลายแหล่ง เช่น 
จากแหล่งฝึกงาน ผู้ใช้บัณฑิตบัณฑิตใหม่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นการยืนยันผลการเรียนรู้ท่ีได้รับ
นอกจากนั้นอาจมีการวางแผนและรายงานผลการทวนสอบต่อคณะกรรมการบริหารคณะทุกภาคการศึกษา  
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
………………………… 

 โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อ
การศึกษาของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดย
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการประชุมสมัยสามัญครั้งท่ี ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๕๓ 
จึงออกระเบียบว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีไว้ดังนี้  
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.๒๕๕๓”  
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป  
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับ ดังต่อไปนี้ 
    ๓.๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา ระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ.๒๕๔๘ 
    ๓.๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาขั้น
ปริญญาตรีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ.๒๕๔๘ 
    ๓.๓ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการ
เรียนรายวิชา พ.ศ.๒๕๔๘ 
 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้  
   “มหาวิทยาลัย”     หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
   “สภามหาวิทยาลัย”   หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
   “อธิการบดี”    หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
   “คณะ”     หมายถึง คณะหรือหน่วยงานท่ีมีหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีท่ีนักศึกษาสังกัด 
   “คณบดี”    หมายถึง คณบดีของคณะหรือ ผู้บริหารหน่วยงาน ท่ี
นักศึกษาสังกัด   
   “คณะกรรมการประจ าคณะ”   หมายถึง คณะกรรมการประจ าคณะหรือหน่วยงานท่ี
นักศึกษาสังกัด 
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   “อาจารย์ท่ีปรึกษา”    หมายถึง อาจารย์ท่ีคณะแต่งต้ังให้เป็นท่ีปรึกษาเกี่ยวกับ
การศึกษาของนักศึกษา 
   “อาจารย์ผู้สอน”     หมายถึง อาจารย์ท่ีคณะมอบหมายให้สอนรายวิชาใน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
   “นักศึกษา”     หมายถึง นักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
   “การขึ้นทะเบียน”    หมายถึง การท่ีมหาวิทยาลัยให้สภาพการเป็นนักศึกษาแก่
ผู้ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาใหม่  
  “การต่อทะเบียน”   หมายถึง การท่ีนักศึกษารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  
  “การเทียบรายวิชา”     หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนท่ี
เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้วมาใช้โดยไม่ต้องศึกษา
รายวิชานั้นอีก  
  “การโอนหน่วยกิต”    หมายความว่า การน าหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และให้หมายความรวมถึงการน าเนื้อหาของรายวิชาจากหลักสูตรของสถาบัน 
อุดมศึกษาอื่นท่ีได้ศึกษาแล้วและ/หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจาก
ประสบการณ์การท างานซึ่งมีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของเนื้อหาในรายวิชาของ
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และอยู่ในระดับเดียวกันมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก  
  “สถาบันอุดมศึกษา”   หมายความว่า สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียน               
การสอนในระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าท่ี                              
สภาสถาบันอุดมศึกษารับรอง  

 
หมวด ๑ 

ระบบการจัดการศึกษา 
 ข้อ ๕ ระบบการจัดการศึกษา 
   ใช้ระบบทวิภาคโดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ การศึกษาภาคฤดูร้อนให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวน หน่วย
กิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ  
 ข้อ ๖ การคิดหน่วยกิต  
   ๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี  ท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมงต่อ                      
ภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
   ๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
   ๖.๓ การฝึกงานและการฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึกน้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค  
   ๖.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย ท่ีใช้เวลาท าโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบ ทวิภาค 
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หมวด ๒ 
การรับเข้าเป็นนักศึกษา 

 ข้อ ๗ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา  
    ๗.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี หรือ ๕ ปี) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคสุดท้ายของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า  
    ๗.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่าหรือระดับอนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบเท่าหรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคสุดท้ายของ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่าหรือระดับอนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบเท่า  
    ๗.๓ เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชานั้นๆ และหรือตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ท่ีเกี่ยวข้องกับการรับเข้าศึกษาใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี       
  ข้อ ๘ การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา  
    การคัดเลือกผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

 
หมวด ๓ 

การข้ึนทะเบียนและการต่อทะเบียน 
  ข้อ ๙ การขึ้นทะเบียน 
   ๙.๑ คุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
     (๑)  เป็นผู้ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รับเข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
     (๒) เป็นผู้ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ค าส่ังและประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
   ๙.๒ การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
     ผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาต้องน าหลักฐานต่าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดมารายงาน
ตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและช าระเงินค่าขึ้นทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามวัน เวลา ท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งประกาศเป็นคราวๆ ไป มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ยกเว้นเหตุสุดวิสัยให้เป็นไปตามข้อ
วินิจฉัยของอธิการบดี 
 ข้อ ๑๐ การต่อทะเบียน  
    นักศึกษาปัจจุบันจะต้องต่อทะเบียนนักศึกษา โดยช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและ/หรือ
ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย หากพ้นก าหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 

หมวด ๔ 
การลงทะเบียนเรียน 

  ข้อ ๑๑ การลงทะเบียนเรียน 
     ๑๑.๑ นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินค่าธรรมเนียมในแต่ละภาค
การศึกษาให้เสร็จส้ินภายในวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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     ๑๑.๒ ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชา
หนึ่งหรือจ ากัดจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 
     ๑๑.๓ ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่ต่ ากว่า ๙ หน่วยกิต 
และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ในกรณีการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต  
     ๑๑.๔ การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙                 
หน่วยกิต 
     ๑๑.๕ ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น การลงทะเบียนเรียนมากกว่าหรือน้อยกว่าท่ีก าหนดไว้ใน                  
ข้อ ๑๑.๓ และ ๑๑.๔ อาจจะกระท าได้โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
หรือรองอธิการบดีท่ีได้รับมอบหมาย  
     ๑๑.๖ นักศึกษาท่ีไม่มาลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดจะถูกปรับ
เป็นรายวันตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
     ๑๑.๗ เมื่อพ้นระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได้รับ
มอบหมาย  
     ๑๑.๘ นักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ จะต้องลาพักการศึกษา 
มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
     ๑๑.๙ นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาได้ มีสิทธิขอเทียบรายวิชาหรือโอนหน่วยกิตตามท่ีคณะหรือ
มหาวิทยาลัยก าหนด 
     ๑๑.๑๐ นักศึกษาท่ีเรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและได้คะแนนเฉล่ีย
สะสมถึงเกณฑ์ท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน
หลักสูตรเพื่อขออนุมัติสองปริญญา 
     ๑๑.๑๑ ในกรณีท่ีการต่อทะเบียนของนักศึกษาเป็นโมฆะ ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียน
ของนักศึกษาเป็นโมฆะด้วยและมหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษา 
 ข้อ ๑๒  การลงทะเบียนเรียนซ้ า 
     ๑๒.๑ นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีได้ระดับคะแนนไม่สูงกว่า D+ อีกเพื่อ
ท าให้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมสูงขึ้น จ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาท่ีเรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวม
ในระดับคะแนนเฉล่ียสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น 
     ๑๒.๒ ในกรณีท่ีนักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรและสอบผ่านรายวิชาตามหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีแล้ว แต่ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ถึงเกณฑ์ท่ีส าเร็จการศึกษา ก็อาจจะเรียนซ้ าเฉพาะรายวิชา ท่ีได้
ระดับคะแนนต่ ากว่า A เพื่อยกระดับคะแนนเฉล่ียสะสมให้ถึงเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา จ านวนหน่วยกิตและค่า
คะแนนของรายวิชาท่ีเรียนซ้ านี้ ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉล่ียสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น  
 

หมวด ๕ 
การเพิ่มและถอนรายวิชา 

 ข้อ ๑๓  การเพิ่มรายวิชาจะกระท าได้ภายใน ๓ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
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 ข้อ ๑๔  การถอนรายวิชามีหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
    ๑๔.๑ การถอนรายวิชาให้เสร็จส้ินก่อนสอบปลายภาค ๑ สัปดาห์ ซึ่งนักศึกษาจะไม่ได้                      
รับเงินคืน 
    ๑๔.๒ หากนักศึกษาไม่สามารถเข้าเรียนในรายวิชาใดๆ โดยไม่ได้ท าค าร้องขอถอนรายวิชา
เรียนในรายวิชาดังกล่าว ภายในเวลาท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๑๔.๑ ก็จะได้รับผลการเรียนเป็น F และต้องน าไปคิดใน
การหาค่าระดับคะแนนเฉล่ีย  
 

หมวด ๖ 
การศึกษาแบบร่วมเรียน 

 ข้อ ๑๕ การศึกษาแบบร่วมเรียน (Audit) เป็นการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้แบบไม่นับหน่วยกิต 
 ข้อ ๑๖ การลงทะเบียน การเพิ่มและการถอนรายวิชาของการศึกษาแบบร่วมเรียน ให้ปฏิบัติตาม
หมวด ๔ และ ๕ แห่งระเบียบนี้ 
 ข้อ ๑๗ รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน จะไม่นับหน่วยกิตรวมเข้าเป็นหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้
ตามหลักสูตร 
 ข้อ ๑๘ รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน จะถือหรืออ้างเป็นเงื่อนไขของรายวิชาท่ีนับหน่วย
กิตไม่ได้ 
 ข้อ ๑๙ ถ้านักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแบบร่วมเรียนแล้ว จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ า
เพื่อจะนับหน่วยกิตในภายหลังมิได้ เว้นแต่ในกรณีท่ีมีการย้ายคณะหรือเปล่ียนสาขาวิชาและรายวิชานั้นเป็น
รายวิชาท่ีก าหนดให้มีการเรียนและนับหน่วยกิตในหลักสูตร 
 ข้อ ๒๐  การประเมินผลรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน ให้ประเมินผลเป็น S หรือ U และให้
ระบุค าว่า Audit ไว้ในวงเล็บต่อท้ายช่ือรายวิชา 
 

หมวด ๗ 
การวัดผลและประเมินผล 

   ข้อ ๒๑ นักศึกษาจะมีสิทธิ์ในการสอบปลายภาค ต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ 
    ๒๑.๑ มีเวลาเรียนในรายวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด 
    ๒๑.๒ ในกรณีท่ีมีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนและได้รับการอนุมัติจากผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
    ๒๑.๓ ในกรณีท่ีมีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะไม่มีสิทธิ์ สอบในวิชานั้น 
  ๒๑.๔ ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคตามข้อ ๒๑.๒ และ ๒๑.๓ จะได้รับการพิจารณาผลการ
เรียนเป็น “F” ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีสิทธิ์สอบดังกล่าวเนื่องจากเหตุจ าเป็นและผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนตามข้อ ๒๑.๒ เห็นควรให้ถอนรายวิชา 
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   ข้อ ๒๒ ให้มีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น ๒ แบบดังนี้  
    ๒๒.๑ ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ  

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 
A ดีเย่ียม ๔.๐ 

B+ ดีมาก ๓.๕ 
B ดี ๓.๐ 
C+ ดีพอใช้ ๒.๕ 
C พอใช้ ๒.๐ 
D+ อ่อน ๑.๕ 
D อ่อนมาก ๑.๐ 
F ตก ๐ 

   ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาท่ีเรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนท่ีถือว่าสอบได้ต้องไม่                
ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาใด ต่ ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะ
สอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “D” สามารถเปล่ียนไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นได้และให้น า
หน่วยกิตรายวิชาท่ีติด “F” เป็นตัวหารในการคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ส่วนการประเมินรายวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถ้าได้ค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่า 
สอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ถ้าได้รับการประเมินต่ ากว่า “C” เป็นครั้งท่ี ๒ ถือว่า  
หมดสภาพการเป็นนักศึกษา 
    ๒๒.๒ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้  
     ระดับการประเมิน ผลการศึกษา  
     S (Satisfactory)  พอใจหรือผ่าน 
     U (Unsatisfactory)  ยังไม่พอใจหรือไม่ผ่าน 
     ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาท่ีหลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อก าหนด
เฉพาะและรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม รายวิชาท่ีได้ ผลประเมิน  U นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ 
   ข้อ ๒๓ สัญลักษณ์อื่น มีดังนี้  
     Au (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
     W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนด
สอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ หรือตามท่ีมหาวิทยาลัย ก าหนดหรือได้รับอนุมัติให้ถอนวิชาเรียนในกรณี
ท่ีนักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกส่ังให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแล้ว  
    I (Incomplete) ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินท่ีไม่สมบูรณ์ในรายวิชาท่ี นักศึกษายังท างาน ไม่
เสร็จเมื่อส้ินภาคเรียนหรือขาดสอบ นักศึกษาท่ีได้ “I” ต้องด าเนินการขอรับการประเมินเพื่อเปล่ียนระดับ
คะแนนให้เสร็จส้ินในภาคเรียนถัดไป ดังนี้ 
    (๑) กรณีนักศึกษายังท างานไม่เสร็จ ผู้สอนพิจารณาผลงานท่ีค้างอยู่เป็น ๐ (ศูนย์) และ
ประเมินผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยู่แล้ว  
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    (๒) กรณีนักศึกษาไม่ด าเนินการขอรับการประเมิน  เพื่อเปล่ียนระดับคะแนนให้เสร็จส้ินภายใน
ภาคเรียนถัดไป นายทะเบียนจะเปล่ียนผลการเรียนเป็น “F” 
   ข้อ ๒๔ นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ า
กับรายวิชาที่ศึกษาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อพิจารณาวิชา
เรียนตามหลักสูตรท่ีก าลังศึกษาอยู่ 
   ข้อ ๒๕ การหาค่าระดับคะแนนเฉล่ีย 
    ค่าระดับคะแนนเฉล่ียประจ าภาคและค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมให้คิด เป็นเลขทศนิยม ๒ 
ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ ส าหรับรายวิชาท่ียังมีผลการเรียน “I” ไม่น าหน่วยกิตมารวมในการหาค่าระดับคะแนนเฉล่ีย  
    กรณีท่ีสอบตกและต้องเรียนซ้ าให้นับรวมทั้งหน่วยกิตท่ีสอบตกและเรียนซ้ าเพื่อใช้เป็นตัวหาร 
   ข้อ ๒๖ ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
    ๒๖.๑ มีความประพฤติดี 
    ๒๖.๒ สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด  
    ๒๖.๓ ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
   ข้อ ๒๗ ระยะเวลาการศึกษา 
    ๒๗.๑ หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี มีเวลาเรียนไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาศึกษา ไม่
เกิน ๑๐ ปีการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและมีเวลาเรียนไม่ก่อน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาศึกษา
ไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  
    ๒๗.๒ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี มีเวลาเรียนไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาศึกษาไม่
เกิน ๘ ปีการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและมีเวลาเรียนไม่ก่อน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาศึกษาไม่
เกิน ๑๒ ปีการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
    ๒๗.๓ หลักสูตรปริญญาตรี ๒ ปี มีเวลาเรียนไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติใช้เวลาศึกษา ไม่
เกิน ๔ ปีการศึกษา ส าหรับนักศึกษาภาคปกติและมีเวลาเรียนไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาศึกษาไม่
เกิน ๖ ปีการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
   ข้อ ๒๘ นักศึกษาท่ีทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้นักศึกษาผู้นั้นได้รับผลการเรียน มีค่า
ระดับ “F” ในรายวิชานั้นและมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี 
   ข้อ ๒๙ มหาวิทยาลัยจะประเมินผลโดยการคิดคะแนนเฉล่ียสะสม (Cumulative Grade Point 
Average = Cumulative G.P.A) เมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติทุกภาค       
   ข้อ ๓๐ การคิดคะแนนเฉล่ียสะสม  
    ๓๐.๑ คิดจากคะแนนทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนท่ีมีค่าคะแนนระบุไว้ในข้อ 
๒๒.๑ ท้ังรายวิชาท่ีสอบได้และสอบตก 
    ๓๐.๒ การคิดคะแนนเฉล่ียสะสม ให้คิดจากค่าคะแนนทุกรายวิชา โดยเอาผลรวมทั้งหมดของ
ผลคูณระหว่างค่าคะแนนท่ีได้กับจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตสะสมค่า
ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม ๒ ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ  
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หมวด ๘ 
การพ้นสภาพการเปน็นักศึกษา 

   ข้อ ๓๑  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  
        นักศึกษาภาคปกติ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่ออยู่ในเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
                

๓๑.๑ ผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ียสะสมต่ ากว่า ๑.๖๐ เมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติที่ ๒ 
นับต้ังแต่เริ่มเข้าเรียน  
        ๓๑.๒ ผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ียสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ ในภาคการศึกษาปกติที่ ๔ ภาค
การศึกษาปกติที่ ๖ ภาคการศึกษาปกติที่ ๘ ภาคการศึกษาปกติที ่ ๑๐ ภาคการศึกษาปกติที่ ๑๒ ภาค
การศึกษาปกติท่ี ๑๔ ภาคการศึกษาปกติท่ี ๑๖ และภาคการศึกษาปกติท่ี ๑๘ นับต้ังแต่เริ่มเข้าเรียน 
        ๓๑.๓ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรก าหนด แต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ีย
สะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ 
        ๓๑.๔  มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ ๑๐ ปีการศึกษาในกรณีท่ีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี 
หรือครบ ๘ ปีการศึกษาในกรณีท่ีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี หรือครบ ๔ ปีการศึกษาในกรณีท่ีเรียน
หลักสูตรปริญญาตรี ๒ ปี  
       ๓๑.๕  นักศึกษาไม่ผ่านรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ เป็นครั้งท่ี ๒ 
    ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้คะแนน
เฉล่ียสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ เมื่อส้ินภาคการศึกษาท่ี ๔  กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ๒ ปี และเมื่อส้ินภาค
การศึกษา ท่ี ๗ กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี และ ๕ ปี หรือใช้เวลาศึกษาครบตามท่ีหลักสูตรก าหนด
และขาด คุณสมบัติตามข้อ ๒๖.๒ และ ๒๖.๓ ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหรือนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ หรือนักศึกษาไม่
ผ่านรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งท่ี ๒ 
   ข้อ ๓๒ เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้วและได้ค่าระดับ
คะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต่ ๑.๘๐แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อท าค่าระดับคะแนนเฉล่ีย
สะสมให้ถึง ๒.๐๐ ท้ังนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาท่ีก าหนดตามข้อ ๒๗ 
 

หมวด ๙ 
การสอบ 

   ข้อ ๓๓ การสอบ 
     ๓๓.๑ การสอบแบ่งเป็น 
     (๑) การสอบย่อย 
     (๒) การสอบกลางภาค 
     (๓) การสอบปลายภาค 
     (๔) การสอบประเภทอื่น 
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    ๓๓.๒ การสอบย่อย การสอบกลางภาค เป็นการสอบในระหว่างภาคการศึกษาหนึ่งๆ ผลการ
สอบอาจน าไปใช้พิจารณาเป็นส่วนหนึ่งรวมกับผลการสอบปลายภาคก็ได้ จ านวนครั้ง เวลาและวิธีการสอบ              
ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนหรือคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น 
    ๓๓.๓ การสอบปลายภาค หมายถึงการสอบครั้งสุดท้ายของแต่ละรายวิชา เมื่อเสร็จส้ินการ
สอนในภาคการศึกษานั้น 
    ๓๓.๔ การสอบประเภทอื่น หมายถึง การสอบท่ีนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ตามระเบียบนี้               
ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด ๑๐ 
การอนุมัติปริญญา 

   ข้อ ๓๔ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือจากส านักงานทะเบียน
และประมวลผล ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
    ๓๔.๑ ส านักงานทะเบียนและประมวลผล เป็นผู้เสนอช่ือนักศึกษาผู้สมควรได้รับอนุมัติ
ปริญญาต่อสภาวิชาการเพื่อขอความเห็นชอบและน าเสนอ เพื่ออนุมัติโดยผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือจะต้องมี
คุณสมบัติตาม ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบนี้ทุกประการและต้อง 
    (๑) ไม่อยู่ในระหว่างการรับโทษทางวินัยท่ีระบุให้งดการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญา 
    (๒) ไม่เป็นผู้ค้างช าระหนี้กับทางมหาวิทยาลัย 
    ๓๔.๒ การขอแก้ไขการอนุมัติปริญญาหรือแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ปริญญาไปแล้ว ให้กระท าได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ 
   ข้อ ๓๕ การให้ปริญญาเกียรตินิยม 
     ๓๕.๑ นักศึกษาท่ีจะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องอยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
    (๑) นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ หลักสูตร 
๒ ปี ไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติส าหรับหลักสูตร ๔ ปี และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติส าหรับหลักสูตร 
๕ ปี  
     นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษา ส าหรับหลักสูตร ๒ ปี 
ไม่เกิน ๑๔ ภาคการศึกษาส าหรับหลักสูตร ๔ ปี และไม่เกิน ๑๗ ภาคการศึกษาส าหรับหลักสูตร ๕ ปี  
      (๒) ไม่เคยสอบได้ต่ ากว่า C ในรายวิชาใด 
      (๓) ไม่เคยสอบได้ F หรือ U ในรายวิชาใด 
      (๔) ไม่เคยเรียนซ้ าในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง เพื่อเปล่ียนระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 
      (๕) ไม่เคยได้รับการเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
     ๓๕.๒ การให้ปริญญาเกียรตินิยม แบ่งเป็นดังนี้ 
      (๑) เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทองต้องเป็นผู้ได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสม
สูงสุดในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาเดียวกันในแต่ละคณะ ท้ังนี้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 
๓.๖๐ 
      (๒) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๖๐ 
      (๓) เกียรตินิยมอันดับสอง ต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ ถึง ๓.๕๙ 
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     (๔) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับ
คะแนนเฉล่ียจากการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได้               
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ 
จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง  
   ข้อ ๓๖ การเพิกถอนปริญญา 
     กรณีท่ีมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญา
ไปแล้ว มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบนี้ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิก
ถอนปริญญา โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ีสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาให้กับบุคคลนั้น 
   ข้อ ๓๗  ในกรณีท่ีมีเหตุผลจ าเป็นและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิให้ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้หนึ่ง
ผู้ใดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได้ โดยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ออกเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย 

