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คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สารบัญ 
 

 หน้า 
หมวดที่ ๑  ข้อมลูทัว่ไปของหลกัสตูร             (๑) 
หมวดที่ ๒ ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร               (๗) 
หมวดที่ ๓  ระบบการจดัการศกึษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสตูร           (๘) 
หมวดที่ ๔  ผลการเรียนรู้กลยทุธ์การสอนและการประเมินผล        (๒๙) 
หมวดที่ ๕  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนกัศกึษา         (๓๓) 
หมวดที่ ๖  การพฒันาคณาจารย์และบคุลากร           (๓๔) 
หมวดที่ ๗  การประกนัคณุภาพหลกัสตูร          (๓๕) 
หมวดที่ ๘  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสตูร         (๔๒) 
ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก.  ค าอธิบายรายวชิา           (๔๓) 
ภาคผนวก ข.  รายละเอียดเก่ียวกบัอาจารย์ประจ าหลกัสตูร          (๗๑)  
ภาคผนวก ค.   - แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสูร่ายวชิา   (๙๓) 
   (Curriculum Mapping) 

   - ตารางแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรฯ กบั Core values ของ   
   มหาวิทยาลยัมหิดล  
ภาคผนวก ง. สาระส าคญัในการปรับปรุงแก้ไขหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติสาขาวชิาคณิตศาสตร์อตุสาหการ (๑๐๓) 
  (หลกัสตูรนานาชาติ) ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ภาคผนวก จ. - ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล วา่ด้วยการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ (๑๐๕) 
 - ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล วา่ด้วยการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี (ฉบบัท่ี ๒)    
   พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 - ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล วา่ด้วยการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี (ฉบบัท่ี ๓)    
   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 - ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล วา่ด้วยการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี (ฉบบัท่ี ๔)    
   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 - ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล วา่ด้วยการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี (ฉบบัท่ี ๕)    
   พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 - ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล วา่ด้วยการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี (ฉบบัท่ี ๖)    
   พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 - ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล เร่ืองการศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓   
 - ค าสัง่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล เร่ือง แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร   
   วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์อตุสาหการ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
ภาคผนวก ฉ.  เอกสารลงนามความร่วมมือระหวา่งสถาบนั       (๑๐๗) 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ 
 (หลักสูตรนานาชาต)ิ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
    

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา : คณะวิทยาศาสตร์ 
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลท่ัวไป 

๑. ช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย   : หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อตุสาหการ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ       
ภาษาองักฤษ : Bachelor of Science Program in Industrial Mathematics (International Program) 
 

๒. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย ช่ือเตม็  : วิทยาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์อตุสาหการ)  

 ช่ือยอ่ : วท.บ. (คณิตศาสตร์อตุสาหการ)  
ภาษาองักฤษช่ือเตม็ : Bachelor of Science (Industrial Mathematics) 

ช่ือยอ่ : B.Sc. (Industrial Mathematics) 
 

๓. วิชาเอก ไมมี่ 
๔. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  

 แบบท่ี ๑ จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ ๑๒๑ หนว่ยกิต 
 แบบท่ี ๒ จ านวนหน่วยกิตของมหาวิทยาลยัมหิดล ไมน้่อยกวา่ ๘๕ หนว่ยกิต และจ านวนหน่วยกิต 
ของ Curtin University 300 Credits (เทียบเท่า ๓๖ หน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหิดล) รวมไม่น้อยกว่า 
๑๒๑ หนว่ยกิต 
๕. รูปแบบของหลักสูตร 

๕.๑ รูปแบบ : หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี ๔ ปี   
๕.๒ ประเภทของหลกัสตูร : ปริญญาตรีทางวิชาการ  
๕.๓ ภาษาท่ีใช้ : ใช้ภาษาองักฤษในการจดัการเรียนการสอน 
๕.๔ การรับเข้าศกึษา : รับนกัศกึษาไทยและนกัศกึษาตา่งประเทศท่ีมีความรู้ภาษาองักฤษในระดบัดี 
๕.๕ ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน  
 แบบท่ี ๑ เป็นหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัมหิดลโดยเฉพาะ 
 แบบท่ี ๒ เป็นความร่วมมือกับ Curtin University, Australia ซึ่งจะเป็นผู้ รับผิดชอบการศึกษา

ของนกัศกึษาท่ีมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ข้อตกลงในการสง่ตอ่นกัศกึษาระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล และ Curtin University 
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๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศกึษา : 
 แบบท่ี  ๑  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 แบบท่ี  ๒  ให้ปริญญาสองปริญญา จากมหาวิทยาลยัมหิดล และ Curtin University  

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัตเิหน็ชอบหลักสูตร 

๖.๑ เป็นหลกัสตูรปรับปรุง 
๖.๒ เร่ิมใช้ในภาคการศกึษาท่ี ๑ ปีการศกึษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 ๖.๓  คณะกรรมการประจ าส่วนงานคณะวิทยาศาสตร์พิจารณาหลกัสตูรนีใ้นการประชมุเม่ือ  วนัท่ี ๑๘ 

มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลกัสตูร รับรองหลกัสตูรนีใ้นการประชมุครัง้ท่ี ๑๐/๒๕๕๙ เม่ือ 
       วนัท่ี ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖.๕ เสนอท่ีประชมุคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลยัมหิดล ในคราวประชมุ ครัง้ท่ี ๙/๒๕๖๐ เม่ือวนัท่ี  
       ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๖.๖ สภามหาวิทยาลยัอนมุตัหิลกัสตูรในการประชมุครัง้ท่ี ๕๒๑ เม่ือวนัท่ี ๒๑ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรนีมี้ความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาตใินปีการศกึษา ๒๕๖๒ (หลงัจากเปิดสอนเป็นเวลา ๒ ปี) 

๘. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

ประกอบอาชีพเป็นนกัโลจิสตกิส์ ผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ นกัวิเคราะห์ระบบ  นกัวางแผนการจดัการการ
ขนส่ง นักวางแผนการผลิต นักจัดการสินค้าคงคลัง และนักวิจัยในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และภาครัฐ   
เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
อตุสาหการหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง 

๙. ช่ือ ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ช่ือ –นามสกุล 

คุณวุฒ ิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

๑ ๓-๑๐๑๔-๐๐๙๗x-xxx 
อ.ดร.มีโชค ชดูวง 
 

Ph.D. (Applied Mathematics) 
Curtin University of Technology, Australia : 2003 
M.Sc. (Computer Science) 
Asian Institute of Technology : 1997 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
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ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ช่ือ –นามสกุล 

คุณวุฒ ิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

๒ ๓-๕๒๐๑-๐๐๐๖x-xxx 
อ.ดร.อมุาพร นนัตาปลกู 
 

Ph.D. (Computational and Applied Mathematics)  
Old Dominion University, Norfolk, Virginia, USA : 2013 
M.Sc. (Applied Mathematics)  
Old Dominion University, Norfolk, Virginia, USA : 2008 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๓ ๓-๑๐๐๒-๐๐๓๑x-xxx 
อ.ดร.ธิติคม พวัพนัสวสัดิ์ 
 

Ph.D. (Applied Mathematics)  
Curtin University of Technology, Australia : 2006 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๔ ๓-๑๕๐๖-๐๐๖๖x-xxx 
อ.ดร.ณฐันรงค์ ขจรศกัดิส์เุมธ 

Ph.D. (Mathematics and Statistics) 
Curtin University of Technology, Australia : 2014 
M.Sc. (Industrial Mathematics)  
University of Kaiserslautern, Germany : 2009 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๕ ๑-๙๐๙๘-๙๙๐๑x-xxx 
อ.ดร.ไกรกมล หม่ืนเดช 
 

Ph.D. (Machine Learning) 
Max Planck Institute for Intelligent Systems, Germany : 
2015 
M.Sc. in Machine Learning (Distinction)  
University College London, United Kingdom : 2010 
B.Sc. (Computer Science)  
SIIT, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 ๑๐.๑ คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตพญาไทและศาลายา) คณะศิลปศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล 

๑๐.๒ Curtin University, Western Australia, Australia 
๑๑. สถานการณ์ภายนอก หรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร 

๑๑.๑  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจท่ีประเทศไทยต้องเผชิญ คือการปรับตวัเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบ

หลายศนูย์กลาง รวมทัง้ภูมิภาคเอเชีย ทวีความส าคญัเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ 
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อาทิ ฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์ ไต้หวนั และกลุ่มประเทศอาเซียน ท่ีมีแนวโน้มเป็นศนูย์กลางการผลิตสินค้า
อตุสาหกรรมโลก ขณะท่ีนโยบายการเปิดประเทศของจีน รัสเซีย พลวตัการขยายตวัของบราซิลและอินเดีย 
และการเพิ่มขึน้ของชนชัน้กลางในภูมิภาคเอเชียจะเพิ่มก าลังซื อ้ในตลาดโลก นอกจากนี ้การรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจท่ีส าคญัต่อประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบบัท่ี ๑๑ ได้แก่ การรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชีย 
ภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญ่ีปุ่ น และอินเดีย และการเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ 
รวมทัง้กรอบความร่วมมืออ่ืนๆ อาทิ กรอบความร่วมมือเอเชีย-แปซิฟิค จะมีผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมของไทยซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน โดยเฉพาะการพฒันาทรัพยากร
มนษุย์และการพฒันากลไกตา่งๆ รวมถึงระบบการผลิตและการขนส่งเพ่ือท าให้ประเทศไทยสามารถอยู่ได้
อย่างมัน่คงท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงของภูมิภาคและของโลก ท าให้สงัคมไทยเกิดความสขุ เสมอ
ภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะจากภายนอก ภายใต้กรอบการค้าเสรีของ
อาเซียนของจีน ญ่ีปุ่ น และอินเดีย รวมทัง้การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะมีผลกระทบโดยตรงต่อ
การพฒันาการเรียนการสอนในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดลเล็งเห็นถึงความส าคญัในการเตรียมความ
พร้อมในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านคณิตศาสตร์อุตสาหการ ซึ่งเป็นหลักสูตรท่ีผลิตและ
พฒันานกัศกึษาให้มีความสามารถในด้านการบริหารจดัการวตัถดุิบ การกระจายสินค้า การน าคณิตศาสตร์
มาสร้างแบบจ าลองทางอุตสาหกรรม โดยการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแก่ผู้ เรียนท าให้เกิดทกัษะ
ของ 21st century skills ส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะในการเรียนรู้ วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ มีศกัยภาพในด้านการวิจยัในสาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องทัง้
ระดบัชาติและระดบันานาชาติ สร้างความเป็นเลิศแก่บณัฑิตให้สามารถแข่งขนัในระดบัสากล นอกจากนี ้
หลกัสตูรนีย้งัสง่เสริมการพฒันาทกัษะของการเรียนรู้อย่างยัง่ยืน เพ่ือก้าวให้ทนัการเปล่ียนแปลงในศตวรรษ
ท่ี ๒๑ และพร้อมเป็นผู้น า อีกทัง้ยงัเป็นส่วนหนึ่งในการสนบัสนุนนโยบายของประเทศท่ีมุ่งเป็นศนูย์กลาง
การศกึษา (Educational Hub) และศนูย์กลางการวิจยัและพฒันา (Research and Development Hub) 

๑๑.๒  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
เป็นท่ีทราบกนัดีว่า คณิตศาสตร์เป็นแรงขบัเคล่ือนสงัคม นวตักรรม เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์  

ให้มีความก้าวหน้าและทันสมัย ในการเปิดประชาคมอาเซียนนัน้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีตา่งๆ มีบทบาทส าคญัตอ่การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมรวมทัง้ตอบสนองตอ่การด ารงชีวิตของ
ประชาชนมากยิ่งขึน้ ทัง้เทคโนโลยีการผลิต การจดัการในโรงงาน โลจิสติกส์ การกระจายสินค้าและการ
บริหารจัดการองค์กร ประเทศท่ีพัฒนาเทคโนโลยีได้ช้าจะกลายเป็นผู้ ซือ้และมีผลผลิตคุณภาพต ่า ไม่
สามารถแขง่ขนักบัประเทศอ่ืนๆ และการเข้าถึงเทคโนโลยีท่ีไมเ่ทา่เทียมกนัของกลุม่คนในสงัคมจะท าให้เกิด
ความเหล่ือมล า้ในการพฒันา จึงเป็นความท้าทายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัและลดความ
เหล่ือมล า้ 
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นอกจากนี ้การเข้าสู่สังคมผู้ สูงอายุของโลกอย่างต่อเน่ือง ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑
ประชากรสงูอายใุนโลกจะเพิ่มขึน้อีก ๘๑.๙ ล้านคน และการเป็นสงัคมผู้สงูอายขุองประเทศส าคญัๆ ในโลก 
มีผลกระทบตอ่การเคล่ือนย้ายก าลงัคนข้ามประเทศ เกิดความหลากหลายทางวฒันธรรม ขณะท่ีโครงสร้าง
การผลิตเปล่ียนจากการใช้แรงงานเข้มข้นเป็นการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมากขึน้ ท าให้การพฒันาคน
มุ่งสร้างให้มีความรู้ ทักษะ และความช านาญ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใช้ทดแทนก าลัง
แรงงานขาดแคลน ขณะเดียวกัน ประเทศท่ีเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึน้ ท าให้
งบประมาณส าหรับการลงทนุพฒันาด้านอ่ืนๆ ลดลง  

ในปัจจบุนัสงัคมไทยก าลงัประสบปัญหาวิกฤตทางด้านคา่นิยมท่ีเป็นผลกระทบจากการเล่ือนไหล
ทางวฒันธรรมตา่งชาติเข้าสู่ประเทศอย่างรวดเร็ว โดยขาดการคดักรองท่ีดี น าไปสู่คา่นิยมและพฤติกรรมท่ี
เน้นวตัถนุิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึน้  
๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
 จากผลกระทบดังกล่าวข้างต้น การเปิดหลักสูตรคณิตศาสตร์อุตสาหการให้เป็นหลักสูตร

นานาชาติโดยใช้จุดแข็งในด้านการเป็นผู้น าทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์และความเป็นมาตรฐานทาง
วิชาการ/การวิจยัของหลกัสตูรจงึเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นเพ่ือให้สามารถใช้ความก้าวหน้าทางวิชาการ/งานวิจยั และ
เทคโนโลยีการเรียนการสอนตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงและขยายตวัทางสงัคมวฒันธรรมของประเทศ
ไทย รวมทัง้เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาและวิชาการระดับประเทศ/ภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ 
หลกัสูตรมุ่งจัดการศึกษาท่ีเน้นกระบวนการของการเรียนรู้อย่างยัง่ยืน การคดักรองข้อมูลวิชาการระดับ
นานาชาติอย่างเท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วขององค์ความรู้และเทคโนโลยีพฒันาผู้ เรียนให้มี
โลกทัศน์กว้างไกลคิดอย่างมีเหตุผล  มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถส่ือสารโดยใช้ภาษาในการติดตอ่ส่ือความหมายได้ดี มีคณุธรรม ตระหนักและเคารพในคณุคา่และ
ความหลากหลายของศิลปวฒันธรรมและการด าเนินชีวิตทัง้ของผู้ รับบริการและผู้ ร่วมงานในแต่ละกลุ่ม
สงัคมและนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นบณัฑิตทีมีความสมดลุย์ ระหว่างมิติ
ทางวตัถกุบัจิตใจ และสามารถด ารงตนอยูใ่นสงัคมไทยและสงัคมโลกได้เป็นอยา่งดี  

  ๑๒.๒ ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
ยุทธศาสตร์  ๒ Excellence  in  outcome  -  based  education  for  globally -  competent 

graduates โดยการผลิตและพฒันานกัศกึษาให้มีความสามารถในด้านวิชาการท่ีถกูพฒันามาจากรูปแบบ
การสอนท่ีท าให้เกิดทกัษะของ 21st century skills และมีศกัยภาพในด้านการวิจยัในสาขาวิชาคณิตศาสตร์อตุ
สาหการ เพ่ือสร้างความเป็นเลิศแก่บณัฑิตให้สามารถแขง่ขนัในระดบัสากล 

ยุทธศาสตร์ ๔ Excellence in social engagement services โดยการพัฒนาและส่ง เสริม
นักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถสู่ระดับสากล พร้อมทัง้สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการและ
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แลกเปล่ียนบคุลากรและนกัศกึษากบัมหาวิทยาลยัชัน้น าของโลกในประเทศตา่งๆ ได้แก่ สหราชอาณาจกัร 
สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย เป็นต้น ซึ่งเป็นช่องทางท่ีเผยแพร่ความเป็นมหิดลสู่นานาชาติ และใน
ขณะเดียวกนัจะเป็นการช่วยเพิ่มการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัให้ดีขึน้จากการผกูพนัธมิตรกบัมหาวิทยาลยัท่ี
มีอนัดบัสงูในระดบัโลก 

๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
 ๑๓.๑ รายวิชาในหลักสูตรท่ีสอนโดยคณะอ่ืน ได้แก่ 

 หมวดวิชาศึกษาทั่ วไป หมวดวิชาท่ีเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ให้มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้ อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใส่ใจต่อความ
เปล่ียนแปลงของสรรพสิ่ง พฒันาตนเองอย่างตอ่เน่ือง ด าเนินชีวิตอยา่งมีคณุธรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือ
เพ่ือนมนษุย์ และเป็นพลเมืองท่ีมีคณุคา่ของสงัคมไทยและสงัคมโลก  

สวศท ๑๐๕ บรูณาการสขุภาพและสิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖)    
ENGE 105 Integrating Health and Environment 
วจปส ๑๐๑ ประชากรและการพฒันา  ๒ (๒-๐-๔) 
PRPR 101 Population and Development 
วจปส ๑๐๒ ภมูิภาคศกึษา ๒ (๒-๐-๔) 
PRPR 102  Regional Studies 
ศศภอ ๑๘๐ ภาษาองักฤษเพ่ือวตัถปุระสงค์ทางวิชาการ ๑ ๒ (๒-๐-๔) 
LAEN 180 English for Academic Purposes I 
ศศภอ ๑๘๑ ภาษาองักฤษเพ่ือวตัถปุระสงค์ทางวิชาการ ๒ ๒ (๒-๐-๔) 
LAEN 181 English for Academic Purposes II 
ศศภอ ๒๘๐ วรรณกรรมวิทยาศาสตร์กบัสงัคม ๒ (๒-๐-๔) 
LAEN 280 Science Fiction and Society 
ศศภอ ๒๘๑ วิทยาศาสตร์ด้านเสียงพดู  ๒ (๒-๐-๔) 
LAEN 281 The Science of Speech Sound  
ศศภอ ๓๘๐ การน าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษ ๒ (๒-๐-๔) 
LAEN 380 Academic Presentations in English 

 หมวดวิชาเลือก เป็นรายวิชาท่ีเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกตามท่ีตนเองถนัดหรือสนใจ ให้
นกัศึกษาเลือกเรียนได้จากรายวิชาของทุกคณะท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยั โดยมีการก าหนดเง่ือนไขของ
รายวิชาท่ีสามารถน ามาเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 

๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้ ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
    ไมมี่ 



                                                                  [๗]                                                                มคอ. ๒ 
 

๑๓.๓ การบริหารจัดการ 
 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรคณิตศาสตร์อุตสาหการ (นานาชาติ) เป็นผู้ดแูล ติดตาม และ
พฒันาการจดัการเรียนการสอน การวดัประเมินผลให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร ก าหนดให้ทุก
รายวิชามีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบเพ่ือประสานงานจดัการเรียนการสอน และการสอบให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ของรายวิชา 

หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร 

๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร 

  หลกัสตูรคณิตศาสตร์อตุสาหการมุ่งเน้นผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ มี

จิตส านกึและตระหนกัในการปฏิบตัติามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ใฝ่เรียนรู้ วิเคราะห์ สงัเคราะห์ 

และแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบในสาขาวิชาคณิตศาสตร์อตุสาหการและศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง โดยเน้นเร่ือง การ

จัดการคน วัตถุดิบ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์  ท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเทคนิค

ระดบัพืน้ฐาน จนถึงระดบันวตักรรมใหม่  ตลอดจนการจดัเก็บสต็อคสินค้าและ การขนส่งโดยใช้ต้นทุนท่ี

ต ่าสุดและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้หลกัการทางคณิตศาสตร์เป็นพืน้ฐานส าคญัในการตดัสินใจ 

และมุ่งเน้นให้บณัฑิตมีภาวะผู้น าและภาวะผู้ตามท่ีดี มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างเท่าทัน บ าเพ็ญ

สาธารณประโยชน์ต่อตนเองและผู้ อ่ืนด้วยสุจริต เพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศ และท าให้เกิด

ประโยชน์ความสงบสขุแก่สงัคมและประชาคมโลก  

๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

เพ่ือให้การศึกษาสาขาคณิตศาสตร์อุตสาหการทัง้ด้านพืน้ฐานและด้านวิชาชีพ อันจะท าให้

นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพคณิตศาสตร์อุตสาหการโดยผลิตบัณฑิตตาม 

“คณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ของหลกัสตูร” ดงันี ้

๑. มีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตราฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒. มีความรู้ ความเข้าใจทกัษะพืน้ฐานในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีความใฝ่รู้และสามารถพฒันา

ความรู้ใหมใ่นสาขาวิชาคณิตศาสตร์อตุสาหการและศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง 

๓. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเ ป็นระบบในการวิจัยและ

พฒันาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านคณิตศาสตร์อุตสาหการและศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวข้องโดยวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ 
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๔. เพ่ือประยุกต์ใช้ในการศึกษา ประกอบอาชีพ หรือปฎิบตัิงานทางวิชาการและงานอ่ืนๆ ได้อย่าง

ถกูต้องเหมาะสม 

๕. มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนในฐานะของผู้น าและสมาชิกท่ีดี  

๖. มีทกัษะทางด้านการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทางสถิติ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมลูได้อยา่งมีประสิทธิภาพและน าเสนอได้อยา่งเหมาะสม 

๗. มคีวามสามารถในการใชภ้าษาองักฤษส าหรบัการตดิต่อสื่อสารและในเชงิวชิาการไดเ้ป็นอย่างด ี
 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุงการพัฒนา/เปล่ียนแปลงกลยุทธ์หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

แผนการพัฒนา/
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

มีการปรับปรุงหลกัสตูรทกุ ๕ ปี 
โดยพิจารณาจากตวับง่ชีผ้ลการ
ด าเนินงานท่ีอยู่ในการประเมิน
คณุภาพการศกึษาท่ีเก่ียวข้อง
กบัหลกัสตูร 

ตดิตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของหลกัสตูรทกุ ๕ ปี  
ในด้าน 
๑. ความพงึพอใจของนายจ้าง 
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บณัฑิต 
๒. การวิเคราะห์จดุออ่นท่ีควรต้อง
ปรับปรุงหรือแก้ไข 

๑. รายงานผลการประเมิน
ระดบัความพงึพอใจของ
นายจ้าง ผู้ประกอบการ และ
ผู้ใช้บณัฑิต 
๒. รายงานผลการด าเนินการ
ของหลกัสตูร 

 

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 
 ๑.๑ ระบบ       : ใช้ระบบการจดัการศกึษาแบบหนว่ยกิตระบบทวิภาค 

 ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  :  ไมมี่ภาคฤดรู้อน 
 ๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  : ไมมี่ 
 

๒. การด าเนินการหลักสูตร 
 ๒.๑ วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 จดัการเรียนการสอนในวนั-เวลาราชการ 
๒.๒ คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 

 ๒.๒.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่าระดบัชัน้ปีท่ี ๑๒ (Grade 
12) สายสามญัโปรแกรมท่ีเน้นวิทยาศาสตร์ของประเทศท่ีส าเร็จการศกึษา หรือสอบผา่นเกณฑ์การสอบเข้า
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โดยมีคุณสมบัติตามระเบียบการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยมหิดลหรือคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๒.๒.๒ ไมมี่ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจท่ีจะเป็นอปุสรรคตอ่การศึกษา 
๒.๒.๓ มีผลสอบภาษาองักฤษ ขัน้ต ่าข้อใดข้อหนึง่ 

- TOEFL  550, Internet Based 79, Computer Based 213  

- IELTS 6.0,  

- MU-TEST  45 
- SAT I 400 
หรือเกณฑ์การสอบเข้าของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 ๒.๓.๑. นักศึกษาท่ีสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร มีความหลากหลายตามสถาบนัท่ีจบการศึกษา 
อาจจะมีความรู้พืน้ฐานไมเ่ทา่กนัของนกัศกึษาท่ีเข้าศกึษาในหลกัสตูร  
 ๒.๓.๒. การใช้ภาษาองักฤษของนกัศึกษา เน่ืองจากการสอน ต าราและเอกสารการสอน ข้อสอบ 
และโครงงานเป็นภาษาองักฤษทัง้หมด 

๒.๔ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 

๑. นักศึกษาท่ีสมัครเ ข้า เ รียนในหลักสูตร  มีความ
หลากหลายตามสถาบนัท่ีจบการศึกษา อาจจะมีความรู้
พืน้ฐานไมเ่ทา่กนัของนกัศกึษาท่ีเข้าศกึษาในหลกัสตูร 
๒. การใช้ภาษาองักฤษของนักศึกษา เน่ืองจากการสอน 
ต าราและเอกสารการสอน ข้อสอบ และโครงงานเป็น
ภาษาองักฤษทัง้หมด 

๑. นกัศกึษาท่ีจะเข้ารับการศึกษาจ าเป็นต้อง
ปรับพืน้ฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
๒. เพิ่มเตมิรายวิชาปรับพืน้ฐานภาษาองักฤษ
โดยกา รล งทะ เบี ยนวิ ช า เพิ่ ม เ ติ มตา ม
ค าแนะน าของกรรมการบริหารหลกัสตูร  

 
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
จ านวนท่ีคาดวา่จะรับ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๖๐ 
จ านวนสะสม    - ๗๐ ๑๒๐ ๑๕๐ ๑๗๐ 
จ านวนท่ีคาดวา่จะจบ - - - ๓๐ ๔๐ 
หมายเหต ุ: จ านวนนกัศึกษาในแต่ละปีอาจเปลีย่นแปลงได้ 
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๒.๖ งบประมาณตามแผน 
       ๒.๖. ๑   ความคุ้มทุน/ความคุ้มค่า 

 รายรับตอ่คน/ตลอดหลกัสตูร  จ านวน    ๕๘๖,๐๐๐ บาท   

 คา่ใช้จา่ยตอ่คน/ตลอดหลกัสตูรท่ีจดุคุ้มทนุ จ านวน    ๕๑๒,๔๒๗ บาท       

 จ านวนนกัศกึษาน้อยสดุท่ีคุ้มทนุ  จ านวน     ๑๔ คน      

 จ านวนนกัศกึษาท่ีคาดวา่จะรับ  จ านวน  ๓๐ คน     
 
  ๒.๖.๒ การคิดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑติ (บาท/ตอ่ปีการศกึษา) 
  ๑)   คา่ใช้จา่ยในการผลิตบณัฑิต   

ประมาณการรายรับต่อนักศึกษา (P)  
คา่ลงทะเบียน  

คา่หน่วยกิต ๙๔,๕๐๐.๐๐ 
คา่สนบัสนนุการศกึษา ๔๐,๐๐๐.๐๐ 

ประมาณการรายรับต่อนักศึกษา (P)  
คา่ปรับพืน้ฐานภาษา (ตอ่ ๘๐ % ของ ยอดนศ.) ๖,๐๐๐.๐๐ 
คา่ปรับพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ (ตอ่ ๘๐ % ของ ยอดนศ.) ๖,๐๐๐.๐๐ 

รวมรายรับต่อนักศึกษา (P) ๑๔๖,๕๐๐.๐๐ 
รวมรายรับของแต่ละหลักสูตร (ต่อปี) ๔,๓๙,๕๐๐.๐๐ 

รายจ่ายผันแปรต่อนักศึกษา (V)  
เงินจดัสรรให้คณะ/มหาวิทยาลยั  ( ๑๐ % ) ๑๔,๖๕๐.๐๐ 

รวมรายจ่ายผันแปรต่อนักศึกษา (V) ๑๔,๖๕๐.๐๐ 

รายจ่ายคงที่ในการด าเนินการ (FC๐) Share cost ตอ่หลกัสตูร 

บุคลากร   
คา่ตอบแทนอาจารย์ท่ีสอนร่วมกบัภาคปกติ ( ๑,๓๘๐ชม.) ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 
คา่ตอบแทนอาจารย์ (อาจารย์พิเศษ, คา่ตอบแทนพิเศษ) (๑,๒๐๐ ชม.)  ๖๘๔,๐๐๐.๐๐ 
คา่ตอบแทนอาจารย์ปรับพืน้ฐาน ๗๒,๐๐๐.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐ 
คา่ตอบแทนผู้ชว่ยสอน (TA) ท่ีท าร่วมกบัภาคปกต ิ(๑๐คน ) ๖๗๕,๐๐๐.๐๐ ๗๕,๐๐๐.๐๐ 
คา่ตอบแทน พนกังานฝ่ายสนบัสนนุเฉพาะส าหรับโครงการ  ๒๘๐,๐๐๐.๐๐ 

เคร่ืองมือ/อุปกรณ์   

ค่าเส่ือมสถานที่ที่ใช้ในการเรียนการสอนร่วมกับภาคปกติ   
๑. คา่ใช้จา่ยในการปรับปรุง ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๗๗,๗๗๗.๗๘ 
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๒. คา่บ ารุงรักษา ๑๒๕,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๘๘๘.๘๙ 

ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนร่วมกับภาคปกติ   
๑. เคร่ืองโรเนียว ๘,๐๐๐.๐๐ ๘๘๘.๘๙ 

ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน-เฉพาะโครงการ   
๑. โปรเจคเตอร์และหน้าจอ ๙๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๕๕๕.๕๖ 
๒. คอมพิวเตอร์ ๔๘,๐๐๐.๐๐ ๕,๓๓๓.๓๓ 
๓. เคร่ืองเสียง ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๓๓๓.๓๓ 
๔. คา่ใช้จ่ายในห้องปฏิบตักิาร ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๗๗๗.๗๘ 
๕. คา่บ ารุงรักษา ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ ๒๖,๖๖๖.๖๗ 

ค่าวัสดุสิน้เปลืองในการเรียนการสอน   
๑. หลอดโปรเจคเตอร์ ๓๕,๘๐๐.๐๐ ๓,๙๗๗.๗๘ 
๒. กระดาษ วสัดสุ านกังาน ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐ 

อาคารสถานที่   
คา่น า้ส่วนกลาง ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๗,๗๗๗.๗๘ 
คา่ไฟสว่นกลาง ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ ๗๗,๗๗๗.๗๘ 

รวมรายจ่ายคงที่ในการด าเนินการ (FC๐)   ๑,๘๓๗,๒๕๕.๕๖ 
จ านวนนักศึกษาคุ้มทุนในการด าเนินการ (QOBE)   ๑๔ 

 จ านวนนักศึกษาคาดว่าจะรับ  ๓๐ 
ค่าใช้จ่ายในการผลิตนักศึกษาต่อปี ณ จ านวนนักศึกษาคุ้มทุน  ๒,๐๔๙,๗๐๕.๕๖ 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาต่อปี ณ จ านวนนักศึกษาคุ้มทุน  ๑๔๖,๔๐๗.๕๔ 
ค่าใช้จ่ายต่อคน/ตลอดหลักสูตรท่ีจุดคุ้มทุน  ๕๑๒,๔๒๗.๐๐ 

 คา่ใชจ่า่ยรวมตลอดหลกัสตูรคือ                                      ๘,๖๕๗,๑๗๔.๓๘    บาท 

 รายรับตลอดหลกัสตูร                                                         ๕๘๖,๐๐๐.๐๐    บาท 

 แบง่ให้คณะวิทยาศาสตร์/มหาวิทยาลยั ๑๐%                         ๕๘,๖๐๐.๐๐    บาท 

 รายรับตอ่คน/ตลอดหลกัสตูรของ Curtin University                      ๓๗,๕๐๐    AUD 
หมายเหตุ   

ปีที่ รายจ่าย รวม 
๑ ๑,๘๓๗,๒๕๕.๕๖ 

๘,๖๕๗,๑๗๔.๓๘ 
๒ ๒,๒๗๗,๗๘๖.๖๗ 
๓ ๒,๒๕๐,๙๙๐.๔๘ 
๔ ๒,๒๙๑,๑๔๑.๖๗ 
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  ๒.๗ ระบบการศึกษา 

 แบบที่  ๑  จัดการศึกษาแบบชัน้ เ รียนหลักสูตร  ๔ ปี  ตามระบบหน่วยกิตทวิภาคของ
มหาวิทยาลยัมหิดล ๑ ปีการศกึษาแบง่ออกเป็น ๒ ภาคการศกึษาปกต ิ(ไมน้่อยกวา่ ๑๕ สปัดาห์) และภาค
การศกึษาฤดรู้อน (๖ สปัดาห์) 
 แบบที่  ๒ จัดการศึกษาแบบชัน้เรียน หลักสูตร ๓ ปีคร่ึงเพ่ือจะได้รับปริญญาจากทัง้สอง
มหาวิทยาลยั โดยนกัศกึษาท่ีส าเร็จการศึกษาชัน้ปีท่ี ๒ จากมหาวิทยาลยัมหิดลท่ีจะไปศกึษาต่อท่ี Curtin 
University, Australia จะต้องมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ข้อตกลง STUDENT ARTICULATION PRINCIPAL 
AGREEMENT BETWEEN CURTIN UNIVERSITY AND MAHIDOL UNIVERSITY (ภาคผนวก จ) โดย
นกัศกึษาจะต้องเรียนท่ีมหาวิทยาลยัมหิดล ในชัน้ปีท่ี ๑-๒ และศกึษาตอ่ ณ Curtin University, Australia 
ในชัน้ปีท่ี ๓ และภาคการศกึษาท่ี ๑ ในชัน้ปีท่ี ๔ (ตามโครงสร้างหลกัสตูร) 

 ๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 ๒.๘.๑ ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๒ 
 ๒.๘.๒ ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลว่าด้วยการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี (ฉบบัท่ี  
๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๒.๘.๓ ตามเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งต่อนกัศึกษาระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
และ Curtin University  

๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
๓.๑.๑ หลักสูตร   

 แบบท่ี ๑ จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ ๑๒๑ หนว่ยกิต 

 แบบท่ี ๒ จ านวนหน่วยกิตของมหาวิทยาลยัมหิดล ไมน้่อยกวา่ ๘๕ หนว่ยกิต และจ านวนหน่วยกิต 

ของ Curtin University 300 credits (เทียบเทา่ ๓๖ หนว่ยกิตของมหาวิทยาลยัมหิดล) รวมหนว่ยกิตไมน้่อย

กวา่ ๑๒๑ หนว่ยกิต 

  หมายเหตุ 25 credits ของ Curtin University เป็นการเรียน ๑๖ สปัดาห์ๆละ ๓ ชัว่โมง และ

ชัว่โมง Tutorial ๑ ชัว่โมง ซึง่เทียบเทา่กบั ๓ หนว่ยกิตของมหาวิทยาลยัมหิดล 

 ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร 
  จดัการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๘ โดยใช้โครงสร้างเดียวกนัทัง้แบบท่ี ๑ และแบบท่ี ๒ ดงันี ้ 
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  ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ๓๐ หน่วยกิต 

 กลุม่วิชามนษุยศาสตร์สงัคมศาสตร์ ๔   หนว่ยกิต 

 กลุม่วิชาภาษา  ๘   หนว่ยกิต 

 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ๑๘ หนว่ยกิต 
  ข.  หมวดวิชาเฉพาะ          ๘๕ หน่วยกิต 

 กลุม่วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ๑๖ หนว่ยกิต 

 กลุม่วิชาคณิตศาสตร์อตุสาหการ ๖๙ หนว่ยกิต 
  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี           ๖ หน่วยกิต 

๓.๑.๓ รายวิชา 
  ความหมายของรหัสรายวิชาในหลักสูตรรหสัวิชา (Course code) ก าหนดไว้ ๗ หลกั
ประกอบด้วยอกัษร ๔ หลกัและตวัเลข ๓ หลกัดงันี ้

(ก)  ตัวอักษร ๔ ตัว 
  ตัวอักษร ๒ ตัวแรกเป็นอกัษรยอ่ช่ือคณะ/สถาบนัท่ีรับผิดชอบจดัการเรียนการสอน ได้แก่ 
  วท –SC  หมายถึง  คณะวิทยาศาสตร์ 
  วจ– PR  หมายถึง สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม 
  สว –EN   หมายถึง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
  ศศ –LA  หมายถึง คณะศลิปศาสตร์ 
  ตัวอักษร ๒ ตัวหลังเป็นอกัษรยอ่ช่ือสาขาวิชา ภาควิชา หรือโครงการท่ีรับผิดชอบจดัการ
เรียนการสอนซึง่มีฐานะเทียบเทา่ภาควิชา โดยมีหลกัในการย่อแบบใดแบบหนึง่ ได้แก่ 
คณะ/สถาบนั อกัษรยอ่ ช่ือเตม็ 
มหาวิทยาลยัมหิดล   
คณะวิทยาศาสตร์ คณ –MA คณิตศาสตร์ –Mathematics 
 คม –CH เคมี –Chemistry 
 ชว –BI ชีววิทยา –Biology 

 ฟส - PY 
คอ-IM 
 
คร –ID 

ฟิสิกส์ –Physics 
คณิตศาสตร์อตุสาหการ-Industrial 
Mathematics 
Interdisciplinary Course 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
คณะศิลปศาสตร์ 
สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม 

ศท– GE 
ภอ - EN 
ปส–PR 

ศกึษาทัว่ไป 
ภาษาองักฤษ 
ประชากรและสงัคม 
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 (ข) ตัวเลข ๓ ตัว 
 ตวัเลขตวัแรก หมายถึงปีท่ีนกัศกึษาจะต้องเรียน 
 ตวัเลขสองตวัหลงั หมายถึงล าดบัวิชาท่ีสอนในแตล่ะกลุ่มวิชายอ่ย 
 หมายเหตุ การก าหนดรหัสรายวิชาในรายวิชานอกเหนือจากของคณะวิทยาศาสตร์และ
รายวิชาศึกษาทัว่ไป ให้ดรูายละเอียดจากแต่ละคณะหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาระบุเป็น  “หน่วยกิตรวม 
(ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-ค้นคว้า)” กล่าวคือระบตุวัเลขหน่วยกิตรวมไว้หน้าวงเล็บส่วนตวัเลขในวงเล็บแสดงจ านวน
ชัว่โมงของการจดัการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตัิ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อสัปดาห์
ตลอดภาคการศกึษาดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
  ๓ (๒-๓-๕) = ๓ หนว่ยกิต (บรรยาย ๒ ชัว่โมง/สปัดาห์ปฏิบตั ิ๓ ชัว่โมง/สปัดาห์  และค้นคว้าด้วย
ตนเอง ๕ ชัว่โมง/สปัดาห์) 

 ๓.๑.๔  รายวิชาในหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๓๐  หน่วยกิต 
๑.  รายวิชาในกลุม่วิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ( ๑๘ หนว่ยกิต ) 

สวศท๑๐๕ บรูณาการสขุภาพและสิ่งแวดล้อม  ๓ (๓-๐-๖)    
ENGE 105 Integrating Health and Environment 
วทชว  ๑๖๓ ชีววิทยาสาระส าคญั  ๒ (๒-๐-๔) 
SCBI  163 Essential Biology 
วทคม ๑๖๑ เคมีทัว่ไป  ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 161 General Chemistry 
วทฟส ๑๖๙ ฟิสิกส์พืน้ฐาน  ๓ (๓-๐-๖)    
SCPY 169 Elementary Physics 
วทคณ ๑๖๑ เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนั  ๓ (๓-๐-๖)    
SCMA 161 Technology in Daily Life 
วทคณ ๑๗๓ ซอฟต์แวร์คณิตศาสตร์ขัน้แนะน า  ๓ (๒-๒-๕) 
SCMA 173 Introduction to Mathematical Software 
วทคร  ๒๐๒ การเรียนรู้สารสนเทศพืน้ฐาน   ๑ (๑-๐-๒) 
SCID  202 Basic Information Literacy 

๒.  รายวิชาในกลุม่วิชาสงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์  ( ๔ หนว่ยกิต )    
วจปส ๑๐๑ ประชากรและการพฒันา   ๒ (๒-๐-๔) 
PRPR 101 Population and Development 
วจปส ๑๐๒   ภมูิภาคศกึษา              ๒ (๒-๐-๔) 
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PRPR 102 Regional Studies 
๓.  รายวิชาในกลุม่วิชาภาษา ( ๘ หนว่ยกิต ) 

ศศภอ ๑๘๐ ภาษาองักฤษเพ่ือวตัถปุระสงค์ทางวิชาการ ๑  ๒ (๒-๐-๔) 

LAEN 180 English for Academic Purposes I 

ศศภอ ๑๘๑ ภาษาองักฤษเพ่ือวตัถปุระสงค์ทางวิชาการ ๒  ๒ (๒-๐-๔) 

LAEN 181 English for Academic Purposes II 

ศศภอ ๒๘๐ วรรณกรรมวิทยาศาสตร์กบัสงัคม  ๒ (๒-๐-๔)* 

LAEN 280 Science Fiction and Society 

ศศภอ ๒๘๑ วิทยาศาสตร์ด้านเสียงพดู   ๒ (๒-๐-๔)* 

LAEN 281 The Science of Speech Sound  

ศศภอ ๓๘๐ การน าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษ  ๒ (๒-๐-๔) 

LAEN 380 Academic Presentations in English 

* เลือกเรียน ๒ หนว่ยกิต 

 นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไปท่ีหลกัสตูรก าหนดไว้นัน้ นกัศกึษาอาจเลือกเรียนรายวิชา

ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัมหิดลได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ี

ปรึกษา หรือผู้ รับผิดชอบหลกัสูตร ทัง้นี ้จ านวนหน่วยกิตในแต่ละกลุ่มวิชาต้องไม่น้อยกว่าท่ีก าหนดไว้ใน

โครงสร้างของหลกัสตูร 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ  ๘๕ หน่วยกิต 

๑.  รายวิชาในกลุม่วิชาคณิตศาสตร์-สถิต ิ (๑๖ หน่วยกิต ) 

วทคณ ๑๘๘ การวิเคราะห์ข้อมลูสถิติ ๑ ๓ (๓-๐-๖)    

SCMA 188 Statistical Data Analysis I  

วทคณ ๑๘๙ การวิเคราะห์ข้อมลูสถิติ ๒  ๓ (๓-๐-๖) 

SCMA 189 Statistical Data Analysis II   

วทคณ ๒๕๙ พีชคณิตเชิงเส้น   ๓ (๓-๐-๖) 

SCMA 259 Linear Algebra  

วทคณ ๒๑๓ แคลคลูสัหลายตวัแปร   ๓ (๓-๐-๖) 

SCMA 213 Calculus of Several Variables 
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วทคณ ๒๘๖      สถิตเิชิงคณิตศาสตร์   ๔ (๓-๒-๗) 

SCMA 286     Mathematical Statistics  

๒.  รายวิชาในกลุม่วิชาคณิตศาสตร์อตุสาหการ  ( ๖๙ หนว่ยกิต ) 

วทคอ ๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑   ๔ (๔-๐-๘) 

SCIM 101 Mathematics I  

วทคอ ๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒   ๔ (๔-๐-๘) 

SCIM 102 Mathematics II  

วทคอ ๑๐๓ การค านวณทางวิทยาศาสตร์เบือ้งต้น      ๓ (๓-๐-๖) 

SCIM 103 Introduction to Scientific Computing  

วทคอ ๒๐๑ สมการเชิงอนพุนัธ์สามญัและผลการแปลงทางคณิตศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 

SCIM 201 Ordinary Differential Equations and Mathematical Transforms 

วทคอ ๒๐๒ แคลคลูสัขัน้สงู   ๓ (๓-๐-๖) 

SCIM 202 Advanced Calculus  

วทคอ ๒๐๓ สมการเชิงอนพุนัธ์ย่อยส าหรับวิศวกรและนกัวิทยาศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 

SCIM 203 Partial Differential Equations for Engineers and Scientists  

วทคอ ๒๐๔ การวิจยัด าเนินการ   ๓ (๓-๐-๖) 

SCIM 204 Operations Research  

วทคอ ๒๐๕ คณิตศาสตร์ส าหรับการเงินและเศรษฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 

SCIM 205 Mathematics for Finance and Economics  

วทคอ ๒๐๖ การจ าลองสายโซอ่ปุทาน และการหาค าตอบที่ดีที่สดุ ๓ (๓-๐-๖) 

SCIM 206 Supply Chain Modelling and Optimization  

วทคอ ๒๑๑ การจ าลองเลียนแบบ   ๓ (๓-๐-๖) 

 SCIM 211  Simulation Modelling   

วทคอ ๓๐๑ การวิเคราะห์เชิงตวัเลข   ๓ (๓-๐-๖) 

SCIM 301 Numerical Analysis 

วทคอ ๓๐๒ กระบวนการสโทแคสติก และการประยกุต์ในอตุสาหกรรม ๓ (๓-๐-๖) 

SCIM 302 Stochastic Processes and Applications in Industry  

วทคอ ๓๐๓ สมัมนา      ๑ (๑-๐-๒) 
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 SCIM 303  Seminar 

วทคอ ๓๐๔ การท าให้เครือข่ายดีที่สดุ  ๓ (๓-๐-๖) 

SCIM 304 Network Optimization  

วทคอ ๓๐๕ การจ าลองโลจิสติกส์ และการหาค าตอบที่ดีที่สดุ ๓ (๓-๐-๖) 

SCIM 305 Logistic Modelling and Optimization  

 วทคอ ๓๐๗ ทฤษฎีการควบคมุ และการหาค าตอบที่ดีที่สดุ ๓ (๓-๐-๖) 

 SCIM 307 Control Theory and Optimization 

วทคอ ๔๐๑ การค านวณทางวิทยาศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖) 

SCIM 401 Scientific Computing  

วทคอ ๔๐๒      การจ าลองเชิงอตุสาหกรรม และการหาค าตอบที่ดีที่สดุ ๓ (๓-๐-๖) 

SCIM 402 Industrial Modelling and Optimization  

วทคอ ๔๐๓ การหาค าตอบที่ดีที่สดุเชิงตวัเลข  ๓ (๓-๐-๖) 

SCIM 403 Numerical Optimization  

วทคอ ๔๐๔ การจ าลองคณิตศาสตร์ประยกุต์ในกระบวนการอตุสาหกรรม ๓ (๓-๐-๖) 

SCIM 404 Applied Mathematical Modelling in Industrial Processes 

วทคอ ๔๐๕ การจ าลองสโทแคสติกไดนามิก และการหาค าตอบที่ดีที่สดุ ๓ (๓-๐-๖) 

SCIM 405 Dynamic and Stochastic Modelling and Optimization  

วทคอ ๔๐๖ การวางแผนการผลติและการจดัการการผลติ ๓ (๓-๐-๖) 

  SCIM 406 Production Planning and Management  

   วทคอ ๔๐๗ โครงงานเชิงอตุสาหกรรม  ๓ (๐-๖-๐) 

   SCIM 407  Industrial Project  

 หรือ   

     วทคอ ๔๐๘ การฝึกงานทางคณิตศาสตร์อตุสาหการ ๓ (๐-๖-๐) 

 SCIM 408  Internship in Industrial Mathematics 

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖ หน่วยกิต 

วทคอ ๒๐๗ องค์ประกอบของระบบบญัชี  ๓ (๓-๐-๖) 

SCIM 207 Elements of Accounting 
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วทคอ ๒๐๘ วิธีการเชิงคณิตศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖) 

SCIM 208 Mathematical Methods  

วทคอ ๒๐๙ ตวัแบบเชิงความนา่จะเป็นในการวิจยัด าเนินการ ๓ (๓-๐-๖) 

SCIM 209 Probabilistic Models in Operations Research 

 หรือ นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีท่ีหลักสูตรก าหนดไว้นัน้นักศึกษาอาจเลือกเรียน

รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัมหิดลได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์

ท่ีปรึกษา หรือผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร ทัง้นี ้จ านวนหน่วยกิตในแตล่ะกลุ่มวิชาต้องไม่น้อยกว่าท่ี ก าหนดไว้ใน

โครงสร้างของหลกัสตูร 

ง. รายวิชาของ Curtin University  
ส าหรับนกัศกึษาในแบบท่ี ๒ ท่ีเรียนรายวิชาครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีหลกัสูตรก าหนดในชัน้ปีท่ี 

๒ และมีการส่งต่อนกัศึกษาไปศึกษา ณ Curtin University ในชัน้ปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ีหนึ่ง - ชัน้ปีท่ี ๔ 
นัน้ มีรายวิชาดงันี ้

Code Module title Credits 
MATH2000 Network Optimization 25 
MATH3001 Applied  Mathematical Modelling 25 
 INDE2001 
MATH5004 

Logistic Modelling and Optimization 
Advanced Numerical Analysis 

25 
25 

 INDE6002 Network Optimization for Transport and Logistics  25 
 MATH2006 Mathematics and  Statistics  25 
INDE3000 Industrial Modelling and Optimization  25 
INDE3002 Dynamic and Stochastic Modelling and Optimization  25 
INDE6000 Production Planning and Management  25 

 MATH3004 Industrial Project  25 
 2 Elective Units(2 x 25 credits) 50 

 

 

 

 



                                                                  [๑๙]                                                                มคอ. ๒ 
 

๓.๑.๕  แผนการศึกษา 
แบบที่ ๑ 
        ชัน้ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา ชื่อวชิา 
จ านวนหน่วยกติ 

(ทฤษฎี-ปฎิบตัิ-ค้นคว้า) 
วจปส ๑๐๑ 
PRPR 101 

ประชากรและการพฒันา 
Population and Development 

๒ (๒-๐-๔) 

ศศภอ ๑๘๐ 
LAEN 180  

ภาษาองักฤษเพื่อวตัถปุระสงค์ทางวิชาการ ๑ 
English for Academic Purposes I 

๒ (๒-๐-๔) 

วทคณ ๑๖๑ 
SCMA 161 

เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนั 
Technology in Daily Life 

๓ (๓-๐-๖) 
 

วทชว ๑๖๓ 
SCBI 163 

ชีววิทยาสาระส าคญั 
Essential Biology 

๒ (๒-๐-๔) 
 

วทคม ๑๖๑ 
SCCH 161 

เคมีทัว่ไป 
General Chemistry  

๓ (๓-๐-๖) 
 

วทฟส ๑๖๙ 
SCPY 169 

ฟิสกิส์พืน้ฐาน 
Elementary Physics  

๓ (๓-๐-๖) 
 

วทคอ ๑๐๑ 
SCIM 101 

คณิตศาสตร์ ๑ 
Mathematics I  

๔ (๔-๐-๘) 

 รวม ๑๙ 

     
ชัน้ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อวชิา 
จ านวนหน่วยกติ 

(ทฤษฎี-ปฎิบตัิ-ค้นคว้า) 
วจปส ๑๐๒ 
PRPR 102 

ภมูิภาคศกึษา 
Regional Studies 

๒ (๒-๐-๔) 
 

สวศท ๑๐๕ 
ENGE 105 

บรูณาการสขุภาพและสิง่แวดล้อม 
Integrated Health and Environment 

๓ (๓-๐-๖) 

ศศภอ ๑๘๑ 
LAEN 181  

ภาษาองักฤษเพื่อวตัถปุระสงค์ทางวิชาการ ๒ 
English for Academic Purposes II 

๒ (๒-๐-๔) 

วทคณ ๑๘๘ 
SCMA 188 

การวเิคราะห์ข้อมลูสถิติ ๑ 
Statistical Data Analysis I 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคอ ๑๐๒ 
SCIM 102 

คณิตศาสตร์ ๒ 
Mathematics II  

๔ (๔-๐-๘) 

วทคอ ๑๐๓ 
SCIM 103 

การค านวณทางวิทยาศาสตร์เบือ้งต้น  
Introduction to Scientific Computing 

๓ (๓-๐-๖) 



                                                                  [๒๐]                                                                มคอ. ๒ 
 

 
วิชาเลือกเสรี 
Elective (Sport / Music) 

๑ 

 รวม ๑๘ 

 
ชัน้ปีที่ ๒  ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา ชื่อวชิา 
จ านวนหน่วยกติ 

(ทฤษฎี-ปฎิบตัิ-ค้นคว้า) 
ศศภอ ๓๘๐ 
LAEN 380 

การน าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษ 
Academic Presentations in English 

๒ (๒-๐-๔) 

วทคณ ๑๗๓
SCMA 173 

ซอฟต์แวร์คณิตศาสตร์ขัน้แนะน า 
Introduction to Mathematical Software 

๓ (๒-๒-๕) 

วทคณ ๒๕๙ 
SCMA 259 

พีชคณิตเชิงเส้น 
Linear Algebra 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคณ ๒๑๓ 
SCMA 213 

แคลคลูสัหลายตวัแปร 
Calculus of Several Variables 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคณ ๑๘๙ 
SCMA 189 

การวเิคราะห์ข้อมลูสถิติ ๒ 
Statistical Data Analysis II 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคอ ๒๐๑ 
SCIM 201 

สมการเชิงอนพุนัธ์สามญัและผลการแปลงทางคณิตศาสตร์ 
Ordinary Differential Equations and Mathematical Transforms  

๓ (๓-๐-๖) 

 รวม ๑๗ 

 
ชัน้ปีที่ ๒  ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อวชิา 
จ านวนหน่วยกติ 

(ทฤษฎี-ปฎิบตัิ-ค้นคว้า) 
วทคอ ๒๐๒ 
SCIM 202 

แคลคลูสัขัน้สงู 
Advanced Calculus 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคอ ๒๐๓ 
SCIM 203 

สมการเชิงอนพุนัธ์ยอ่ยส าหรับวิศวกรและนกัวิทยาศาสตร์ 
Partial Differential Equations for Engineers and Scientists 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคอ ๒๐๔ 
SCIM 204 

การวจิยัด าเนินการ  
Operations Research  

๓ (๓-๐-๖) 

วทคอ ๒๐๕ 
SCIM 205 

คณิตศาสตร์ส าหรับการเงินและเศรษฐศาสตร์ 
Mathematics for Finance and Economics 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคอ ๒๐๖ 
SCIM 206 

การจ าลองสายโซอ่ปุทาน และการหาค าตอบที่ดีที่สดุ 
Supply Chain Modelling and Optimization 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคร  ๒๐๒ 
SCID  202 

การเรียนรู้สารสนเทศพืน้ฐาน                         
Basic Information Literacy 

๑ (๑-๐-๒) 



                                                                  [๒๑]                                                                มคอ. ๒ 
 

ศศภอ ๒๘๐ 
LAEN 280 
หรือ ศศภอ ๒๘๑ 
LAEN 281 

วรรณกรรมวิทยาศาสตร์กบัสงัคม  
Science Fiction and Society 
หรือ วิทยาศาสตร์ด้านเสยีงพดู 
The Science of Speech Sound  

๒ (๒-๐-๔) 
 
 

 
วิชาเลือกเสรี  
Elective (Sport / Music) 

๑ 
 

 รวม ๑๙ 

 

ชัน้ปีที่ ๓  ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา ชื่อวชิา 
จ านวนหน่วยกติ 

(ทฤษฎี-ปฎิบตัิ-ค้นคว้า) 
วทคอ ๓๐๑ 
SCIM 301 

การวเิคราะห์เชิงตวัเลข 
Numerical Analysis 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคอ ๓๐๒ 
SCIM 302 

กระบวนการสโทแคสติกและการประยกุต์ในอตุสาหกรรม 
Stochastic Processes and Applications in Industry 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคอ ๓๐๓ 
SCIM 303 

สมัมนา 
Seminar 

๑ (๑-๐-๒) 

 
 

วิชาเลือกเสรี 
Elective  

๔ 
 

 รวม ๑๑ 

 

ชัน้ปีที่ ๓  ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อวชิา 
จ านวนหน่วยกติ 

(ทฤษฎี-ปฎิบตัิ-ค้นคว้า) 
วทคอ ๓๐๔ 
SCIM 304 

การท าให้เครือขา่ยดีที่สดุ 
Network Optimization 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคอ ๓๐๕ 
SCIM 305 

การจ าลองโลจิสติกส์ และการหาค าตอบที่ดีที่สดุ 
Logistics Modelling and Optimization 

 ๓ (๓-๐-๖) 

วทคอ ๓๐๖ 
SCIM 306 

การจ าลองตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์ 
Mathematical Modelling 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคอ ๓๐๗ 
SCIM 307 

ทฤษฎีการควบคมุ และการหาค าตอบที่ดีที่สดุ 
Control Theory and Optimization 

๓ (๓-๐-๖) 

 รวม ๑๒ 

 
 



                                                                  [๒๒]                                                                มคอ. ๒ 
 

ชัน้ปีที่ ๔  ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา ชื่อวชิา 
จ านวนหน่วยกติ 

(ทฤษฎี-ปฎิบตัิ-ค้นคว้า) 
วทคณ ๒๘๖ 
SCMA 286 

สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 
Mathematical Statistics 

๔ (๓-๒-๗) 

วทคอ ๔๐๑ 
SCIM 401 

การค านวณทางวิทยาศาสตร์ 
Scientific Computing 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคอ ๔๐๒ 
SCIM 402 

การจ าลองเชิงอตุสาหกรรม และการหาค าตอบทีด่ีที่สดุ 
Industrial Modelling and Optimization  

๓ (๓-๐-๖) 

วทคอ ๔๐๓ 
SCIM 403 

การหาค าตอบทีด่ีที่สดุเชิงตวัเลข 
Numerical Optimization 

๓ (๓-๐-๖) 

 รวม ๑๓ 

 

ชัน้ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อวชิา 
จ านวนหน่วยกติ 

(ทฤษฎี-ปฎิบตัิ-ค้นคว้า) 
วทคอ ๔๐๔ 
SCIM 404      

การจ าลองคณิตศาสตร์ประยกุต์ในกระบวนการอตุสาหกรรม 
Applied Mathematical Modelling in Industrial Processes 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคอ ๔๐๕ 
SCIM 405 

การจ าลองสโทแคสติกไดนามิก และการหาค าตอบทีด่ีที่สดุ 
Dynamic and Stochastic Modelling and Optimization 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคอ ๔๐๖ 
SCIM 406    

การวางแผนการผลติและการจดัการการผลติ 
Production Planning and Management 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคอ ๔๐๗ 
SCIM 407 
หรือ 
วทคอ ๔๐๘ 
SCIM 408 

โครงงานเชิงอตุสาหกรรม 
Industrial Project  
หรือ 
การฝึกงานทางคณิตศาสตร์อตุสาหการ 
Internship in Industrial Mathematics 

๓ (๐-๖-๐) 

 รวม ๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  [๒๓]                                                                มคอ. ๒ 
 

แบบที่ ๒ 
ชัน้ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา ชื่อวชิา 
จ านวนหน่วยกติ 

(ทฤษฎี-ปฎิบตัิ-ค้นคว้า) 
วจปส ๑๐๑ 
PRPR 101 

ประชากรและการพฒันา 
Population and Development 

๒ (๒-๐-๔) 

ศศภอ ๑๘๐ 
LAEN 180  

ภาษาองักฤษเพื่อวตัถปุระสงค์ทางวิชาการ ๑ 
English for Academic Purposes I 

๒ (๒-๐-๔) 

วทคณ ๑๖๑ 
SCMA 161 

เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนั 
Technology in Daily Life 

๓ (๓-๐-๖) 
 

วทชว ๑๖๓ 
SCBI 163 

ชีววิทยาสาระส าคญั 
Essential Biology 

๒ (๒-๐-๔) 
 

วทคม ๑๖๑ 
SCCH 161 

เคมีทัว่ไป 
General Chemistry  

๓ (๓-๐-๖) 
 

วทฟส ๑๖๙ 
SCPY 169 

ฟิสกิส์พืน้ฐาน 
Elementary Physics  

๓ (๓-๐-๖) 
 

วทคอ ๑๐๑ 
SCIM 101 

คณิตศาสตร์ ๑ 
Mathematics I  

๔ (๔-๐-๘) 

วทคณ ๑๘๘ 
SCMA 188 

การวเิคราะห์ข้อมลูสถิติ ๑ 
Statistical Data Analysis I 

๓ (๓-๐-๖) 

 รวม ๒๒ 
 

 

    ชัน้ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อวชิา 
จ านวนหน่วยกติ 

(ทฤษฎี-ปฎิบตัิ-ค้นคว้า) 
วจปส ๑๐๒ 
PRPR 102 

ภมูิภาคศกึษา 
Regional Studies 

๒ (๒-๐-๔) 
 

สวศท ๑๐๕ 
ENGE 105 

บรูณาการสขุภาพและสิง่แวดล้อม 
Integrated Health and Environment 

๓ (๓-๐-๖) 

ศศภอ ๑๘๑ 
LAEN 181  

ภาษาองักฤษเพื่อวตัถปุระสงค์ทางวิชาการ ๒ 
English for Academic Purposes II 

๒ (๒-๐-๔) 

วทคอ ๑๐๒ 
SCIM 102 

คณิตศาสตร์ ๒ 
Mathematics II  

๔ (๔-๐-๘) 

วทคอ ๑๐๓ 
SCIM 103 

การค านวณทางวิทยาศาสตร์เบือ้งต้น  
Introduction to Scientific Computing 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคณ ๑๗๓ ซอฟต์แวร์คณิตศาสตร์ขัน้แนะน า ๓ (๒-๒-๕) 



                                                                  [๒๔]                                                                มคอ. ๒ 
 

SCMA 173 Introduction to Mathematical Software 

วทคณ ๑๘๙ 
SCMA189 

การวเิคราะห์ข้อมลูสถิติ ๒ 
Statistical Data Analysis II 

๓ (๓-๐-๖) 

 
วิชาเลือกเสรี 
Elective  

๑ 

 รวม ๒๑ 

 

ชัน้ปีที่ ๒  ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา ชื่อวชิา 
จ านวนหน่วยกติ 

(ทฤษฎี-ปฎิบตัิ-ค้นคว้า) 
ศศภอ ๓๘๐ 
LAEN 380 

การน าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษ 
Academic Presentations in English 

๒ (๒-๐-๔) 

วทคณ ๒๑๓ 
SCMA 213 

แคลคลูสัหลายตวัแปร 
Calculus of Several Variables           

๓ (๓-๐-๖) 

วทคอ ๒๐๑ 
SCIM 201 

สมการเชิงอนพุนัธ์สามญัและผลการแปลงทางคณิตศาสตร์ 
Ordinary Differential Equations and Mathematical Transforms  

๓ (๓-๐-๖) 

วทคอ ๒๐๒ 
SCIM 202 

 แคลคลูสัขัน้สงู 
Advanced Calculus 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคอ ๒๐๔ 
SCIM 204 

การวจิยัด าเนินการ  
Operations Research 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคอ ๓๐๑ 
SCIM 301 

การวเิคราะห์เชิงตวัเลข 
Numerical Analysis 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคอ ๔๐๑ 
SCIM 401 

การค านวณทางวิทยาศาสตร์ 
Scientific Computing 

๓ (๓-๐-๖) 

 รวม ๒๐ 

 

ชัน้ปีที่ ๒  ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหสัวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 

(ทฤษฎี-ปฎิบัต-ิค้นคว้า) 
ศศภอ ๒๘๐ 
LAEN 280 
หรือ  
ศศภอ ๒๘๑ 
LAEN 281 

วรรณกรรมวิทยาศาสตร์กบัสงัคม  
Science Fiction and Society 
หรือ 
วิทยาศาสตร์ด้านเสียงพดู   
The Science of Speech Sound 

๒ (๒-๐-๔) 
 

 
 



                                                                  [๒๕]                                                                มคอ. ๒ 
 

วทคร  ๒๐๒ 
SCID  202 

การเรียนรู้สารสนเทศพืน้ฐาน                         
Basic Information Literacy 

๑ (๑-๐-๒) 

วทคณ ๒๕๙ 
SCMA 259 

พีชคณิตเชิงเส้น 
Linear Algebra  

๓ (๓-๐-๖) 

วทคอ ๒๐๓ 
SCIM 203 

สมการเชิงอนพุนัธ์ย่อยส าหรับวิศวกรและนกัวิทยาศาสตร์ 
Partial Differential Equations for Engineers and Scientists 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคอ ๒๐๕ 
SCIM 205 

คณิตศาสตร์ส าหรับการเงินและเศรษฐศาสตร์ 
Mathematics for Finance and Economics 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคอ ๒๐๖ 
SCIM 206 

การจ าลองสายโซอ่ปุทาน และการหาค าตอบท่ีดีท่ีสดุ 
Supply Chain Modelling and Optimization 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคอ ๓๐๒ 
SCIM 302 

กระบวนการสโทแคสติกและการประยกุต์ในอตุสาหกรรม 
Stochastic Processes and Applications in Industry 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคอ ๒๑๑ 
SCIM 211 

การจ าลองเลียนแบบ 
Simulation Modelling 

๓ (๓-๐-๖) 

 
วิชาเลือกเสรี  
Elective 

๑ 
 

 รวม ๒๒ 

 
Year 3 Semester 1 

Code Module title Credits 

MATH2000 Network Optimization  25 

MATH3001 Applied Mathematical Modelling 25 

INDE2001 Logistics Modelling and Optimization  25 

MATH5004 Advanced Numerical Analysis 25 

 รวม 100 

 
Year 3 Semester 2 

Code Module title Credits 

INDE3000 Industial Modelling and Optimization  25 

INDE6002 Network Opitimization for Transport and Logistics  25 

MATH2006 Mathematics and Statistics  25 

 Elective Unit x1 25 

 รวม 100 



                                                                  [๒๖]                                                                มคอ. ๒ 
 

Year 4 Semester 1 

Code Module title Credits 

INDE3002 Dynamic and Stochastic Modelling and Optimization  25 

INDE6000 Production Planning and Management  25 

MATH3004 Industial Project  25 

 Elective Unit x1 25 

 รวม 100 
  

 ๓.๑.๖  ค าอธิบายรายวิชา 
  โปรดดรูายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ก 
 

๓.๒ ช่ือ ต าแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์ 

 ๓.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

ช่ือ –นามสกุล 

คุณวุฒ ิ (สาขาวิชา) 

สถาบัน :  ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

๑ ๓-๑๐๑๔-๐๐๙๗x-xxx 
อ.ดร.มีโชค ชดูวง* 
 

Ph.D. (Applied Mathematics) 
Curtin University of Technology, Australia : 2003 
M.Sc. (Computer Science) 

Asian Institute of Technology : 1997 

วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๒ ๓-๕๒๐๑-๐๐๐๖x-xxx 
อ.ดร.อมุาพร นนัตาปลกู* 
 

Ph.D. (Computational and Applied Mathematics) 
Old Dominion University, Norfolk, Virginia, USA : 2013 
M.Sc. (Applied Mathematics)  
Old Dominion University, Norfolk, Virginia, USA : 2008 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๓ ๓-๑๐๐๒-๐๐๓๑x-xxx 
อ.ดร.ธิติคม พวัพนัสวสัดิ*์ 
 

Ph.D. (Applied Mathematics)  
Curtin University of Technology, Australia : 2006 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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ล าดับ 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

ช่ือ –นามสกุล 

คุณวุฒ ิ (สาขาวิชา) 

สถาบัน :  ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

๔ ๓-๑๕๐๖-๐๐๖๖x-xxx 
อ.ดร.ณฐันรงค์ ขจรศกัดิส์เุมธ* 

Ph.D. (Mathematics and Statistics) 
Curtin University of Technology, Australia : 2014 
M.Sc. (Industrial Mathematics)  
University of Kaiserslautern, Germany : 2009 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๕ ๑-๙๐๙๘-๙๙๐๑x-xxx 
อ.ดร.ไกรกมล หม่ืนเดช* 
 

Ph.D. (Machine Learning) 
Max Planck Institute for Intelligent Systems, Germany: 
2015 
M.Sc. (Machine Learning)  
University College London, United Kingdom : 2010 
B.Sc. (Computer Science) 
SIIT, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

หมายเหตุ เคร่ืองหมาย * คือ อาจารย์ประจ าหลกัสตูรท่ีท าหน้าท่ีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
 

๓.๒.๒ อาจารย์พเิศษ 
  หลักสูตรจะพิจารณาเรียนเชิญอาจารย์พิเศษตามความเหมาะสม ทัง้ผู้ เ ช่ียวชาญหรือ
ผู้ช านาญการพิเศษจากหนว่ยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