 
หมวด ๑๑ 

การเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต 
   ข้อ ๓๘ การเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต 
     ๓๘.๑ รายวิชาท่ีจะน ามาเทียบรายวิชาหรือโอนหน่วยกิต ต้องสอบได้หรือเคยศึกษา 
ฝึกอบรมมีประสบการณ์มาแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี นับถึงวันท่ีเข้าศึกษาโดยเริ่มนับจากวันส าเร็จการศึกษาหรือภาค
เรียนสุดท้ายท่ีมีผลการเรียนหรือวันสุดท้ายท่ีศึกษา ฝึกอบรม หรือมีประสบการณ์  
     ๓๘.๒ หลักเกณฑ์การเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต  
      (๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
      (๒) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีขอเทียบ 
      (๓) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีสอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน “C” หรือแต้ม
ระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือระดับคะแนนท่ีเรียกช่ืออื่นและเทียบได้ในระดับเดียวกัน  
      (๔) เทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ ไม่เกิน ๓ ใน ๔ ของจ านวนหน่วยกิต 
รวมของหลักสูตรท่ีรับโอน  
      (๕) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีเทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่น ามา
ค านวณแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมยกเว้นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีน ามาเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วย
กิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
      (๖) ใช้เวลาศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีรับโอนอย่างน้อย ๑ ปีการศึกษา  
      (๗) ในกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้
ไม่เกินกว่าช้ันปีและภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรท่ีได้รับความเห็นชอบแล้ว  
      (๘) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีได้รับการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต จากต่าง
สถาบันอุดมศึกษาและจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์
การท างานให้ได้ผลการประเมินเป็น “s” 
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      (๙) ผู้ท่ีได้รับการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตต้องช าระค่าธรรมเนียมตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 
     ๓๘.๓ หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการโอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและ/
หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ  
      (๑) การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตร 
      (๒) การเทียบประสบการณ์จากการท างาน ต้องค านึงถึงความรู้จากประสบการณ์
เป็นหลัก  
    ข้อ ๓๙ วิธีการประเมินเพื่อการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาให้ใช้วิธีการหนึ่งหรือ
หลายวิธีในการประเมินดังนี้   
      (๑) สอบข้อเขียน  
     หรือ (๒) สอบสัมภาษณ์พร้อมเสนอแฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ ยวข้องกับรายวิชานั้นเพื่อ
ประกอบการพิจารณา    
     หรือ (๓) การเข้ารับฟังการบรรยายเนื้อหาเพิ่มเติมในรายวิชานั้น  
    ข้อ ๔๐  ให้มีคณะกรรมการประเมินและอนุมัติผลการเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต 
ประกอบด้วย  
      (๑) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน  
      (๒) คณบดีของคณะท่ีรับผิดชอบ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาหรือชุดวิชาท่ี
จะขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต เป็นรองประธาน 
      (๓) อาจารย์หรือผู้เช่ียวชาญ ในสาขาวิชาท่ีจะขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต 
จ านวนไม่เกิน  ๓  คน เป็นกรรมการ  
      (๔)  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการ  
      (๕) หัวหน้าส านักงานทะเบียนและประมวลผลหรือนายทะเบียน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ ผลการประเมินเป็นประการใดให้รายงานอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย
พิจารณาอนุมัติ  
   ข้อ ๔๑ นักศึกษาท่ีจะขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตต้องด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในภาค
การศึกษาแรกท่ีเข้าเป็นนักศึกษา  
   ข้อ ๔๒ การศึกษาปริญญาท่ีสอง 
     ๔๒.๑ ผู้ขอปริญญาท่ีสองจะต้องส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาท่ี
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจรับรองและมีคุณสมบัติดังนี้ 
      (๑)  เป็น ผู้ส า เร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพหรือ
ประกาศนียบัตร อื่นท่ีกระทรวงศึกษาเทียบเท่า ส าหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี  
      (๒) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาท่ีก าหนดในหลักสูตรส าหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
     ๔๒.๒ การขอศึกษาปริญญาท่ีสองกระท าภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
      (๑) ต้องเป็นสาขาวิชาหรือปริญญาท่ีมีช่ือไม่เหมือนกับสาขาวิชา หรือปริญญาเดิมท่ี
ส าเร็จมาแล้ว 
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      (๒) มหาวิทยาลัยจะพิจารณา โอนหน่วยกิตในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตร
ปริญญาท่ีสองยกเว้นในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณา เห็นว่าผู้ศึกษาขาดความรู้ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งใน
หมวดวิชาดังกล่าว ก็อาจก าหนดให้ศึกษาเพิ่มเติมโดยไม่ถือเป็นหน่วยกิตสะสม 
      (๓) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาโอนหน่วยกิตวิชาท่ีได้ศึกษามาแล้วจากปริญญาเดิม 
      (๔) ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๒๕  ของจ านวน 
หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
 

หมวด ๑๒ 
การลาพักการศึกษา 

   ข้อ ๔๓ การลาพักการศึกษา 
      การลาพักการศึกษา หมายถึง การขอรักษาสถานภาพนักศึกษา ในกรณีท่ีนักศึกษามีความ
ประสงค์จะไม่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา หลังจากท่ีได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า๑  
ภาคการศึกษา ยกเว้นได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากอธิการบดี ซึ่งนักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องเพื่อขอรักษา
สภาพนักศึกษาต่อส านักงานทะเบียนและประมวลผล 
     ๔๓.๑ นักศึกษาขอลาพักการศึกษาได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
      (๑) เจ็บป่วยจนต้องรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าส่ังแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์จาก
โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน 
      (๒) มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัยท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ลาพักการศึกษา
ได้ 
      (๓) ได้รับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่น ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน 
      (๔) ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาได้ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
     ๔๓.๒ นักศึกษาท่ีขอลาพักการศึกษาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
      (๑) ระหว่างท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องช าระค่ารักษาสภาพ
การเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษามิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
      (๒) การนับระยะเวลาการศึกษาให้นับระยะเวลาท่ีขอลาพักอยู่ในระยะเวลา
การศึกษาด้วย ยกเว้นนักศึกษาท่ีลาพักเนื่องจากถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 
 

หมวด ๑๓ 
การย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา 

   ข้อ ๔๔ การย้ายคณะหรือเปล่ียนสาขาวิชา 
     ๔๔.๑ นักศึกษาท่ีประสงค์จะย้ายคณะหรือเปล่ียนสาขาวิชาจะต้องศึกษาอยู่ในคณะเดิมหรือ
สาขาวิชาเดิมไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดี ท้ังนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลา
พัก หรือถูกให้พักการศึกษาและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายมาก่อน 
     ๔๔.๒ ในการยื่นค าร้องขอย้ายคณะหรือเปล่ียนสาขาวิชา นักศึกษาต้องแสดงเหตุผล
ประกอบการจะอนุมัติหรือไม่ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี โดยผ่านความเห็นชอบจากคณบดี 
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     ๔๔.๓ การย้ายคณะหรือเปล่ียนสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง ต้องด าเนินการให้เสร็จส้ินก่อนการ
ลงทะเบียนประจ าภาคการศึกษานั้น ๆ 
     ๔๔.๔ เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปล่ียนสาขาวิชาใหม่แล้ว นักศึกษาต้อง
แสดงความจ านงว่ารายวิชาต่าง ๆ ท่ีได้ศึกษามาแล้วรายวิชาใดจะน ามาค านวณเพื่อหาค่า คะแนนเฉล่ียสะสม 
โดยผ่านการเห็นชอบจากคณบดีคณะท่ีนักศึกษาขอย้ายเข้าสังกัดใหม่ 
     ๔๔.๕ นักศึกษาท่ีย้ายคณะหรือเปล่ียนสาขาวิชาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนด 
   

หมวด ๑๔ 
การรับโอนนักศกึษา 

   ข้อ ๔๕ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ 
     ๔๕.๑ มหาวิทยาลัยสามารถรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง
วิทยะฐานะเข้ามาศึกษาต่อได้เมื่อคณะมีท่ีว่างและมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ 
     ๔๕.๒ คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีจะได้รับการพิจารณารับโอน 
      (๑) ไม่เป็นผู้ท่ีถูกส่ังให้พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมด้วยมีกรณี
กระท าความผิดทางวินัย 
      (๒) ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ ท้ังนี้
ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักและต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต่ ๒.๕๐ ขึ้นไป 
      (๓) นักศึกษาท่ีประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบสมัครถึง
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาท่ีประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อมกับแนบเอกสาร
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

บทเฉพาะกาล 
 ระเบียบนี้ไม่ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาก่อนวันประกาศใช้ระเบียบนี้  
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๓ 
 
 
 
         (ดร.สุชาติ   เมืองแก้ว) 
          นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                (ดร.สุชาติ   เมืองแก้ว) 
          
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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ภาคผนวก ข 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โครงสร้างหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2558) 
และหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 
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ภาคผนวก ค.  ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                     
พ.ศ. 2554 โครงสร้างหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2558) และหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 
 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พ.ศ. 2563) 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 ไม่น้อยกว่า 30 ไม่น้อยกว่า 30 
1) กลุ่มวิชาภาษา  ไม่น้อยกว่า 9 ไม่น้อยกว่า 9 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ

คณิตศาสตร์และเลือกอีก 
 ไม่น้อยกว่า 6 

ไม่น้อยกว่า 3 
ไม่น้อยกว่า 6 
ไม่น้อยกว่า 3 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 ไม่น้อยกว่า 99 ไม่น้อยกว่า 96 
1) วิชาแกน 
2) วิชาเฉพาะด้าน 

ไม่น้อยกว่า 24 
ไม่น้อยกว่า 60 

25 
66 

25 
63 

     -วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 30 33 51 
        -วิชาเลือก  33 12 

3) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
   และวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

 8 8 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 
รวม ไม่น้อยกว่า 120 ไม่น้อยกว่า 135 ไม่น้อยกว่า 132 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 85 มคอ.2 
 

 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 กับหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2558) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 

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

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

2. ช่ือปริญญา 
ภาษาไทยชื่อเต็ม  : วิทยาศาสตรบัณฑิต  
    (คณิตศาสตร์) 
ภาษาไทยชื่อย่อ  : วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(คณิตศาสตร์) 
ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม : Bachelor of Science 
         Program in Mathematics  
ภาษาอังกฤษชื่อย่อ  : B.Sc. (Mathematics) 

2. ช่ือปริญญา 
ภาษาไทยชื่อเต็ม  : วิทยาศาสตรบัณฑิต  
    (คณิตศาสตร์) 
ภาษาไทยชื่อย่อ  : วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(คณิตศาสตร์) 
ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม : Bachelor of Science 
         Program in Mathematics  
ภาษาอังกฤษชื่อย่อ  : B.Sc. (Mathematics) 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   4.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกและตระหนัก
ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีวินัยและ
ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม  
   4.2 มีความรู้ตามหลักการทฤษฎีในสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ นอกจากนี้มีความรู้ในสาขาอื่น เช่น 
คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ 
   4.3  มีทักษะทางปัญญา สามารถค้นหาข้อเท็จจริง 
วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข 
   4.4  มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
   4.5  มีทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
   4.6  มีทักษะด้านการทดลอง และการใช้เครื่องมือ
ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   4.1  มีคุณธรรม จริยธรรม ในการด ารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมาย ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและ
องค์กร 
   4.2  มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพได้เป็นอย่างดีตลอดจนมีความไฝ่รู้และสารถ
พัฒนาความรู้ใหม่โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  
   4.3  มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิด
วิ เคราะห์  สั ง เคร าะห์อย่ า งมี เ ห ตุผลและ คิด
สร้ างสรรค์นวัตกรรมตลอดจนเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาโดยใช้วิธีการและความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 
   4.4  มีความสามารุในการสังเกต และยอมรับ
ความจริงจากหลักฐาน ตามทฤษฎีท่ีปรากฎและมี
ค าอธิบายหลักฐานเหล่านั้นตามตรรกะในหลักวิชา 
   4.5  มีความพร้อมในการท างานอยู่เสมอและมี
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองพัฒนางานและ
พัฒนาสังคม 
   4.6  มีความสามารถในการช้ภาษาในการส่ือสาร
และใช้เทคโนโลยีได้ดี 
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   4.7  มีความสามาถสูง ในการน าความรู้ทาง
คณิตศาสตร์และสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์และ
น าเสนอข้อมูล 
   4.8  มีความสามารถในการบริหารจัดการและ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

5. หน่วยกิต 
     จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 
135 หน่วยกิต 

5. หน่วยกิต 
     จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 
132 หน่วยกิต 

6. โครงสร้างหลักสูตร 
     6.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
     6.2 หมวดวิชาเฉพาะ    
 6.2.1 วิชาแกน 25 หน่วยกิต 
 6.2.2 วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 
                   66 หน่วยกิต 
          6.2.3 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 
                  8 หน่วยกิต 

     6.3 เลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

6. โครงสร้างหลักสูตร 
     6.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
     6.2 หมวดวิชาเฉพาะ    
 6.2.1 วิชาแกน 25 หน่วยกิต 
 6.2.2 วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 
                  63 หน่วยกิต 
          6.2.3 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  
                  8 หน่วยกิต 

     6.3 เลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2558) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 
  ก. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป   ให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต   ก. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษา ให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษา ให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
0001101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและการสืบค้น               3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 
0001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 
0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
0001401 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการด ารงชีวิต                 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 
0001402 จิตวิทยาการด าเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
0002501 ท้องถิ่นศึกษา 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 
0002502 การเมืองการปกครองไทยและเบ้ืองต้นส าหรับชีวิต 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ให้เรียนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กับ คณิตศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
0002601 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานใน ชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 
0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

กลุ่มรายวิชาเลือก จ านวนที่เหลืออีก 3 หน่วยกิต  
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี ้

กลุ่มรายวิชาเลือก จ านวนที่เหลืออีก 3 หน่วยกิต  
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี ้

0002203 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6)  
0002301 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 
0002302 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 
0002303 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 
0002403 จริยธรรมกับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 
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0002404 สุนทรียศาสตร์กับชีวิต 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 
0002405 ดนตรีส าหรับชีวิต 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 
0002406 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 
0002503 ภูมิปัญญาไทยกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 
0002504 ประเทศไทยในสังคมโลก 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 
0002505 การเมืองการปกครองไทยในกระแส โลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 
0002506 กฎหมายเบื้องต้นส าหรับชีวิต 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 
0002507 การจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมประเทศไทย 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 
0002508 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 
0002509 หลักการประกอบธุรกิจเบ้ืองต้น 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 
0002602 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 
0002801 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 
0002802 วิทยาศาสตร์พื้นฐานกับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 
0002803 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ส าหรับด ารงชีวิต  3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 
0002804 ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 
0002805 เกษตรในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 
0002806 การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 
0002807 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 
0002808 เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีวิตในท้องถิ่น 
 
 
 
 

3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ  ให้เรียนไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต ข. หมวดวิชาเฉพาะ   ให้เรียนไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต 
   1) วิชาแกน  25 หน่วยกิต    1) วิชาแกน   25 หน่วยกิต 
4011105 ฟิสิกส์พื้นฐาน 
4011610 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 
4021102 เคมี 1 
4021103 ปฏิบัติการเคมี 1 
4021104 เคมี 2 
4021105 ปฏิบัติการเคมี 2 
4031101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 
4031103 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1 

3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 

เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4011105 
เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4011106 

คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 

ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 

3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 

4091101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4091103 3(3-0-6) 
4091401 แคลคูลัส 1 
4091402   แคลคูลัส 2 

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

เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4091101 
เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4091102 

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

  เพิ่มวิชาแกนจ านวน 7 วิชา  
  4031105 หลักชีววิทยา 3(3-0-6) 
  4031106 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1(0-2-1) 
     2)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    66 หน่วยกิต     2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    63 หน่วยกิต 
      - วิชาบังคับ 33 หน่วยกิต       - วิชาบังคับ 33 หน่วยกิต 
4091201 หลักการคณิตศาสตร์  3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4091109 3(3-0-6) 
4092301 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4092201 3(3-0-6) 
4092302 พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4092202 3(3-0-6) 
4092403 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4092301 3(3-0-6) 
4092404 สมการเชิงอนุพันธ ์ 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4092302 3(3-0-6) 
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4092405 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4092303 3(3-0-6) 
4092701 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4092601 3(3-0-6) 
4093406 ตัวแปรเชิงซ้อน 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4093304 3(3-0-6) 
4093407 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4093305  

และเปล่ียนหน่วยกิตเป็น 3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

4094901 สัมมนาคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4093801 3(3-0-6) 
4094802 โครงการวิจัย 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4094803 และเปล่ียนช่ือเป็น 

โครงงานวิจัย 
3(0-6-3) 

  เพิ่มวิชาบังคับจ านวน 6 วิชา  
  4092401 เรขาคณิตวิเคราะห์และการประยุกต์ 3(3-0-6) 
  4093501 โปรแกรมส าเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์ 3(2-2-6) 
  4093503 ทฤษฎีกราฟเบ้ืองต้นและการประยุกต์ 3(2-2-6) 
  4094502 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
  4094504 คณิตศาสตร์ส าหรับประมวลภาพดิจิตอลเบ้ืองต้น 

4093802 ระเบียบวิธีการวิจัยทางคณิตศาสตร์ 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

      -วิชาเลือก 33 หน่วยกิต        - วิชาเลือก 27 หน่วยกิต 
4091601 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4091110 3(3-0-6) 
4091602 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4091111 3(3-0-6) 
4091603 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) เปล่ียนช่ือเป็น คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี

สารสนเทศและเปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4091505 
3(3-0-6) 

4091604 คณิตศาสตร์ส าหรับการประกันภัย 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 3(3-0-6) 
4091605 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4091104 3(3-0-6) 
4092303 พีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4092203 3(3-0-6) 
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4092202 ทฤษฎีจ านวน 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4092206 3(3-0-6) 
4092203 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 3(3-0-6) 
4092204 ระบบจ านวน 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 3(3-0-6) 
4092501 เรขาคณิตเบ้ืองต้น 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 3(3-0-6) 
4092612 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4092506 3(3-0-6) 
4093102 ประวัตขิองคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 3(3-0-6) 
4093251 ทฤษฎีเซต 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4092207 3(3-0-6) 
4093304 ก าหนดการเชิงเส้น 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 3(3-0-6) 
4093305 พีชคณิตนามธรรม 2 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4093204 3(3-0-6) 
4093306 ทฤษฎีสมการ 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 3(3-0-6) 
4093307 ทฤษฎีรหัส 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 3(3-0-6) 
4093408 ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 3(3-0-6) 
4093409 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4093306 3(3-0-6) 
4093410 แคลคูลัสข้ันสูง 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4093307 และ 

เปล่ียนช่ือวิชาเป็นแคลคูลัสขั้นสูงและการประยุกต์ 
3(3-0-6) 

4093502 รากฐานเรขาคณิต 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 3(3-0-6) 
4093504 เรขาคณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  3(3-0-6) 
4093606 คณิตเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 3(3-0-6) 
4093608 โปรแกรมส าเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 3(2-2-5) 
4093609 การสร้างตัวแบบและการจ าลองสถานการณ์ 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 3(3-0-6) 
4093702 ทฤษฎีกราฟเบ้ืองต้น 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  3(3-0-6) 
4093703 สถิติวิเคราะห์1 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 3(3-0-6) 
4093704 สถิติวิเคราะห์ 2 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 3(3-0-6) 
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4093705 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 3(3-0-6) 
4093706 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 3(3-0-6) 
4093707 ทฤษฎีเกม 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 3(3-0-6) 
4093708 ทฤษฎีดอกเบ้ีย 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 3(3-0-6) 
4093709 สถิติและการวิจัย 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4093602 3(3-0-6) 
4093710 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 3(3-0-6) 
4093711 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 3(3-0-6) 
4094411 การวิเคราะหเ์ชิงเวกเตอร์ 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 3(3-0-6) 
4094412 การวิเคราะหเ์ชิงจริงเบ้ืองต้น 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 3(3-0-6) 
4094413 การวิเคราะหเ์ชิงซ้อนเบ้ืองต้น 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 3(3-0-6) 
4094414 การวิเคราะหเ์ชิงจริง 1 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 3(3-0-6) 
4094415 การวิเคราะหเ์ชิงจริง 2 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 3(3-0-6) 
4094416 การวิเคราะหเ์ชิงซ้อน 1 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 3(3-0-6) 
4094417 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 2 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 3(3-0-6) 
4094504 เรขาคณิตนอกแบบยูคลิด 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 3(3-0-6) 
4094505 เรขาคณิตเชิงภาพฉาย 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 3(3-0-6) 
4094506 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 3(3-0-6) 
4094507 โทโพโลยีเบ้ืองต้น 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4093402 และ 

เปล่ียนช่ือวิชาเป็น ทอพอโลยีเบ้ืองต้น 
3(3-0-6) 

4094610 ทฤษฎีสินค้าคงคลัง 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 3(3-0-6) 
4094611 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 3(3-0-6) 
4094903 การศึกษาปัญหาพิเศษทางคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 3(3-0-6) 
4094905 การศึกษาอิสระ 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 3(3-0-6) 
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4094606 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 3(3-0-6) 
  เพิ่มวิชาเลือกจ านวน 7 วิชา  
  4092507 การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยวูลแฟรม

แอลฟา 
3(2-2-5) 

  4093205 ทฤษฎีกรุปสมมาตรและการประยุกต์ 3(2-2-5) 
  4093506 ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
  4091105 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 

4091106 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2 
4091107 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 
4091108 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 

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

3)  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 8 หน่วยกิต 3)  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 8 หน่วยกิต 
4094801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 2(90) เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4094701 2(90) 
4094803 การเตรียมพร้อมสหกิจศึกษา 2(90) เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4094702 2(90) 
4094802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 6(450) เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4094703 6(450) 
4094804 สหกิจศึกษา 6(450) เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4094704 6(450) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2558) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  
1) วิชาแกน 1) วิชาแกน 
   4011107 ฟสิกิสพ์ื้นฐาน    3(3-0-6) 
 เลขนัยส าคัญ  ความคลาดเคล่ือนจากการวัด ปริมาณทางฟิสิกส์  กฎการเคล่ือนท่ี
ของนิวตัน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความร้อน  ความจุความร้อน  การขยายตัวเนื่องจาก
ความร้อน  การถ่ายเทความร้อน 

4011105 ฟิสิกส์พื้นฐาน     3(3-0-6)) 
เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4011105 และค าอธิบายรายวิชา 
 วิธีการทางวิทยาศาสตร์และภาพรวมของฟิสิกส์ กลศาสตร์ การส่ัน
และคล่ืนอุณหพลศาสตร์ หลักการเบ้ืองต้นของไฟฟ้า สภาวะแม่เหล็กและ
แม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ และแนวคิดฟิสิกส์ยุคใหม่ 
 
 

4011108 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน   1(0-3-0)  
 ฝึกปฏิบัติการการใช้เครื่องมือพื้นฐาน ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ 
กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน พลังงานและโมเมนตัม ความร้อนและคล่ืนกล 

4011106 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน   1(0-3-1)  
เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4011106 และค าอธิบายรายวิชา 
 ฝึกปฏิบัติการการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในฟิสิกส์พื้นฐาน ซึ่ง
ประกอบด้วยการทดลองต่าง ๆ ทางด้าน กลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ คล่ืน 
ไฟฟ้า สภาวะแม่เหล็ก ทัศนศาสตร์ และฟิสิกส์ยุคใหม่ 
 

  4021102 เคมี 1  3(3-0-6) 
 โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟและทรานสิชัน พันธะ
เคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลายและคอลลอยด์ 
 
 
 

คงเดิม 
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4021103 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-0) 
 หลักปฏิบัติและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี อุปกรณ์และเทคนิคการใช้
อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเคมี สารเคมีและสัญลักษณ์อันตราย เทคนิคการช่ังสาร การแยก
ของผสม การแยกสารด้วยวิธีโครมาโทกราฟี การสกัดสารเบื้องต้น การเตรียมสารละลาย 
ปฏิกิริยาเคมี ปริมาณสัมพันธ์ การหาจุดเดือดของสารละลาย คอลลอยด์ 
 
 

คงเดิม 

4021104 เคมี 2 (3-0-6) 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4021102 เคมี 1 สมดุลเคมี กรด เบส เกลือ บัฟเฟอร์ 
อุณหพลศาสตร์ เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์ เคมีนิวเคลียร์  
 