๓.๒.๓ อาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยเคอร์ตนิ 

ล าดับ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ช่ือ –นามสกุล 
คุณวุฒ ิ (สาขาวิชา) 
สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 

๑ ศ.ดร. ยอง ฮอง ว ู
 

Ph.D. (Mathematics)  
University of Wollongong, Australia : 1990 

๒ ศ.ดร. เบญจวรรณ วิวฒันปฐพี 
 

Ph.D. (Applied Mathematics)  
Curtin University of Technology, Australia : 1998 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยกุต์)  
มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. ๒๕๒๘ 
วท.บ. (คณิตศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.๒๕๒๕ 
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๔. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
 ไมมี่ 
 ๔.๑ มาตราฐานประสบการณ์เรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 ไมมี่ 
 ๔.๒ ช่วงเวลา 
 ไมมี่ 
 ๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน 
 ไมมี่ 
๕. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

๕.๑ ค าอธิบายโดยย่อ 
เพ่ือให้นกัศกึษาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการท าวิจยั โครงงานทางคณิตศาสตร์อุตสาหการ

ในหวัข้อท่ีสนใจและมีความเหมาะสมภายใต้การควบคมุดแูลของอาจารย์ท่ีปรึกษาผู้ เช่ียวชาญในหวัข้อการ
วิจยันัน้ๆ  รวมทัง้เสนอผลงานวิจยัแบบปากเปลา่ได้ 

๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
๕.๒.๑ มีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตราฐานทางวิชาการและวิชาชีพ 
๕.๒.๒ สามารถน าความรู้ไปปฏิบตังิานวิจยัทางภาคธุรกิจ อสุาหกรรม และภาครัฐ และ

สาขาท่ีเก่ียวข้องได้ 
๕.๒.๓ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบในการวิจยัและพฒันาองค์ความรู้

ใหมท่างด้านคณิตศาสตร์อตุสาหการ 
๕.๒.๔ มีมนษุยสมัพนัธ์ดี มีความเป็นผู้น า และรับฟังความคดิเห็นผู้ อ่ืนด้วยเหตผุล 
๕.๒.๕ สามารถน าความรู้ด้านการวิจยัทางเทคโนโลยีและสถิตเิพ่ือการวิจยัมาประยกุต์ใช้

ได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม 
๕.๒.๖ สามารถเขียนรายงานการวิจยัและน าเสนอผลงานวิจยัแบบปากเปล่า 

 ๕.๓ การเตรียมการ 
  ๕.๓.๑ รวบรวมรายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษา ในภาคการศกึษาท่ี ๑ 
  ๕.๓.๒ แบง่นกัศกึษาเป็นกลุ่มละ ๔-๕  คน  ปรึกษาหวัข้อโครงงานกบัอาจารย์ท่ีปรึกษา 
  ๕.๓.๓ อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ค าปรึกษาและแนะน าในการก าหนดประเดน็หวัข้อท่ีจะศกึษา
เขียนโครงร่างและน าเสนอโครงร่าง 
  ๕.๓.๔ อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ค าแนะน าและดแูลกระบวนการโครงงานทกุขัน้ตอน 
  ๕.๓.๕ ให้นกัศกึษาจดัท ารายงานการโครงงานฉบบัสมบรูณ์ทัง้เอกสารและแฟ้มข้อมลู 
อิเล็กทรอนิกส์  และน าเสนอผลงานวิจยัแบบปากเปล่า 
 ๕.๔ กระบวนการประเมินผล 
  ๕.๔.๑ อาจารย์ท่ีปรึกษาประเมินการปฏิบตังิานโครงงานของนกัศกึษาด้วยแบบประเมิน 
  ๕.๔.๒ ประเมินการน าเสนอผลงานโดยคณะกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 
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หมวดที่ ๔. ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

๑.๑ มีภาวะผู้น าและท างาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืนอยา่งสร้างสรรค์         

-  ปลกูฝังให้นกัศกึษามีความเป็น “มหิดล”  คือ “อตฺตาน  อปุม   กเร” ปฎิบตัิ
ตอ่ผู้ อ่ืนเหมือนตอ่ตนเอง 
-   จดัการเรียนรู้ในหลกัสตูร เพ่ือพฒันาภาวะผู้น าและท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน
อยา่งสร้างสรรค์ 
-   กิจกรรมนอกหลกัสตูรตามความสนใจสง่เสริมให้ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
พฒันาทกัษะในการบริหารจดัการและภาวะผู้น า  

๑.๒ มีทกัษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

-   จดัการเรียนรู้ทกัษะการใช้สารสนเทศในการศกึษาและค้นคว้าหาความรู้ 
-   จดัการเรียนรู้ทกัษะการใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ (Evidence- Based)ใน
การศกึษาหาความรู้ การปฏิบตังิาน  
-   มอบหมายงาน/โครงงานให้ค้นคว้าและน าเสนอผลงาน 

๑.๓ มีจิตอาสา -   กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และบริการวิชาการแก่สงัคม 
 -   กิจกรรมออกหนว่ยอาสาตามความสมคัรใจ 

๑.๔ มีความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษในการส่ือสาร 

-   ปรับพืน้ฐานทางด้านภาษาองักฤษ 
-   จดักิจกรรมสง่เสริมทางด้านภาษาองักฤษ 

 
๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    ๑.๑ ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยคณุธรรม 
จริยธรรม มีความซ่ือสตัย์ มีวินยั ตรง
ตอ่เวลาปฏิบตัติามกฎระเบียบ
ข้อบงัคบัของหลกัสตูร และ
มหาวิทยาลยั 
๑.๒ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ ไมค่ดัลอกหรือน างานของผู้ อ่ืน
มาเป็นของตนเอง 
 

 
(๑) กรณีศกึษา 
(๒) กิจกรรมคู ่กิจกรรมกลุม่ 
(๓) การบรรยาย 
(๔) การฝึกปฎิบตัทิาง

ห้องปฎิบตักิาร 
(๕) ยกตวัอย่างประกอบในขณะท่ี

สอนเนือ้หา โดยสอดแทรกเร่ือง 
คณุธรรม จริยธรรม 

(๖) การอภิปรายเด่ียว/กลุม่ 

 
(๑) การประเมินด้วยตวัผู้ เรียน 
(๒) การประเมินโดยผู้สอน 
(๓) การประเมินแบบรวบยอด 
(๔) การสงัเกตพฤตกิรรม 
(๕) ตรวจสอบการเข้าเรียน ความ

ตรงตอ่เวลา ความรับผิดชอบ
และความซ่ือสตัย์ในงานท่ี
ได้รับมอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

๒. ด้านความรู้ 
    ๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจอยา่ง
ถกูต้องในสาระหลกัของสาขาวิชา 
และสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
    ๒.๒ มีความรู้ในเชิงวิชาการอย่าง
ลกึซึง้ในสาขาย่อยท่ีตนช านาญพิเศษ 
และเช่ือมโยงกบัสาขายอ่ยอ่ืนได้ 
    ๒.๓ ติดตามความรู้ ความก้าวหน้า
ท่ีเกิดใหม ่ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์
อตุ- สาหการ เพ่ือเพิ่มพนูความรู้ใหม่ๆ 
อยา่งตอ่เน่ือง 

 
(๑)  การบรรยาย  
(๒) การอภิปรายเด่ียว/กลุม่ 
(๓) การเรียนรู้โดยการก ากบัตนเอง  
(๔) การฝึกปฏิบตัทิาง

ห้องปฏิบตักิาร  
(๕) การฝึกท าโครงงาน 
(๖) ค้นคว้าและท ารายงาน 

 
(๑) การประเมินด้วยตวัผู้ เรียน 
(๒) การประเมินโดยผู้สอน 
(๓) การมีสว่นร่วมในการ

อภิปราย และการฝึกปฏิบตัิ
ในชัน้เรียน 

(๔) คณุภาพของงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

(๕) ประเมินผลจากข้อสอบแบบ
ปรนยัเลือกตอบ ข้อสอบแบบ
อตันยัดดัแปลงและ/หรือการ
สอบปากเปล่า 

(๖) การสงัเกตพฤตกิรรม 
๓. ด้านทักษะปัญญา 
    ๓.๑ ประยกุต์ความรู้อยา่งถกูต้อง
เหมาะสม สามารถวิเคราะห์ เช่ือมโยง
และแก้ปัญหาได้อยา่งเป็นองค์รวม 
    ๓.๒ บรูณาการองค์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์อตุสาหการ ให้เข้ากบั
ความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และ
น ามาสงัเคราะห์เพ่ือใช้แก้ปัญหา หรือ
สร้างประโยชน์ตอ่สงัคม 
   ๓.๓ สงัเคราะห์ พฒันาแนวคดิ องค์
ความรู้ใหม่ และผลงานท่ีเป็น
นวตักรรมในระดบัชาตแิละนานาชาติ 

 
(๑) กรณีศกึษาโดยมอบหมายให้

นกัศกึษาเช่ือมโยงความรู้ใน
ศาสตร์อ่ืน ๆ 

(๒) กิจกรรมคู ่กิจกรรมกลุม่ 
(๓) ค้นคว้าด้วยตนเอง 
(๔) ค้นคว้าและท ารายงาน 
(๕) การฝึกท าโครงงาน 
(๖) ค้นคว้าและน าเสนอปากเปล่า 
(๗) น าเสนอผลงานรูปแบบตา่ง ๆ 

เชน่ วีดีโอ เว็บเพจ ฯลฯ 
(๘) การบรรยาย 
(๙) การฝึกปฏิบตัทิาง

ห้องปฏิบตักิาร  
(๑๐) วิจารย์เชิงเปรียบเทียบ 
(๑๑) การอภิปรายเด่ียว/กลุม่ 
(๑๒) การท ารายงานรายวิชา 

 
(๑) การทดสอบ 
(๒) การท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
(๓) การประเมินโดยผู้สอน 
(๔) คณุภาพของงานท่ีได้รับ

มอบหมาย 
(๕) ตรวจการบ้าน 
(๖) การสงัเกตพฤตกิรรม 
(๗) ผลการปฏิบตั ิหรือการ

ประเมินคณุภาพของงานท่ีมี
ความเช่ือมโยงหรือบรูณาการ
ความรู้ 

(๘) ประเมินผลจากข้อสอบแบบ
ปรนยัเลือกตอบ ข้อสอบแบบ
อตันยัดดัแปลงและ/หรือการ
สอบปากเปล่า 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

(๙) คณุภาพของรายงานหรือ
โครงงาน 

๔. ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   ๔.๑ ติดต่อสื่อสารกบันกัวิชาการ หรือ
บคุคลต่างๆ โดยใช้ได้ทัง้ภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสทิธิภาพ 
   ๔.๒ รับผิดชอบในงานท่ีได้รับ
มอบหมายทัง้ สว่นตน และสว่นรวม 
รักษาสมบตัิของสว่นรวม และประพฤติ
ตามคณุธรรมจริยธรรมที่ดีต่อผู้ อ่ืน 
   ๔.๓ มีความสามารถท างานร่วมกบั
ผู้ อ่ืนได้ เป็นผู้น าได้ และการจดัการงาน
ให้ส าเร็จได้ 

 
 
(๑) กรณีศกึษา 
(๒) การประชมุ สมัมนา 
(๓) กิจกรรมคู่ กิจกรรมกลุม่ 
(๔) ค้นคว้าด้วยตนเอง 
(๕) ค้นคว้าและท ารายงาน 
(๖) ค้นคว้าและน าเสนอปากเปลา่ 
(๗) การบรรยาย 
(๘) การอภิปรายเด่ียว/กลุม่ 
(๙) การฝึกปฏบิตัิทาง

ห้องปฎิบตัิการ 
 

 

 
 
(๑) การท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
(๒) การประเมินโดยผู้สอน 
(๓) การประเมินแบบรวบยอด 
(๔) การมีสว่นร่วมในการอภิปราย 

และการฝึกปฏิบตัใินชัน้เรียน 
(๕) การสงัเกตพฤติกรรม 
(๖) คณุภาพของงานท่ีได้รับ

มอบหมาย 
(๗) ตรวจสอบการเข้าเรียน ความ

ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ
และความซื่อสตัย์ในงานท่ี
ได้รับมอบหมาย 

๕. ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
    ๕.๑ วิเคราะห์ข้อมลูและสามารถแปล
ความหมายของข้อมลูได้ทัง้เชิงปริมาณ
และคณุภาพ โดยใช้เทคนิคทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ 
    ๕.๒ สื่อสารได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
ทัง้การฟัง พดู และเขียน กบับคุคลทัว่ไป 
นกัศกึษา นกัวิชาการ หรือในการประชมุ 
และการติดต่อผ่านเทคโนโลยีการสื่อสาร
กบัต่างประเทศ 
    ๕.๓ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น
ข้อมลูวิเคราะห์ข้อมลู และติดต่อสื่อสาร 
ได้อย่างเหมาะสม 

 
 
(๑) การประชมุ สมัมนา 
(๒) กิจกรรมคู่ กิจกรรมกลุม่ 
(๓) ค้นคว้าด้วยตนเอง 
(๔) ค้นคว้าและท ารายงาน 
(๕) ค้นคว้าและน าเสนอปากเปลา่ 
(๖) น าเสนอผลงานรูปแบบต่างๆ 

เช่น วีดีโอ เว็บเพจ ฯลฯ 
(๗) การบรรยาย 
(๘) การฝึกปฎบิตัิทาง

ห้องปฏิบตัิการ 
(๙) การอภิปรายเด่ียว/กลุม่ 
 

 
 
(๑) การท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
(๒) การประเมินโดยผู้สอน 
(๓) การประเมินแบบรวบยอด 
(๔) การมีสว่นร่วมในการอภิปราย 

และการฝึกปฏิบตัใินชัน้เรียน 
(๕) คณุภาพของงานท่ีได้รับ

มอบหมาย 
(๖) ตรวจสอบการเข้าเรียน ความ

ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ
และความซื่อสตัย์ในงานท่ี
ได้รับมอบหมาย 

(๗) บทสรุปจากการอภปิรายเด่ียว/
กลุม่ 



                                                                  [๓๒]                                                                มคอ. ๒ 
 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

    ๕.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเตรียม เขียน
น าเสนอข้อมลูทางวิชาการ การ
ติดต่อสื่อสาร การประชมุ หรือการพิมพ์
ผลงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

(๘) สงัเกตพฤติกรรม 

๖. ด้านทักษะพสัิย 
     ๖.๑ สามารถปฏิบัติงานได้ด้วย
ตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยเคร่ืองชีแ้นะ 
เม่ือได้กระท าซ า้แล้วก็พยายามหา
ความถกูต้องในการปฏิบตั ิ 
๖.๒ สามารถฝึกปฎิบตัิในวิชาการและ
วิ ช า ชีพของตน เองจน เ กิดคว าม
ช านาญ คล่องแคล่ว ว่องไว เป็นไป
อยา่งธรรมชาตไิมข่ดัเขิน     
    ๖.๓ นกัศกึษารับรู้หลกัการท่ีถูกต้อง
และสามารถเลือกสิ่ง ท่ีสนใจหรือมี
ความถนดัเป็นพิเศษ 

 
(๑) การประชมุ สมัมนา 
(๒) กิจกรรมคู ่กิจกรรมกลุม่ 
(๓) ค้นคว้าด้วยตนเอง 
(๔) ค้นคว้าและท ารายงาน 
(๕) ค้นคว้าและน าเสนอปากเปล่า 
(๖) น าเสนอผลงานรูปแบบตา่งๆ 

เชน่ วีดีโอ เว็บเพจ ฯลฯ 
(๗) การบรรยาย 
(๘) การฝึกปฎิบตัทิาง

ห้องปฏิบตักิาร 
(๙) การอภิปรายเด่ียว/กลุม่ 

 
(๑) การท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
(๒) การประเมินโดยผู้สอน 
(๓) การประเมินแบบรวบยอด 
(๔) การมีสว่นร่วมในการอภิปราย 

และการฝึกปฏิบตัใินชัน้เรียน 
(๕) คณุภาพของงานท่ีได้รับ

มอบหมาย 
(๖) ตรวจสอบการเข้าเรียน ความ

ตรงตอ่เวลา ความรับผิดชอบ
และความซ่ือสตัย์ในงานท่ี
ได้รับมอบหมาย 

(๗) บทสรุปจากการอภิปราย 
(๘) สงัเกตพฤติกรรม 

 
๓. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) (ภาคผนวก ค) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  [๓๓]                                                                มคอ. ๒ 
 

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๓ 

 

๒.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
  ๒.๑  มีกระบวนการประเมินผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาในแตล่ะรายวิชา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดในแต่ละรายวิชา โดยจัดให้มีการประเมินทัง้จากนักศึกษา และ
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเม่ือสิน้สดุรายวิชาทกุภาคการศกึษา 
  ๒.๒  มีกระบวนการประเมินผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษา ในระดบัหลกัสตูร 
โดยจดัให้การประเมินหลกัสตูรในภาพรวมจากบณัฑิต ผู้ใช้บณัฑิต ศษิย์เก่าและผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก 
 

๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
แบบที่ ๑ 
๑.๑ เป็นไปตามข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัมหิดล วา่ด้วยการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญา

ตรีพ.ศ. ๒๕๕๒และประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ืองการศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

๑.๒ ได้คะแนนสะสมตลอดหลกัสตูรไมต่ ่ากวา่ ๒.๐๐ 
๑.๓ เป็นผู้ มีความประพฤตดีิเหมาะสมแก่ศกัดิ์ศรีแหง่ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต 
แบบที่ ๒ 
๒.๑  เป็นไปตามข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัมหิดล วา่ด้วยการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญา

ตรีพ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

๒.๒ ได้คะแนนสะสมตลอดหลกัสตูรไมต่ ่ากว่า ๒.๐๐ 
๒.๓ เป็นผู้ มีความประพฤตดีิเหมาะสมแก่ศกัดิศ์รีแหง่ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต 
๒.๔ คะแนนสอบภาษาองักฤษ TOEFL หรือ IELTS ให้เป็นไปตามข้อตกลงในเร่ืองหลกัเกณฑ์การ

สง่ตอ่นกัศกึษาระหวา่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล และ Curtin University  
๒.๕ ในชัน้ปี ๑-๒ เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีหลกัสตูรก าหนด และในชัน้ปีท่ี ๓-๔ เรียนครบ

ตามจ านวนหน่วยกิตท่ีเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Curtin 
University  



                                                                  [๓๔]                                                                มคอ. ๒ 
 

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 

๑.   การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 ๑.๑ แนะน าอาจารย์ใหมใ่ห้บคุลากรของภาควิชา และคณะได้รู้จกั 
 ๑.๒ จดัอาจารย์พ่ีเลีย้งเพ่ือช่วยเหลือ แนะน า ดแูลตามความเหมาะสม 
 ๑.๓ หัวหน้าภาควิชาและอาจารย์พ่ีเลีย้ง อธิบายงาน ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง แนะน าหลักสูตรใน

รายละเอียดหลกัสตูรและรายวิชา กระบวนการสอน มอบหมายงาน 
  ๑.๔ ส่งเข้าร่วมการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครู ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบาย ปรัชญา 

ยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั คณะและภาควิชา 
 ๑.๕ ให้เข้าร่วมรับผิดชอบรายวิชา และร่วมเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมในการควบคมุวิทยานิพนธ์

ของนกัศกึษา เพ่ือเรียนรู้กระบวนการจดัการเรียนการสอนและการวิจยั และมอบหมายงานบางส่วนในการ
ดแูลนกัศกึษา 
 
๒.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 ๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
 ๒.๑.๑ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพ่ือให้เกิดการ
พฒันาการสอนและการวิจยัอยา่งตอ่เน่ือง โดยสนบัสนนุให้เขียนโครงการวิจยั และขอทนุสนบัสนนุการวิจยั
ทัง้ในระดบัคณะ มหาวิทยาลยั และทนุวิจยัจากภายนอกมหาวิทยาลยั 
 ๒.๑.๒ สนบัสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมด้านการเรียนการสอน การเตรียมการสอนและ
เทคนิคการสอน การวดัและประเมินผล การพฒันาหลกัสตูร และการวิจยั ท่ีจดัโดยคณะ และมหาวิทยาลยั 
หรือหนว่ยงานภายนอก เข้าร่วมประชมุวิชาการทัง้ระดบัชาต ิและนานาชาต ิศกึษาดงูานทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ 
 
 ๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

๒.๒.๑ สนบัสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ  เช่น การรับเชิญเป็น
วิทยากรบรรยายในการประชมุวิชาการ เป็นผู้ทรงคณุวุฒิในการประเมินโครงการวิจยั บทความวิจยั และ
ต าแหนง่ทางวิชาการ และคณะกรรมการวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 

๒.๒.๒ สนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนสนับสนุนการวิจัยและตีพิมพ์บทความทางวิชาการ และ
ผลงานวิจยั 

๒.๒.๓ สนบัสนนุให้อาจารย์เข้าประชมุ สมัมนา และอบรมทางวิชาการและวิจยัอยา่งตอ่เน่ือง
  

 



                                                                  [๓๕]                                                                มคอ. ๒ 
 

หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 

๑. การก ากับมาตรฐาน 
๑.๑ กระบวนการบริหารจดัการหลกัสตูรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐาน
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

(๑) อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรมีจ านวนอย่างน้อย ๕ คน และไม่เป็นอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลกัสูตรเกินกว่า ๑ หลกัสูตร ตลอดระยะเวลา ท่ีจดัการศึกษา โดยมีคณุวุฒิระดบัปริญญาเอก 
และมีผลงานทางวิชาการท่ี ได้รับการเผยแพร่ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
อยา่งน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลงั  
(๒) อาจารย์ประจ าหลกัสูตร มีคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้ รับการ
เผยแพร่ท่ีไมใ่ช ่สว่นหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญาอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลงั  
(๓) อาจารย์ผู้สอน มีคณุวุฒิขัน้ต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาท่ีสอน  
(๔) มีการปรับปรุงหลกัสตูรทกุรอบ ๕ ปี  

 

๑.๒ มีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสูตร และอาจารย์
ประจ าหลกัสตูร ในด้านตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

(๑) วางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัอาจารย์ผู้สอน และคณะกรรมการบริหารภาควิชา  
(๒) จัดระบบการประเมินกระบวนการเรียนการสอนและผลสัมฤทธ์ิของการศึกษา โดยมีการ
ประเมินอาจารย์ ผู้สอนโดยนกัศกึษา ประเมินผลรายวิชา และหลกัสตูร ประเมินการตดัเกรดของ
รายวิชาในหลกัสตูร รวม ทัง้การประเมินผลการบริหารหลกัสตูร  
(๓) มีระบบการรายงานข้อมลูหลกัสตูร การจดัการศกึษา และอาจารย์ผู้สอนทกุภาคการศกึษา  
(๔) มีระบบติดตาม รวบรวมข้อมลู และผลประเมินต่างๆ เพ่ือน ามาประมวลผลและจดัท าแผนใน
การพัฒนา หลักสูตรอย่างต่อเน่ือง และการเผยแพร่แผนการพัฒนาหลักสูตรแก่บุคลากรท่ี
เก่ียวข้อง 

  

๒. บัณฑติ 
 ๒.๑ บณัฑิตท่ีจบการศกึษาจะมีคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิ๕ ด้าน  
 ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

(๑) ด้านคณุธรรม จริยธรรม บณัฑิตแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมความเสียสละ การช่วยเหลือผู้ อ่ืน 
และความซ่ือสตัย์สจุริต การมีวินยั การ ตรงตอ่เวลา เคารพในสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของ
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ผู้ อ่ืน มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ไม่ คดัลอกงานของผู้ อ่ืนโดยไมไ่ด้อ้างอิงแหล่งท่ีมีของ
ข้อมลู  

 (๒) ด้านความรู้ บณัฑิตสามารถบอกแนวคดิ นิยาม และทฤษฎีบทท่ีส าคญัทางคณิตศาสตร์  
 (๓) ด้านปัญญา บณัฑิตสามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ มาประยกุต์ใช้แก้ปัญหาท่ีเก่ียวข้องได้ 

(๔) ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ บณัฑิตสามารถปรับตวัเพ่ือท างานใน
องค์กร และท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนๆ ได้ มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม รวมทัง้มีความรับผิดชอบต่อ
งานท่ีได้รับมอบหมาย  
(๕) ด้านการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บณัฑิตสามารถใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูลเชิงตัวเลข และ
สามารถส่ือสารให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้  

 

๒.๒. ผลลพัธ์การเรียนรู้  
 (๑) ร้อยละของบณัฑิตท่ีส าเร็จการศกึษาไมน้่อยกวา่ ๘๐  
 (๒) บณัฑิตส าเร็จการศกึษาโดยใช้ระยะเวลาเฉล่ียไมเ่กิน ๔ ปี  
 (๓) อตัราการได้งานท า/การศึกษาต่อของบณัฑิตภายใน ๖ เดือน หลงัส าเร็จการศึกษาเท่ากับร้อยละ 
๗๐  
 และ ๑ ปี หลงัส าเร็จการศกึษาเทา่กบัร้อยละ ๑๐๐ 
 (๔) ผลงานวิจยัของนกัศกึษาได้รับการเผยแพร่อย่างน้อยในระดบัคณะ  
 (๕) ระดบัความพึงพอใจต่อบณัฑิตของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย คา่เฉล่ียไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนน
เตม็ ๕ 

 
๓. นักศึกษา 
๓.๑ กระบวนการรับนกัศกึษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา  
 

(๑) ผา่นการคดัเลือกเข้าเป็นนกัศกึษาคณะวิทยาศาสตร์ โดย (๑) ผา่นกระบวนการคดัเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) หรือ (๒) ผ่าน การสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ตามโครงงานพัฒนาและส่งเสริมผู้ มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) หรือโครงการอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน หรือ (๓) ผ่านการคัดเลือกโดย  วิธีพิเศษท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะ
วิทยาศาสตร์ก าหนด  
(๒) คณะวิทยาศาสตร์มีการจดัค่ายเสริมสร้างวิชาการให้แก่นกัศึกษาท่ีผ่านการคดัเลือกตามข้อ 
(๑) ของกระบวนการ รับนกัศกึษา ก่อนเปิดภาคการศกึษา เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศกึษา 
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๓.๒ การควบคมุ การดแูล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู ่การส าเร็จการศกึษา  
 

(๑) มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาให้แกน่กัศกึษาทกุคน ในอตัราไมเ่กิน ๑ ตอ่ ๑๐ โดยอาจารย์ท่ีปรึกษา
จะแนะน าแผนการ เรียนในหลกัสูตร การวางแผนการเรียน การเลือกและวางแผนส าหรับอาชีพ 
และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยั โดยมีการก าหนดชัว่โมงให้ค าปรึกษา อยา่งน้อย ๓ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
เพ่ือให้นกัศกึษาเข้าปรึกษาได้ โดยอาจารย์ ท่ีปรึกษาจะดแูลนกัศกึษา ตัง้แต่เข้าเรียนในสาขาวิชา
คณิตศาสตร์อุตสาหการ จนส าเร็จการศึกษา นอกจากนี ้จะมีอาจารย์ ท่ีปรึกษากิจกรรม เพ่ือให้
ค าปรึกษาแนะน าในการจดัท ากิจกรรมแก่นกัศกึษา  
(๒) มีการส ารวจติดตาม และประเมินผลการศึกษาของนกัศึกษาท่ีเรียนในหลกัสูตร ๒ ครัง้/ภาค
การศกึษา เพ่ือให้การชว่ยเหลือได้อยา่งทนัเวลาส าหรับนกัศกึษาท่ีมีปัญหา  
 

 

๓.๓. ความพงึพอใจและผลการจดัการข้อร้องเรียนของนกัศกึษา  
 

(๑) ความพึงพอใจและข้อร้องเรียนของนักศึกษา จะถูกน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูร เพ่ือปรึกษา หารือ วางแผน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขท่ีเหมาะสม จากนัน้น าเสนอ
ตอ่ท่ีประชมุภาควิชาคณิตศาสตร์ เพ่ือพิจารณาหาข้อสรุปร่วมกนั และมีการด าเนินตอ่ไป  
(๒) นกัศกึษาสามารถอทุธรณ์ตามประกาศขออบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วย วินยันกัศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดท่ี ๓ การอุทธรณ์ นักศึกษาท่ีถูกลงโทษ มีสิทธิย่ืนอุธรณ์ต่อคณะกรรมการ
อุทธรณ์ภายใน ๑๕ วนั นบั ตัง้แต่วนัรับทราบค าสัง่ลงโทษ โดยค าร้องต้องท าเป็นหนงัสือพร้อม
เหตผุลประกอบ และย่ืนเร่ืองให้คณะกรรม อทุธรณ์ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วนั นบัตัง้แต่
วนัท่ีได้รับหนงัสืออทุธรณ์ โดยค าวินิจฉยัของคณะ กรรมอทุธรณ์ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

 

๔. อาจารย์ 
๔.๑ การรับอาจารย์ใหม่ มีการคดัเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ของมหาวิทยาลยั โดย
อาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติตามท่ีคณะ สาขาวิชา และ ก.บ. มหาวิทยาลัย
ก าหนด และสอดคล้องกบัเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศของ
กระทรวงศกึษาธิการ โดยการรับอาจารย์ในภาควิชาคณิตศาสตร์ จะต้องมีการประชมุเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารภาควิชา เพ่ือให้ได้อาจารย์ใหม่ในสาขา/ความเช่ียวชาญ ท่ีตรงกับความต้องการของ
ภาควิชา  

 

๔.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  คณาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร (จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐) และอาจารย์ผู้ สอน 
จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการ
ประเมินผลทุก กระบวนวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน
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ปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บณัฑิตเป็นไปตามคณุลักษณะ
บณัฑิตท่ีพงึประสงค์ โดยความเห็นชอบของ คณะและมหาวิทยาลยั  

 

๔.๓ การแต่งตัง้คณาจารย์พิเศษ ภาควิชา อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา จะเชิญอาจารย์พิเศษจาก
หนว่ยงานภาคเอกชน และสถาบนัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง กบัสาขาวิชาชีพ เพ่ือเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้
ให้แก่นกัศึกษา ท าให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการท างาน ในวิชาชีพได้จริง การแต่งตัง้คณาจารย์
พิเศษจะพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ ท่ีสอดคล้องกับเนือ้หาของรายวิชานัน้ๆ ซึ่ง 
คณาจารย์พิเศษจะมีความช านาญท่ีต่างไปจากความช านาญของคณาจารย์ประจ าหลกัสูตร อาจารย์
ผู้ รับผิดชอบรายวิชาจะเสนอรายช่ือคณาจารย์พิเศษตอ่คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร เพ่ือขอความเห็น 
ชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการแต่งตัง้เป็นคณาจารย์พิเศษ โดยท่ีคณาจารย์พิเศษ
จะต้องสอนไม่ เกินคร่ึงหนึ่งของจ านวนชั่วโมงในรายวิชานัน้ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศของกระทรวงศกึษาธิการ  

 

๔.๔. การบริหารบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน  
(๑) การก าหนดคณุสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง มีการก าหนดคณุสมบตัิบุคลากรให้ครอบคลมุ
ภาระหน้าท่ีท่ีต้อง รับผิดชอบ และมีการคดัเลือกโดยคณะกรรมการบริหารภาควิชา  
(๒) การเพิ่มทกัษะความรู้เพ่ือการปฏิบตัิงาน ส่งเสริมให้บคุลากรมีการพฒันาการเพิ่มพนูความรู้ 
สร้างเสริมประสบการณ์ ในภาระงานท่ีรับผิดชอบ โดยการอบรม ดงูาน ทศันศึกษา และส่งเสริม
การวิจยัของกลุม่งาน 

 
๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
 ๕.๑ คณาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร อาจารย์ประจ าหลกัสตูร (จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐) จะต้อง
ประชุมร่วมกันในการออกแบบหลักสูตร ควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชา โดยให้ มีวิธีประเมิน การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เพ่ือให้ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร และได้
บณัฑิตเป็นไปตามคณุลกัษณะ บณัฑิตท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ และ
สอดคล้องกบัปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ และนโยบายของมหาวิทยาลยัมหิดล  
 

 ๕.๒ คณะกรรมการบริหารภาควิชาจะด าเนินการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน
ในแตล่ะรายวิชา โดยพิจารณาจากความเช่ียวชาญและคณุวฒุิของอาจารย์เป็นหลกั 
  

 ๕.๓ ผู้ เรียนจะถูกประเมินจากการสอบข้อเขียน/ปากเปล่า/ปฏิบตัิ การสงัเกตพฤติกรรม การน าเสนอ
ผลงาน และอ่ืนๆ ตามท่ีระบไุว้ใน มคอ.๓ ของรายวิชา คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรจะติดตาม และก ากบั
การประเมิน โดยอาจารย์ ผู้สอนต้องส่งผลการประเมินรวมทัง้เกณฑ์การพิจารณาการให้คะแนนต่อคณะ
กรรมการบริหารหลกัสตูร เพ่ือน า เข้าท่ีประชมุและให้ความเห็นชอบในการประเมินผลทกุรายวิชา  
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๖. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  
 ๖.๑ การบริหารงบประมาณ  

(๑) มีคณะกรรมการพิจารณาจดัซือ้วสัด ุอปุกรณ์ ครุภณัฑ์ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและการวิจยั 
เพ่ือใช้งบประมาณท่ีได้รับจดัสรรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  

  (๒) มีคณะกรรมการบริหารภาควิชาประเมินคา่ใช้จา่ยของรายวิชาและหลกัสตูร  
 

 ๖.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเ่ดมิ  
  (๑) มีห้องเรียนและห้องปฏิบตักิารเพียงพอ  
  (๒) มีวสัด ุอปุกรณ์การเรียนการสอน ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเพียงพอตอ่การเรียนการสอน  
  (๓) มีระบบการบริหารจดัการห้องเรียนและห้องปฏิบตักิารอย่างเหมาะสม 
  (๔) มีผู้ดแูลรับผิดชอบ ประสานงานในการให้บริการและบ ารุงรักษาส่ือการสอนและอปุกรณ์  

(๕) มีห้องสมุดท่ีมีต ารา หนังสืออ้างอิง เอกสาร หรืออุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีสนับสนุนโดย
ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลยัมหิดล  
 

  