คงเดิม 

4021105 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-0) 
 สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก การไทเทรตกรด-เบส อินดิเคเตอร์ pH และสารละลาย
บัฟเฟอร์ ความร้อน เซลล์กัลวานิก เซลล์อิเล็กโทรไลต์ การทดสอบสารประกอบอินทรีย์
เบ้ืองต้น  
 

คงเดิม 

4031101 ชีววิทยาทั่วไป 1    3(3-0-6) 
 หลักชีววิทยาพื้นฐาน สารประกอบทางเคมีในส่ิงมีชีวิต สมบัติของส่ิงมีชีวิต 
วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต เซลล์และเนื้อเยื่อ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต การจ าแนก
ประเภทส่ิงมีชีวิต ส่ิงมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อมการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม และ
หลักการส ารวจระบบนิเวศในท้องถิ่น  
 
 

ยกเลิก 
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4031103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1   1(0-2-1) 
 ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการชีววิทยา การใช้กล้องจุลทรรศน์ ปฏิบัติการ
สารประกอบทางเคมีในส่ิงมีชีวิต สมบัติของส่ิงมีชีวิต วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต เซลล์และ
เนื้อเย่ือ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต การจ าแนกประเภทส่ิงมีชีวิต ส่ิงมีชีวิตกับสภาวะ
แวดล้อม การจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม และการส ารวจระบบนิเวศในท้องถิ่น 
 

ยกเลิก 

 เพิ่มรายวิชา 
4031105 หลักชีววิทยา       3(3-0-6) 
 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ สมบัติของส่ิงมีชีวิต สารประกอบอินทรีย์
ของส่ิงมีชีวิต เซลล์และการแบ่งเซลล์  โครงสร้างและเนื้อเยื่อพืช เนื้อเยื่อ
สัตว์และการจัดระบบการท างาน หลักพื้นฐานของเมแทบอลิซึม การสืบพันธุ์
และการเจริญเติบโต พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ การจัดจ าแนกส่ิงมีชีวิต 
พฤติกรรมของสัตว์ และนิเวศวิทยา 
 

 เพิ่มรายวิชา 
4031106 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา   1(0-2-1) 
 ปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์และการใช้กล้องจุลทรรศน์ สาร
โมเลกุลของส่ิงมีชีวิต เซลล์และการแบ่งเซลล์ เนื้อเยื่อพืชและเนื้อเยื่อสัตว์ 
เอนไซม์และเมแทบอลิซึม การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต พันธุศาสตร์ การ
จัดจ าแนกส่ิงมีชีวิต พฤติกรรมของสัตว์ และการส ารวจระบบนิเวศ 
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4091401 แคลคูลัส 1  3(3-0-6) 
 ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์  ฟังก์ชันผกผัน อินทิกรัล
จ ากัดเขต และทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัส 
 

4091101 แคลคูลัส 1  3(3-0-6) 
เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4091101 และค าอธิบายรายวิชา 

 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน อนุพันธ์
ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว การประยุกต์อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ฟังก์ชันหลายตัว
แปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร และ อนุพันธ์ย่อย 
 
 

4091402 แคลคูลัส 2  3(3-0-6) 
 เทคนิคการอินทิเกรต (ฟังก์ชันตัวแปรเดียว) การอินทิเกรตเชิงตัวเลข ล าดับและ
อนุกรมเวกเตอร์และเรขาคณิต ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ ฟังก์ชันหลาย         ตัวแปร 
 

4091102 แคลคูลัส 2  3(3-0-6) 
เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4091102 และเปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 
 อนุกรมอนันต์ ปริพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์ และการประยุกต์ 
 

4091101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน    3(3-0-6) 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน จ านวนจริง เลขยกก าลัง ราก นิพจน์พีชคณิต พหุนามการ

แยกตัวประกอบ สมการ อสมการ ระบบพิกัดฉาก กราฟเส้นตรงระบบสมการเส้นตรง
สองตัวแปร กราฟอสมการเส้นตรงสองตัวแปร ฟังก์ชันและสัญลักษณ์ของฟังก์ชัน 
ฟังก์ชันพหุนาม พีชคณิตของฟังก์ชัน ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ลอการิทึม กราฟของ
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ลอการิทึม ฟังก์ชันลอการิทึมธรรมชาติ สมบัติลอการิทึม 

4091103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน    3(3-0-6) 
เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4091103 ค าอธิบายรายวิชาคงเดิม 

 คณิตศาสตร์พื้นฐาน จ านวนจริง เลขยกก าลัง ราก นิพจน์พีชคณิต 
พหุนามการแยกตัวประกอบ สมการ อสมการ ระบบพิกัดฉาก กราฟเส้นตรง
ระบบสมการเส้นตรงสองตัวแปร กราฟอสมการเส้นตรงสองตัวแปร ฟังก์ชัน
และสัญลักษณ์ของฟังก์ชัน ฟังก์ชันพหุนาม พีชคณิตของฟังก์ชัน ฟังก์ชัน
เอกซ์โพเนนเชียล ลอการิทึม กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ลอการิทึม 
ฟังก์ชันลอการิทึมธรรมชาติ สมบัติลอการิทึม 
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2) วิชาเฉพาะด้าน 2) วิชาเฉพาะด้าน 

 วิชาบังคับ  วิชาบังคับ 

4091201 หลกัการทางคณิตศาสตร์   3(3-0-6) 
 โครงสร้างคณิตศาสตร์  ตรรกศาสตร์และวิธีพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ เซต 
ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ระบบจ านวนจริง (เน้นการพิสูจน์) 
 

4091109 หลักการทางคณิตศาสตร์   3(3-0-6) 
เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4091109 และเปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 
 ตรรกศาสตร์เชิงสัญลักษณ์ และระเบียบวิธีการพิสูจน์โดยใช้แบบจาก
หัวข้อ เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และทฤษฎีจ านวนเบ้ืองต้น 
 

4092301 พีชคณิตเชิงเส้น 1    3(3-0-6) 
 เวกเตอร์และปริภูมิเวกเตอร์ เมทริกซ์และการแปลงเชิงเส้น ค่าเฉพาะเวกเตอร์
เฉพาะ รูปแบบเชิงเส้นคู่  รูปแบบก าลังสอง ผลคูณสเกลาร์ ออโทโกนัลลิต้ีและสามารถใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์หาค าตอบเบื้องต้นได้ 

4092201 พีชคณิตเชิงเส้น 1    3(3-0-6) 
เปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 
 เมทริกซ์  และดีเทอร์มิแนนต์  ระบบสมการเชิงเ ส้นและการ
ด าเนินการขั้นมูลฐาน ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าเฉพาะและ
เวกเตอร์เฉพาะ การประยุกต์ได้ 
 

4092302 พีชคณิตนามธรรม 1    3(3-0-6) 
 กรูป สับกรูป กรูปแฟคเตอร์ ทฤษฎีโฮโมเมอร์ฟิซึม ทฤษฎีบทของโคชี ผลคูณ
โดยตรง กรูปอาบีเลียน กรูปสมมาตร การแยกวัฏจักร ริง อินทิกรัลโดเมน 

4092202 พีชคณิตนามธรรม 1    3(3-0-6) 
เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4092202 และเปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 
 กรุป ริง ฟิลด์ และการประยุกต์ 
 

4092403 แคลคูลัส 3     3(3-0-6) 
 เวกเตอร์และเรขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิ 3 มิติว่าด้วย เส้นตรง เส้นโค้ง ระนาบ
และผิว อนุพันธ์ย่อย อินทิกรัลสองช้ัน อินทิกรัลสามช้ันและการประยุกต์ อินทิกรัลสาม
ช้ันในระบบพิกัดทรงกระบอกและทรงกลม และสามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คณิตศาสตร์หาค าตอบเบื้องต้นได้ 

4092301 แคลคูลัส 3     3(3-0-6) 
เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4092301 และเปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 
 อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ระบุทิศทางการประยุกต์
ของอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธ์หลายช้ัน ระบบพิกัดและการ
หาปริพันธ์ในระบบต่าง ๆ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ์ 
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4092404 สมการเชิงอนพุนัธ์    3(3-0-6) 
 ธรรมชาติและการเกิดสมการ  สมการอันดับหนึ่งและการประยุกต์ ทฤษฎีต่าง ๆ  
เกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น  สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับ n ท่ีมีสัมประสิทธิ์
เป็นค่าคงท่ี ผลการแปลงลาปลาซ ผลการแปลงลาปลาซผกผัน การแก้สมการเชิงอนุพันธ์
เชิงเส้นโดยใช้การแปลงลาปลาซ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ และสามารถใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์หาค าตอบ เบ้ืองต้นได้ 
 
 

4092302 สมการเชิงอนุพันธ ์    3(3-0-6) 
เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4092302 และเปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 
 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง สมการ
เชิงอนุพันธ์อันดับสูงและการประยุกต์ อนุกรม ฟูเรียร์ ข้อปัญหาค่าของ
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 

4092405 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์   3(3-0-6) 
 ระบบจ านวนจริงและระบบจ านวนเชิงซ้อน  ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ และ
อินทิกรัล 

4092303 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์   3(3-0-6) 
เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4092303 และเปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 
 ระบบจ านวนจริง ทอพอโลยีบนเส้นจ านวนจริง ล าดับของจ านวน
จริง ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ และปริพันธ์ รีมันน์ อนุกรมของ
จ านวนจริง 
 

 เพิ่มรายวิชา 
4092401 เรขาคณิตวิเคราะห์และการประยุกต์  3(3-0-6) 
 ระบบพิกัดฉาก สมการเส้นตรง ภาคตัดกรวย การปรับสมการให้อยู่
ในรูปอย่างง่าย พิกัดเชิงขั้ว สมการอิงตัวแปรเสริม เวกเตอร์และเรขาคณิตใน
ปริภูมิ 3 มิติ พื้นผิวก าลังสอง โปรแกรม GeoGebra 
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4092701 ความน่าจะเป็นและสถิติ   3(3-0-6) 
 ความน่าจะเป็น การแปรสุ่ม (Random variable) การแจกแจงความน่าจะเป็น 
( Probability distribution) ก า ร ค า ด ค ะ เ น ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  ( Mathematical 
expectation) การแจกแจงค่าท่ีได้จากตัวอย่าง (Sampling distribution) หลักการ
ประมาณ (Estimation) การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis testing) 

4092601 ความน่าจะเป็นและสถิติ   3(3-0-6) 
เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4092601 และเปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 
 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น 
การแจกแจงแบบสุ่มท่ีส าคัญ การประมาณค่า ช่วงแห่งความเช่ือมั่น การ
ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอย ค่าสหสัมพันธ์ 
การทดสอบไคสแควร์ สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ 
 
 

4093406 ตัวแปรเชิงซ้อน    3(3-0-6) 
 จ านวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์สมการโคชี-รีมันน์การต่อเนื่องวิเคราะห์ทฤษฎี
บทของโคชีหลักมอดุลัสสูงสุด ทฤษฎีบทของลียูวีล ทฤษฎีบทส่วนตกค้างและการประเมิน
ค่าปริพันธ์จริง หลักอาร์กิวเมนต์ทฤษฎีบทของรูเช การส่งคงแบบ 
 

4093304 ตัวแปรเชิงซ้อน    3(3-0-6) 
เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4093304 และเปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 
 ระบบจ านวนเชิงซ้อน การหาอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ อนุกรมลอ
เรนต์ และทฤษฎีบทส่วนตกค้างและการประยุกต์ การส่งคงรูป 

4093407 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข    3(3-0-6) 
 อนุกรมเทเลอร์ การประมาณค่าและค่าคลาดเคล่ือนของอนุกรมเทเลอร์ การ
บรรจุของตัวเลขในคอมพิวเตอร์ ค่าคลาดเคล่ือนการหารากของสมการ อินเทอร์โพเลช่ัน
การหาค่าเชิงตัวเลขของการอินทิเกรตและดิฟเฟอเรนซิเอทการหารากของระบบสมการ
เชิงเส้น 

4093305 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข    3(2-2-5) 
เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4093305 และเปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 
 การวิเคราะห์ความคลาดเคล่ือน ผลเฉลยของสมการแบบไม่เชิงเส้น 
ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วงการประมาณค่า
ก าลังสองน้อยท่ีสุด อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของ
สมการเชิงอนุพันธ์ และประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านคณิตศาสตร์ใน
การหาผลเฉลยเชิงตัวเลข 
 
 
 

122                                                         มคอ.2 



 102 มคอ.2 
 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2558) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 
 เพิ่มรายวิชา 

4093501 โปรแกรมส าเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 
 การสร้างสเกล่าร์ เวกเตอร์และเมทริกซ์ พหุนาม การด าเนินการทาง
คณิตศาสตร์ การแก้ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์พิเศษ  การวาดกราฟสอง
มิติและสามมิติ และการแก้ปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์ เช่น โปรแกรมไซน์
แลป (Scilab) 
 

 เพิ่มรายวิชา 
4093503 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้นและการประยุกต์  3(3-0-6) 
 จุดก าเนิดของทฤษฎีกราฟ  กราฟต้นไม้  ออยเลอร์เรียนและฮามิล
โทเนียนกราฟ พลานาลิต้ีและภาวะคู่ การระบายสีของกราฟ  ไดกราฟแมท
ช่ิง ทฤษฎีกราฟส าหรับวงจรไฟฟ้า การประยุกต์ทฤษฎีกราฟในชีวิตประจ าวัน 
เช่น การจัดสรรทรัพยากร การแก้ปัญหาแบ่งของเหลวในถังตวง การหา
เส้นทางท่ีส้ันท่ีสุด 
 

4094901 สัมมนาคณิตศาสตร์    3(3-0-6) 
 สัมมนาในเรื่องท่ีนักศึกษาสนใจท่ีเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ ให้อยู่ใน 
ดุลพินิจของผู้สอน 

4093801 สัมมนาคณิตศาสตร์    3(3-0-6) 
เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4093801 
 สัมมนาในเรื่องท่ีนักศึกษาสนใจท่ีเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ ให้อยู่ใน 
ดุลพินิจของผู้สอน 
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 เพิ่มรายวิชา 

4094502 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 
 การเก็บรวมรวมข้อมูล การสร้างตัวแบบ การตรวจสอบตัวแบบ ตัว
แบบต่อเนื่อง ตัวแบบไม่ต่อเนื่อง ตัวแบบเป็นคาบ การสร้างตัวแบบท่ี
เหมาะสมกับข้อมูล การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางคณิตศาสตร์ในการหา
ค าตอบตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ และการประยุกต์แนวคิดทางคณิตศาสตร์ใน
การวางแผนทางการเงินและการจัดสรรสินทรัพย์ 
 

 เพิ่มรายวิชา 
4094504 คณิตศาสตร์ส าหรับประมวลภาพดิจิตอล 3(3-0-6) 
 พื้นฐานภาพดิจิตอล การปรับปรุงภาพ การกรองภาพ การหา
ขอบภาพ การแปลงทางเรขาคณิตของภาพ แบบจ าลองสี ลักษณะภาพ การ
แบ่งส่วนภาพ การแทนและอธิบายภาพ โปรแกรม Scilab 
 

 เพิ่มรายวิชา 
4093802 ระเบียบวิธีการวิจัยทางคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 
 ศึกษาระเบียบแบบแผนวิจัยทางคณิตศาสตร์การก าหนดปัญหาวิจัย 
การเขียนโครงงานวิจัย วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง การสร้างเครื่องมือ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย การเขียนรายงาน
การวิจัยและน าเสนองานวิจัย 
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4094902 โครงการวิจัย     3(0-6-3)  
 การค้นคว้าวิจัยและน าเสนอผลงาน ในหัวข้อและโดยวิธีการท่ีได้รับความเห็นชอบ
จากสาขาวิชา 

4094803 โครงงานวิจัย     3(0-6-3) 
เปล่ียนช่ือเป็นโครงงานวิจัยและเปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 
 การท าการวิจัยโดยค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อแสดงให้เห็น
ชัดเจนว่านักศึกษาสามารถประยุกต์วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์และใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และสามารถ
รายงานผลงานวิจัยตามหลักการเขียนบทความทางวิชาการได้ 
 

 วิชาเลือก  วิชาเลือก 
 เพิ่มรายวิชา 

4091105 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 3(3-0-6) 
 จ านวนจริง เลขยกก าลัง พหุนามการแยกตัวประกอบ สมการ 
อสมการ ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันค่าจริงตัวแปรเดียว 
อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์ 
 

 เพิ่มรายวิชา 
4091106 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2 3(3-0-6) 
 ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลาย          
ตัวแปร อนุพันธ์ย่อยปริพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันและการ
ประยุกต ์
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 เพิ่มรายวิชา 

4091107 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1  3(3-0-6) 
 เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ จ านวนเชิงซ้อน เรขาคณิตวิเคราะห์ 
ฟังก์ชัน  ลิมิและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ 
 
 

 เพิ่มรายวิชา 
4091108 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2  3(3-0-6) 
 ปริพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์ ภาคตัดกรวย ระบบพิกัดเชิงขั้ว 
ปริพันธ์จ ากัดเขตและการประยุกต์ 
 
 

4091601 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ 1  3(3-0-6) 
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ บทประยุกต์ของอนุพันธ์ อนุพันธ์ย่อย 

อินทิกรัล อินทิกรัลของฟังก์ชันชนิดต่าง ๆ อินทิกรัลจ ากัดเขตและไม่จ ากัดเขต 
 
 

4091110 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ 1  3(3-0-6) 
เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4091110 

 

4091602 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ 2  3(3-0-6) 
 เทคนิคการอินทิเกรต อินทิเกรตหลายช้ัน สมการเชิงอนุพันธ์อันดับ 1 และอันดับ 
n สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย เทคนิคการแก้สมการเชิงอนุพันธ์ การแปลงลาปลาซ 
 
 
 

4091111 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ 2  3(3-0-6) 
เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4091111 
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4091603 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์   3(3-0-6) 
 ศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ระบบเลขฐาน 
ต่าง ๆ โดยเฉพาะเลขฐาน 2, 8, 16 เมทริกซ์ และดีเทอร์มินันท์ พีชคณิตบูลีน 

4091505 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       3(3-0-6) 
เปล่ียนค าอธิบายรายวิชาปล่ียนช่ือวิชาและรหัสวิชา 
 ศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ พีชคณิตบูลีน เซต ความสัมพันธ์
และฟังก์ชัน ระบบเลขฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะเลขฐาน 2,8,16 เมทริกซ์และดี
เทอร์มินันท์ การนับและความสัมพันธ์เวียนเกิด (Recurrence Relations) 
ทฤษฎีกราฟ ต้นไม้และการแยกจ าพวก (Tree and Sorting) วงจรเชิง       
วิธีจัดหมู ่
 

4091604คณิตศาสตร์ส าหรับการประกันภัย   3(3-0-6) 
 มโนมติพื้นฐานของการประกันภัย  ปัญหาชีวิตและการด ารงชีวิต ความรู้ท่ัวไป 
เกี่ยวกับการประกันชีวิต ความเป็นมาและหลักการของการประกันชีวิต เบี้ยประกันและ
การคิดเบี้ยประกัน แบบแผนของงานประกันชีวิต ข้อจ ากัดและข้อยกเว้น ดอกเบี้ยทบต้น 
และรายปี ค่าสะสมและค่าปัจจุบัน อัตราส่วนลดของดอกเบี้ย และอัตราส่วนลดของ 
ดอกเบ้ียรายปี การปล่อยเงินกู้โดยผ่อนช าระเป็นงวด ๆ 
 

ยกเลิก 

4091605 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 
ศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ พีชคณิตบูลีน เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 

ระบบเลขฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะเลขฐาน 2,8,16 เมทริกซ์และดีเทอร์มินันท์ การนับและ
ความสัมพันธ์เวียนเกิด (Recurrence Relations) ทฤษฎีกราฟ ต้นไม้และการแยกจ าพวก 
(Tree and Sorting) วงจรเชิงวิธีจัดหมู ่

4091104 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
เปล่ียนค าอธิบายรายวิชาและรหัสวิชา 
 ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล พีชคณิตบูลีน ระบบเลขฐาน เซต 
ระบบจ านวน เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ทฤษฎี
กราฟเบ้ืองต้น  
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4092303 พีชคณิตเชิงเส้น 2     3(3-0-6) 
ทบทวนเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับเมทริกซ์ การเปล่ียนฟอร์มของเมทริกซ์ซึ่งไม่ใช่เมทริกซ์เอกฐาน
เป็นเมทริกซ์สามเหล่ียมและเมทริกซ์เฉียง ทฤษฎีบทของค่าไอเกนและเวกเตอร์ไอเกน การ
ใช้เมทริกซ์ศึกษาเกี่ยวกับเวกเตอร์สเปชนามธรรม ฟังก์ชันของเมทริกซ์ และสามารถใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์หาค าตอบเบื้องต้นได้ 
 

4092203 พีชคณิตเชิงเส้น 2    3(3-0-6) 
เปล่ียนรหัสเป็น  4092203 ช่ือวิชา หน่วยกิต และค าอธิบายรายวิชาคงเดิม 
 

4092202 ทฤษฎีจ านวน      3(3-0-6) 
 การหารลงตัว จ านวนเฉพาะ สมภาค ทฤษฎีบทส่วนตกค้าง ก าลังสอง สมการไดโอ
แฟนไทน์ ฟังก์ชันของออยเลอร์ สัญลักษณ์ของเลอจองด์ บทต้ังของเกาส์ สัญลักษณ์ของ      
ยาโคนบ ี
 

4092206 ทฤษฎีจ านวน     3(3-0-6) 
เปล่ียนรหัสวิชาเป็น 4092206 ช่ือวิชา หน่วยกิต และค าอธิบายรายวิชา         
คงเดิม 

 

4092203 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์    3(3-0-6) 
 โครงสร้างคณิตศาสตร์ กระบวนการของเหตุและผล ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ ของ
ข้อความบ่งปริมาณ การอนุมานและการพิสูจน์ โครงสร้างทางคณิตศาสตร์ของระบบเซต 
โครงสร้างทางคณิตศาสตร์ของระบบจ านวนและแนวคิดทางคณิตศาสตร์  
 

ยกเลิก 

4092204 ระบบจ านวน      3(3-0-6) 
 จ านวนและตัวเลข โครงสร้างของระบบจ านวน การด าเนินการทวิภาคและสมบัติ
ทางพีชคณิตของจ านวนนับ จ านวนเต็ม จ านวนตรรกยะและจ านวนจริง ทฤษฎีบทของ
จ านวนจริงและการพิสูจน์ สมการและอสมการของจ านวนจริง ค่าสัมบูรณ์ของจ านวนจริง
และจ านวนเชิงซ้อน 
 
 

ยกเลิก 
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4092501 เรขาคณิตเบื้องต้น     3(3-0-6) 

เรขาคณิตแบบยูคลิด เรขาคณิตเชิงไฮเพอร์โบลา เรขาคณิตเชิงวงรี เรขาคณิตทรง
กลม พัฒนาการเรขาคณิตเชิงภาพฉายในแง่ระบบสัจพจน์ 

ยกเลิก 

4093205 ทฤษฎีเซต      3(3-0-6) 
การสร้างทฤษฎีเซตโดยอาศัยระบบสัจพจน์ สัจพจน์ของการเลือก เซต อันดับ จ านวนเชิง
การนับ จ านวนเชิงอันดับท่ี 
 