 ๖.๓ การจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเตมิ  
(๑) ห้องสมุดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และหอสมุดกลาง จัดให้มีการส่งรายช่ือ
หนังสือเรียน หนังสือ  อ้างอิง เอกสาร หรืออุปกรณ์การเรียนการสอน ส่ืออิเล็คทรอนิค ไปยัง
ห้องสมดุ หอสมดุกลาง เพ่ือด าเนิน การจดัซือ้ตามปีงบประมาณ  
(๒) มีการจดังบประมาณส าหรับการเรียนการสอนในหลกัสูตรจากเงินงบประมาณ เพ่ือใช้ในการ
จดัสรรวสัด ุอปุกรณ์ และครุภณัฑ์ส าหรับการเรียนการสอนและปฏิบตัิการ  

 

 ๖.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
(๑) ห้องสมดุคณะวิทยาศาสตร์ และหอสมดุลาง มีการส ารวจ ส่งแบบสอบถามแก่ผู้ ใช้บริการ เพ่ือ
ประเมินความพร้อม และการใช้งานของหนงัสือเรียน หนงัสืออ้างอิง เอกสาร หรืออปุกรณ์การเรียน
การสอน ส่ืออิเล็ค ทรอนิค ไปยงัห้องสมดุ หอสมดุกลาง 
(๒) ภาควิชาใช้ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา เป็นกลไกในการส ารวจความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ จากความ เห็นของนักศึกษา และมีวาระการประชุมของภาควิชาท่ีเก่ียวข้องกับความ
เพียงพอของทรัพยากร เพ่ือรับ ความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ า
หลกัสูตร หลกัจากนัน้คณะกรรมการบริหาร ภาควิชาจะมีการประชุมเพ่ือพิจารณาเก่ียวกับการ
จดัหา หรือแจ้งความจ านงไปท่ีคณะเพ่ือให้มีการจดัหาตอ่ไป 

  



                                                                  [๔๐]                                                                มคอ. ๒ 
 

๗. ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 ตวับง่ชีผ้ลด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ เพ่ือการประกนัคณุภาพหลกัสตูร ประกอบด้วย 

ตัวบ่งชีแ้ละเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
(๑) อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลกัสตูร 

× × × × × 

(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่
สอดคล้อง กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหง่ชาติ 

× × × × × 

(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ จากการท าโครงงานตามแบบ มคอ.๓ และ
มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษา
ให้ครบทกุรายวิชา 

× × × × × 

(๔) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ.๕ และมคอ.๖ ภายใน ๓๐ วนั หลงัสิน้สดุ
ภาคการศกึษาที่เปิดสอนให้ครบทกุรายวิชา 

× × × × × 

(๕) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูรตามแบบ 
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วนั หลงัสิน้สดุปีการศกึษา 

× × × × × 

(๖) มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อย
ร้อยละ ๒๕ ของ รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

× × × × × 

(๗) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน
การด าเนิน งานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

 × × × × 

(๘) อาจารย์ใหม่(ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน า ด้านการจดัการเรียนการสอน 

× × × × × 

(๙) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือ วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ 

× × × × × 

(๑๐) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่ น้อยกว่า 
ร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

× × × × × 
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ตัวบ่งชีแ้ละเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสดุท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐ 

   × × 

(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

    × 

(๑๓) การประเมินความเพียงพอของอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
หนังสือ และเอกสารประกอบการเรียนการสอน โดยให้
นกัศกึษาและอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 

× × × × × 
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หมวดที่ ๘ กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

๑.   การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 ๑.๑   การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 ๑.๑.๑ การสงัเกตพฤตกิรรมและการโต้ตอบของนกัศกึษา 
 ๑.๑.๒ การประชมุคณาจารย์ในภาควิชา เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้และขอค าแนะน า 
 ๑.๑.๓ การสอบถามจากนกัศกึษา 
 
 ๑.๒   การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
 ๑.๒.๑ ประเมินจากนกัศกึษาเก่ียวกบัการสอนของอาจารย์ในทกุด้าน เชน่ กลวิธีการสอน การตรง
ตอ่เวลา การชีแ้จงเปา้หมาย วตัถปุระสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวดัและประเมินผล และการใช้ส่ือการสอน 
 ๑.๒.๒ ประเมินโดยตวัอาจารย์เองและเพ่ือนร่วมงาน 
 
๒.   การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  ๒.๑ ประเมินหลกัสตูรในภาพรวมโดยนกัศกึษา 
  ๒.๒ ประชมุผู้แทนนกัศกึษากบัผู้แทนอาจารย์ 
  ๒.๓ ประเมินโดยท่ีปรึกษาหรือผู้ทรงคณุวฒุิจากรายงานผลการด าเนินการหลกัสตูร 
  ๒.๔ ประเมินโดยผู้ใช้บณัฑิตหรือผู้ มีสว่นเก่ียวข้องอ่ืนๆ 
 
๓.   การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคณุภาพการศึกษาประจ าปีตามดชันีบง่ชีผ้ลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี๗ข้อ๗
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ คนประกอบด้วย อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร กรรมการประเมิน
คณุภาพภายในโดยมีเกณฑ์การประเมินดงันี ้

ระดบั “ควรปรับปรุง”  หมายถึง มีผลการด าเนินการไมค่รบ ๑๐ ข้อแรก 
ระดบั “ดี”  หมายถึง มีผลการด าเนินการครบ ๑๐ ข้อแรก 
ระดบั “ดีมาก”  หมายถึง มีผลการด าเนินการครบทกุข้อ 
ทัง้นีม้หาวิทยาลยัได้ก าหนดให้ทุกหลกัสูตรมีการพฒันาหลกัสูตรให้ทนัสมยัแสดงการปรับปรุง

ดชันีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆอย่างน้อยทุกๆ๓ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนา
หลกัสตูรอยา่งตอ่เน่ืองทกุ ๕ ปี 

 
๔.   การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  ๔.๑ มีการน าข้อมลูจากรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
   ๔.๒ อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอประธานหลกัสตูร 
  ๔.๓ ประชมุอาจารย์ประจ าหลกัสตูรเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลกัสตูร 
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ภาคผนวก ก  
                    ค าอธิบายรายวชิา 
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ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๓๐  หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิค้นคว้า) 
สวศท ๑๐๕ บูรณาการสุขภาพและส่ิงแวดล้อม     ๓ (๓-๐-๖) 
ENGE 105 Integrating Health and Environment  

วิชาบงัคบัก่อน: ไมมี่ 
Prerequisites: No 

แนวคดิส าหรับ “สขุภาพ” และ “สิ่งแวดล้อม” มิตแิละระดบัของสขุภาพ และปัจจยัท่ีก าหนดสขุภาพ
และสิ่งแวดล้อมการปฏิรูประบบสุขภาพ การพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับการเสริมสร้างสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม  การประเมินผลกระทบทางสขุภาพและสิ่งแวดล้อม การวิจยัเชิงบรูณาการเพ่ือสขุภาพ ตวัชีว้ดั
ความอยู่ดีมีสุข  ระบบสารสนเทศเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพและสิ่ งแวดล้อม นโยบายสุขภาพสาธารณะ 
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิต การด าเนินชีวิตเพ่ือสขุภาพและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียง 
เทคนิคการบรูณาการสขุภาพและสิ่งแวดล้อมความสมัพนัธ์ระหวา่งสขุภาพและสิ่งแวดล้อมกบัอาชีพ 

Concepts of “health” and “environment”, dimensions and levels of health and factors 
determining health and environment.  Health system reform, strategic development of health and 
environment promotion, healthy public policy, health and environmental impact assessment. 
Integrative research for health and environment, indicators of well-beings.  Information system for 
promoting health and environment, communication for health and environment. Learning process 
for developing quality of life, living for health and environment, self-sufficient economy, techniques 
for integrating health and environment, health, environment and occupations. 

 
วทชว ๑๖๓ ชีววิทยาสาระส าคัญ       ๒ (๒-๐-๔) 
SCBI 163 Essential Biology 

วิชาบงัคบัก่อน: ไมมี่ 
Prerequisites: No 

แนวความคิดและวิธีการทางชีววิทยา สารอาหารและความเช่ือมโยงกับโรค เซลล์และพลงังาน  
การส่ือสารของเซลล์ หลกัการสืบทอดพนัธุ์ศาสตร์ของจุลชีพและเทคโนโลยีทนัสมยัท่ีเก่ียวข้อง เช่น รีคอม
บิแนนต์ ดีเอ็นเอ การบ าบ าดทางพนัธุ์ศาสตร์และกระบวนการจุลภาคดีเอ็นเอ กลไกและวิวฒันาการของ
มนษุย์ นิเวศวิทยา ประชากร ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก และการอนรัุกษ์  

Concepts and methods in biology, diet and their links to diseases, cell and energy, cell 
communication, principles of inheritance, microbial genetic and modern techniques (such as 
recombinant DNA, genetic therapy and, DNA microarray), mechanisms of evolution and human 
evolution, ecology, population, environmental world problems, and conservation. 
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วทคม ๑๖๑ เคมีทั่วไป        ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 161 General Chemistry 

วิชาบงัคบัก่อน: ไมมี่ 
Prerequisites: No 

โครงสร้างของอะตอม  พนัธะเคมี  แก๊สและทฤษฎีจลน์โมเลกุลของแก๊ส  สมดลุระหว่างวัฏภาค
สารละลายและคอลลอยด์  อณุหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี  สมดลุของไอออน  ไฟฟ้าเคมี 
 Atomic structure, chemical bonding, gases and the kinetic molecular theory of 
gases, phase equilibria, solutions and colloids, chemical thermodynamics, chemicalkinetics,ionic 
equilibria,  electrochemistry 
 

วทฟส ๑๖๙ ฟิสิกส์พีน้ฐาน        ๓ (๓-๐-๖) 
SCPY 169 Elementary Physics   

วิชาบงัคบัก่อน: ไมมี่ 
Prerequisites: No 

กลศาสตร์ของการเคล่ือนท่ี และการสมดลุ งานและพลงังาน ความยืดหยุ่นของสาร กลศาสตร์ของของไหล 
และระบบไหลเวียนของโลหิตอณุหภมูิ ความร้อน กฎของก๊าซ และระบบหายใจ คล่ืนและสมบตัขิองคล่ืน หู
และการได้ยิน แสงและการมองเห็น ไฟฟ้า แมเ่หล็ก ไฟฟ้าในร่างกาย และอิเล็กทรอนิกส์ อะตอม นิวเคลียส 
และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

Mechanics of motion and equilibrium, work and energy, elastic properties of matters, fluid 
mechanics and blood circulatory system, temperature, heat, gas law and respiratory system, 
waves and wave properties, ears and hearing, lights and vision, electricity, magnetism, electricity 
in human body, electronics, atoms, nuclei and nuclear medicine 
วทคณ ๑๖๑ เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน      ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA 161 Technology in Daily Life 

วิชาบงัคบัก่อน: ไมมี่ 
Prerequisites: No 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ความหมายและส่วนประกอบ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์
และซอฟท์แวร์ โปรแกรมประยุกต์ด้านการส่ือสาร โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการข้อมูล โปรแกรม
ประยุกต์ด้านการวัดและโปรแกรมประยุกต์ด้านแบบจ าลอง  การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ 
การประมวลผลแบบกลุม่เมฆ จริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

Information and communication technologies, meaning and component, computer 
system, hardware and software, communication applications, data handling applications, 
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measurement applications and modelling application, computer security, cloud computing, 
ethics and laws 
 
วทคณ ๑๗๓ ซอฟต์แวร์คณิตศาสตร์ขัน้แนะน า     ๓ (๒-๒-๕) 

SCMA 173 Introduction to Mathematical Software 

วิชาบงัคบัก่อน: ไมมี่ 

Prerequisites: No 

 ซอฟต์แวร์คณิตศาสตร์ขัน้แนะน า การใช้ซอฟต์แวร์คณิตศาสตร์ในหวัข้อเชิงคณิตศาสตร์และเชิง

สถิตดิงันี ้เมทริกซ์ การหาค าตอบของระบบเชิงเส้นของสมการ การวาดกราฟ การหาอนพุนัธ์ การหาปริพนัธ์ 

การวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานและสถิตศิาสตร์ และการแจกแจงเชิงสถิติ 

Introduction to some mathematical software packages, the use of mathematical software 

packages in some mathematical and statistical topics including matrices, solving linear system 

of equations, ploting mathematical functions, minimizing function and finding zeros, derivative, 

integrations, basic data analysis and statistics and statistical distribution. 

 

วทคร ๒๐๒ การเรียนรู้สารสนเทศพืน้ฐาน      ๑ (๑-๐-๒) 

SCID 202 Basic Information Literacy 

วิชาบงัคบัก่อน: ไมมี่ 

Prerequisites: No 

อภิปรายความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและอปุกรณ์ส่ือสารท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั  การใช้

ส่ือสงัคมออนไลน์ เช่น อีเมล์ ทวิตเตอร์ เฟสบุ๊ค และอ่ืนๆ เพ่ือการติดต่อส่ือสารทัง้ในเร่ืองงาน เร่ืองส่วน

ตวัอย่างปลอดภัย ตระหนักถึงผลกระทบจากกฎหมายท่ีเก่ียวข้องจากการประยุกต์ ใช้ การใช้โปรแกรม

ส านักงานและเทคโนโลยีคลาวด์ รวมถึงเทคนิคต่างๆ ในการสืบค้นฐานข้อมูลและอินเทอร์เน็ต เพ่ือ

การศกึษาและการท างาน 

Discussion on the current status in information technology and IT devices in everyday use, 

using popular online tools such as E-mail and some social network tools with personnel 

 and security, aware of related law affected.  Study on office software and cloud technology that 

facilitate study and work.  Techniques in searching data from databases and the internet. 
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วจปส ๑๐๑ ประชากรและการพัฒนา      ๒ (๒-๐-๔) 
PRPR 101 Population and Development  

วิชาบงัคบัก่อน: ไมมี่ 
Prerequisites: No 

แนวคิด ทฤษฎีประชากรและการพฒันา ความสมัพนัธ์ระหว่างประชากรและการพฒันาในมิติทาง
ประชากร สงัคม และเศรษฐกิจ การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ การศกึษา ความยากจน การย้ายถ่ินและความ
เป็นเมือง ท้องถ่ิน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การมีส่วนร่วมของชุมชน สตรีนิยม การพฒันาอนุ
ภมูิภาคลุม่น า้โขง วิเคราะห์และวิพากษ์ แนวทางการพฒันา 

Concepts and theories on population and development; relationships between population 
and development in terms of population, social and economic aspects, human resource 
development, education, poverty, migration, urbanization, locality, environment and resources, 
community participation, feminism and Greater Mekong Sub-region (GMS) development; 
analyzing and criticizing directions of development 
 
วจปส ๑๐๒ ภูมิภาคศึกษา        ๒ (๒-๐-๔) 
PRPR 102 Regional Studies 

วิชาบงัคบัก่อน: ไมมี่ 
Prerequisites: No 

          ทฤษฎีด้านการพฒันา ทฎษฎีความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ วิเคราะห์พฒันาการและทิศทางการ
พฒันาทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศในเอเชีย การรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจของภมูิภาค อนภุมูิภาคลุ่ม
แม่น า้โขง ประชาคมอาเซียน เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน การวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ในด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม ประชากรและวฒันธรรม วิพากษ์ อภิปราย และน าเสนอรายงาน 

Development theories; international relations theories; analysis of development and trends 
in economics of Asian countries; regional economic integration; Greater Mekong Sub-region 
(GMS), ASEAN community, ASEAN-China Free Trade Agreement (FTA); analysis of economic and 
socio-cultural impacts; commenting; discussing and presenting report 
 
ศศภอ ๑๘๐ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๑    ๒ (๒-๐-๔)
LAEN 180 English for Academic Purposes I 

วิชาบงัคบัก่อน: ไมมี่ 
Prerequisites: No 
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  ค าศพัท์วิชาการ ส านวน ไวยากรณ์ และภาษาท่ีใช้บอ่ยในปริบทสงัคมวิชาการ ทกัษะการส่ือสารท่ี

จ าเป็นในการสนทนากลุ่มย่อยการจ าลองสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับปริบทมหาวิทยาลยัและวิชาการ การ

เขียนเชิงวิชาการเบือ้งต้น การอา่นและการฟังจากแหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ 

  Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language; essential 

communicative skills in small groups; simulations in various university and academic situations; 

introduction to academic writing; and reading and listening from various sources 

 

ศศภอ ๑๘๑ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๒    ๒ (๒-๐-๔) 

LAEN 181 English for Academic Purposes II 

วิชาบงัคบัก่อน:  ศศภอ ๑๘๐ ภาษาองักฤษเพ่ือวตัถปุระสงค์ทางวิชาการ ๑ 

Prerequisites: English for Academic Purposes I 

  กลยุทธ์ท่ีส าคญัในทกัษะการใช้ภาษาทัง้ส่ี การอ่านและการฟังตวับททางวิชาการ การพูดในเชิง

วิชาการและการเขียนระดบัเรียงความ รวมทัง้ทกัษะยอ่ย คือ ไวยากรณ์ ค าศพัท์วิชาการ การเขียนสรุป เน้น

ภาษาองักฤษท่ีใช้ในระดบัอดุมศกึษา และเนือ้หาเก่ียวกบัสงัคมโลก 

  Essential strategies for four language skills: reading and listening from various sources, 

speaking in academic contexts and essay-writing, including sub-skills i.e., grammar, academic 

vocabulary, and summary with a focus on academic English and issues that enhance students 

world knowledge 

 

ศศภอ ๒๘๐ วรรณกรรมวิทยาศาสตร์กับสังคม     ๒ (๒-๐-๔) 

LAEN 280 Science Fiction and Society 

วิชาบงัคบัก่อน: ไมมี่ 

Prerequisites: No   

 การศึกษาวรรณกรรมวิทยาศาสตร์ในรูปแบบเร่ืองสัน้ และนวนิยายเพ่ือการตระหนักถึง

ความส าคญัและผลกระทบของวิทยาศาสตร์ท่ีมีต่อชุมชนและสงัคมท่ีมนุษย์อาศยัอยู่ในฐานะสมาชิกคน

หนึง่ของชมุชนและสงัคมนัน้ 

 A study of literary fiction from detective to cyber punk short stories and novels to augment 

the awareness of significance and effects of science toward the society that humans live in. 
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ศศภอ ๒๘๑ วิทยาศาสตร์ด้านเสียงพูด      ๒ (๒-๐-๔) 
LAEN 281 The Science of Speech Sound 

วิชาบงัคบัก่อน: ไมมี่ 
Prerequisites: No  

  เสียงพดูของมนษุย์ รวมทัง้ด้านการเปล่งเสียง สรีระด้านเสียง ฟิสิกส์ กลศาสตร์ การรับรู้ และการ
ประยกุต์ใช้ 
  The human speech sounds, including the articulatory, the physiology, the physics, the 
acoustics, the perception, and the application 
 
ศศภอ ๓๘๐ การน าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษ     ๒ (๒-๐-๔) 
LAEN 380 Academic Presentations in English 

วิชาบงัคบัก่อน: ไมมี่ 
Prerequisites: No   

 การน าเสนอผลงานในสาขาวิชาตา่งๆ โดยใช้ภาษาองักฤษได้อย่างถกูต้องเหมาะสม การให้ข้อมลู
อยา่งชดัเจน นา่สนใจ และมีประสิทธิภาพ ภาษาท่ีใช้ในการน าเสนอผลงาน การบรรยายข้อมลูทางสถิต ิกล
ยทุธ์ในการน าเสนอ และทกัษะการวิจยัซึง่ชว่ยสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 Presentation skills in the students’ fields of study using appropriate and accurate English; 
clear delivery of the message; interesting and effective language use; language for statistics 
description; presentation strategies and research skills that enhance life-long learning 
 

ข. หมวดวชิาชีพ/วชิาเฉพาะ ๘๕ หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

วทคณ ๑๘๘ การวเิคราะห์ข้อมูลสถิต ิ๑   ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA 188 Statistical Data Analysis I  

วิชาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
Prerequisites: No 
การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงส ารวจ: การสรุปในรูปแบบกราฟและตวัเลข การแปลงข้อมลูหนึ่งตวัแปร การ

ประเมินผลเชิงกราฟ และพีน้ฐานการวิเคราะห์เชิงถดถอยของข้อมลูสองตวัแปร การค านวณความน่าจะเป็น
ของการแจกแจงแบบปกติและการตรวจสอบความปกติ การออกแบบการทดลอง รูปแบบต่างๆของการชัก
ตวัอย่างแบบสุ่ม ทฤษฎีขีดจ ากัดส่วนกลาง ช่วงความเช่ือมัน่ และการทดสอบสมมติฐานส าหรับค่าเฉลี่ยหนึ่ง
ค่า ค่าเฉลี่ยสองค่า และค่าความแปรปรวน การตรวจสอบข้อสมมติ การอนมุานในกรณีค่าเฉลี่ยมากกว่าสอง
ค่า การวิเคราะห์ความแปรปรวน วิชานีจ้ะใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ 
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Exploratory data analysis: numerical and graphical summaries, and transformations of 
univariate data; graphical evaluation and basic regression analysis of bi-variate data; probability 
calculations for normal distribution and checks for normality; design of experiments, different types 
of random sampling; central limit theorem; confidence intervals and hypothesis tests for single mean, 
two means and variances; checking assumptions;  
interference for more than two means: analysis of variance. The package SPPS will be used to 
perform most of the statistical analysis covered in this unit. 
 
วทคณ ๑๘๙ การวเิคราะห์ข้อมูลสถิต ิ๒   ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA 189 Statistical Data Analysis II  

วิชาบงัคบัก่อน: วทคณ ๑๘๘ การวิเคราะห์ข้อมลูสถิติ ๑ 

Prerequisites: SCMA 188 Statistical Data Analysis I  

ความน่าจะเป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเน่ือง และการแจกแจงเชิงวิยตุ การแจกแจงความ

น่าจะเป็นร่วม และการแจกแจงฟังก์ชันเชิงเดียวเช่น ฟังก์ขันเชิงเส้นและฟังก์ชันก าลงัสองของตัวแปรสุ่ม ค่า

คาดหมายเชิงคณิตศาสตร์ แบบจ าลองความน่าจะเป็นเชิงวิยตุ รวมถึงค่าเฉล่ีย และค่าความแปรปรวน ฟังก์ชนั

ตัวแปรสุ่ม การอนมุานค่าสดัส่วน การแจกแจงเอฟ และไคสควร์ การอนมุานค่าความแปรปรวนแบบหนึ่งค่า 

และสองค่า ภาวะรูปสนิทดี การทดสอบความเป็นอิสระ และความเป็นเอกพนัธ์ 

 Probability. Discrete and Continuous Probability Distributions. Joint probability distributions 
and distribution of some simple functions such linear and quadratic functions of random variables. 
Mathematical expectation. Discrete probability models,  their mean and variance. Functions of 
random variables. Inference for proportions. Chi-square and F-distributions. Inference for one and 
two variances. Goodness of fit. Tests for independence and homogeneity. 
 
วทคณ ๒๕๙ พีชคณิตเชิงเส้น     ๓ (๓-๐-๖) 

SCMA 259 Linear Algebra  

วิชาบงัคบัก่อน: วทคอ ๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒ 

Prerequisites: SCIM 102 Mathematics II  

  ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ปริภูมิผลคณูภายใน ภาพฉายบนปริภูมิย่อย ค่าก าลงัสองน้อย

ท่ีสุด ค่าลกัษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลกัษณะเฉพาะ รูปแบบดิจิตลัไลเซชั่นและจอร์แดน ปริภูมิเวกเตอร์

เชิงซ้อน การแยกคา่เอกฐาน ตวัผกผนัเทียม ระบบสมการอนพุนัธ์เชิงเส้น 
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  Vector spaces. Linear transformations. Inner product spaces, projections on to 

subspaces. Least squares. Eigenvalues and eigenvectors. Diagonalisation and Jordan forms. 

Complex vector spaces. Singular value decomposition and the pseudoniverse. Systems of linear 

differential equations. 

 

วทคณ ๒๑๓ แคลคูลัสหลายตัวแปร     ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA 213 Calculus of Several Variables 

วิชาบงัคบัก่อน: ไมมี่ 
Prerequisites: No 
ผิวก าลงัสอง ฟังก์ชนัหลายตวัแปร ลิมิต ภาวะตอ่เน่ือง อนพุนัธ์ยอ่ย จาโคเบียน คา่สงูสดุและต ่าสดุ 

ตวัคณูลากรานจ์ อนกุรมเทย์เลอร์ ปริพนัธ์ตามเส้น ปริพนัธ์สองชัน้ ปริพนัธ์หลายชัน้ ปริพนัธ์หลายชัน้โดย

พิกดัทรงกระบอกและพิกดัทรงกลม ปริพนัธ์ตามผิว 

Quadratic surfaces; functions of serveral variables; limits; continuity; partial derivatives; 

Jacobians; maxima and minima; Lagrange multipliers; Taylor Series; line integrals; double 

integrals; multiple integrals; multiple integrals by cylindrical coordinates and spherical 

coordinates; surface integrals.  

 
วทคณ ๒๘๖ สถติเิชิงคณิตศาสตร์    ๔ (๓-๒-๗) 

SCMA 286      Mathematical Statistics  

วิชาบงัคบัก่อน: วทคณ ๑๘๘ การวิเคราะห์ข้อมลูสถิต ิ๑, วทคอ ๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ 

Prerequisites: SCMA 188 Statistical Data Analysis I, SCIM 101 Mathematics I   

 ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงหนึ่งตวัแปรแบบพิเศษ การแจกแจงหลายตวัแปร การแจกแจง

ตามขอบและการแจกแจงอย่างมีเง่ือนไข การแนะน ากระบวนการสโทแคสติก ลูกโซ่แบบมาร์คอฟ ค่า

คาดหมาย และฟังก์ชนัก่อก าเนิดของฟังก์ชนัตวัแปรสุ่ม และอนพุนัธ์การแจกแจง ผลบวกสุ่ม การลู่เข้าของ

ล าดบัสุม่ การแจกแจงการชกัตวัอย่าง วิธีพืน้ฐานของการประมาณ การประมาณคา่ความควรจะเป็นสงูสุด 

และการประมาณคา่แบบจ าลองพหคุณู การไม่เอนเอียง และความต้องกนั การแนะน าทฤษฎีการตดัสินใจ 

วิธีการมินิแมกซ์ และเบส์ โครงสร้างของกฎมินิแมกซ์ และเบส์ กฎชัน้บริบรูณ์ การประมาณคา่แบบจดุและ

แบบชว่งในปัญหาการตดัสินใจ และการทดสอบสมมตฐิานในปัญหาการตดัสินใจ 
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Reviewof probability axioms and probability rules, including Bayes rule; special univariate 
distributions; multivariate, marginal & conditional distributions; independent random variables; 
functions of random variables, including random sums and order statistics; Expected values, 
covariance and correlation, conditional expectation and moment generating function; 
convergence of random sequences; introduction to stochastic process (Discrete time Markov 
chain); distribution derived from normal distribution to study sampling distributions of sample 
mean and the sample variance; introduction to estimation of parameters (MLE). 

 
วทคอ ๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑     ๔ (๔-๐-๘) 
SCIM 101 Mathematics I  

วิชาบงัคบัก่อน: ไมมี่ 
Prerequisites: No 
หวัข้อของวิชานีร้วมถึงฟังก์ชนัและกราฟ ลิมิตและความตอ่เน่ือง การหาอนพุนัธ์และการหาปริพนัธ์ 

ฟังก์ชนัอดิศยั เวกเตอร์ เมตริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้นและวิธีหาผลเฉลย ค่าลกัษณะเฉพาะและเวกเตอร์
ลกัษณะเฉพาะ จ านวนเชิงซ้อน 

The topics of this unit include functions and their graphs; Limits and continuity; 
Differentiation and integration; Transcendental functions; Vectors; Matrices; Systems of linear 
equations and solution methods; Eigenvalues and eigenvectors; Complex numbers. 

 
วทคอ ๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒     ๔ (๔-๐-๘) 
SCIM 102 Mathematics II    

วิชาบงัคบัก่อน: วทคอ ๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ 
Prerequisites: SCIM 101 Mathematics I   

 เวกเตอร์ ฟังก์ชนัหลายตวัแปร สมการเชิงอนพุนัธ์อนัดบัหนึ่ง สมการเชิงอนพุนัธ์สามญัอนัดบัสอง 
ล าดบัและอนกุรม และเทคนิคการหาปริพนัธ์ขัน้สงู 
 Vectors; Functions of several variables; First-order differential equations; Second-order 
ordinary differential equations; Sequences and series; Advanced integration techniques. 

 
วทคอ ๑๐๓ การค านวณทางวิทยาศาสตร์เบือ้งต้น       ๓ (๓-๐-๖) 
SCIM 103 Introduction to Scientific Computing  

วิชาบงัคบัก่อน: ไมมี่ 

Prerequisites: No 
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ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการค านวณทางวิทยาศาสตร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแสดงผล

ในรูปของตวัเลขในคอมพิวเตอร์ชนิดข้อมูลสเกลาร์ตวัแปรและค่าคงท่ีแนวทางในการตัง้ช่ือตวัแปร ค าสัง่

การท างานแบบตา่งๆการด าเนินการทางคณิตศาสตร์และตรรกะ การรับคา่จากแปน้พิมพ์และแสดงค่าออก

ทางหน้าจอ เขียนโปรแกรมอย่างง่าย เช่นโปรแกรมเชิงเส้น การใช้เง่ือนไขอาร์เรย์การใช้ค าสัง่วนซ า้ การใช้

ไฟล์ การพลอตข้อมลู; การเขียนฟังก์ชนัและซบัรูทีน การออกแบบโปรแกรมการเขียนโปรแกรมท่ีมีโครงสร้าง

ท่ีดี เทคนิคการแก้จุดบกพร่อง การประยุกต์ใช้งานทางวิทยาศาสตร์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแก้

สมการไม่เชิงเส้นการหาปริพนัธ์เชิงตวัเลขการวิเคราะห์ข้อมลูการพล๊อตข้อมลูและการปรับให้เรียบจ าลอง

ระบบทางฟิสิกส์เคมีและ/หรือทางคณิตศาสตร์อยา่งง่าย 

Introduction to scientific computing; Writing computer programs; Representing numbers 
in a computer: scalar data types; variables and constants; guidelines for variable names. 
Assignment statements: Mathematical and logical operators; Keyboard input and screen output; 
Writing a simple, linear program. Conditional statements; Arrays and subscripts; Loops. File I/O; 
Plotting; Functions and subroutines. Program design; Writing well structured programs; 
Debugging techniques. Scientific applications of computer programs; Solving nonlinear 
equations; Numerical integration; Data analysis; Plotting and smoothing; Simulating simple 
physical, chemical and/or mathematical systems. 
 
วทคอ ๒๐๑ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและผลการแปลงทางคณิตศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖) 

SCIM 201 Ordinary Differential Equations and Mathematical Transforms 

วิชาบงัคบัก่อน: วทคอ ๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒  

Prerequisites: SCIM 102 Mathematics II  

สมการเชิงอนพุนัธ์สามญัท่ีมีสมัประสิทธ์ิเป็นตวัแปร ระบบสมการเชิงอนพุนัธ์สามญั อนกุรมฟริูเยร์ 

การแปลงฟริูเยร์การแปลงลาปลาซ การแปลงแซด 

Ordinary differential equations with variable coefficients; Systems of ordinary differential 
equations;   Fourier series; Fourier transforms; Laplace transforms; Z-transforms. 
 
วทคอ ๒๐๒ แคลคูลัสขัน้สูง      ๓ (๓-๐-๖) 
SCIM 202 Advanced Calculus  

วิชาบงัคบัก่อน: วทคอ ๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒  
Prerequisites: SCIM 102 Mathematics II  
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  สมการเชิงอนพุนัธ์ล าดบัแรกสมการเชิงอนพุนัธ์เชิงเส้นท่ีมีสมัประสิทธ์ิเป็นคา่คงท่ี การหาค าตอบ
ในรูปของอนุกรมยกก าลัง อนุกรมฟูริเยร์ สมการเชิงอนุพนัธ์ย่อย แกรเดียน อนุพนัธ์บอกทิศทาง การหา
คา่สงูสดุและต ่าสดุ ปริพนัทธ์สองหรือสามชัน้ การหาปริพนัธ์ตามเส้นและพืน้ผิว ทฤษฎีบทของกรีน ทฤษฎี
บทไดเวอร์เจนซ์และทฤษฎีบทสโตกส์ ไดเวอร์เจนซ์และ เคอร์อิสระของเส้นทาง 
  First-order differential equations, Linear constant coefficient differential equations, Power 
series solutions, Fourier series, Partial differential equations, Gradient, Directional derivatives, 
Maxima and minima, Double and triple integrals, Line and surface integrals, Green's Theorem, 
Divergence theorem and Stokes theorem, div and curl, path independence. 
 
วทคอ ๒๐๓ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยส าหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖) 

SCIM 203 Partial Differential Equations for Engineers and Scientists 

วิชาบงัคบัก่อน: วทคอ ๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒  

Prerequisites: SCIM 102 Mathematics II  

ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับเร่ืองของสมการเชิงอนุพนัธ์ย่อย : สมการอนัดบัท่ีหนึ่ง (เชิงเส้นและไม่เชิง
เส้น) สมการความร้อนสมการคล่ืนและสมการลาปาส ตวัอย่างของสมการไม่เชิงเส้นของแต่ละประเภท 
คณุสมบตัิเชิงคณุภาพของค าตอบ วิธีการปัญหาแบบไฮเพอร์โบลิก วิธีแก้ปัญหาคา่ขอบเขตและคา่เร่ิมต้น
โดยใช้การแยกของตวัแปรและการขยายของฟังก์ชนัลกัษณะเฉพาะวิธีการแก้ปัญหาเชิงตวัเลขบางวิธี 
 Introduction to the subject of partial differential equations: first order equations (linear and 
nonlinear), heat equation, wave equation, and Laplace equation.  Examples of nonlinear 
equations of each type. Qualitative properties of solutions.  Method of characteristics for 
hyperbolic problems.  Solution methods of initial boundary value problems using separation of 
variables and eigenfunction expansions. Some numerical methods.  
 
วทคอ ๒๐๔ การวจิัยด าเนินการ    ๓ (๓-๐-๖) 

SCIM 204 Operations Research  

วิชาบงัคบัก่อน: วทคอ ๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒  

Prerequisites: SCIM 102 Mathematics II  

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยด าเนินงาน ภาพรวมของความส าคัญของปัญหาต้นแบบ : สินค้าคงคลัง 
แถวคอย การบริหารจดัการโครงการ แบบจ าลอง และโปรแกรมทางคณิตศาสตร์   การสร้างตวัแบบโปรแกรม
เชิงเส้น เทคนิคในการหาค าตอบ และการวิเคราะห์หลังจาก การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา
โปรแกรมเชิงเส้น และ กรณีศกึษา ทฤษฎีเกม 
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The nature and purpose of operations research. Overview of important prototype problems: 
inventory, queuing, project management, simulation and mathematical programming. Linear 
programming: formulation, solution techniques and post-optimality analysis. Use of linear 
programming computer programs and case studies. Game theory. 
 
วทคอ ๒๐๕ คณิตศาสตร์ส าหรับการเงนิและเศรษฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
SCIM 205 Mathematics for Finance and Economics 

วิชาบงัคบัก่อน:  วทคอ ๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒ ,วทคณ ๑๘๙ การวิเคราะห์ข้อมลูสถิติ ๒ 
Prerequisites: SCIM 102 Mathematics II , SCMA 189 Statistical data analysis II  

 ทฤษฎีดอกเบีย้เบือ้งต้น ความน่าจะเป็นและตวัแปรสุม่แบบปกติ ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกบัการซือ้ขายและ
การแลกเปลี่ยนเงินตรา การเดินแบบสุ่มและการเคลื่อนที่แบบบราวน์ สญัญาการรับประกันการลงทนุ สมการ
แบลค็โชลส์  
 Introduction to Theory of Interest. Probability and Normal Random Variables. The Arbitarge 
Theorem. Random Walks and Brownian Motion. Options. The Black-Scholes Equations.  
 
วทคอ ๒๐๖ การจ าลองสายโซ่อุปทาน และการหาค าตอบที่ดีที่สุด ๓ (๓-๐-๖) 
SCIM 206 Supply Chain Modelling and Optimization  

วิชาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
Prerequisites: No 
แนวคิดหลักและกิจกรรมในด้านของโลจิสติก และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน บทบาทในการสร้าง

แบบจ าลองทางอุตสาหกรรมและการเพิ่มประสิทธิภาพ ทักษะพืน้ฐานในการวิเคราะห์จ าแนกและการ
แก้ปัญหาเก่ียวกบัองค์ประกอบพืน้ฐานของระบบสินค้าคงคลงัทัง้ในกรณีสนิค้าชนิดเดียวและแบบสินค้าหลาย
ชนิดโดยใช้แบบจ าลองเชิงก าหนดได้ และแบบจ าลองรูปแบบสุ่ม เทคนิคการพยากรณ์และการปฏิบัติ 
กรณีศกึษา 

Key concepts and activities in the areas of logistics and supply chain management.  Role in 
industrial modelling and optimization. Basic skills in analysing, classifying and solving the 
fundamental components of inventory systems based on both single and multi-commodity 
deterministic and stochastic models. Forecasting techniques and practices.  Case studies. 
 
วทคอ ๓๐๑ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข    ๓ (๓-๐-๖) 
SCIM 301 Numerical Analysis 

วิชาบงัคบัก่อน: วทคอ ๑๐๓ การค านวณทาวิทยาศาสตร์เบือ้งต้น 
Prerequisites: SCIM 103 Introduction to Scientific Computing 
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การวิเคราะห์ค่าคลาดเคล่ือน ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น การประมาณค่าในช่วงและการ

ประมาณคา่พหนุาม ฟิตติง้เส้นโค้ง ระบบสมการเชิงเส้น ผลการแปลงฟเูรียร์แบบเร็ว ผลเฉลยเชิงตวัเลขของ

สมการเชิงอนพุนัธ์ การประยกุต์ในการวิจยั 

 Error analysis; Solution of nonlinear equation;  Interpolation and polynomial approximation; 
Curve fitting; Systems of linear equations; Fast Fourier transform; Numerical solution of differential 
equations; Applications in research.  
 
วทคอ ๓๐๒ กระบวนการสโทแคสตกิ และการประยุกต์ในอุตสาหกรรม  ๓(๓-๐-๖) 

SCIM 302 Stochastic Processes and Applications in Industry 

วิชาบงัคบัก่อน: วทคณ ๑๘๙ การวิเคราะห์ข้อมลูสถิต ิ๒ 

Prerequisites: SCMA 189 Statistical Data Analysis II  

 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบักระบวนการสุม่และตวัอยา่งการประยกุต์ใช้งานเชิงอตุสาหกรรม  กระบวน

เกาส์เซียน กระบวนการมาร์คอฟ ในเวลาแบบไม่ตอ่เน่ือง  มาร์ติงเกลในเวลาแบบไม่ตอ่เน่ืองกระบวนการ

ปัวร์ซอง และกระบวนการมาร์คอฟในเวลาแบบต่อเน่ือง  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในทางการเงินและ

วิศวกรรม 

 Introduction to random processes and their applications in industrial. Gaussian 
processes; Markov processes in discrete time; Martingales in discrete time; Poisson processes 
and Markov processes in continuous time. Applications to finance and engineering. 
 
วทคอ ๓๐๓ สัมมนา        ๑ (๑-๐-๒) 

SCIM 303 Seminar 

วิชาบงัคบัก่อน: ไมมี่ 

Prerequisites: No 

การน าเสนอและอภิปรายเก่ียวกบับทความทางวิชาการในคณิตศาสตร์อตุสาหกรรมโดยนกัศึกษา

ในห้องสมัมนาทางวิชาการ  นกัเรียนจะได้รับอิสระในการเลือกหวัข้อของตนเอง แตอ่าจารย์ผู้สอนอาจจะ

เสนอรายการของหวัข้อท่ีนา่สนใจ  

Presentation and discussion of academic publications in Industrial Mathematics by 
students through academic seminars.  The students will be free to choose their own topic, but a 
list of suggested topics will be provided by instructors. 
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วทคอ ๓๐๔ การท าให้เครือข่ายดีที่สุด    ๓ (๓-๐-๖) 
SCIM 304 Network Optimization  

วิชาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
Prerequisites: No 
ค านิยามพืน้ฐานและการประยกุต์ใช้ทฤษฎีกราฟในการออกแบบเครือข่ายและการวิเคราะห์ การจดั

เวลาและทรัพยากรในการท างาน การออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกและปัญหาการจัดสรรต่างๆ แนวคิด
พืน้ฐานของเครือข่ายการท างานที่ได้ผลลพัธ์สงูสดุ ทฤษฎีบทการตดัที่น้อยที่สดุ รูปแบบการท างานที่เป็นไปได้
ในเครือข่ายและขัน้ตอนวิธี ขัน้ตอนวิธีการจับคู่สูงสุดในกราฟสองฝ่าย โครงการและการวางแผน : วิธีการ
เส้นทางวิกฤตและการประเมินผลโครงการและเทคนิคการทบทวน ปัญหาการจดัสรรทรัพยากรและข้อจ ากัด
ด้านเวลา 
 Basic definitions and applications of graph theory to network design and analysis, 
scheduling, facility layout design and various allocation problems. Basic concepts of network flows: 
max-flow min-cut theorem; feasible flows and algorithms. Algorithm for maximum matchings in 
bipartite graphs. Project and planning: critical path method (CPM) and program evaluation and 
review technique (PERT), resource allocation problems and time constraints. 
 
วทคอ ๓๐๕ การจ าลองโลจสิตกิส์ และการหาค าตอบที่ดีที่สุด ๓ (๓-๐-๖) 
SCIM 305 Logistics Modelling and Optimization  

วิชาบงัคบัก่อน: วทคอ ๒๐๖ การจ าลองสายโซอ่ปุทาน และการหาค าตอบดีที่สดุ 
Prerequisites: SCIM206 Supply Chain Modelling and Optimization  

 ทกัษะที่จ าเป็นในการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สดุเก่ียวกับการออกแบบคลงัสินค้าและการด าเนินการ 
แนวคิดพืน้ฐานของตวัแบบคลงัสินค้าและกระบวนการ การตัดสินใจเก่ียวกับการออกแบบ นโยบายและการ
ด าเนินการในคลงั และผลกระทบของการไหลของสินค้า การตัดสินใจด้านการออกแบบเก่ียวกับแผนผังของ
คลงั และกลไกการขนส่งในการจัดเก็บและจ าหน่าย การตัดสินใจด้านนโยบายเก่ียวกับการหาที่ตัง้และพืน้ที่
การจดัเก็บการตดัสินใจในการด าเนินการในการวางแผนการจดัเก็บและจ าหน่าย  รวมทัง้การประกอบสินค้า 
ระบบส าหรับการจดัการคณุภาพในการไหลของวสัด ุและการวิเคราะห์การประสานงานระหว่างฝ่ายโลจิสติกส์
และฝ่ายผลติ การศกึษาปัญหาท่ีตัง้ของโรงงานและการประเมินตวัแบบของที่ตัง้ของโรงงานหลายแหง่  การใช้
ขัน้ตอนวิธีฮิวริสติกในการหาค าตอบเหมาะสดุ  กรณีศกึษา 

Skills necessary for optimal decision-making in relation to warehouse design and operation. 
Basic concepts of warehouse models and processes. Decisions concerning design, tactical and 
operational aspects of warehousing and their flow-on effects. Design decisions involving layout 
issues as well as storage and retrieval transport mechanisms. Tactical decisions involving allocation 
and products to space. Operational decisions with storage and retrieval planning as well as online 
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assembly. Systems for total quality management to handle material flow and analysis of the interface 
between logistics and manufacturing. Investigation of the problem of optimal facility location and 
evaluation of several core facility location models. The use of heuristic algorithms to obtain optimal 
solutions. Case studies. 

 
วทคอ ๓๐๗ ทฤษฎีการควบคุม และการหาค าตอบที่ดีที่สุด ๓ (๓-๐-๖) 

SCIM 307 Control Theory and Optimization 

วิชาบงัคบัก่อน:  วทคอ ๒๐๓ สมการเชิงอนพุนัธ์ยอ่ยส าหรับวิศวกรและนกัวิทยาศาสตร์ 

Prerequisites: SCIM 203 Partial Differential Equations for Engineers and Scientists 

การควบคมุ การสงัเกต และการมีเสถียรภาพส าหรับระบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น เกณฑ์ของคาล
มาน และไนควิสต์ วิธีบนโดเมนความถ่ี ฟังก์ชนัไลปนูอฟ 

Controllability, observability, and stabilization for linear and nonlinear systems. Kalman 
and Nyquist criteria. Frequency domain methods, Liapunov functions. 

 

วทคอ  ๔๐๑ การค านวณทางวิทยาศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖) 

SCIM 401 Scientific Computing (311828) 

วิชาบงัคบัก่อน:  วทคอ ๑๐๓ การค านวนทางวิทยาศาสตร์เบือ้งต้น 

Prerequisites: SCIM 103 Introduction to Scientific Computing 

ภาษาโปรแกรมฟอร์แทรน 95 รวมทัง้ การค านวณเลขคณิต โครงสร้างการเลือกและโครงสร้าง
การท าซ า้ การควบคมุความเท่ียง ไอ/โอ จดัรูปแบบ การประมวลผลแถวล าดบั กระบวนค าสัง่และโมดุล 
การออกแบบโปรแกรมและการแก้จดุบกพร่อง วิธีเชิงตวัเลขและการท าให้เกิดผลโดยใช้คอมพิวเตอร์ท่ีรวม
การวิเคราะห์และการควบคุมค่าคลาดเคล่ือน ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้นและการวิเคราะห์ค่า
คลาดเคล่ือน ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นด้วยวิธีโดยตรง การประมาณคา่ในชว่งเชิงตวัเลขและการหา
ปริพนัธ์ ผลเฉลยของสมการเชิงอนพุนัธ์สามญัเบือ้งต้น 

Fortran 95 programming language: arithmetic computations; selection and repetition 
structures; precision control; formatted I/O; Array processing; procedures and modules, Program 
design and debugging. Numerical methods and their computer implementation: analysis and 
control of errors; solution of nonlinear equations and error analysis; solutions of linear system of 
equations by direct methods; numerical interpolation and integration. Introduction to the solution 
of ordinary differential equations. 
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วทคอ  ๔๐๒     การจ าลองเชิงอุตสาหกรรม และการหาค าตอบที่ดีที่สุด ๓ (๓-๐-๖) 
SCIM 402 Industrial Modelling and Optimization  

วิชาบงัคบัก่อน: ไมมี่ 
Prerequisites: No 
การพฒันาทกัษะในการสร้างและการใช้แบบจ าลองโปรแกรมเชิงเส้นส าหรับปัญหาอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ่ เช่น การจัดตารางเท่ียวบิน ระบบการติดต่อส่ือสาร ข่ายงานแจกแจง การวางแผนการผลิต 
ระบบการปอ้งกนัสงคราม การจ าลองทางสิ่งแวดล้อม การบริหารทรัพยากร และอ่ืนๆ ปัญหาเหลา่นีมี้ความ
ยากในการค านวณ แตผ่ลเฉลยท่ีได้รับการปรับปรุงให้ดีขึน้แล้วนัน้มีผลกระทบส าคญัตอ่การแขง่ขนัและการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การจ าลองของตวัแปรทวิภาคและเชิงจ านวนเต็ม และการหา
ผลเฉลยของปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นเชิงจ านวนเต็มผสม (MILP) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จ เทคนิคการ
โปรแกรมเชิงจ านวนเต็ม เช่น ขัน้ตอนวิธีแตกก่ิง การผ่อนคลายแบบลากรานจ์ ฮิวริสติกปัดเศษแอลพี และ
ขัน้ตอนวิธีการไฮบริด กรณีศกึษา 

Skills development in constructing and applying integer linear programming models to 
large-scale industrial problems including airline scheduling, communication systems, distribution 
networks, production planning, defence warfare systems, environmental modelling, resource 
management and many more. These problems are computationally difficult, but improved 
solutions have significant impact on the competitiveness and viability of businesses and 
industries. Modelling with binary and integer variables; and solving mixed integer linear 
programming (MILP) problems using commercial software packages. Integer programming 
techniques: branch algorithms, Lagrangian relaxations, LP rounding heuristics, and hybrid 
algorithms. Case studies. 

 
วทคอ  ๔๐๓ การหาค าตอบที่ดีที่สุดเชิงตัวเลข   ๓ (๓-๐-๖) 
SCIM 403 Numerical Optimization  

วิชาบงัคบัก่อน: วทคอ ๒๐๒ แคลคลูสัขัน้สงู 
Prerequisites: SCIM 202 Advanced Calculus  
ตวัแบบเหมาะสุด เทคนิคการค้นหาหนึ่งมิติ เทคนิคเหมาะสุดไร้เง่ือนไขส าหรับฟังก์ชนัหลายตวั

แปรรวมทัง้วิธีการค้นหาโดยใช้ค่าของฟังก์ชนัอย่างเดียว วิธีการลดชนัท่ีสุด วิธีของนิวตนั วิธีควอสิ -นิวตนั 
วิธีคอนจเูกตเกรเดียนต์ วิธีการค้นหาเชิงแนวเส้นแบบแม่นย าและไม่แม่นย า การลู่เข้าและอตัราการลู่เข้า 
เทคนิคการหาคา่ท่ีดีท่ีสดุตามเง่ือนไขจ ากดัรวมทัง้ตวัคณูลากรานจ์ เง่ือนไขคนุห์ -ทคัเคอร์ส าหรับการหาคา่
เหมาะท่ีสดุ วิธีฟังก์ชนัพินลัทิ เทคนิคการโปรแกรมก าลงัสอง เทคนิคการโปรแกรมก าลงัสองเชิงล าดบั การ
โปรแกรมเชิงพลวตั วิธีขยายและจ ากดัเขต   
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 Optimization models. One-dimensional search techniques. Unconstrained optimization 
techniques for functions with several variables, including search methods using function values 
only, steepest descent method, Newton's method; quasi-Newton's methods,  
conjugate gradient methods, accurate and inaccurate line searches, convergence and rate of 
convergence. Constrained optimization techniques, including Lagrangian multipliers, Kuhn-
Tucker optimality conditions, penalty function methods, quadratic programming techniques, 
sequential quadratic programming technique. Dynamic programming. Branch and bound 
methods. 
 

วทคอ  ๔๐๔     การจ าลองคณิตศาสตร์ประยุกต์ในกระบวนการอุตสาหกรรม  ๓ (๓-๐-๖) 

SCIM  404 Applied Mathematical Modelling in Industrial Processes 

วิชาบงัคบัก่อน: วทคอ ๒๐๒ แคลคลูสัขัน้สงู 

  Prerequisites: SCIM 202 Advanced Calculus  
 หลกัการขัน้สงูในการสร้างแบบจ าลองตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์ท่ีใช้อธิบายระบบและกระบวนการ
ทางอตุสาหกรรม การแยกประเภทของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และการสร้างแบบจ าลอง แบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ของระบบเชิงกล แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบไฟฟ้า และแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของระบบของไหลและความร้อน พร้อมด้วยตวัอยา่งจากภาคธุรกิจและภาคอตุสาหกรรม   

Advanced principles in mathematical modeling for industrial systems and processes: 
classification of Mathematical models and modeling methods. Mathematical models for 
mechanical systems, electronical systems and fluid and thermal systems with examples from 
business and industry.  
 
วทคอ  ๔๐๕ การจ าลองสโทแคสตกิไดนามิก และการหาค าตอบที่ดีที่สุด ๓ (๓-๐-๖) 

SCIM 405 Dynamic and Stochastic Modelling and Optimization  

วิชาบงัคบัก่อน:  วทคอ ๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒  

  วทคณ ๑๘๙ การวิเคราะห์ข้อมลูสถิต ิ๒ 

Prerequisites: SCIM 102 Mathematics II  

             SCMA 189 Statistical data analysis II  

ระบบสโทแคสติกไดนามิก และ เคร่ืองมือท่ีสามารถน าไปใช้ศึกษาปัญหาท่ีซบัซ้อนในการจ าลอง
ตวัแบบทางอตุสาหกรรมและการหาค าตอบท่ีดีท่ีสดุ  การโปรแกรมไดนามิกตรวจสอบแนวคิดพืน้ฐาน การ
ประยกุต์ ตวัแบบ และ ขัน้ตอนวิธี ด้วยผลเฉลยท่ีดีท่ีสุด ส าหรับการประยกุต์ใช้ในงานท่ีเก่ียวข้อง ตวัแบบ
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แถวคอยแนวคดิพืน้ฐานชนิดตา่งๆของตวัแบบแถวคอย ข้อดีข้อเสียและผลเฉลยท่ีดีท่ีสดุ การประมวลผลตวั
แบบเชิงอุตสาหกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ในการศึกษาระบบท่ีซับซ้อนได้ การสร้างแบบจ าลองเพ่ือการ
ประมวลผลต้องอาศยัส่วนประกอบท่ีส าคญัสามส่วนคือ การสร้างอินท์พุตเพ่ือให้ระบบสมบูรณ์สามารถ
ด าเนินการได้ ขัน้ตอนการด าเนินการซึ่งเก็บรายการปลีกย่อยท่ีเกิดขึน้ในระบบ และการวิเคราะห์เอาท์พุต
เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผลของการด าเนินการของระบบ ทกัษะท่ีจ าเป็นในการวิเคราะห์ การพฒันาตวัแบบ
และการน าไปใช้ประโยชน์ เทคนิคและวิธีการส าหรับการหาค าตอบท่ีดีท่ีสุดอย่างมีประสิทธิภาพของการ
ประมวลผล  

Dynamic and stochastic systems and a solid foundation in a range of tools applicable to 
the complex problems arising in industrial modelling and optimization. Dynamic programming: 
Basic concepts, applications, models and algorithms being investigated with optimal solutions 
developed and implemented for relevant applications. Queuing models: Basic concepts. Several 
types of queuing models and their advantages and disadvantages and optimal solutions. 
Simulation: the industrial modeller with the ability to study complex systems in considerable detail. 
Simulation modelling comprising of three major components: input generation that allows the 
system to be viewed "in action"; a bookkeeping phase that keeps track of transactions occurring 
in the system and keeps counters on going  processes in order to calculate appropriate 
performance measures and output analysis that establish the effectiveness of the system's 
performance. Necessary skills to analyse, develop and implement simulation models. Techniques 
and methodologies for the effective optimization of simulations. 
 
วทคอ  ๔๐๖     การวางแผนการผลิตและการจัดการการผลิต  ๓ (๓-๐-๖) 

SCIM 406 Production Planning and Management 

วิชาบงัคบัก่อน: ไมมี่ 

Prerequisites: No 

จดุมุง่หมายของวิชานี ้เพ่ือสร้างเสริมทกัษะความต้องการทางการติดตามขอบเขตของการวางแผน

และการจดัการการตดัสินในท่ีเกิดขึน้ในระบบอตุสาหกรรมการผลิต จดุประสงค์หลกัของระบบอตุสาหกรรม

การผลิตคือการผลิตผลิตภัณฑ์ตามเวลา ซึ่งเป็นข้อจ ากัดในขณะท่ีจะต้องค านึงถึงการลดต้นทุน ระบบ

อตุสาหกรรมการผลิตชนิดตา่งๆจะถกูน ามาศกึษา รวมถึง ตารางแบบเคร่ืองจกัรเดียวตารางเคร่ืองจกัรแบบ

คูข่นานและ การไหลของงานร้านค้า 
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 The aim of this unit is to provide the skills needed to effectively tack the range of planning 
and management decisions that arise in manufacturing systems. A key objective of a 
manufacturing system is the timely production of products that conform to the specifications while 
minimizing costs. Different types of manufacturing systems will be studied, including single 
machine schedule, parallel machine schedule, and job-shop flow. 
 
วทคอ  ๔๐๗ โครงงานเชิงอุตสาหกรรม   ๓ (๐-๖-๐) 
SCIM 407  Industrial Project  

วิชาบงัคบัก่อน: ไมมี่ 
Prerequisites: No 
การตรวจสอบภายใต้การดแูลของปัญหาท่ีส าคญัทางด้านอุตสาหกรรมซึ่งเก่ียวข้องกับการสร้าง

แบบจ าลอง การเก็บรวบรวมข้อมลูและการวิเคราะห์  การประมาณคา่พารามิเตอร์ การพฒันากลยทุธ์เพ่ือ
หาผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุดท่ีสอดคล้องกับฟังก์ชันวัตถุประสงค์ตามท่ีผู้ ใช้ก าหนดท่ีอาจมีหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่ง 
การบรูณาการของกระบวนการตา่งๆท่ีเรียนรู้  การเรียนรู้และปฏิบตัจิริงในโรงงาน และรายงานโครงการ 

Supervised investigation of a significant industrial problem that involves modelling, data 
collection and analysis, parameter estimation, the development of strategies for optimising one 
or more user-defined objective functions, integration of several processes,Practice in Industrial 
Factory, and a project report. 
 
วทคอ  ๔๐๘ การฝึกงานทางคณิตศาสตร์อุตสาหการ  ๓ (๐-๖-๐) 
SCIM 408  Internship in Industial Mathematics 

วิชาบงัคบัก่อน: ไมมี่ 
Prerequisites: No 
การฝึกงานในโรงงานหรือสถานประกอบการท่ีนกัศกึษาสนใจ ภายใต้การแนะน าและควบคมุของ

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
Internship in the factory under guidance of the advisors. 
 

วทคอ  ๒๑๑ การจ าลองเลียนแบบ  ๓ (๓-๐-๖) 

SCIM 211 Simulation Modelling   

วิชาบงัคบัก่อน: ไมมี่ 

Prerequisites: No 
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ความส าคญัของการจ าลอง แบบจ าลองตวัอย่าง การสร้างตวัเลขแบบสุ่ม การจ าลองตวัแปรสุ่ม 

การจ าลองมอนติคาร์โล แบบจ าลองการป้อนข้อมูล การวิเคราะห์ผลการจ าลอง ลูกโซ่มาร์คอร์ฟและ

เหตกุารณ์ไม่ตอ่เน่ือง การจ าลองเหตกุารณ์ไม่ตอ่เน่ือง เทคนิคการลดความแปรปรวน การตรวจสอบความ

ถกูต้องของแบบจ าลอง เทคนิคทางคอมพิวเตอร์ส าหรับการจ าลอง 

        Importance of simulation; example models; generating random numbers; simulating random 

variables; Monte Carlo simulation; modelling inputs; analysing outputs; Markov chains and 

discrete events; discrete event simulation; variance reduction techniques; model validation. 

computer techniques for simulation. 

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิค้นคว้า) 

วทคอ ๒๐๗ องค์ประกอบของระบบบัญชี   ๓ (๓-๐-๖) 

SCIM 207 Elements of Accounting 

วิชาบงัคบัก่อน: ไมมี่ 

Prerequisites:No 

 การแนะน าการใช้บญัชีในกระบวนการตดัสินใจ ข้อมลูไมเ่ท่ียงตรงท่ีมีผลตอ่การวางแนวจากผู้ ใช้ซึ่ง

ตรงข้ามกบัการวางแนวจากผู้จดัเตรียม การระบบุทบาทของการบญัชีในสงัคม บัญชีเบือ้งต้นและค าศพัท์

ทางธุรกิจ แนวคิดเบือ้งหลงัข้อมลูทางการเงิน การบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป การวิเคราะห์และการแปลผลของงบ

การเงินของเจ้าของแตเ่พียงผู้ เดียวและบริษัท  

 An introduction to the use of accounting in the decision making process. Information 

presented with a bias toward user orientation as opposed to preparer orientation. Identifying the 

role of accounting in society; Basic accounting and business terminology; Concepts behind 

financial information; Accepted accounting practices; Analysis and interpretation of financial 

statements of sole proprietorships and corporations. 
 

วทคอ ๒๐๘ วิธีการเชิงคณิตศาสตร์    ๓ (๓-๐-๖) 

SCIM 208 Mathematical Methods 

วิชาบงัคบัก่อน: วทคอ ๒๐๒ แคลคลูสัขัน้สงู 

  Prerequisites: SCIM 202 Advanced Calculus  
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 การวิเคราะห์เชิงซ้อนฟังก์ชันของตวัแปรเชิงซ้อน ฟังก์ชนัวิเคราะห์ ทฤษฏีบทโคชีและทฤษฏีบท

ปริพนัธ์โคชี อนุกรมเทย์เลอร์และอนุกรมลอเรน และทฤษฏีบทส่วนตกค้าง ผลการแปลงลาปลาซและผล

การแปลงลาปลาซผกผนัสมบตัผิลการแปลง การใช้ผลการแปลงแก้ปัญหาสมการเชิงอนพุนัธ์ สงัวฒันาการ

และผลเฉลยของบางสมการเชิงปริพนัธ์-อนพุนัธ์ระบบสตมู-ลียวีูลการกระจายฟังก์ชนัเชิงตัง้ฉาก อนกุรมฟู

เรียร์วางนยัทัว่ไป ฟังก์ชนัพิเศษรวมถึงฟังก์ขนัเบสเซิลและฟังก์ชนัเบสเซิลแบบดดัแปลง โพลิโนเมียลเลอช็

องดร์และวิธีฟังก์ชนักรีน 

 Complex analysis: functions of a complex variable; analytic functions; Cauchy's theorem 

and Cauchy's integral theorem; Taylor and Laurent series and the residue theorem. The Laplace 

transform and inverse Laplace transform: operational properties, use in solving differential 

equations; convolution; and solution of some integro-differential equations. Sturm-Liouville 

systems: orthogonal function; Generalised Fourier series expansions; Special functions including 

Bessel and modified Bessel functions; Legendre polynomials; and the Green's function. 

 

วทคอ ๒๐๙ ตัวแบบเชิงความน่าจะเป็นในการวิจัยด าเนินการ ๓ (๓-๐-๖) 

SCIM 209 Probabilistic Models in Operations Research 

วิชาบงัคบัก่อน: วทคณ ๑๘๙ การวิเคราห์ข้อมลูสถิต ิ๒ 

Prerequisites: SCMA 189 Statistical Data Analysis II 

 การแนะน าเบือ้งต้นเก่ียวกับแบบความน่าจะเป็นท่ีใช้ในการตรวจสอบการท างานของระบบ

อุตสาหกรรม  กระบวนการนับเบือ้งต้น กระบวนการปัวซง  ลูกโซ่มาร์คอฟแบบเป็นคาบเวลาและ

แบบตอ่เน่ือง การใช้เคร่ืองมือเหลา่นีใ้นเพ่ือสร้างตวัแบบของแถวคอย ตวัแบบสินค้าคงคลงั การท างานของ

กระบวนการ และความนา่เช่ือถือของอปุกรณ์ตา่งๆ   

 Introduction to probability models for investigating the behaviors of industrial systems. 

Elementary counting processes: Poisson processes; discrete-time and continuous-time Markov 

chains. The use of these tools to model queues, inventories, process behavior and equipment 

reliability. 

หรือ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาใดๆ ก็ได้ท่ี เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ

สถาบนัการศกึษาทัง้ในและตา่งประเทศโดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา และไม่ขดัตอ่ระเบียบของ

มหาวิทยาลยัมหิดล 
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ง. รายวิชาของ Curtin University, 300 Credits 
 
MATH2000 Network Optimization        25 credits 

Basic definitions and applications of graph theory to network design and analysis, 
scheduling, facility layout design and various allocation problems. Basic concepts of network 
flows: max-flow min-cut theorem, feasible flows and algorithms. Algorithm for maximum matchings 
in bipartite graphs. Project and planning: critical path method (CPM) and program evaluation and 
review technique (PERT), resource allocation problems and time constraints. 
 

MATH30001 Applied Mathematical Modelling      25 credits 

Newton's laws and their applications, suffix notation and tensor operations, stress 
equations of motion, rate of strain tensors and constitutive equations. Mathematical modelling of 
heat transfer and fluid flows. Solutions of partial differential equation models in biology, 
engineering and science: tumour growth, diffusion, water filtration and traffic flow. 

 

MATH5004 Advanced Numerical Aanalysis      25 credits 

Finite difference methods for PDEs - derivative approximation, SOR and ADI methods, 
explicit and implicit methods. Finite element methods for PDEs - variational statements, finite 
element formulation of elliptic and time-dependent problems, two-dimensional element 
calculations, solution of sparce systems of linear equations (sparse matrix methods and conjugate 
gradient method) and finite element applications. 
 

INDE2001 Logistic Modelling and Optimization      25 credits 

The aim of this unit is to provide the skills necessary for optimal decision-making in relation 
to warehouse design and operation. Basic concepts of warehouse models and processes are 
covered. Decisions concerning design, tactical and operational aspects of warehousing are 
discussed and their flow-on effects are studied. Design decisions involve layout issues as well as 
storage and retrieval transport mechanisms. Tactical decisions involve allocation and products to 
space. Operational decisions are concerned with storage  
and retrieval planning as well as online assembly. Systems for total quality management to handle 
material flow are examined, and the interface between logistics and manufacturing is analysed. 
The problem of optimal facility location is investigated and several core facility location models 
are evaluated. Where applicable, the unit considers the use of heuristic algorithms to obtain 
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optimal solutions. Case studies are used to highlight and expand the understanding and 
application of the topics discussed in the unit. 
 
INDE3000 Industrial Modelling and Optimization      25 credits 

The aim of this unit is to develop skills in constructing and applying integer linear 

programming models to large-scale industrial problems. Such problems arise in many 

applications, including airline scheduling, communication systems, distribution networks, 

production planning, defence warfare systems, environmental modelling, resource management 

and many more. These problems are computationally difficult, but improved solutions have 

significant impact on the competitiveness and viability of businesses and industries. The 

important components of this unit are modelling with binary and integer variables; and solving 

mixed integer linear programming (MILP) problems using commercial software packages. Integer 

programming techniques: branch algorithms, Lagrangian relaxations, LP rounding heuristics, and 

hybrid algorithms. Case studies are used to highlight and expand the understanding and 

application of the topics discussed in the unit. 

 

INDE6002 Network Optimization for Transport and Logistics    25 credits 

 Basic concepts of the role that transportation plays in logistics are introduced in this unit, 

Optimal solutions are developed for problems that operate under cost and pricing constraints. 

Several main types of transportation network models are examined along with applicable costing 

models. Global transportation systems and network performance measures are briefly examined. 

The primary emphasis in this unit is on the optimization of planning and management in both long-

haul and short-haul freight transportation models, freight traffic assignment problems and freight 

terminal design and operations are investigated. Issues relating to fleet composistion, dispatching 

and vehicle allocation are explored and optimal solutions derived. Short-haul transportation 

systems: vehicle routing ard arc routing problems along with their associated algorithms 

(including heuristics) are studied, and applicable optimization techniques are evaluated. Feasible 
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approaches for the integration of facility location and routing are assessed. Case studies are used 

to highlight and expand the understanding and application of the topics discussed in the unit. 

 
MATH2006 Mathematics and  Statistics       25 credits 

    Review of probability axioms and probability rules, special univariate distributions, random 

variables and expectations, multivariate distribution, covariance and correlation, marginal and 

conditional distributions, conditional expectation, transformations, functions of random variables 

including random sums and order statistics, moment generating function, probability generating 

function and cumulant generating functions, convergence of random sequences, distribution 

derived from normal distribution, distributions of sample mean and the sample variance, Methods 

of estimation and properties of estimators. 

 

INDE3002 Dynamic and Stochastic Modelling and Optimization   25 credits 

This unit focuses on dynamic and stochastic systems and provides a solid foundation in 

a range of tools applicable to the complex problems arising in industrial modelling and 

optimization. The following areas are covered: Dynamic programming: Basic concepts, 

applications, models and algorithms are investigated with optimal solutions developed and 

implemented for relevant applications. Queuing models: Basic concepts are covered. Several 

types of queuing models and their advantages and disadvantages are studied and optimal 

solutions are derived for each. Simulation: Simulation is a very powerful tool that provides the 

industrial modeller with the ability to study complex systems in considerable detail. Simulation 

modelling comprise of three major components: input generation that allows the system to be 

viewed "in action"; a bookkeeping phase that keeps track of transactions occurring in the system 

and keeps counters on on going  processes in order to calculate appropriate performance 

measures and output analysis that establish the effectiveness of the system's performance. The 

unit provides the necessary skills to analyse, develop and implement simulation models. 

Techniques and methodologies used for the effective optimization of simulations are also studied. 
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INDE6000 Production Planning and Management     25 credits 

The aim of this unit is to provide the skills needed to effectively tack the range of planning 

and management decisions that arise in manufacturing systems. A key objective of a 

manufacturing system is the timely production of products that conform to the specifications while 

minimizing costs. Different tyes of manufacturing systems will be studied, including single 

machine schedule, parallel machine schedule, and job-shop flow. 

 

MATH3004 Industrial Project        25 credits 

Supervised investigation of a significant industrial problem that involves modelling, data 

collection and analysis, parameter estimation, the development of strategies for optimising one 

or more user-defined objective functions, integration of several processes, and a project report. 

 

2 Elective Units(2 x 25 credits)       50 credits 
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ภาคผนวก ข  
 รายละเอียดอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 

 รายละเอียดอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 

 รายละเอียดอาจารย์ผู้ประสานงานหลกัสตูรจากมหาวิทยาลยัเคอร์ติน 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๑. ช่ือ อ.ดร. มีโชค ชูดวง 
คุณวุฒิ สาขาวิชา                   ส าเร็จการศกึษา 
  สถาบัน พ.ศ./ค.ศ. 
Ph.D. Applied Mathematics Curtin University of Technology, Australia 2003 
M.Sc. Computer Science Asian Institute of Technology 1997 
วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๓๗ 

 
สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

Finite Element Method, Optimization Techniques. 
 

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการท่ีเช่ือถือได้
ในรอบ ๕ ปี 

1. Panjaburees, P., Triampo, W., Hwang, G.-J., Chuedoung, M., Triampo, D. Development 
of a diagnostic and remedial learning system based on an enhanced concept-effect 
model(2013) Innovations in Education and Teaching International  50  (1)  PP. 72 - 
84  Cited 2 times. doi: 10.1080/14703297.2012.746514 

2. Chuedoung, M., Sarika, W., Lenbury, Y. Dynamical analysis of a nonlinear model for 
glucose-insulin system incorporating delays and β-cells compartment(2009) Nonlinear 
Analysis, Theory, Methods and Applications  71  (12)  PP. e1048 - e1058  Cited 2 
times. doi: 10.1016/j.na.2009.01.129 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 

วทคอ ๓๐๕ การจ าลองสายโซ่อปุทาน และการหาค าตอบท่ีดีท่ีสดุ ๓ (๓-๐-๖) 
SCIM305 Supply Chain Modelling and Optimization 
วทคอ ๓๐๖ การท าให้เครือขา่ยดีท่ีสดุ  ๓ (๓-๐-๖) 
SCIM306 Network Optimization  
วทคอ ๓๐๗ การจ าลองโลจิสติกส์ และการหาค าตอบท่ีดีท่ีสดุ ๓ (๓-๐-๖) 
SCIM307 Logistic Modelling and Optimization  
วทคอ ๔๐๒      การจ าลองเชิงอตุสาหกรรม และการหาค าตอบท่ีดีท่ีสดุ ๓ (๓-๐-๖) 
SCIM 402 Industrial Modelling and Optimization 

http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84873702167
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84873702167
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84873702167
http://www.scopus.com/search/submit/citedby.url?eid=2-s2.0-84873702167&src=s&origin=AuthorProfile
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-72149100135
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-72149100135
http://www.scopus.com/search/submit/citedby.url?eid=2-s2.0-72149100135&src=s&origin=AuthorProfile
http://www.scopus.com/search/submit/citedby.url?eid=2-s2.0-72149100135&src=s&origin=AuthorProfile
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วทคอ ๔๐๔ การจ าลองสโทแคสตกิไดนามิก และการหาค าตอบท่ีดีท่ีสดุ ๓ (๓-๐-๖) 
SCIM 404 Dynamic and Stochastic Modelling and Optimization 
วทคอ ๔๐๕ การหาค าตอบท่ีดีท่ีสดุเชิงตวัเลข ๓ (๓-๐-๖) 
SCIM 405 Numerical Optimization 
 

๒. ช่ือ อ.ดร. อุมาพร นันตาปลูก 
คุณวุฒิ สาขาวิชา                   ส าเร็จการศกึษา 

  สถาบัน พ.ศ./ค.ศ. 
Ph.D. 
 
M.Sc. 

Computational and Applied  
Mathematics 
Computational and Applied 
Mathematics 

Old Dominion University, USA 
 
Old Dominion University, USA 

2013 
 

2009 
 

วท.บ.  คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๔๘ 
 
สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

Applied Mathematical Physics: Quantum Mechanics, Light Scattering, Resonances, 
Refractive Index Profiles, Scattering Potential Profiles.  

 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ 

๑. Umaporn Nuntaplook, John A. Adam, Michael A. Pohrivchak, Some Wave-Theoretic 
Problems in Radially Inhomogeneous Media, Light Scattering Reviews, Volume 11: Light 
Scattering and Radiative Transfer, Springer Praxis Books, 339-362, 2016. 

๒. Michael Pohrivchak, John A. Adam, Umaporn Nuntaplook, Mathematical Sciences with 
Multidisciplinary Applications, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 338-
418, 2016. 

๓. Umaporn Nuntaplook, John A. Adam, Scalar Wave Scattering By Two-layer Radial 
Inhomogeneities, Applied Mathematics E-Notes, Volume 14, 185-192, 2014. 
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๓. ช่ือ อ.ดร. ธิตคิม พัวพันสวัสดิ์ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา                   ส าเร็จการศกึษา 

  สถาบัน พ.ศ./ค.ศ. 
Ph.D. Applied Mathematics Curtin University of Technology, Australia 2006 
วท.บ.  คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๔๐ 

 

สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

Mathematical Modelling in Biomedical Engineering and Civil Engineering. 
 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่เช่ือถือได้
ในรอบ ๕ ปี 

๑. A. Prommarat, A. Kammanee, T. Puapansawat, F. Chamchod, Numerical simulation of 
stress distribution of a Femur-Menisci-Tibia bone during normal standing, normal 
walking, and standing with a cane (2014) 

๒. Chuchard, P., Puapansawat, T., Siriapisith, T., Wu, Y.H., Wiwatanapataphee, B. 
Numerical simulation of blood flow through the system of coronary arteries with diseased 
left anterior descending(2011) International Journal of Mathematics and Computers in 
Simulation  5 (4)  PP. 334 - 341   

 

ภาระงานสอนในหลักสูตร 
วทคอ ๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑   ๔ (๔-๐-๘) 
SCIM 101 Mathematics I  
วทคอ ๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒   ๔ (๔-๐-๘) 
SCIM 102 Mathematics II   
วทคอ ๑๐๓ การค านวณทางวิทยาศาสตร์เบือ้งต้น      ๓ (๓-๐-๖) 
SCIM 103 Introduction to Scientific Computing  
วทคอ ๓๐๑ การวิเคราะห์เชิงตวัเลข   ๓ (๓-๐-๖) 
SCIM301 Numerical Analysis 
วทคอ ๓๐๔ สมัมนา      ๑ (๑-๐-๒) 
 SCIM 304  Seminar 
วทคอ ๔๐๑ การค านวณทางวิทยาศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖) 
SCIM 401 Scientific Computing 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.A.%20Prommarat.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.A.%20Kammanee.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.T.%20Puapansawat.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.F.%20Chamchod.QT.&newsearch=true
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-79960096251
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-79960096251
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วทคอ ๔๐๗ โครงงานเชิงอตุสาหกรรม  ๓ (๐-๖-๐) 
 SCIM 407  Industrial Project  
 

๔. ชื่อ อ.ดร. ณัฐนรงค์ ขจรศักดิ์สุเมธ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา                   ส าเร็จการศึกษา 
  สถาบัน พ.ศ./ค.ศ. 
Ph.D. Mathematics and Statistics Curtin University of Technology, 

Australia 
2014 

M.SC Industrial Mathematics University of Kaiserslautern, Germany 2009 
วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๖ 

 

สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

 Mathematical Modelling and Industrial Mathematics 
 

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ 

๑. A. Charoenloedmongkhon, B. Wiwatanapataphee, W. Sawangtong, N. 
Khajohnsaksumeth, and L. Giannini, Numerical simulation of air-bulk solid flows in a 
silo with inserts. Advances and Applications in Fluid Mechanics. 19 (3): pp. 643-667, 
2016. 

๒. Elayaraja Aruchunan, Nathnarong Khajohnsaksumeth, Benchawan 
Wiwatanapataphee, 
A New Algorithm of Geometric Mean for Solving High-Order Fredholm Integro-
differential Equations. DASC/PiCom/DataCom/CyberSciTech , 2016. 

๓. N. Khajohnsaksumeth, B. Wiwatanapataphee, and Y. H. Wu. The Effect of Boundary 
Slip on the Transient Pulsatile Flow of a Modified Second-Grade Fluid (2013) Abstr. 
Appl. Anal. Vol. 2013, Special Issue 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตร 
วทคอ ๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑     ๔ (๔-๐-๘) 
SCIM 101 Mathematics I  
วทคอ ๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒     ๔ (๔-๐-๘) 
SCIM 102 Mathematics II   
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วทคอ ๒๐๑ สมการเชิงอนุพันธ์และผลการแปลงทางคณิตศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖) 
SCIM 201 Ordinary Differential Equation and Mathematical Transforms 
วทคอ ๒๐๓ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยส าหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖) 
SCIM203 Partial Differential Equations for Engineers and Scientists  
วทคอ ๓๐๑ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข    ๓ (๓-๐-๖) 
SCIM301 Numerical Analysis 
วทคอ ๓๐๗ ทฤษฎีการควบคุม และการหาค าตอบที่ดีที่สุด  ๓ (๓-๐-๖) 
SCIM 307 Control Theory and Optimization 

 วทคอ ๔๐๑ การค านวณทางวิทยาศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖) 
 SCIM401 Scientific Computing 
 วทคอ ๔๐๒     การจ าลองเชิงอุตสาหกรรม และการหาค าตอบที่ดีที่สุด  ๓ (๓-๐-๖) 
 SCIM 402 Industrial Modelling and Optimization   
 วทคอ ๔๐๖    คณิตศาสตร์เชิงค านวณ    ๓ (๓-๐-๖) 

  SCIM 406    Computational Mathematics 
 

๕. ช่ือ อ.ดร. ไกรกมล หม่ืนเดช 
คุณวุฒิ สาขาวิชา                   ส าเร็จการศกึษา 
  สถาบัน พ.ศ./ค.ศ. 
 Ph.D. Machine Learning Max Planck Institute for Intelligent 

Systems, Germany 
2015 

 M.SC Machine Learning 
(Distinction) 

University College London, United 
Kingdom 

2010 

 B.Sc.       Computer Science             SIIT, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์      ๒๕๕๒ 
                          
สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

 Machine Learning 
 

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ 
1.  K. Muandet, B. Sriperumbudur, K. Fukumizu, A. Gretton, and B. Schölkopf, Kernel Mean 

Shrinkage Estimators, Journal of Machine Learning Research , 2016 (Forthcoming).  
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2. B. Schölkopf, K. Muandet, K. Fukumizu, and J. Peters, Computing Functions of Random 
Variables via Reproducing Kernel Hilbert Space Representations, Statistics and Computing, 
2015.  
3. D. Lopez-Paz, K. Muandet , and B. Recht, Randomized Causation Coefficient, Journal of 
Machine Learning Research, 2015. 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตร 
วทคอ ๓๐๑  การวิเคราะห์เชิงตวัเลข    ๓ (๓-๐-๖) 
SCIM 301 Numerical Analysis  

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๑. ช่ือ อ.ดร. มีโชค ชูดวง 
คุณวุฒิ สาขาวิชา                   ส าเร็จการศกึษา 
  สถาบัน พ.ศ./ค.ศ. 
Ph.D. Applied Mathematics Curtin University of Technology, Australia 2003 
M.Sc. Computer Science Asian Institute of Technology 1997 
วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๓๗ 

 
สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

Finite Element Method, Optimization Techniques. 
 

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการท่ีเช่ือถือได้
ในรอบ ๕ ปี 

๑. Panjaburees, P., Triampo, W., Hwang, G.-J., Chuedoung, M., Triampo, D. Development 
of a diagnostic and remedial learning system based on an enhanced concept-effect 
model(2013) Innovations in Education and Teaching International  50  (1)  PP. 72 - 
84  Cited 2 times. doi: 10.1080/14703297.2012.746514 

๒. Chuedoung, M., Sarika, W., Lenbury, Y. Dynamical analysis of a nonlinear model for 
glucose-insulin system incorporating delays and β-cells compartment(2009) Nonlinear 
Analysis, Theory, Methods and Applications  71  (12)  PP. e1048 - e1058  Cited 2 
times. doi: 10.1016/j.na.2009.01.129 

http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84873702167
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84873702167
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84873702167
http://www.scopus.com/search/submit/citedby.url?eid=2-s2.0-84873702167&src=s&origin=AuthorProfile
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-72149100135
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-72149100135
http://www.scopus.com/search/submit/citedby.url?eid=2-s2.0-72149100135&src=s&origin=AuthorProfile
http://www.scopus.com/search/submit/citedby.url?eid=2-s2.0-72149100135&src=s&origin=AuthorProfile
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ภาระงานสอนในหลักสูตร 
วทคอ ๓๐๕ การจ าลองสายโซ่อปุทาน และการหาค าตอบท่ีดีท่ีสดุ ๓ (๓-๐-๖) 
SCIM305 Supply Chain Modelling and Optimization 
วทคอ ๓๐๖ การท าให้เครือขา่ยดีท่ีสดุ  ๓ (๓-๐-๖) 
SCIM306 Network Optimization  
วทคอ ๓๐๗ การจ าลองโลจิสติกส์ และการหาค าตอบท่ีดีท่ีสดุ ๓ (๓-๐-๖) 
SCIM307 Logistic Modelling and Optimization  
วทคอ ๔๐๒      การจ าลองเชิงอตุสาหกรรม และการหาค าตอบท่ีดีท่ีสดุ ๓ (๓-๐-๖) 
SCIM 402 Industrial Modelling and Optimization 
วทคอ ๔๐๔ การจ าลองสโทแคสตกิไดนามิก และการหาค าตอบท่ีดีท่ีสดุ ๓ (๓-๐-๖) 
SCIM 404 Dynamic and Stochastic Modelling and Optimization 
วทคอ ๔๐๕ การหาค าตอบท่ีดีท่ีสดุเชิงตวัเลข ๓ (๓-๐-๖) 
SCIM 405 Numerical Optimization 
 

๒. ช่ือ อ.ดร. อุมาพร นันตาปลูก 
คุณวุฒิ สาขาวิชา                   ส าเร็จการศกึษา 

  สถาบัน พ.ศ./ค.ศ. 
Ph.D. 
 
M.Sc. 

Computational and Applied  
Mathematics 
Computational and Applied 
Mathematics 

Old Dominion University, USA 
 
Old Dominion University, USA 

2013 
 

2009 
 

วท.บ.  คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๔๘ 
 
สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

Applied Mathematical Physics: Quantum Mechanics, Light Scattering, Resonances, 
Refractive Index Profiles, Scattering Potential Profiles.  

 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ 

๑. Umaporn Nuntaplook, John A. Adam, Michael A. Pohrivchak, Some Wave-Theoretic 
Problems in Radially Inhomogeneous Media, Light Scattering Reviews, Volume 11: Light 
Scattering and Radiative Transfer, Springer Praxis Books, 339-362, 2016. 
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๒. Michael Pohrivchak, John A. Adam, Umaporn Nuntaplook, Mathematical Sciences with 
Multidisciplinary Applications, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 338-
418, 2016. 

๓. Umaporn Nuntaplook, John A. Adam, Scalar Wave Scattering By Two-layer Radial 
Inhomogeneities, Applied Mathematics E-Notes, Volume 14, 185-192, 2014. 

 
๓. ช่ือ อ.ดร. ธิตคิม พัวพันสวัสดิ์ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา                   ส าเร็จการศกึษา 

  สถาบัน พ.ศ./ค.ศ. 
Ph.D. Applied Mathematics Curtin University of Technology, Australia 2006 
วท.บ.  คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๔๐ 

 

สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

Mathematical Modelling in Biomedical Engineering and Civil Engineering. 
 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่เช่ือถือได้
ในรอบ ๕ ปี 

๑.  A. Prommarat, A. Kammanee, T. Puapansawat, F. Chamchod, Numerical simulation of 
stress distribution of a Femur-Menisci-Tibia bone during normal standing, normal walking, 
and standing with a cane (2014) 

๒. Chuchard, P., Puapansawat, T., Siriapisith, T., Wu, Y.H., Wiwatanapataphee, B. 
Numerical simulation of blood flow through the system of coronary arteries with diseased 
left anterior descending(2011) International Journal of Mathematics and Computers in 
Simulation  5 (4)  PP. 334 - 341   

 

ภาระงานสอนในหลักสูตร 
วทคอ ๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑   ๔ (๔-๐-๘) 
SCIM 101 Mathematics I  
วทคอ ๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒   ๔ (๔-๐-๘) 
SCIM 102 Mathematics II   
วทคอ ๑๐๓ การค านวณทางวิทยาศาสตร์เบือ้งต้น      ๓ (๓-๐-๖) 
SCIM 103 Introduction to Scientific Computing  

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.A.%20Prommarat.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.A.%20Kammanee.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.T.%20Puapansawat.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.F.%20Chamchod.QT.&newsearch=true
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-79960096251
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-79960096251
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วทคอ ๓๐๑ การวิเคราะห์เชิงตวัเลข   ๓ (๓-๐-๖) 
SCIM301 Numerical Analysis 
วทคอ ๓๐๔ สมัมนา      ๑ (๑-๐-๒) 
 SCIM 304  Seminar 
วทคอ ๔๐๑ การค านวณทางวิทยาศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖) 
SCIM 401 Scientific Computing 
วทคอ ๔๐๗ โครงงานเชิงอตุสาหกรรม  ๓ (๐-๖-๐) 
 SCIM 407  Industrial Project  
 

๔. ชื่อ อ.ดร. ณัฐนรงค์ ขจรศักดิ์สุเมธ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา                   ส าเร็จการศึกษา 
  สถาบัน พ.ศ./ค.ศ. 
Ph.D. Mathematics and Statistics Curtin University of Technology, 

Australia 
2014 

M.SC Industrial Mathematics University of Kaiserslautern, Germany 2009 
วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๖ 

 

สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

 Mathematical Modelling and Industrial Mathematics 
 

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ 
๑. A. Charoenloedmongkhon, B. Wiwatanapataphee, W. Sawangtong, N. 

Khajohnsaksumeth, and L. Giannini, Numerical simulation of air-bulk solid flows in a silo 
with inserts. Advances and Applications in Fluid Mechanics. 19 (3): pp. 643-667, 2016. 

๒. Elayaraja Aruchunan, Nathnarong Khajohnsaksumeth, Benchawan Wiwatanapataphee, 
A New Algorithm of Geometric Mean for Solving High-Order Fredholm Integro-differential 
Equations. DASC/PiCom/DataCom/CyberSciTech , 2016. 

๓. N. Khajohnsaksumeth, B. Wiwatanapataphee, and Y. H. Wu. The Effect of Boundary Slip 
on the Transient Pulsatile Flow of a Modified Second-Grade Fluid (2013) Abstr. Appl. 
Anal. Vol. 2013, Special Issue 
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ภาระงานสอนในหลักสูตร 
วทคอ ๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑     ๔ (๔-๐-๘) 
SCIM 101 Mathematics I  
วทคอ ๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒     ๔ (๔-๐-๘) 
SCIM 102 Mathematics II   
วทคอ ๒๐๑ สมการเชิงอนุพันธ์และผลการแปลงทางคณิตศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖) 
SCIM 201 Ordinary Differential Equation and Mathematical Transforms 
วทคอ ๒๐๓ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยส าหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖) 
SCIM203 Partial Differential Equations for Engineers and Scientists  
วทคอ ๓๐๑ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข    ๓ (๓-๐-๖) 
SCIM301 Numerical Analysis 
วทคอ ๓๐๗ ทฤษฎีการควบคุม และการหาค าตอบที่ดีที่สุด  ๓ (๓-๐-๖) 
SCIM 307 Control Theory and Optimization 

 วทคอ ๔๐๑ การค านวณทางวิทยาศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖) 
 SCIM401 Scientific Computing 
 วทคอ ๔๐๒     การจ าลองเชิงอุตสาหกรรม และการหาค าตอบที่ดีที่สุด  ๓ (๓-๐-๖) 
 SCIM 402 Industrial Modelling and Optimization   
 วทคอ ๔๐๖    คณิตศาสตร์เชิงค านวณ    ๓ (๓-๐-๖) 

  SCIM 406    Computational Mathematics 
 

๕. ช่ือ อ.ดร. ไกรกมล หม่ืนเดช 
คุณวุฒิ สาขาวิชา                   ส าเร็จการศกึษา 
  สถาบัน พ.ศ./ค.ศ. 
 Ph.D. Machine Learning Max Planck Institute for Intelligent 

Systems, Germany 
2015 

 M.SC Machine Learning 
(Distinction) 

University College London, United 
Kingdom 

2010 

 B.Sc.       Computer Science             SIIT, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์      ๒๕๕๒ 
                          
สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

 Machine Learning 
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ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ 
๑. K. Muandet, B. Sriperumbudur, K. Fukumizu, A. Gretton, and B. Schölkopf, Kernel 

Mean Shrinkage Estimators, Journal of Machine Learning Research , 2016 
(Forthcoming).  

๒. B. Schölkopf, K. Muandet, K. Fukumizu, and J. Peters, Computing Functions of 
Random Variables via Reproducing Kernel Hilbert Space Representations, Statistics 
and Computing, 2015.  

๓. D. Lopez-Paz, K. Muandet , and B. Recht, Randomized Causation Coefficient, Journal 
of Machine Learning Research, 2015. 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 

วทคอ ๓๐๑  การวิเคราะห์เชิงตวัเลข    ๓ (๓-๐-๖) 
SCIM 301 Numerical Analysis  
 

อาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยเคอร์ตนิ 

๑. ช่ือ ศ.ดร. เบญจวรรณ วิวัฒนปฐพี 
คุณวุฒิ สาขาวิชา                   ส าเร็จการศกึษา 

  สถาบัน พ.ศ./ค.ศ. 
Ph.D. Applied Mathematics Curtin University of Technology, Australia 1998 
วท.ม. คณิตศาสตร์ประยกุต์ มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๒๘ 
วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ๒๕๒๕ 
 
สังกัด School of Mathematics and Statistics, Curtin University of Technology, Australia 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

Solution methods: Finite Element Method, Finite Volume Method, Discrete Element 
Method, Boundary Element Method, Meshless Method for non-linear partial differential equations 
and their applications in Medical Science, Agricultural science and Industrial Engineering.   
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ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่เช่ือถือได้
ในรอบ ๕ ปี 

1. Wiwatanapataphee, Wu, Y.H., Suharsono, S. Transient flows of Newtonian fluid through 
a rectangular mirochannel with sli boundary(2014) Abstract and Applied 
Analysis  2014  doi: 10.1155/2014/530605 

2. Sun, Q., Wu.Y.H., Wiwatanapataphee, B. Solution of time periodic electroosmosis flow 
with slip boundary(2014) Abstract and Applied Analysis  2014  doi: 
10.1155/2014/789147 

3. Zhang, X., Liu, L., Wiwatanapataphee, B., Wu, Y.The eigenvalue for a class of singular 
p-Laplacian fractional differential equations involving the Riemann-Stieltjes integral 
boundary condition (2014) Applied Mathematics and Computation  235  PP. 412 - 
422  doi: 10.1016/j.amc.2014.02.062 

4. Wu, Y.H., Liu, L., Wiwatanapataphee, B., Lai, S.Nonlinear functional analysis of 
boundary value problems 2013 (2014) Abstract and Applied Analysis  2014  doi: 
10.1155/2014/754976 

5. Li, S., Zhou, Y., Ruan, X., Wiwatanapataphee, B. Pricing of American put option under a 
jump diffusion process with stochastic volatility in an incomplete market (2014) Abstract 
and Applied Analysis  2014  doi: 10.1155/2014/236091 

6. Sun, Q., Wu, Y., Liu, L., Wiwatanapataphee, B.Study of a newtonian fluid through circular 
channels with slip boundary taking into account electrokinetic effect (2013) Abstract and 
Applied Analysis  2013  doi: 10.1155/2013/718603 

7. Khajohnsaksumeth, N., Wiwatanapataphee, B., Wu, Y.H.The effect of boundary slip on 
the transient pulsatile flow of a modified second-grade fluid (2013) Abstract and Applied 
Analysis  2013  doi: 10.1155/2013/858597 

8. Jiang, Y., Zhou, Y., Wiwatanapataphee, B., Ge, X. Nonexistence results for the 
schrödinger-poisson equations with spherical and cylindrical potentials in double-struck 
R sign 3 (2013) Abstract and Applied Analysis  2013  PP. 1 - 6  doi: 
10.1155/2013/890126 

9. Zhou, Y., Wu, Y., Ge, X., Wiwatanapataphee, B. A robust weak taylor approximation 
scheme for solutions of jump-diffusion stochastic delay differential equations 
(2013) Abstract and Applied Analysis  2013  doi: 10.1155/2013/750147 

http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84897543095
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84897543095
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84897543095
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84897798855
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84897798855
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84896472379
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84896472379
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84893699993
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84893699993
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84885668801
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84885668801
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84884853630
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84884853630
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84884853630
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84877991830
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84877991830
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10. Wu, Y.H., Liu, L., Wiwatanapataphee, B., Lai, S.Nonlinear functional analysis of 
boundary value problems: Novel theory, methods, and applications (2013) Abstract and 
Applied Analysis  2013  doi: 10.1155/2013/158358 

11. Phang, C., Wu, Y., Wiwatanapataphee, B. Computation of the domain of attraction for 
suboptimal immunity epidemic models using the maximal lyapunov function method 
(2013) Abstract and Applied Analysis  2013  doi: 10.1155/2013/508794 

12. Wiwatanapataphee, B. (2013). Computation of the domain of attraction for suboptimal 
immunity epidemic models using the maximal Lyapunov function method. Abstract and 
Applied Analysis 2013. 

13. Chuayjan, W., Jumpen, W., Boonkrong, P., Wiwatanapataphee, B.Two-phase flow of air 
and soybeans during a silo discharge process (2012) International Journal of 
Mathematical Models and Methods in Applied Sciences  6  (8)  PP. 909 - 916   

14. Wiwatanapataphee, B., Wu, Y.H. Mathematical study of blood flow in the real model of 
the right coronary artery - Bypass graft system (2012) Dynamics of Continuous, Discrete 
and Impulsive Systems Series B: Applications and Algorithms  19  (4-5)  PP. 621 - 635   

15. Zhang, X., Liu, L., Wiwatanapataphee, B., Wu, Y. Positive solutions of eigenvalue 
problems for a class of fractional differential equations with derivatives (2012) Abstract 
and Applied Analysis  2012  Cited 24 times. doi: 10.1155/2012/512127 

16. Wiwatanapataphee, B., Wu, Y.H., Siriapisith, T., Nuntadilok, B.Effect of branchings on 
blood flow in the system of human coronary arteries (2012) Mathematical Biosciences 
and Engineering  9  (1)  PP. 199 - 214  doi: 10.3934/mbe.2012.9.199 

17. Wiwatanapataphee, B., Mookum, T., Wu, Y.H. Numerical simulation of two-fluid flow and 
meniscus interface movement in the electromagnetic continuous steel casting process 
(2011) Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series B  16  (4)  PP. 1171 - 
1183  doi: 10.3934/dcdsb.2011.16.1171  

18. Jumpen, W., Orankitjaroen, S., Boonkrong, P., Wiwatanapataphee, B. SEIQR-SIS 
epidemic network model and its stability (2011) International Journal of Mathematics 
and Computers in Simulation  5  (4)  PP. 326 - 333 .  

19. Mookum, T., Wiwatanapataphee, B., Wu, Y.H. Turbulent flow and heat transfer problem 
in the electromagnetic continuous casting process (2011) International Journal of 
Mathematics and Computers in Simulation  5  (4)  PP. 310 – 317. 

http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84877265473
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84877265473
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84875472405
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84875472405
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84871630189
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84871630189
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84865161214
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84865161214
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84862273389
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84862273389
http://www.scopus.com/search/submit/citedby.url?eid=2-s2.0-84862273389&src=s&origin=AuthorProfile
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84255192735
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-84255192735
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-80155207302
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-80155207302
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-79960081287
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-79960081287
http://www.scopus.com/search/submit/citedby.url?eid=2-s2.0-79960081287&src=s&origin=AuthorProfile
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-79960094379
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-79960094379
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20. Kaorapapong, K., et al. Heat transfer in cemented hip replacement process(2011) 
International Journal of Mechanics 5(3) PP.202-209. 

21. Suharsono , Wu, Y.H., Wiwatanapataphee, B. Mathematical analysis of fluid flow through 
channels with slip boundary (2011) Australian Journal of Basic and Applied Sciences 
5(5) PP. 35-40. 

22. Wiwatanapataphee, B., et al. An Integrated Powerpoint-Maple based Teaching-Learning 
Model for Multivariate Integral Calculus (2010) International Electronic Journal of 
Mathematics Education 5(1). 

23. Wiwatanapataphee, B., et al. A study of transient flows of Newtonian fluids through 
micro-annuals with a slip boundary (2009) Journal ofPhysics A: Mathematical and 
Theoretical 42(6): 065206. 

24. Mookum, T., et al. Modeling of two-fluid flow and heat transfer with solidification in 
continuous steel casting process under electromagnetic force (2009)  Int. J. Pure. Appl. 
Math 63(2) PP. 183-195. 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตร 

วทคณ ๒๕๙ พีชคณิตเชิงเส้น   ๓ (๓-๐-๖) 

SCMA 259 Linear Algebra  

 วทคอ ๒๐๗ วิธีการเชิงคณิตศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖) 

 SCIM 207 Mathematical Methods 

วทคอ ๓๐๖ การท าให้เครือขา่ยดีท่ีสดุ  ๓ (๓-๐-๖) 

SCIM306 Network Optimization 

วทคอ ๔๐๒      การจ าลองเชิงอตุสาหกรรม และการหาค าตอบท่ีดีท่ีสดุ ๓ (๓-๐-๖) 

SCIM 402 Industrial Modelling and Optimization 

วทคอ ๔๐๔ การจ าลองสโทแคสตกิไดนามิก และการหาค าตอบท่ีดีท่ีสดุ ๓ (๓-๐-๖) 

SCIM 404 Dynamic and Stochastic Modelling and Optimization   

วทคอ ๔๐๗ โครงงานเชิงอตุสาหกรรม  ๓ (๐-๖-๐) 

 SCIM 407  Industrial Project  

 
 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=37122790800&amp;eid=2-s2.0-79955764171
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=37122790800&amp;eid=2-s2.0-79955764171
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7406889735&amp;eid=2-s2.0-79955764171
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6508175775&amp;eid=2-s2.0-79955764171
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=17600155109&origin=recordpage
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๒. ช่ือ ศ.ดร. ยอง ฮอง วู 
คุณวุฒิ สาขาวิชา                   ส าเร็จการศกึษา 

  สถาบัน พ.ศ./ค.ศ. 
Ph.D. Mathematics University of Wollongong, Australia 1990  
    
สังกัด Department of Mathematics and Statistics, Curtin University 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 
 Computational mathematics (finite element method, boundary element method, 
optimization of boundary value problems); Applied mathematical modelling theory (fluid 
dynamics and heat transfer, granular flow, geomechanics); Differential equations (Theories and 
Applications). 
 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการท่ีเช่ือถือได้
ในรอบ ๕ ปี 

1. D.Min, L.Liu, Y.Wu (2018). Uniqueness of positive solutions for the singular fractional 
differential equations involving integral boundary value conditions. Boundary Value 
Problems, 2018, 1 

2. F.Sun, L.Liu, Y.Wu (2018). Finite time blow-up for a thin-film equation with initial data at 
arbitrary energy level. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 458, 1, 9-20 

3. L.Guo, L.Liu, Y.Wu (2018). Iterative unique positive solutions for singular p-Laplacian 
fractional differential equation system with several parameters. Nonlinear Analysis: 
Modelling and Control, 23, 2, 182-203 

4. M.Chi, F.Xu, Y.Wu (2018). A logarithmic improvement of regularity criterion for the MHD 
equations in terms of the pressure. Applied Mathematics and Computation, 327, 46-54 

5. X.Liu, L.Liu, Y.Wu (2018). Existence of positive solutions for a singular nonlinear 
fractional differential equation with integral boundary conditions involving fractional 
derivatives. Boundary Value Problems, 2018, 1,  

6. F.Sun, L.Liu, Y.Wu (2018). Finite time blow-up for a class of parabolic or pseudo-
parabolic equations. Computers and Mathematics with Applications, 

7. Fenglong.Sun, Lishan.Liu, Yonghong.Wu (2018). Finite time blow-up for a thin-film 
equation with initial data at arbitrary energy level. JOURNAL OF MATHEMATICAL 
ANALYSIS AND APPLICATIONS, 458, 1, 9-20 
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8. D.Kong, L.Liu, Y.Wu (2018). Optimal reinsurance under risk and uncertainty on Orlicz 
hearts. Insurance: Mathematics and Economics, -, - 

9. F.Sun, L.Liu, Y.Wu (2018). Finite time blow-up for a thin-film equation with initial data at 
arbitrary energy level. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 458, 1, 9-20 

10. F.Sun, L.Liu, Y.Wu (2018). Global existence and finite time blow-up of solutions for the 
semilinear pseudo-parabolic equation with a memory term. Applicable Analysis, -, 1-21 

11. L.Guo, L.Liu, Y.Wu (2018). Iterative unique positive solutions for singular p-Laplacian 
fractional differential equation system with several parameters. Nonlinear Analysis: 
Modelling And Control, 23, 2, 182-203 

12. B.Zhu, L.Liu, Y.Wu (2017). Local and global existence of mild solutions for a class of 
semilinear fractional integro-differential equations. Fractional Calculus and Applied 
Analysis, 20, 6, 1338-1355 

13. D.Kong, L.Liu, Y.Wu (2017). Isotonicity of the Metric Projection and Complementarity 
Problems in Hilbert Spaces. Journal of Optimization Theory and 
Applications, 175, 2, 341-355 

14. F.Sun, L.Liu, Y.Wu (2017). Infinitely many sign-changing solutions for a class of 
biharmonic equation with p-Laplacian and Neumann boundary condition. Applied 
Mathematics Letters, 73, 128-135 

15. F.Xu, X.Li, Y.Cui, Y.Wu (2017). A scaling invariant regularity criterion for the 3D 
incompressible magneto-hydrodynamics equations. Zeitschrift fur Angewandte 
Mathematik und Physik, 68, 6,  

16. L.YANG, X.LI, Y.WU, L.CACCETTA (2017). Global well-posedness and blow-up for the 
hartree equation. Acta Mathematica Scientia, 37, 4, 941-948 

17. P.Phang, B.Wiwatanapataphee, YH.Wu (2017). Population game model for epidemic 
dynamics with two classes of vaccine-induced immunity. Journal of Telecommunication, 
Electronic and Computer Engineering, 9, 2-9, 31-36 

18. S.Li, Y.Zhou, Y.Wu, X.Ge (2017). Equilibrium approach of asset and option pricing under 
Lévy process and stochastic volatility. Australian Journal of Management, 42, 2, 276-
295 

19. X.Zhang, C.Mao, L.Liu, Y.Wu (2017). Exact Iterative Solution for an Abstract Fractional 
Dynamic System Model for Bioprocess. Qualitative Theory of Dynamical 
Systems, 16, 1, 205-222 
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20. X.Zhang, L.Liu, Y.Wu, Y.Cui (2017). New Result on the Critical Exponent for Solution of 
an Ordinary Fractional Differential Problem. Journal of Function Spaces, 2017, 

21. X.Zhang, L.Liu, Y.Wu, Y.Cui (2017). Entire blow-up solutions for a quasilinear p-
Laplacian Schrödinger equation with a non-square diffusion term. Applied Mathematics 
Letters, 74, 85-93 

22. Y.Jiang, Y.Wu (2017). On the 2-dimensional dual Minkowski problem. Journal of 
Differential Equations, 263, 6, 3230-3243 

23. Z.Li, D.Chen, M.Ma, X.Zhang, Y.Wu (2017). Feigenbaum's constants in reverse 
bifurcation of fractional-order Rössler system. Chaos, Solitons and Fractals, 99, 116-123 

24. P.Phang, B.Wiwatanapataphee, YH.Wu (2017). Social and economic influences on 
human behavioural response in an emerging epidemic. , 893, 1, 

25. D.Kong, L.Liu, Y.Wu (2017). Optimal reinsurance under risk and uncertainty on Orlicz 
hearts. Insurance: Mathematics and Economics, 

26. F.Sun, L.Liu, Y.Wu (2017). Global existence and finite time blow-up of solutions for the 
semilinear pseudo-parabolic equation with a memory term. Applicable Analysis, 1-21 

27. Fenglong.Sun, Lishan.Liu, Yonghong.Wu (2017). Infinitely many sign-changing solutions 
for a class of biharmonic equation with p-Laplacian and Neumann boundary 
condition. APPLIED MATHEMATICS LETTERS, 73, 128-135 

28. Lingyan.Yang, Xiaoguang.Li, Yonghong.Wu, Louis.Caccetta (2017). GLOBAL WELL-
POSEDNESS AND BLOW-UP FOR THE HARTREE EQUATION. ACTA MATHEMATICA 
SCIENTIA, 37, 4, 941-948 

29. Shuang.Li, Yanli.Zhou, Yonghong.Wu, Xiangyu.Ge (2017). Equilibrium approach of asset 
and option pricing under Levy process and stochastic volatility. AUSTRALIAN 
JOURNAL OF MANAGEMENT, 42, 2, 276-295 

30. Xinguang.Zhang, Cuiling.Mao, Lishan.Liu, Yonghong.Wu (2017). Exact Iterative Solution 
for an Abstract Fractional Dynamic System Model for Bioprocess. QUALITATIVE 
THEORY OF DYNAMICAL SYSTEMS, 16, 1, 205-222 

31. Xinguang.Zhang, Lishan.Liu, Yonghong.Wu, Yujun.Cui (2017). New Result on the Critical 
Exponent for Solution of an Ordinary Fractional Differential Problem. JOURNAL OF 
FUNCTION SPACES,  
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32. Xinguang.Zhang, Lishan.Liu, Yonghong.Wu, Yujun.Cui (2017). Entire blow-up solutions 
for a quasilinear p-Laplacian Schrodinger equation with a non-square diffusion 
term. APPLIED MATHEMATICS LETTERS, 74, 85-93 

33. Yongsheng.Jiang, Yonghong.Wu (2017). On the 2-dimensional dual Minkowski 
problem. JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS, 263, 6, 3230-3243 

34. Zengshan.Li, Diyi.Chen, Mengmeng.Ma, Xinguang.Zhang, 
Yonghong.Wu (2017). Feigenbaum's constants in reverse bifurcation of fractional-order 
Rossler system. CHAOS SOLITONS & FRACTALS, 99, 116-123 

35. B.Zhu, L.Liu, Y.Wu (2017). Local and global existence of mild solutions for a class of 
semilinear fractional integro-differential equations. Fractional Calculus and Applied 
Analysis, 20, 6, 1338-1355 

36. D.Kong, L.Liu, Y.Wu (2017). Isotonicity of the Metric Projection and Complementarity 
Problems in Hilbert Spaces. Journal Of Optimization Theory And 
Applications, 175, 2, 341-355 

37. F.Sun, L.Liu, Y.Wu (2017). Infinitely many sign-changing solutions for a class of 
biharmonic equation with p-Laplacian and Neumann boundary condition. Applied 
Mathematics Letters, 73, 128-135 

38. F.Xu, X.Li, Y.Cui, Y.Wu (2017). A scaling invariant regularity criterion for the 3D 
incompressible magneto-hydrodynamics equations. Zeitschrift fur Angewandte 
Mathematik und Physik, 68, 6, 1-8 

39. L.YANG, X.LI, Y.WU, L.CACCETTA (2017). Global well-posedness and blow-up for the 
hartree equation. Acta Mathematica Scientia, 37, 4, 941-948 

40. P.Phang, B.Wiwatanapataphee, YH.Wu (2017). Population game model for epidemic 
dynamics with two classes of vaccine-induced immunity. Journal Of 
Telecommunication, Electronic And Computer Engineering, 9, 2-9, 31-36 

41. S.Li, Y.Zhou, Y.Wu, X.Ge (2017). Equilibrium approach of asset and option pricing under 
LÃ©vy process and stochastic volatility. Australian Journal Of Management, 42, 2, 276-
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ภาคผนวก ค  
 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา                                                                                                                                                                                                      

 ตารางแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรฯ กบั Core values ของ

มหาวิทยาลยัมหิดล 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 ความรับผิดชอบหลกั    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
๑. 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒.  ความรู้ 
๓. ทักษะ
ทางปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

๖. ด้านทักษะ

พสัิย 

 

 ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                
สวศท ๑๐๕ บรูณาการสขุภาพและสิ่งแวดล้อม                   
วทชว ๑๖๓ ชีววิทยาสาระส าคญั                   
วทคม ๑๖๑ เคมีทัว่ไป                   
วทฟส ๑๖๙ ฟิสิกส์พืน้ฐาน                   
วทคณ ๑๖๑ เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนั                   
วทคณ ๑๗๓ ซอฟต์แวร์คณิตศาสตร์ขัน้แนะน า                   
วทคร ๒๐๒ การเรียนรู้สารสนเทศพืน้ฐาน                   
วจปส ๑๐๑  ประชากรและการพฒันา                   
วจปส ๑๐๒  ภมูิภาคศกึษา                   
ศศภอ ๑๘๐ ภาษาองักฤษเพ่ือวตัถปุระสงค์ทางวิชาการ ๑                   
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รายวิชา 
๑. 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒.  ความรู้ 
๓. ทักษะ
ทางปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

๖. ด้านทักษะ

พสัิย 

 

 ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

ศศภอ ๑๘๑ ภาษาองักฤษเพ่ือวตัถปุระสงค์ทางวิชาการ ๒                   
ศศภอ ๒๘๐  วรรณกรรมวิทยาศาสตร์กบัสงัคม                   
ศศภอ ๒๘๑  วิทยาศาสตร์ด้านเสียงพดู                   
ศศภอ ๓๘๐  การน าเสนอผลงานวิชาการเป็น
ภาษาองักฤษ                   

๒) หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ                  
วทคณ ๑๘๘ การวิเคราะห์ข้อมลูสถิติ ๑                     
วทคณ ๑๘๙ การวิเคราะห์ข้อมลูสถิต ิ๒                   
วทคณ ๒๕๙ พีชคณิตเชิงเส้น                   
วทคณ ๒๑๓ แคลคลูสัหลายตวัแปร                   
วทคณ ๒๘๖ สถิตเิชิงคณิตศาสตร์                    
วทคอ ๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑                    
วทคอ ๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒                   
วทคอ ๑๐๓ การค านวณทางวิทยาศาสตร์เบือ้งต้น                   
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รายวิชา 
๑. 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒.  ความรู้ 
๓. ทักษะ
ทางปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

๖. ด้านทักษะ

พสัิย 

 

 ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

วทคอ ๒๐๑ สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัและผลการแปลง
ทางคณิตศาสตร์                   

วทคอ ๒๐๒ แคลคลูสัขัน้สงู                   
วทคอ ๒๐๓ สมการเชิงอนพุนัธ์ยอ่ยส าหรับวิศวกรและ  
นกัวิทยาศาสตร์                   

วทคอ ๒๐๔ การวิจยัด าเนินการ                   
วทคอ ๒๐๕ คณิตศาสตร์ส าหรับการเงินและ
เศรษฐศาสตร์                   

วทคอ ๒๐๖ การจ าลองสายโซอ่ปุทาน และการหา
ค าตอบท่ีดีท่ีสดุ                   

วทคอ ๒๑๑ การจ าลองเลียนแบบ                   

วทคอ ๓๐๑ การวิเคราะห์เชิงตวัเลข                   

วทคอ ๓๐๒ กระบวนการสโทแคสตกิ และการประยกุต์
ในอตุสาหกรรม                   



                                                                  [๙๘]                                                                มคอ. ๒ 
 

รายวิชา 
๑. 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒.  ความรู้ 
๓. ทักษะ
ทางปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

๖. ด้านทักษะ

พสัิย 

 

 ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

วทคอ ๓๐๓ สมัมนา                     
วทคอ ๓๐๔ การท าให้เครือขา่ยดีท่ีสดุ                   
วทคอ ๓๐๕ การจ าลองโลจิสตกิส์ และการหาค าตอบท่ีดีท่ีสดุ                   
วทคอ ๓๐๗ ทฤษฎีการควบคมุ และการหาค าตอบท่ีดีท่ีสดุ                   
วทคอ ๔๐๑ การค านวณทางวิทยาศาสตร์                   
วทคอ ๔๐๒ การจ าลองเชิงอตุสาหกรรม และการหา 
ค าตอบท่ีดีท่ีสดุ                   

วทคอ ๔๐๓ การหาค าตอบท่ีดีท่ีสดุเชิงตวัเลข                   

วทคอ ๔๐๔ การจ าลองคณิตศาสตร์ประยกุต์ใน
กระบวนการอตุสาหกรรม                   

วทคอ ๔๐๕ การจ าลองสโตแคสติกไดนามิก และการหา 
ค าตอบท่ีดีท่ีสดุ 

                  

วทคอ ๔๐๖ การวางแผนการผลิตและการจัดการการ
ผลิต                   
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รายวิชา 
๑. 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒.  ความรู้ 
๓. ทักษะ
ทางปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

๖. ด้านทักษะ

พสัิย 

 

 ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

วทคอ ๔๐๗ โครงงานเชิงอตุสาหกรรม                   

วทคอ ๔๐๘ การฝึกงานทางคณิตศาสตร์อตุสาหการ                   

๓) หมวดวิชาเลือกเสรี                 
วทคอ ๒๐๗ องค์ประกอบของระบบบญัชี                   
วทคอ ๒๐๘ วิธีการเชิงคณิตศาสตร์                   
วทคอ ๒๐๙ ตวัแบบเชิงความนา่จะเป็นในการวิจยัด าเนินการ                   
๔) รายวิชาของCurtin University                    
MATH2000 Network Optimization                     
MATH3001 Applied Mathematical Modelling                    
INDE2001 Logistic Modelling and Optimization                    
MATH5004 Advanced Numerical Aanalysis                   
INDE3000 Industrial Modelling and Optimization                    

INDE 6002 Network Optimization for Transport and 
Logistics                    
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รายวิชา 
๑. 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒.  ความรู้ 
๓. ทักษะ
ทางปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

๖. ด้านทักษะ

พสัิย 

 

 ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

MATH 2006 Mathematics and Statistics                    
INDE3002 Dynamic and Stochastic Modelling and 
Optimization                    

INDE6000 Production Planning and Management                    

MATH3004 Industrial Project                    
Elective Unit                    
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ กับ Core values ของมหาวิทยาลัยมหดิล 

ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานฯ  
Core values  
ของมหาวิทยาลัยมหดิล 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑ ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยคณุธรรมจริยธรรม มีความซ่ือสตัย์ มีวินยั ตรงตอ่เวลาปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบงัคบัของหลกัสตูร และมหาวิทยาลยั 
๑.๒ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ไมค่ดัลอกหรือน างานของผู้ อ่ืนมาเป็นของตนเอง 

 
Integrity 
Integrity 

๒. ด้านความรู้ 
๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจอยา่งถกูต้องในสาระหลกัของสาขาวิชา และสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
๒.๒ มีความรู้ในเชิงวิชาการอยา่งลกึซึง้ในสาขาย่อยท่ีตนช านาญพิเศษ และเช่ือมโยงกบัสาขายอ่ยอ่ืนได้ 
๒.๓ ติดตามความรู้ ความก้าวหน้าท่ีเกิดใหม ่ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์อตุสาหการเพ่ือเพิ่มพนูความรู้ใหม่ ๆ อยา่งตอ่เน่ือง 

 
Mastery 
Mastery, Determination 
Mastery, Originality 

๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
๓.๑ ประยกุต์ความรู้อยา่งถกูต้องเหมาะสม สามารถวิเคราะห์ เช่ือมโยงและแก้ปัญหาได้อย่างเป็นองค์รวม 
๓.๒ บรูณาการองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์อตุสาหการให้เข้ากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และน ามาสงัเคราะห์เพ่ือใช้แก้ปัญหา 
หรือสร้างประโยชน์ตอ่สงัคม 
๓.๓ สงัเคราะห์ พฒันาแนวคดิ องค์ความรู้ใหม ่และผลงานท่ีเป็นนวตักรรมในระดบัชาตแิละนานาชาติ 

 
Harmony, Mastery 
Altruism, Mastery 
 
Originality, Mastery 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑ ตดิตอ่ส่ือสารกบันกัวิชาการ หรือบคุคลตา่ง ๆ โดยใช้ได้ทัง้ภาษาไทย และภาษาตา่งประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 
๔.๒ รับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมายทัง้ ส่วนตน และสว่นรวม รักษาสมบตัขิองสว่นรวม และประพฤตติามคณุธรรมจริยธรรมท่ีดีตอ่ผู้ อ่ืน 
๔.๓ มีความสามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ เป็นผู้น าได้ และการจดัการงานให้ส าเร็จได้ 

 
Mastery, Determination 
Altruism 
Leadership 
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ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานฯ  
Core values  
ของมหาวิทยาลัยมหดิล 

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ วิเคราะห์ข้อมลูและสามารถแปลความหมายของข้อมลูได้ทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพ โดยใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
๕.๒ ส่ือสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ทัง้การฟัง พดู และเขียน กบับคุคลทัว่ไป นกัศกึษา นกัวิชาการ หรือในการประชมุ และการติดตอ่ผา่น
เทคโนโลยีการส่ือสารกบัตา่งประเทศ 
๕.๓ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมลูวิเคราะห์ข้อมลู และตดิตอ่ส่ือสาร ได้อยา่งเหมาะสม 
๕.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเตรียม เขียนน าเสนอข้อมลูทางวิชาการ การตดิตอ่ส่ือสาร การประชมุ หรือการพิมพ์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
Mastery, 
Mastery, Determination 
Originality, Mastery 
Originality, Mastery 

๖. ด้านทักษะพสัิย 
๖.๑ สามารถปฏิบตังิานได้ด้วยตนเอง โดยไมต้่องอาศยัเคร่ืองชีแ้นะ เม่ือได้กระท าซ า้แล้วก็พยายามหาความถกูต้องในการปฏิบตั ิ  
๖.๒ สามารถฝึกปฎิบตัใินวิชาการและวิชาชีพของตนเองจนเกิดความช านาญ คลอ่งแคลว่ วอ่งไว เป็นไปอยา่งธรรมชาตไิมข่ดัเขิน     
๖.๓ นกัศกึษารับรู้หลกัการท่ีถกูต้องและสามารถเลือกสิ่งท่ีสนใจหรือมีความถนดัเป็นพิเศษ 

 
Mastery 
Mastery, Determination 
Mastery, Originality 

 

 

 

 

 



                                                                  [๑๐๓]                                                                มคอ. ๒ 
 

 

     ภาคผนวก ง  
 สาระส าคญัในการปรับปรุงแก้ไขหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์อตุสาหการ (หลกัสตูรนานาชาติ)  
ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๘  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                  [๑๐๔]                                                                มคอ. ๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
--------------------------------------------------------------- 

๑. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
๒. สภามหาวิทยาลัย / สถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขคร้ังนี้แล้ว ในคราวประชุมครั้งท่ี .......................................................... 
๓. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนี้   เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป    
๔. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

๔.๑ ขอปรับปรุงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหาร
จัดการและเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  

๔.๒ ขอแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน (เนื่องจากพบว่ามีข้อความเกิดความผิดพลาด
จากการพิมพ์) 

๔.๓ ขอยกเลิกรายวิชา SCIM 306 Mathematical Modelling จ านวน ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต เนื่องจากขอเปิดรายวิชา SCIM 
211 Simulation Modelling จ านวน ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต ทดแทน ทั้งนี้ รายวิชาที่เปิดใหม่ได้พัฒนาให้มีเนื้อหาที่เข้มข้น ทันสมัย 
สอดคล้องกับหลักสูตรมากขึ้น 

๔.๔ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา ช้ันปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ ให้มีความเหมาะสม 
๕. สาระส าคัญในการปรับปรุงแก้ไข      

๕.๑ ปรับปรุงรายชื่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี ้

ที ่
ชื่อ นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

สถาบันทีส่ าเร็จ / ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

อาจารย ์
ประจ าหลักสตูร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หมายเหตุ 

เดิม ปรับปรุง เดิม ปรับปรุง 

๑ อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ ์
๓-๑๐๐๒-๐๐๓๑x-xxx 
 
 

Ph.D. (Applied Mathematics)  
Curtin University of Technology, 
Australia:2006 
วท.บ.(เกียรตินิยม) (คณิตศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๐ 

    

 
คงเดิม 

๒ อ.ดร.ฟารดิา จ าจด  
๓-๕๐๐๒-๐๐๘๓x-xxx  
 

Ph.D. (Mathematics)  
University of Bath, UK:2010  
M.Sc. (Mathematics)  
University of Bath, UK:2006  
วท.บ.(คณิตศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๖  
 

    

 

เปลี่ยนแปลง 

๓ ผศ.ดร.พัลลภ ฮวบสมบรูณ ์
๕-๑๐๑๖-๙๙๐๑x-xxx  
 

Ph.D. (Computational Applied 
Mathematics)  
Old Dominion University, USA: 2006  
M.Sc. (Mathematics)  
Oregon State University, USA: 2000  
วท.บ.(คณิตศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๘  

    

 

เปลี่ยนแปลง 

สมอ.๐๘ 



 

 

ที ่
ชื่อ นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

สถาบันทีส่ าเร็จ / ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

อาจารย ์
ประจ าหลักสตูร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หมายเหตุ 

เดิม ปรับปรุง เดิม ปรับปรุง 

๔ อ.ดร.สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ 
๓-๑๐๑๖-๐๐๐๐-xxx  
 

Ph.D. (Applied Mathematics)  
State University of New york at 
Stony Brook, USA: 2002  
M.Sc. (Applied Mathematics),  
Indiana University, USA: 1996  
วท.บ.(คณิตศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๖  

    

 

เปลี่ยนแปลง 

๕ อ.ดร.วรรณนิกา แสวงทอง  
๓-๑๒๐๒-๐๐๔๓x-xxx  
 

ปร.ด. (คณิตศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ.๒๕๕๒  
วท.ม. (วิทยาการคณณา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๖  
วท.บ. (คณิตศาสตรป์ระยุกต์)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ พ.ศ. ๒๕๔๒  

    

 

เปลี่ยนแปลง 

๖ อ.ดร. มีโชค ชูดวง 
๓-๑๐๑๔-๐๐๙๗x-xxx 

 

Ph.D. (Applied Mathematics)  
Curtin University of Technology, 
Australia:2003 
วท.บ.(เกียรตินิยม) (คณิตศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

    

 
แทน 

๗ อ.ดร.อุมาพร นันตาปลูก 
๓-๕๒๐๑-๐๐๐๖x-xxx 

 

Ph.D. (Computational and Applied 
Mathematics), Old Dominion 
University, Norfolk, Virginia, USA: 
2013 
M.Sc. (Applied Mathematics) Old 
Dominion University, Norfolk, 
Virginia, USA: 2008 

    

 

แทน 

๘ อ.ดร.ณัฐนรงค์ ขจรศักดิ์สุเมธ
๓-๑๕๐๖-๐๐๖๖x-xxx 

 

Ph.D. (Mathematics and Statistics), 
Curtin University, Australia: 2014 
M.Sc. (Industrial Mathematics) 
University of Kaiserslautern, 
Germany: 2009 

    

 
เพิ่ม 

๙ อ.ดร.ไกรกมล หมื่นเดช 
๑-๙๐๙๘-๙๙๐๑x-xxx 

 

Ph.D. (Machine Learning) 
Max Planck Institute for Intelligent 
Systems, Germany: 2015 
M.Sc. in Machine Learning 
(Distinction) University College 
London, United Kingdom: 2010 

    

 

เพิ่ม 

 



 

 

๕.๒ ขอเปลี่ยนแปลงข้อความในเนื้อหาของหลักสูตร (มคอ.๒) ให้มีความถูกต้อง เนื่องจากพบว่ามีข้อความที่ผิดพลาดที่เกิด
จากการพิมพผ์ิดในหลายจุด ดังนี ้

เดิม ปรับปรุง 
หน้าท่ี [๑]  
หมวดที่ ๑ หัวข้อที่ ๔. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  
แบบท่ี ๒  จ านวนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหิดลไม่น้อยกว่า ๘๗ หน่วย
กิต และจ านวนหน่วยกิตของ Curtin University 300 Credits (เทียบเท่า 
๓๖ หน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหิดล) รวมไม่น้อยกว่า ๑๒๓ หน่วยกิต 

หน้าท่ี [๑]  
หมวดที่ ๑ หัวข้อที่ ๔. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  
แบบที่ ๒  จ านวนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหิดลไม่น้อยกว่า ๘๕ 
หน่ วยกิต  และจ านวนหน่ วยกิตของ  Curtin University 300 
Credits (เทียบเท่า ๓๖ หน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหิดล) รวมไม่
น้อยกว่า ๑๒๑ หน่วยกิต 

หน้าท่ี [๑๒]  
หมวดที่ ๓ หัวข้อที่ ๓.๑.๑ หลักสูตร  
แบบท่ี ๒  จ านวนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหิดลไม่น้อยกว่า ๘๗ หน่วย
กิต และจ านวนหน่วยกิตของ Curtin University 300 Credits (เทียบเท่า 
๓๖ หน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหิดล) รวมไม่น้อยกว่า ๑๒๓ หน่วยกิต 

หน้าท่ี [๑๒]  
หมวดที่ ๓ หัวข้อที่ ๓.๑.๑ หลักสูตร  
แบบที่ ๒  จ านวนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหิดลไม่น้อยกว่า ๘๕ 
หน่ วยกิต  และจ านวนหน่ วยกิตของ  Curtin University 300 
Credits (เทียบเท่า ๓๖ หน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหิดล) รวมไม่
น้อยกว่า ๑๒๑ หน่วยกิต 

หน้าท่ี [๑๕-๑๗]  
SCMA 188  Statistical Data Analysis I (307590)* 
SCMA 189  Statistical Data Analysis II (310532)* 
SCMA 259  Linear Algebra (8128)* 
SCMA 286  Mathematical Statistics (302315)* 
SCIM 101    Mathematics I (10926)* 
SCIM 102    Mathematics II (7492)* 
SCIM 202    Advanced Calculus (8127)* 
SCIM 204    Operations Research (8140)* 
SCIM 206   Supply Chain Modelling and Optimization (310296)* 
SCIM 304   Network Optimization (302292)* 
SCIM 305   Logistic Modelling and Optimization (310297)* 
SCIM 306   Mathematical Modelling (302283)* 
SCIM 401    Scientific Computing (311828)* 
SCIM 402   Industrial Modelling and Optimization (310299)* 
SCIM 403    Numerical Optimization (310503)* 
SCIM 405   Dynamic and Stochastic Modelling and Optimization  
                (310301)* 
SCIM 406   Production Planning and Management (310343)* 
SCIM 407    Industrial Project (310304)* 
SCIM 208   Mathematical Methods (10098)* 

หน้าท่ี [๑๕-๑๗]  
SCMA 188  Statistical Data Analysis I  
SCMA 189  Statistical Data Analysis II  
SCMA 259  Linear Algebra  
SCMA 286  Mathematical Statistics  
SCIM 101    Mathematics I  
SCIM 102   Mathematics II   
SCIM 202   Advanced Calculus  
SCIM 204   Operations Research  
SCIM 206    Supply Chain Modelling and Optimization  
SCIM 304   Network Optimization  
SCIM 305   Logistic Modelling and Optimization   
SCIM 211   Simulation Modelling  
SCIM 401   Scientific Computing   
SCIM 402   Industrial Modelling and Optimization  
SCIM 403   Numerical Optimization  
SCIM 405    Dynamic and Stochastic Modelling and      
                Optimization   
SCIM 406   Production Planning and Management  
SCIM 407   Industrial Project  
SCIM 208   Mathematical Methods  

หน้าท่ี [๑๗] บรรทัดท่ี ๑๗ 
หรือ นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่หลักสูตรก าหนดไว้นั้น 
นักศึกษาอาจเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
หรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท้ังนี้ จ านวนหน่วยกิตในแต่ละกลุ่มวิชาต้องไม่
น้อยกว่าท่ีก าหนดไว้ในโครงสร้างของหลักสูตร 

หน้าท่ี [๑๗] บรรทัดท่ี ๑๗ 
หรือ หรือ นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่หลักสูตรก าหนด
ไว้นั้นนักศึกษาอาจเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัยมหิดลได้  โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งนี้ จ านวนหน่วยกิต
ในแต่ละกลุ่มวิชาต้องไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างของ
หลักสูตร 



 

 

เดิม ปรับปรุง 
หน้าท่ี [๑๗] บรรทัดท่ี ๒๐ 
หมายเหตุ เครื่องหมาย * คือ รหัสวิชาที ่Curtin University, Australia ที่
เทียบเท่ากับวิชาดังกล่าวในหลักสตูร 

หน้าท่ี [๑๗] บรรทัดท่ี ๒๐ 
ขอตัด เครื่องหมาย * และรหัสรายวิชาของ Curtin University ที่อยู่
ในวงเล็บออกทั้งหมด เพราะ Curtin University มีการปรับรหัสวิชา
บ่อยครั้งแล้วแต่การเปิดรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาในแต่ละปี
การศึกษา ดังนั้น จึงขอตัดข้อความที่เป็นหมายเหตุไปท้ังข้อความ   

 
๕.๓ หมวดวิชาเฉพาะ ในกลุม่รายวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ ขอปรับปรุงแก้ไขดังนี ้ 

                 ๑. ขอยกเลิกรายวิชา วทคอ ๓๐๖ การจ าลองตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ SCIM 306 Mathematical Modelling  
 จ านวน ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
                  

วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
ค าอธิบายรายวิชา 
         หลักการพื้นฐานในการจ าลองตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์พร้อมด้วยตัวอย่างจากธุรกิจและอุตสาหกรรมเครือข่ายที่รวมการจ าลองด้วยกราฟ
การออกแบบเครื่อข่ายเหมาะที่สุด (ขั้นตอนวิธีของครูสกาล) เครือข่ายโปรเจค (ระเบียบวิธีวิถีวิกฤต) เส้นทางเครือข่าย (ขั้นตอนวิธีของไดค์สตรา) 
เครือข่ายแบบสลับการหาค่าเหมาะที่สุดการจ าลองก าหนดการเชิงเส้นรวมถึงการใช้โปรแกรมส าเร็จ คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เชิง
การจัดการนับผลเฉลยของสมการเชิงเส้นความสัมพันธ์เวียนเกิดและตรรกศาสตร์ พร้อมด้วยการประยุกต์ของการออกแบบวงจร   
        Basic principles in mathematical modelling with examples from business and industry. Networks: modelling with 
graphs, designing optimal networks (Kruskal's algorithm), project networks (critical path method), network routing (Dijkstra's 
algorithm); switching networks. Optimization: Inventory models; Linear programming modelling including the use of 
computer packages for solving problems. Combinatorics; Counting; Solution of linear equation, Recurrence relations and 
logic with application to circuit designs. 

              
                  ๒. ขอเปิดรายวิชาใหม่เพื่อบรรจเุป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ๑ วิชา คือ    

วทคอ  ๒๑๑ การจ าลองเลียนแบบ  SCIM 211 Simulation Modelling  จ านวน ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
                        

วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
ค าอธิบายรายวิชา 

        ความส าคญัของการจ าลอง แบบจ าลองตวัอยา่ง การสร้างตวัเลขแบบสุ่ม การจ าลองตวัแปรสุ่ม การจ าลองมอนติคาร์โล แบบจ าลองการ
ป้อนขอ้มูล การวิเคราะห์ผลการจ าลอง ลูกโซ่มาร์คอร์ฟและเหตุการณ์ไม่ต่อเน่ือง การจ าลองเหตุการณ์ไม่ต่อเน่ือง เทคนิคการลดความ
แปรปรวน การตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบจ าลอง เทคนิคทางคอมพิวเตอร์ส าหรับการจ าลอง 
        Importance of simulation; example models; generating random numbers; simulating random variables; Monte Carlo simulation; 
modelling inputs; analysing outputs; Markov chains and discrete events; discrete event simulation; variance reduction techniques; model 
validation. computer techniques for simulation. 

 
๔.๔ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา แบบท่ี ๒ ช้ันปีท่ี ๑ และช้ันปีท่ี ๒ ให้เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี ้ 

 
 
 



 

 

 
เดิม          ปรับปรุง 

ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑         ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฎิบัต-ิค้นคว้า) 
วจปส ๑๐๑ 
PRPR 101 

ประชากรและการพัฒนา 
Population and Development 

๒ (๒-๐-๔) 

ศศภอ ๑๘๐ 
LAEN 180  

ภาษาอังกฤษเพื่อวตัถุประสงค์ทางวิชาการ ๑ 
English for Academic Purposes I 

๒ (๒-๐-๔) 

วทคณ ๑๖๑ 
SCMA 161 

เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
Technology in Daily Life 

๓ (๓-๐-๖) 
 

วทชว ๑๖๓ 
SCBI 163 

ชีววิทยาสาระส าคัญ 
Essential Biology 

๒ (๒-๐-๔) 
 

วทคม ๑๖๑ 
SCCH 161 

เคมีทั่วไป 
General Chemistry  

๓ (๓-๐-๖) 
 

วทฟส ๑๖๙ 
SCPY 169 

ฟิสิกส์พื้นฐาน 
Elementary Physics  

๓ (๓-๐-๖) 
 

วทคอ ๑๐๑ 
SCIM 101 

คณิตศาสตร์ ๑ 
Mathematics I  

๔ (๔-๐-๘) 

วทคณ ๑๘๘ 
SCMA 188 

การวิเคราะห์ข้อมลูสถิติ ๑ 
Statistical Data Analysis I 

๓ (๓-๐-๖) 

 รวม ๒๒ 

 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฎิบัต-ิค้นคว้า) 
วจปส ๑๐๑ 
PRPR 101 

ประชากรและการพัฒนา 
Population and Development 

๒ (๒-๐-๔) 

ศศภอ ๑๘๐ 
LAEN 180  

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๑ 
English for Academic Purpose I 

๒ (๒-๐-๔) 

วทคณ ๑๖๑ 
SCMA 161 

เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
Technology in Daily Life 

๓ (๓-๐-๖) 
 

 วทชว ๑๖๓ 
SCBI 163 

ชีววิทยาสาระส าคัญ 
Essential Biology 

๒ (๒-๐-๔) 
 

วทคม ๑๖๑ 
SCCH 161 

เคมีทั่วไป 
General Chemistry  

๓ (๓-๐-๖) 
 

วทฟส ๑๖๙ 
SCPY 169 

ฟิสิกส์พื้นฐาน 
Elementary Physics  

๓ (๓-๐-๖) 
 

วทคอ ๑๐๑ 
SCIM 101 

คณิตศาสตร์ ๑ 
Mathematics I  

๔ (๔-๐-๘) 

 รวม ๑๙ 



 

 

 
เดิม          ปรับปรุง 

ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒         ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฎิบัต-ิ

ค้นคว้า) 
วจปส ๑๐๒ 
PRPR 102 

ภูมิภาคศึกษา 
Regional Studies 

๒ (๒-๐-๔) 
 

สวศท ๑๐๕ 
ENGE 105 

บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
Integrated Health and Environment 

๓ (๓-๐-๖) 

ศศภอ ๑๘๑ 
LAEN 181  

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๒ 
English for Academic Purposes II 

๒ (๒-๐-๔) 

วทคอ ๑๐๒ 
SCIM 102 

คณิตศาสตร์ ๒ 
Mathematics II  

๔ (๔-๐-๘) 

วทคอ ๑๐๓ 
SCIM 103 

การค านวณทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น  
Introduction to Scientific Computing 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคณ ๑๗๓ 
 SCMA 173 

ซอฟต์แวร์คณติศาสตร์ขั้นแนะน า ๓ (๓-๐-๖) 
Introduction to Mathematical Software 

๓ (๒-๒-๕) 

วทคณ ๑๘๙ 
SCMA189 

การวิเคราะห์ข้อมลูสถิติ ๒ 
Statistical Data Analysis II 

๓ (๓-๐-๖) 

 
วิชาเลือกเสร ี
Elective  

๑ 

 รวม ๒๑ 

 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฎิบัต-ิ

ค้นคว้า) 
วจปส ๑๐๒ 
PRPR 102 

ภูมิภาคศึกษา 
Regional Studies 

๒ (๒-๐-๔) 
 

สวศท ๑๐๕
ENGE 105 

บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
Integrated Health and Environment 

๓ (๓-๐-๖) 

ศศภอ ๑๘๑
LAEN 181  

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๒ 
English for Academic Purposes II 

๒ (๒-๐-๔) 

วทคณ ๑๘๘ 
SCMA 188 

การวิเคราะห์ข้อมลูสถิติ ๑ 
Statistical Data Analysis I 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคอ ๑๐๒ 
SCIM 102 

คณิตศาสตร์ ๒ 
Mathematics II  

๔ (๔-๐-๘) 

วทคอ ๑๐๓ 
SCIM 103 

การค านวณทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น  
Introduction to Scientific Computing 

๓ (๓-๐-๖) 

 
วิชาเลือกเสร ี
Elective (Sport / Music) 

๑ 

 รวม ๑๘ 



 

 

 
เดิม          ปรับปรุง 

ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑         ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฎิบัต-ิ

ค้นคว้า) 
ศศภอ ๓๘๐ 
LAEN 380 

การน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ 
Academic Presentations in English 

๒ (๒-๐-๔) 

วทคณ ๒๑๓ 
SCMA 213 

แคลคูลสัหลายตัวแปร 
Calculus of Several Variables           

๓ (๓-๐-๖) 

วทคอ ๒๐๑ 
SCIM 201 

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและผลการแปลงทางคณติศาสตร์ 
Ordinary Differential Equations and Mathematical Transforms  

๓ (๓-๐-๖) 

วทคอ ๒๐๒ 
SCIM 202 

 แคลคูลสัขั้นสูง 
Advanced Calculus 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคอ ๒๐๔ 
SCIM 204 

การวิจัยด าเนินการ  
Operations Research 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคอ ๓๐๑ 
SCIM 301 

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
Numerical Analysis 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคอ ๔๐๑ 
SCIM 401 

การค านวณทางวิทยาศาสตร ์
Scientific Computing 

๓ (๓-๐-๖) 

 รวม ๒๐ 

 
 
 
 
 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฎิบัต-ิ

ค้นคว้า) 
ศศภอ ๓๘๐ 
LAEN 380 

การน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ 
Academic Presentations in English 

๒ (๒-๐-๔) 

วทคณ ๑๗๓ 
SCMA 173 

ซอฟต์แวร์คณติศาสตร์ขั้นแนะน า 
Introduction to Mathematical Software 

๓ (๒-๒-๕) 

วทคณ ๒๕๙ 
SCMA 259 

พีชคณิตเชิงเส้น 
Linear Algebra  

๓ (๓-๐-๖) 

วทคณ ๒๑๓ 
SCMA 213 

แคลคูลสัหลายตัวแปร 
Calculus of Several Variables           

๓ (๓-๐-๖) 

วทคณ ๑๘๙ 
SCMA189 

การวิเคราะห์ข้อมลูสถิติ ๒ 
Statistical Data Analysis II  

๓ (๓-๐-๖) 

วทคอ ๒๐๑ 
SCIM 201 

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและผลการแปลงทางคณติศาสตร์ 
Ordinary Differential Equations and Mathematical 
Transforms  

๓ (๓-๐-๖) 

 รวม ๑๗ 



 

 

เดิม          ปรับปรุง 
ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒         ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฎิบัต-ิ

ค้นคว้า) 
ศศภอ ๒๘๐ 
LAEN 280 
หรือ ศศภอ 
๒๘๑ 
LAEN 281 

วรรณกรรมวิทยาศาสตร์กับสังคม  
Science Fiction and Society 
หรือวิทยาศาสตรด์้านเสียงพูด   
The Science of Speech Sound 

๒ (๒-๐-๔) 
 

 
 

วทคร  ๒๐๒ 
SCID  202 

การเรยีนรู้สารสนเทศพ้ืนฐาน                         
Basic Information Literacy 

๑ (๑-๐-๒) 

วทคณ ๒๕๙ 
SCMA 259 

พีชคณิตเชิงเส้น 
Linear Algebra  

๓ (๓-๐-๖) 

วทคอ ๒๐๓ 
SCIM 203 

สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยส าหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร ์
Partial Differential Equations for Engineers and Scientists 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคอ ๒๐๕ 
SCIM 205 

คณิตศาสตร์ส าหรับการเงินและเศรษฐศาสตร ์
Mathematics for Finance and Economics 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคอ ๒๐๖ 
SCIM 206 

การจ าลองสายโซ่อุปทาน และการหาค าตอบทีด่ีที่สุด 
Supply Chain Modelling and Optimization 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคอ ๓๐๒ 
SCIM 302 

กระบวนการสโทแคสติกและการประยุกต์ในอุตสาหกรรม 
Stochastic Processes and Applications in Industry 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคอ ๒๑๑ 
SCIM 211 

การจ าลองเลียนแบบ 
Simulation Modelling 

๓ (๓-๐-๖) 

 
วิชาเลือกเสรี  
Elective 

๑ 
 

 รวม ๒๒ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฎิบัต-ิค้นคว้า) 
วทคอ ๒๐๒ 
SCIM 202 

แคลคูลสัขั้นสูง 
Advanced Calculus 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคอ ๒๐๓ 
SCIM 203 

สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยส าหรับวิศวกรและ
นักวิทยาศาสตร ์
Partial Differential Equations for Engineers and 
Scientists 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคอ ๒๐๔ 
SCIM 204 

การวิจัยด าเนินการ  
Operations Research  

๓ (๓-๐-๖) 

วทคอ ๒๐๕ 
SCIM 205 

คณิตศาสตร์ส าหรับการเงินและเศรษฐศาสตร ์
Mathematics for Finance and Economics 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคอ ๒๐๖ 
SCIM 206 

การจ าลองสายโซ่อุปทาน และการหาค าตอบทีด่ีที่สุด 
Supply Chain Modelling and Optimization 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคร  ๒๐๒ 
SCID  202 

การเรยีนรู้สารสนเทศพ้ืนฐาน                         
Basic Information Literacy 

๑ (๑-๐-๒) 

ศศภอ ๒๘๐ 
LAEN 280 
หรือ 
ศศภอ ๒๘๑ 
LAEN 281 

วรรณกรรมวิทยาศาสตร์กับสังคม  
Science Fiction and Society 
หรือ 
วิทยาศาสตร์ด้านเสียงพูด   
The Science of Speech Sound 

๒ (๒-๐-๔) 
 

 
 

 
วิชาเลือกเสรี  
Elective (Sport / Music) 

๑ 
 

 รวม ๑๙ 



 

 

 
๖.  โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข    เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดมิ  และเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 
ระดับระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มกีารเปลี่ยนแปลง ดังนี ้
 

 
หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานฯ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(หลักสูตร ๔ ปี ) 

 
โครงสร้างเดิม 

 
โครงสร้างใหม ่

๑ หมวดวิชาศึกษาศึกษาท่ัวไป 
     - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์   
     - กลุ่มวิชาภาษา 
     - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณติศาสตร ์
๒. หมวดวิชาเฉพาะ   
       - วิชาแกน (คณิตศาสตร์ - สถิติ) 
       - วิชาเฉพาะด้าน 
          (คณิตศาสตร์อุตสาหการ) 
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี   

ไม่น้อยกว่า ๓๐ 
 
 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า ๘๔ 
 
 

ไม่น้อยกว่า ๖ 

 ๓๐  
๔ 
 

๘ 
๑๘ 
๘๕ 
๑๖ 
๖๙ 

 
๖ 

 ๓๐  
  ๔ 
 

  ๘ 
๑๘ 
๘๕ 
๑๖ 
๖๙ 

 
๖ 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   
 

ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ๑๒๑ ๑๒๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



                                                                  [๑๐๕]                                                                มคอ. ๒ 
 

ภาคผนวก จ 
 ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลว่าด้วยการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลว่าด้วยการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี 
(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลว่าด้วยการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี 
(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลว่าด้วยการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี 
(ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลว่าด้วยการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี 
(ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลว่าด้วยการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี 
(ฉบบัท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดลเร่ืองการศกึษาระดบัปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง แต่งตัง้คณะกรรมการ  
บริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ 
(หลกัสตูรนานาชาติ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  [๑๐๖]                                                                มคอ. ๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
_______________________ 

 

 โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีใหเหมาะสม  และ 
สอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐   
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๔ (๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. ๒๕๕๐   
สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งที่ ๔๒๖  เมื่อวนัที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ จงึออกขอบังคับไวดังนี้    
 
ขอ ๑.   ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล   วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี   

พ.ศ. ๒๕๕๒” 
ขอ ๒.  ใหใชขอบังคบันี้สําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี     มหาวิทยาลัยมหิดลที่เขาศึกษาใน 
 มหาวิทยาลัยมหิดล  ตั้งแตปการศึกษา  ๒๕๕๒    เปนตนไป   
ขอ ๓.   ในขอบังคับนี ้
 “มหาวิทยาลัย”      หมายความวา   มหาวิทยาลัยมหิดล 
                 “คณะ”       หมายความรวมถึง   สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
     ที่มีการเรียนการสอน    
              “คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความรวมถึง คณะกรรมการประจําสวนงานทีเ่รียกชื่ออยางอื่นทีม่ี 
     ฐานะเทยีบเทาคณะที่มกีารเรียนการสอน  
 “คณบด”ี      หมายความรวมถึงหัวหนาสวนงานทีเ่รียกชื่ออยางอื่นทีม่ีฐานะเทยีบเทา 
     คณะที่มกีารเรียนการสอน 
          “หลักสูตร”      หมายถึงหลักสูตรระดับอนปุริญญาและปริญญาตรีที่สอดคลองและ 
     สนับสนุนนโยบาย หรือการดําเนินงานหรอืขอบังคับ กฎ ระเบียบของ 
     สภาวิชาชีพ หรือกองการประกอบโรคศิลปะ (ถามี) และไดรับการอนุมตัิ 
     จากสภามหาวทิยาลัย      โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได 

     รับทราบการเสนอขอเปดสอนหลักสูตรใหม/การปรับปรุงหลักสูตรแลว    
 “อาจารยประจาํหลักสูตร”    หมายถึง   อาจารยประจําหลักสูตรอนุปริญญาและปริญญาตรี 

 “คณะกรรมการหลักสูตร”     หมายถึง คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากคณบดี  เพื่อทาํหนาที่บริหาร 
     จัดการและพิจารณาหลักสูตร 
 

  



 

 

๒
 
ขอ ๔.   การรับนักศึกษา  
 ใหมหาวิทยาลัยหรือคณะ  โดยคณะกรรมการประจําคณะรับนักศกึษาเขาศกึษาในหลักสูตรตามเงื่อนไข  
และวิธีการที่ระบุไวในหลักสูตร  หรือตามประกาศของคณะโดยความเห็นชอบของอธิการบดี   ซ่ึงการรับนักศกึษา
ในระดบัปริญญาตรี มี ๓ ประเภท คือ  
 ๔.๑  มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนนิการคัดเลือกนักศกึษา โดยระบบโควตา 
 ๔.๒  มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนนิการคัดเลือกนกัศกึษาโดยรับสมัครผานสํานักงานคณะกรรมการการ 
  อุดมศึกษา 
 ๔.๓  คณะดําเนินการคัดเลือกนักศกึษาโดยตรง ตามประกาศของคณะ โดยผานความเห็นชอบจาก 
  มหาวิทยาลัย 
 
ขอ ๕.   การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัย มีการจัดการศึกษา ดังนี ้

๕.๑  ระบบทวิภาค   ปการศึกษาหนึ่ง ๆ  ใหแบงเปน  ๒  ภาคการศึกษาปกติ คือ  
         ภาคการศึกษาที่ ๑  และภาคการศึกษาที่  ๒ โดย  ๑  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศกึษาไมนอยกวา  
  ๑๕ สัปดาห ซ่ึงอาจแบงชวงได สวนภาคการศึกษาฤดูรอนอาจจัดไดตามความจําเปนของแตละคณะ   
  และใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ    
 ๕.๒ ระบบไตรภาค ปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงเปน ๓  ภาคการศึกษาปกต ิ คือ 
  ภาคการศึกษาที่ ๑    ภาคการศึกษาที่  ๒   และภาคการศึกษาที่  ๓   โดย   ๑   ภาคการศึกษาปกติมีระยะ 
  เวลาศึกษาไมนอยกวา  ๑๒  สัปดาห     ซ่ึงอาจแบงชวงได  สวนภาคการศึกษาฤดูรอนอาจจัดไดตาม 
  ความจําเปนของแตละคณะ  และใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียง 
  กันไดกับการศึกษาภาคปกติ    
 ๕.๓ ระบบอื่น   คณะอาจจัดการศึกษาระบบอื่น    ซ่ึงตองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบนั้นในหลักสูตร 
 ใหชัดเจน  โดยมีกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตที่เทียบเคียงไดกับระบบทวิภาค  หรือระบบ 
 ไตรภาค 
 
ขอ ๖.   การกําหนดหนวยกิตสําหรบัแตละรายวิชา   ใหถือเกณฑดังตอไปนี ้
 ๖.๑   ระบบทวิภาค 
        (๑)  รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใชเวลาบรรยาย    หรือการอภิปรายปญหา      หรือการศึกษาทีเ่ทียบเทา  
   ที่ใชเวลา ๑ ช่ัวโมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา ๑๕ ช่ัวโมง  และศึกษาดวยตนเอง  ๒  ช่ัวโมง 
   ตอสัปดาห   หรือไมนอยกวา ๓๐  ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ   ใหมีคาเทากับ  ๑ หนวยกิต 
   ระบบทวภิาค  
                          (๒)  รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง  หรือการศกึษาที่เทยีบเทา  ทีใ่ชเวลา๒ - ๓  ช่ัวโมง 
 ตอสัปดาห  หรือ ๓๐ - ๔๕ ช่ัวโมง   และศึกษาดวยตนเอง  ๑  ช่ัวโมงตอสัปดาห     หรือ ๑๕  
 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกต ิ ใหมีคาเทากบั ๑ หนวยกิตระบบทวภิาค 
 
 
 

 



 

 

๓
 
(๓)  การฝกงาน  หรือการฝกภาคสนาม  (ภาคฝกงานวิชาชีพ)   หรือการทําโครงงาน   หรือกิจกรรม 
 การเรียนอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมาย     ที่ใชเวลา  ๓-๖  ช่ัวโมงตอสัปดาห     หรือ  ๔๕-๙๐   
 ช่ัวโมง  และศกึษาดวยตนเอง    ๑  ช่ัวโมงตอสัปดาห  หรือ ๑๕ ช่ัวโมง  ตอภาคการศึกษาปกติ    
 ใหมีคาเทากับ  ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

  ๖.๒    ระบบไตรภาค 
                          (๑)  รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใชเวลาบรรยาย หรือการอภิปรายปญหา  หรือการศึกษาที่เทยีบเทา  ที่ใช 
  เวลา  ๑  ช่ัวโมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา  ๑๒  ช่ัวโมง  และศึกษาดวยตนเอง ๒ ช่ัวโมงตอ 
  สัปดาห หรือไมนอยกวา ๒๔ ช่ัวโมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบ 
  ไตรภาค 
                          (๒)  รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง  หรือการศกึษาทีเ่ทยีบเทา  ที่ใชเวลา ๒-๓  ช่ัวโมง 
  ตอสัปดาห   หรือ  ๒๔-๓๖  ช่ัวโมง   และศึกษาดวยตนเอง  ๑  ช่ัวโมงตอสัปดาห   หรือ  ๑๒   
  ช่ัวโมง  ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบไตรภาค 

(๓) การฝกงาน หรือการฝกภาคสนาม  (ภาคฝกงานวิชาชีพ)    หรือการทําโครงงานหรือกจิกรรมการ 
  เรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย  ทีใ่ชเวลา  ๓-๖  ช่ัวโมงตอสัปดาห    หรือ ๓๖-๗๒  ช่ัวโมง     
  และศึกษาดวยตนเอง ๑ ช่ัวโมงตอสัปดาห  หรือ ๑๒ ช่ัวโมง  ตอภาคการศึกษาปกติ   ใหมีคา 
  เทากับ ๑ หนวยกิตระบบไตรภาค 
               ๖.๓  ในกรณีท่ีไมสามารถใชเกณฑตามขอ ๖.๑   หรือ ขอ ๖.๒ ได    ใหคณะกรรมการประจําคณะหรือผูที่ 
  คณะกรรมการประจําคณะมอบหมายพจิารณากําหนดหนวยกิตของรายวิชาตามความเหมาะสม โดย 
  ใหแสดงรายละเอียดการเทยีบเคียงหนวยกติกับระบบทวภิาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย  
 

ขอ ๗.    จํานวนหนวยกิตรวม และระยะเวลาการศึกษา  
  ๗.๑   หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิตทวิภาค หรือ ๑๕๐   
  หนวยกิตไตรภาค  ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา     
 ๗.๒   หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิตทวภิาค หรือ ๑๘๗.๕   
   หนวยกิตไตรภาค  ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา    

 ๗.๓  หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๘๐ หนวยกิต 
   ทวิภาค   หรือ  ๒๒๕  หนวยกิตไตรภาค  ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา  
 ๗.๔  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมจีํานวนหนวยกิตรวม  ไมนอยกวา  ๗๒ หนวยกิตทวิภาค  หรือ  
  ๙๐ หนวยกิตไตรภาค   ใชเวลาศึกษาไมเกนิ ๔ ปการศึกษา    

  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  จะตองถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี และจะตองสะทอน 
ปรัชญาและเนือ้หาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนัน้ ๆ โดยครบถวนและใหระบุ คาํวา  “ตอเนื่อง”  ในวงเล็บตอทายชื่อ
หลักสูตร   
  ทั้งนี้ ใหนับเวลาศึกษาจากวนัที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น 
 

 
 

 



 

 

๔
 
ขอ ๘.  การกําหนดสญัลักษณแสดงผลการศึกษา 
 ๘.๑    สัญลักษณซ่ึงมีแตมประจํา    
         ผลการศกึษาของแตละรายวชิาอาจจะแสดงไดดวยสัญลักษณตาง  ๆ  ซ่ึงมีแตมประจํา ดังนี ้  
 

                  สัญลักษณ           แตมประจํา 
           A    ๔.๐๐ 
           B +    ๓.๕๐ 
           B    ๓.๐๐ 
           C +    ๒.๕๐ 
           C    ๒.๐๐ 
           D +    ๑.๕๐ 
           D    ๑.๐๐ 
           F    ๐.๐๐  
 
 ๘.๒ สัญลักษณซ่ึงไมมีแตมประจํา 
        ผลการศึกษาของแตละรายวชิาอาจแสดงไดดวยสัญลักษณตาง  ๆ  ซ่ึงมีความหมาย ดังนี้ 
 สัญลักษณ   ความหมาย 

       AU   การศึกษาโดยไมนับหนวยกติ (Audit) 
       I   รอการประเมนิผล (Incomplete) 
       P   การศึกษายังไมส้ินสุด (In Progress) 

                        S     พอใจ (Satisfactory) 
       T               การโอนหนวยกิต (Transfer of  Credit) 

                        U   ไมพอใจ (Unsatisfactory) 
       W   ถอนการศึกษา (Withdrawal) 

                        X   ยังไมไดรับผลการประเมิน (No report) 
 

 ๘.๓   การตัดสินผลการศึกษา 
   (๑)  สัญลักษณที่มแีตมประจําไมนอยกวา  ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ S   เปนการประเมินผลวา ได   
  หรือ  ผาน (Pass)  ในแตละรายวิชา 
   (๒)  สัญลักษณที่มแีตมประจํา ๑.๐๐ หรือ ๑.๕๐ หรือสัญลักษณ  U ในแตละรายวิชาถือวามคีวามรู 
  ความสามารถต่ํากวาเกณฑ     ถาจะตดัสินการประเมนิผลเปนอยางอืน่    ใหอยูในดุลยพนิิจของ 
  คณะกรรมการประจําคณะ   หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะ      ในกรณ ี
  ใหสอบแกตัวหรือปฏิบัติงานแกตวั  เมื่อเสร็จสิ้นแลวจะใหสัญลักษณที่มีแตมประจําไดไมเกิน   
  ๒.๐๐  หรือสัญลักษณ  S   
 
 

 



 

 

๕
 
 ๘.๔   การให  F  จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้   
 (๑)  นักศึกษาเขาสอบ และ/หรือมีผลการสอบหรือผลงานที่ประเมินผลวา  ตก 
 (๒)  นักศึกษาขาดสอบ   โดยไมไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการประจําคณะหรือผูที่คณะกรรมการ 
  ประจําคณะมอบหมาย 
                            (๓)  นักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ ๑๑ 
 (๔)  นักศึกษาทําผิดระเบยีบการสอบ    เชน   เขาสอบสายเกนิเวลาที่กําหนด  ทาํผิดวินยัวาดวยการ 
  แตงกายนักศกึษา  หรือมีการกระทําตามขอ ๒๒  และไดรับการตัดสนิใหตก 
                    (๕)  นักศกึษาที่ไดสัญลักษณ  I  แลวไมดําเนินการสอบ หรือไมปฏิบัติงานภายใน ๑ ภาคการศกึษา 

  ปกติตามการจดัการศึกษาแบบทวิภาค และไตรภาค  หลังส้ินภาคการศกึษาที่ไดสัญลักษณ  I     
         ยกเวนกรณีที่นกัศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพกัการศึกษาตามขอ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒  

                            (๖)  นักศึกษาที่ไดสัญลักษณ  P   แลวไมสอบ    และ/หรือไมสงผลการปฏิบัติงานตามที่กําหนด 
                           (๗)  นักศึกษาที่ไมสอบแกตัวหรือไมปฏิบัติงานแกตัวตามที่กําหนดไวใน ๘.๓ (๒) หรือสอบแกตวั 
  หรือปฏิบัติงานแกตวัแลว    แตยังประเมินผลวา  “ไมได” หรือ  “ไมผาน” 
 ๘.๕    การให  S   หรือ  U   จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ไมมหีนวยกิต หรือมหีนวยกิต  แตภาควิชาหรือ 
  คณะเห็นวาไมควรจําแนกผลการศึกษาออกเปนสัญลักษณที่มีแตมประจาํ 
 ๘.๖   การให AU จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่นกัศึกษาแจงความจํานงเขารวมศึกษา โดยไมนับหนวยกิต   
  แตตองมีเวลาเรียนหรือปฏิบตัิการไมนอยกวารอยละ ๘๐   
 ๘.๗   การให  I  จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี ้
 (๑)  นักศึกษาไมไดสอบและ/หรือไมสงผลงาน เพราะปวยโดยมีใบรับรองแพทยจากหนวยบริการ 
  สุขภาพนักศกึษาของมหาวิทยาลัย      หรือมีใบรับรองแพทยที่แพทยประจาํหนวยบริการ 
  สุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรับรอง  ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของผูที่คณะกรรมการ 
  ประจําคณะมอบหมาย 
                             (๒)  นักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ ๑๑   เนื่องจากปวยโดยมีใบรับรองแพทยจาก 
  หนวยบริการสุขภาพนักศกึษาของมหาวิทยาลัย       หรือมีใบรับรองแพทยที่แพทยประจํา 
  หนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรับรอง    ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของผูที่ 
  คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย 

               (๓) นักศึกษาไมไดเขาสอบ  และ/หรือไมไดสงผลงานดวยเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจ 
  ของคณะกรรมการประจาํคณะ หรือผูที่คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย 

 ๘.๘    การให  P    จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่มกีารสอนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวา  ๑    ภาค 
  การศึกษาและ/หรือการศึกษาในรายวิชานัน้ยังไมส้ินสุด 

 ๘.๙    การให  T จะกระทําไดในกรณีที่โอนยายหนวยกติมาจากคณะ หรือสถาบันอื่น  
                    ๘.๑๐  การให W  จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี ้
                             (๑)   ในรายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุญาตใหถอนการศึกษาตามขอ ๑๐.๓ 
                             (๒)   นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา 
                            (๓)   นกัศึกษาถูกสั่งพักการศกึษา 
               ๘.๑๑ การให X จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่คณะยังไมไดรับรายงานผลการประเมินการศกึษาของ 
  รายวิชานัน้ ๆ  ตามกําหนด 
 

 



 

 

๖
 

ขอ  ๙.   การลงทะเบียน   
 นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนตามรายวิชา      และจํานวนหนวยกิตที่ไมนอยกวาที่แตละหลักสูตรกําหนด   
โดยเปนไปตามเงื่อนไข ดังนี้ 
               ๙.๑   การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศกึษาปกติ  สําหรับการลงทะเบยีนเรียนเต็มเวลาใหลงทะเบยีน 
 เรียนไดไมนอยกวา ๙ หนวยกิต  และไมเกนิ ๒๒ หนวยกิต   และในภาคฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียน 
 ไดไมเกิน ๙ หนวยกิต     โดยการลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณตอเมื่อนกัศกึษาดําเนินการไดครบขั้นตอน 
 ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
   หากคณะใดมีเหตุผลและความจําเปน       อาจใหมกีารลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิต   
  แตกตางไปจากเกณฑขางตนได     ทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคณุภาพการศึกษา    
  โดยตองเรียนใหครบตามรายวิชาและจํานวนหนวยกิตที่ระบุไวในหลักสูตร 
 ๙.๒    การลงทะเบียนเรียนซ้ํา   จะทําไดตอเมื่อ  
 (๑)  รายวิชานัน้ไดสัญลักษณ F  หรือ  W  หรือ U   หรือคณะกรรมการประจําคณะ  หรือผูที่ไดรับ 
  มอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะเหน็วานกัศึกษาควรเรียนซํ้า ตามขอ ๘.๓ (๒)  กรณ ี
  ที่เปนรายวิชาเลือกอาจเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอืน่แทนได  หรือ 
    (๒)  นักศึกษาตองการเรียนซํ้าในรายวิชาที่เรียนแลว   เพื่อแกไขผลการศึกษาใหไดแตมเฉลี่ยสะสม 
   สูงขึ้น  แตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยทีป่รึกษา 
    (๓)  การลงทะเบียนเรียนซ้ําในแตละรายวิชา   ตามขอ  ๙.๒ (๑)    และ  ขอ ๙.๒(๒)   นกัศึกษาจะ 
  ลงทะเบียนเรียนซ้ําไดตามจํานวนครั้งที่คณะกําหนด  แตซํ้าไดอีกไมเกนิ ๒ คร้ัง   ยกเวนกรณ ี
  ที่นักศึกษาไดรับอนุญาต ใหลาพักการศึกษา ตามขอ ๑๕.๑(๑) ขอ ๑๕.๑(๒) และ ขอ ๑๕.๑(๓)   
 ๙.๓   การลงทะเบียนเรียนมากกวา ๑ หลักสูตร   
  นักศึกษาที่ตองการเรียนมากกวา ๑ หลักสูตร  สามารถลงทะเบียนในรายวิชาที่แตละหลักสูตรกําหนด 

  ไดตามขอ  ๙.๑     และเมื่อเรียนครบรายวิชาที่แตละหลักสูตรกําหนดแลว        จะไดรับอนุมัติปริญญาของ 
  หลักสูตรนั้น   ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาในทกุหลักสูตรตองไมเกิน ๘ ปการศึกษา  โดยนับตั้งแตแรก 
  เขาศึกษาในระดับปริญญาตรี 

  
ขอ ๑๐.   การขอเพิ่ม  ขอลด  และขอถอนรายวิชา   
 นักศึกษาจะขอเพิ่ม  ขอลด  หรือขอถอนรายวิชาไดตอเมือ่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยประจําหลักสูตร
และตองไดรับอนุมัติจากคณบดี หรือผูที่คณบดีมอบหมาย  โดยถือเกณฑการพิจารณาอนุมัติดังตอไปนี้ 
 ๑๐.๑   การขอเพิ่มรายวิชา    จะตองดําเนินการภายใน  ๒    สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศกึษาปกติ หรือ 
  ภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน       สําหรับรายวิชาที่มิไดเปดสอนพรอมกับการเปด 
  ภาคการศึกษาใหขอเพิ่มภายในสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศึกษาในรายวิชานัน้ 
             ๑๐.๒  การขอลดรายวิชา        รายวชิาที่ขอลดจะไมบันทึกในใบแสดงผลการศึกษาและไมนับครั้งในการลง 
  ทะเบียน   หากดําเนินการภายใน ๒ สัปดาห   นับจากวันเปดภาคการศกึษาปกติ   หรือภายในสัปดาห 
  แรกของภาคการศึกษาฤดูรอน   สําหรับรายวชิาที่มิไดเปดสอนพรอมกับการเปดภาคการศึกษา ใหขอ 
  ลดภายในสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศกึษาในรายวิชานัน้ 
 

 



 

 

๗
 
         ๑๐.๓    การขอถอนรายวิชา      ดําเนนิการไดหลังสัปดาหที่  ๒    นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ  หรือหลัง 
  สัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน       หรือหลังสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศกึษารายวิชาที ่
  เปดสอนไมพรอมกับการเปดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย         จนถึงหนึ่งสัปดาหกอนสอบสิ้นสุด 
  รายวิชานัน้ รายวิชาที่ขอถอนจะถูกบันทกึในใบแสดงผลการศึกษาและนบัครั้งในการลงทะเบียนเรียน 
        ทั้งนี้   การอนุญาตหรือไมอนุญาต ใ หเพิม่    ลด       และ ถอนรายวิชา คณบดีหรือผูทีค่ณบด ี
  มอบหมาย จะตองแสดงเหตผุลประกอบดวย 
 

ขอ ๑๑.   เวลาเรียน 
 นักศึกษาตองมีเวลาเรียนในรายวิชาใด ๆ  ทั้งภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ   การฝกงาน  และการฝกภาคสนาม  
ไมนอยกวารอยละ ๘๐   ของเวลาทั้งหมดจึงจะมีสิทธิเขาสอบในรายวิชานั้น ๆ   
 

ขอ ๑๒.    การนับจํานวนหนวยกิต 
 ๑๒.๑   การนับจํานวนหนวยกิตของนักศึกษาเพื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร ใหนับเฉพาะจํานวนหนวยกิต 
   ที่กําหนดในหลักสูตรของรายวิชาที่ไดรับการประเมินผลวา  “ได”   หรือ  “ผาน”   เทานั้น 
  ในกรณีที่นักศกึษาลงทะเบยีนเรียนรายวิชาใดมากกวาหนึง่ครั้ง ใหนับเฉพาะจํานวนหนวยกติ 
  ครั้งสุดทายที่ประเมินผลวา “ได”   หรือ   “ผาน”  ไปคิดเปนหนวยกติสะสมเพยีงครั้งเดียว 
 ๑๒.๒   การรวมจํานวนหนวยกิตเพือ่ใชในการคาํนวณแตมเฉลี่ย    ใหนับจํานวนหนวยกติของทุกรายวิชาที ่
  ผลการศึกษามแีตมประจํา 
  ในกรณีที่นักศกึษาลงทะเบยีนเรียนรายวิชาใดมากกวาหนึง่ครั้ง        ใหนบัจาํนวนหนวยกิตที่ลง 
  ทะเบยีนเรยีนรายวิชานัน้  ๆ   ครั้งสุดทายไปใชในการคาํนวณแตมเฉลี่ย 
 

ขอ ๑๓.  การคิดแตมเฉล่ีย    
 แตมเฉลี่ยมี  ๒ ประเภท  คอื  แตมเฉลี่ยประจําภาค   และแตมเฉลี่ยสะสม  การคํานวณแตมเฉลีย่ใหทําดังนี ้

 ๑๓.๑   แตมเฉล่ียประจําภาค     ใหคาํนวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษานัน้      โดยเอา 
   ผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับแตมประจําของผลการศึกษาแตละรายวิชาเปนตัวตั้งหารดวย 
   จํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่ผลการศึกษามีแตมประจําที่ศึกษาในภาคการศกึษานั้น ๆ ใหม ี
   ทศนิยม ๒ ตําแหนง  โดยปดเศษจากตําแหนงที่ ๓ 

 ๑๓.๒   แตมเฉล่ียสะสม    ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแตเริ่มเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยมหดิล 
  จนถึงการประเมินผลครั้งสุดทาย    โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับแตมประจําของผล 
  การศึกษาแตละรายวิชาเปนตัวตั้ง  หารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาทั้งหมดที่ศึกษา     และผล 
  การศึกษามีแตมประจํา ตามขอ ๑๒.๒ ใหมีทศนิยม ๒ ตําแหนง  โดยปดเศษจากตําแหนงที่ ๓ 
   ในกรณีที่นกัศกึษาลงทะเบยีนเรียนซ้ํา    ใหนําแตมประจําของสัญลักษณที่ไดรับการประเมนิ 
  ครั้งสุดทายมาคํานวณแตมเฉลี่ย 
 
 
 

 



 

 

๘
 
ขอ ๑๔.   การเทียบรายวิชาและการโอนยายหนวยกิต    
 นักศึกษาที่ยายประเภทวิชาหรือคณะในมหาวิทยาลัย  หรือที่โอนยายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือ
นักศกึษาที่ขอโอนผลการเรยีนจากสถาบนัอุดมศกึษาอืน่  อาจขอเทยีบรายวิชาและขอโอนยายหนวยกิตใหครบหนวยกิต 
ตามหลักสูตรได โดยไมตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรนั้น  และมีผลการศึกษาที่มีสัญลักษณ
เปน T การเทียบรายวิชาและโอนยายหนวยกิตนีใ้หใชเฉพาะนกัศึกษาที่ไดรับอนมุัติใหโอนยาย  หรือนักศกึษาที่
ไดรับอนุมัติใหเรียนในรายวิชาที่จัดสอนโดยสถาบันอื่น ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากผูที่ไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบหลักสูตร  หรือผูที่คณะกรรมการประจําคณะมอบหมายหรอืคณะกรรมการหลักสูตร   ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ  ดงัตอไปนี ้
 ๑๔.๑   เงื่อนไขในการขอเทียบรายวิชา  และโอนยายหนวยกติ 
           (๑)  เปนรายวชิาหรือกลุมรายวิชาที่โอนยายจากสถาบันอดุมศกึษา      ทั้งในหรือตางประเทศที่มี 
  มาตรฐานไมต่าํกวามหาวิทยาลัยมหิดล  และกรรมการหลกัสูตรมีมติเหน็ชอบดวย 

 (๒) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเนื้อหา    และใหประสบการณการเรียนรู       ครอบคลุมหรือ 
  เทียบเคียงกันได ไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบโอนหนวยกิต      
  และกรรมการหลักสูตรมีมติเห็นชอบดวย 
 (๓) เปนรายวชิา   หรือกลุมรายวชิาที่ลงทะเบยีนเรียนมาแลวไมเกนิ  ๕  ป    ถาไมเปนไปตามนี้         
  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะ   

          (