4092207 ทฤษฎีเซต     3(3-0-6) 
เปล่ียนรหัสเป็น  4092207 ช่ือวิชา หน่วยกิต และค าอธิบายรายวิชาคงเดิม 
 

4092612 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย     3(3-0-6) 
 การนับและความสัมพันธ์เวียนบังเกิด ทฤษฎีกราฟ การแทนกราฟด้วยเมทริกซ์ 
เมทริกซ์ต้นไม้และการแยกจ าพวกข่ายงาน พีชคณิตแบบบูลและวงจรเชิงวิธีจัดหมู่ ออโต
มาต้า ไวยากรณ์ และภาษาระบบเชิงพีชคณิตโพเซตและแลตทิต 

4092506 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย    3(3-0-6) 
เปล่ียนรหัสเป็น  4092506 ช่ือวิชา หน่วยกิต และค าอธิบายรายวิชาคงเดิม 
 

 เพิ่มรายวิชา 
4092507 การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยวูลแฟรมแอลฟา 
       3(2-2-5) 
 ประวัติและท่ีมาของวูลแฟรมแอลฟา การใช้วูลแฟรมแอลฟาแก้
โจทย์ปัญหาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ แคลคูลัส อนุกรมทางคณิตศาสตร์ การ
แก้ระบบสมการ การแก้สมการเชิงอนุพันธ์ และจัดให้มีการฝึกปฏิบัติการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยวูลแฟรมแอลฟา 

4093102 ประวัติคณิตศาสตร์     3(3-0-6) 
คณิตศาสตร์ว่าด้วยระบบจ านวนของชาติต่าง ๆ ต้ังแต่สมัยก่อนศตวรรษท่ี 17

ปรัชญาคณิตศาสตร์และแนวคิดบางประการเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ปัจจุบัน ให้ศึกษาถึง
ประวัติและผลงานเด่น ๆ ของนักคณิตศาสตร์ท่ีส าคัญ ๆ ตลอดจนให้ทราบความเป็นมาของ
การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ในประเทศไทย 

ยกเลิก 



 109 มคอ.2 
 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2558) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 
4093304 ก าหนดการเชิงเส้น     3(3-0-6) 

พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับก าหนดการเชิงเส้น ปัญหาก าหนดการเชิงเส้นผล
เฉลยโดยกราฟ ระเบียบวิธีซิมเพลกซ์ ปัญหาคู่เสมอกัน สภาพเส่ือมคลาย ก าหนดการเชิง
จ านวนเต็ม การประยุกต์ของก าหนดการเชิงเส้น กับปัญหาต่าง ๆ และสามารถใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์หาค าตอบเบ้ืองต้นได้ 

ยกเลิก 

4093305 พีชคณิตนามธรรม 2     3(3-0-6) 
 ทฤษฎีบทของซิโลว์ วง อุดมคติ โดเมนแบบยูคลิด วงพหุนาม สนามสนาม
ภาคขยาย ทฤษฎีบทของกาลัวส์ และทฤษฎีโครงสร้างไฮเพอร์ 

4093204 พีชคณิตนามธรรม 2    3(3-0-6) 
เปล่ียนรหัสเป็น  4093204 ช่ือวิชา หน่วยกิต และค าอธิบายรายวิชาคงเดิม 

 
4093306 ทฤษฎีสมการ      3(3-0-6) 
 สมการพหุนาม สมบัติของสัมประสิทธิ์และรากของสมการ สมการก าลังสอง 
สมการก าลังสาม สมการก าลังส่ี การประมาณรากสมการ  และสามารถใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์หาค าตอบเบ้ืองต้นได้ 

ยกเลิก 

4093307 ทฤษฎีรหัส      3(3-0-6) 
รหัส ความคลาดเคล่ือนและอัตราเร็วของข่าวสาร  ความเช่ือถือได้ พีชคณิตบน

รหัส รหัสเชิงเส้น การใช้เมทริกซ์ในรหัสเชิงเส้น แมกซิมัมไลลิฮูดส าหรับรหัสเชิงเส้น
ขอบเขตของรหัส รหัสสมบูรณ์ รหัสชามมิงรหัสขยาย รหัสโกเลย์ รหัสไซคลิก 

ยกเลิก 

 เพิ่มรายวิชา 
4093205 ทฤษฎีกรุปสมมาตรและการประยุกต์  3(2-2-5) 
 ทฤษฎีกรุป กรุปการซ้ ารูป 1 ทิศทาง กรุปการซ้ ารูป 2 ทิศทาง กรุ
ปการซ้ ารูป 3 ทิศทาง การประยุกต์เพื่องานออกแบบลวดลาย งาน
สถาปัตยกรรม การประยุกต์กับโครงสร้างโมเลกุลในเคมี ปฏิบัติการการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรม Geogebra เพื่อสร้างสรรค์งานกรุปสมมาตร 
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4093408 ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์   3(3-0-6) 

มุมและการวัดมุม สัดส่วนตรีโกณมิติตรีโกณคณิตของมุมส าคัญ การแก้สามเหล่ียม 
เรเดียนและองศา ฟังก์ชันของมุมรอบจุดศูนย์กลางของวงกลม ฟังก์ชันของมุมประกอบ 
ฟังก์ชันของมุมพหุคูณ การแปลงฟังก์ชันผลคูณเป็นผลบวกหรือผลต่าง ความสัมพันธ์
ระหว่างด้านและมุมของสามเหล่ียม ความสูงและระยะทาง ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน 

ยกเลิก 

4093409 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย     3(3-0-6) 
 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์
เชิงวงรีสมการเชิงอนุพันธ์เชิงไฮเพอร์โบลา สมการเชิงอนุพันธ์เชิงพาราโบลา อินทิกรัลของ
อนุพันธ์ และสามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์หาค าตอบเบื้องต้นได้ 

4093306 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย    3(3-0-6) 
เปล่ียนรหัสเป็น  4093306 ช่ือวิชา หน่วยกิต และค าอธิบายรายวิชาคงเดิม 

 

4093410 แคลคูลัสชั้นสูง     3(3-0-6) 
แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ของเวกเตอร์ แคลคูลัสอินทิกรัลของเวกเตอร์  ฟังก์ชันแกมมา 

และฟังก์ชันบีตา  ฟังก์ชันของกรีน อนุกรมฟูเรียร์ ผลการแปลงฟูริเยร์ บทน าสู่แคลคูลัสของ
การแปรผัน และสามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์หาค าตอบเบื้องต้นได้ 

เปล่ียนช่ือวิชา 
4093307 แคลคูลัสขั้นสูงและการประยุกต์  3(3-0-6) 
เปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 
 แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ของเวกเตอร์ อนุพันธ์เชิงเวกเตอร์กับการ
ประยุกต์การเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอน  ฟังก์ชันแกมมาและฟังก์ชันบีตา 
ฟังก์ชันของกรีน อนุกรมฟูเรียร์ ผลการแปลงฟูริเยร์ และประยุกต์ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป GeoGebra วาดกราฟและหาค าตอบเบื้องต้นได้ 

4093502 รากฐานเรขาคณิต     3(3-0-6) 
 เรขาคณิตนอกแบบยูคลิด พัฒนาเรขาคณิตเชิงไฮเพอร์โบลา พัฒนาการเรขาคณิต
เชิงวงรี พัฒนาเรขาคณิตทรงกลม พัฒนาการเรขาคณิตเชิงภาพฉายในแง่ระบบสัจพจน์ 

ยกเลิก 

4093503 เรขาคณิตวิเคราะห์     3(3-0-6) 
เส้นตรง ภาคตัดกรวย การเล่ือนแกนทางขนาน การหมุนแกนเส้นโค้งในระนาบ

และสมการอิงตัวแปรเสริม พิกัดเชิงขั้ว ปริภูมิสามมิติ เส้นตรงในปริภูมิ พื้นผิว พิกัด
ทรงกระบอกและพิกัดทรงกลม 

ยกเลิก 
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4093606 คณิตเศรษฐศาสตร์     3(3-0-6) 

การใช้กฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เช่น ความรู้
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเมทริกซ์  สมการเชิงเส้น กฎเกี่ยวกับดิฟเฟอเรนเชียล กฎการหาอนุพันธ์ 
แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ การหาค่าสูงสุด และค่าต่ าสุด ทฤษฎีเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทาน 
ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค และทฤษฎีการผลิต เป็นต้น 

ยกเลิก 
 

4093608 โปรแกรมส าเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์   3(3-0-6) 
 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านคณิตศาสตร์ ในแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์
โดยการฝึกปฏิบัติจริง (เน้นการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านคณิตศาสตร์Maple GSP          
เป็นต้น) 

เปล่ียนเป็นวิชาบังคับ 

4093609 การสร้างตัวแบบและการจ าลองสถานการณ์  3(3-0-6) 
การสร้างและการวิเคราะห์ต้นแบบเชิงคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาต่อเนื่องและไม่
ต่อเนื่อง การสร้างรูปแบบและต้นแบบของปัญหา การหาค าตอบของปัญหาการจ าลอง
สถานการณ์ การวิเคราะห์ผลลัพธ์ 
 

ยกเลิก 

4094507 ทอพอโลยีเบื้องต้น     3(3-0-6) 
 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับทอพอโลยี ทอพอโลยีบนเส้นจ านวนจริง ปริภูมิอิง
ระยะทาง ปริภูมิเชิงทอพอโลยี ความกระชับและความเช่ือมโยง 
 

4093402 ทอพอโลยีเบื้องต้น    3(3-0-6) 
เปล่ียนรหัสเป็น  4093402 ช่ือวิชา หน่วยกิต และค าอธิบายรายวิชาคงเดิม 

 เพิ่มรายวิชา 
4093610 ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 
 การอ่านเอกสารทางวิชาการ การส่ือสาร การน าเสนอ การเขียน
บทความวิจัย บทความวิชาการทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช้โปรแกรม 
Latex เพื่อเขียนผลงานทางวิชาการ 
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4093702 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น     3(3-0-6) 

จุดก าเนิดของทฤษฎีกราฟ กราฟต้นไม้ ออยเลอร์เรียนและฮามิลโทเนียนกราฟ 
พลานาลิต้ีและภาวะคู่กัน การระบายสีของกราฟ ไดกราฟแมทซิ่ง 

เปล่ียนช่ือวิชา รหัสวิชา ค าอธิบายรายวิชาและเปล่ียนเป็นวิชาบังคับ 
 

4093703 สถิติวิเคราะห์ 1     3(3-0-6) 
ความหมายขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูลการน าเสนอ

ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข (ค่ากลาง การกระจายของข้อมูลต าแหน่งของข้อมูล 
ความเบ้และความโด่ง) ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหมายและความแปรปรวน การ
แจกแจงบททวินาม แบบปัวซงค์และแบบปกติการแจกแจงค่าท่ีได้จากตัวอย่าง การแจก
แจงแบบที แบบไคสแควร์ และแบบเอฟ การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน
เกี่ยวกับค่าเฉล่ีย สัดส่วน และความแปรปรวนของประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม 

ยกเลิก 

4093704 สถิติวิเคราะห์ 2     3(3-0-6) 
การทดสอบไคสแควร์ การทดสอบความเป็นอิสระ การทดสอบความเท่ากันของ

ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง สหสัมพันธ์และการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย อนุกรมเวลาและเลขดัชนี 

 

ยกเลิก 

4093705 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1     3(3-0-6) 
ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น ค่าคาดหมายของตัว

แปรสุ่ม โมเมนต์และฟังก์ชันท่ีให้โมเมนต์ การแจกแจงหนึ่งตัวแปรท่ีส าคัญ การแจกแจง
ร่วมและการแจกแจงทางเดียว การแจกแจงท่ีมีเงื่อนไขและตัวแปรสุ่มอิสระ ความ
แปรปรวนร่วม โมเมนต์ร่วมและฟังก์ชันท่ีได้โมเมนต์ร่วมค่าคาดหมายท่ีมีเงื่อนไข การแจก
แจงหลายตัวแปรท่ีส าคัญ ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม ทฤษฎีตัวอย่างสุ่ม และการแจกแจงของ
ตัวสถิติ กฎของเลขจ านวนมาก และทฤษฎีลิมิตสู่ส่วนกลาง 

 

ยกเลิก 
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4093706 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 2     3(3-0-6) 

การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณค่าแบบจุด ตัวประมาณค่าท่ีดี (ไม่เอนเอียง มี
ประสิทธิภาพ มีความแนบนัยและมีความเพียงพอ) การหาตัวประมาณค่าโดยวิธีโมเมนต์ วิธี
ภาวะน่าจะเป็นสูงสุดและวิธีของเบย์ การประมาณค่าแบบช่วงและวิธีหาช่วงความเช่ือมั่น 
ทฤษฎีการทดสอบสมมติฐานของนีย์แมนและเพียร์สัน  

 

ยกเลิก 

4093707 ทฤษฎีเกม      3(3-0-6) 
นิยาม ยุทธวิธี สมดุล เกมผลบวกเป็นศูนย์ รูปแบบปกติ ทฤษฎีมินิแมกซ์ ยุทธวิธี      

ท่ีดีท่ีสุด เกมสมมาตร การใช้โปรแกรมเชิงเส้น ทฤษฎียุทิลิต้ี เกม n คน เกมในรูปแบบ          
ท่ีกว้างขึ้น 

ยกเลิก 

4093708 ทฤษฎีดอกเบี้ย     3(3-0-6) 
ดอกเบี้ยคงต้น ดอกเบี้ยทบต้น ส่วนลดและดอกเบี้ย ค่ารายปี ค่ารายงวด 

ส่วนประกอบค่ารายปี ตารางเงินผ่อนและกองทุนสะสม อัตราดอกเบี้ยท่ีเป็นจริง อัตรา
ส่วนลดท่ีเป็นจริง อัตราดอกเบ้ียจากการลงทุน หุ้น พันธบัตร หลักทรัพย์ การช าระหนี้แบบ
ต่าง ๆ การใช้คณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ด้านการเงิน 

 

ยกเลิก 

4093709 สถิติและการวิจัย     3(3-0-6) 
ความมุ่งหมายและขอบเขตของการวิจัย ทบทวนสถิติเบื้องต้น การต้ังปัญหาเพื่อ

การวิจัย ขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจัย การวิจัยแบบต่าง ๆ หลักการออกแบบการวิจัย การ
สุ่มตัวอย่าง การเขียนเค้าโครงวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปใน
การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายและการน าเสนอข้อมูล 

 
 

4093602 สถิติและการวิจัย    3(3-0-6) 
เปล่ียนรหัสเป็น  4093602 ช่ือวิชา หน่วยกิต และค าอธิบายรายวิชาคงเดิม 
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4093710 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย   3(3-0-6) 

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ การเตรียมข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง การแปลความหมายและการน าเสนอข้อมูล 
(เน้นการปฏิบัติจริง) 

 

ยกเลิก 

4093711 ทฤษฎีความน่าจะเป็น     3(3-0-6) 
ปริภูมิตัวอย่าง สัจพจน์พื้นฐานของความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นมีเงื่อนไขและ

ความอิสระ ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงวิยุตและการแจกแจงต่อเนื่อง การแจกแจงหนึ่งตัวแปร
และการแจกแจงหลายตัวแปร  การคาดหมายและความแปรปรวน  โมเมนต์ฟังก์ชัน
ก่อก าเนิดโมเมนต์การแจกแจงทวินาม การแจกแจงทวินามลบ การแจกแจงเรขาคณิต การ
แจกแจงปัวซงค์ การแจกแจงปรกติการแจกแจงแบบเลขช้ีก าลังและการแจกแจงแกมมา 
ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงการชักตัวอย่าง ทฤษฎีบทลิมิตสู่ส่วนกลาง 

 

ยกเลิก 

4094411 การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์    3(3-0-6) 
พีชคณิตของเวกเตอร์ อนุพันธ์ของเวกเตอร์ อินทิกรัลของเวกเตอร์ พิกัดเชิงเส้น

โค้ง และการวิเคราะห์แทนเซอร์ 

ยกเลิก 

4094412 การวิเคราะหจ์ านวนจริงเบื้องต้น   3(3-0-6)
 ระบบจ านวนจริง ทอพอโลยีบนเส้นจ านวนจริง ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง  
ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์  รีมันท์อินทิกรัล 

ยกเลิก 

4094413 การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบื้องต้น   3(3-0-6) 
ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์ ฟังก์ชันมูลฐาน อนุพันธ์ อินทิกรัล 

ล าดับและอนุกรมของฟังก์ชันตกค้าง การส่งคงแบบ 
 

ยกเลิก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2558) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 
4094414 การวิเคราะห์เชิงจริง 1    3(3-0-6) 
 ระบบจ านวนจริง ส่วนตัดเดเดคินด์ เซตปิด เซตเปิด ปริภูมิเมทริกซ์ เซตสมบูรณ์ 
เซตของโบเรล ฟังก์ชันต่อเนื่องบนปริภูมิเมทริกซ์ ความติดต่อ ความสมบูรณ์ ความปกคลุม
แน่น 

ยกเลิก 

4094415 การวิเคราะห์เชิงจริง 2    3(3-0-6) 
 ทฤษฎีเมเซอร์พื้นฐาน เลอเบส์กเมเซอร์ รีมันท์อินทิกรัล เลอเบ์กอินทิกรัล ทฤษฎี
เมเซอร์ท่ัวไป เมเซอร์และเอาเตอร์เมเซอร์ ปริภูมิต่าง ๆ เช่น ปริภูมิบานาค ปริภูมิเชิงเส้น  
ปริภูมิเมเซอร์ 

ยกเลิก 

4094416 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 1    3(3-0-6) 
 จ านวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันเชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์ สมการโคชีรีมานอินทิกรัล
ทฤษฎีโคชี อนุกรมเทย์เลอร์และอนุกรมโลรองด์ เรซิดิว การหาค่าของอินทิกรัลจริง การส่ง
คงแบบและการประยุกต์ 

ยกเลิก 

4094417 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 2    3(3-0-6) 
ฟังก์ชันวิเคราะห์ อนุกรมก าลัง การแปลงเมอบิอุส การอินทิเกรตเชิงซ้อนทฤษฎีโค

ชี สูตรของโคชีอินทิกรัลและผลสืบเนื่อง แคลคูลัสของส่วนตกค้าง ฟังก์ชันฮาร์มอนิก 

ยกเลิก 

4094504 เรขาคณิตนอกแบบยูคลิด    3(3-0-6) 
 เรขาคณิตนอกแบบยูคลิด เรขาคณิตเชิงไฮเพอร์โบลา เรขาคณิตเชิงวงรีเรขาคณิต
ทรงกลมความคล้องจองของเรขาคณิตนอกแบบยูคลิด 

ยกเลิก 

4094505 เรขาคณิตเชิงภาพฉาย     3(3-0-6) 
การเกิดจุดและเส้น ภาวะคู่กัน ภาวะเชิงภาพฉาย อัตราส่วนไขว้ ทฤษฎีบทของเด

ซาร์กส์และปัปปุส เอกพันธ์ พิกัดแบบจุด พิกัดแบบเส้น โฟกัสของภาคตัดกรวยส่ิงหุ้มผิว
โค้งก าลังสอง ภาพฉายของเส้น 

 

ยกเลิก 



 116 มคอ.2 
 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2558) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 
4094506 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์     3(3-0-6) 
 ทฤษฎีของเส้นโค้งและผิว โดยวิธีการเชิงอนุพันธ์ 

ยกเลิก 

4094610 ทฤษฎีสินค้าคงคลัง     3(3-0-6) 
แบบจ าลองสินค้าคงคลัง การโปรแกรมเชิงเส้น ต้นทุนคอนเวกซ์ และคอนเคฟอัลก

อริทึม การวางแผน การวิเคราะห์แบบฮอริซ แบบจ าลองสินค้าคงคลังโดยใช้ความน่าจะเป็น 
แบบจ าลองสถิติ แบบจ าลองปริมาณการส่ัง แบบจ าลองทบทวนต่อเนื่องอย่างสโตแคสติค 

ยกเลิก 

4094611 คณิตศาสตร์ธุรกิจ     3(3-0-6) 
ให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ในการศึกษาธุรกิจท้ัง

ในทางทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ เช่น ศึกษาแนวคิดและนิยาม สมการและกราฟ ความชัน
ของส่วนโค้ง สูตรการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน การหาค่าสูงสุด และค่าต่ าสุดของฟังก์ชันท่ี
สัมพันธ์ทางธุรกิจ อนุพันธ์บางส่วน อินทิเกรช่ัน และการประยุกต์ในทางธุรกิจอนุกรมและ
การน าความรู้เรื่องอนุกรมไปใช้ทางธุรกิจ เมทริกซ์ สมการเชิงเส้นและพื้นฐานการวิเคราะห์
ปัญหาทางเศรษฐกิจเชิงสถิติ และสถิติเปรียบเทียบ 

ยกเลิก 

4094903 การศึกษาปัญหาพิเศษทางคณิตศาสตร์   3(3-0-6) 
 การศึกษาค้นคว้าทฤษฎีและน าเสนอหัวข้อส าคัญทางคณิตศาสตร์  หรือ
คณิตศาสตร์ท่ีสนใจท ารายงานและสอบปากเปล่าต่อคณะกรรมการสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ยกเลิก 

4094904 การวิจัยทางคณิตศาสตร์    3(0-6-3) 
 การวางแผนการวิจัย และวิธีวิจัยเบื้องต้น วิธีการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผล
และการน าเสนอการเขียนรายงานการวิจัย การประเมินการวิจัยทางคณิตศาสตร์ 

ยกเลิก 

4094905 การศึกษาอิสระ     3(0-6-3) 
เรื่องพิเศษทางคณิตศาสตร์ท่ีก าลังเป็นท่ีสนใจร่วมกันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ 
 

ยกเลิก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2558) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 
4094906 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ     3(0-6-3) 

หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้าง และแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎีการ
ตัดสินใจ การเลียนแบบทางสถิติ คิว ทฤษฎีการแทนท่ี การควบคุมคลังพัสดุ การวิเคราะห์
ข่ายงาน และการโปรแกรมเชิงเส้นเบ้ืองต้น 

ยกเลิก 

3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
4094801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์  2(90) 

จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในด้านการรับรู้ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะ ท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระท าใน
สถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพ 

4094701 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 2(90) 
เปล่ียนรหัสเป็น  4094701 

4094802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์  6(450) 
การฝึกงานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์สถิติหรือคอมพิวเตอร์กับ

หน่วยงานของรัฐบาล หรือเอกชน 

4094703 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 6(450) 
เปล่ียนรหัสเป็น  4094703 ช่ือวิชา หน่วยกิต และค าอธิบายรายวิชาคงเดิม 
 

4094803 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา   2(90) 
หลักการ แนวคิด กระบวนการ สหกิจศึกษา และระเบียบข้อปฏิบัติ ท่ีเกี่ยวข้อง

เทคนิคการสมัครงาน ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพื่อน าไป
พัฒนาตนเอง 

4094702 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  2(90) 
เปล่ียนรหัสเป็น  4094702 ช่ือวิชา หน่วยกิต และค าอธิบายรายวิชาคงเดิม 
 

4094804 สหกิจศึกษา      6(450) 
การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานช่ัวคราว ตามโครงการท่ีได้รับมอบหมาย

ตลอดจนการจัดท ารายงานและการน าเสนอ 

4094704 สหกิจศึกษา     6(450) 
เปล่ียนรหัสเป็น  4094704 ช่ือวิชา หน่วยกิต และค าอธิบายรายวิชาคงเดิม 


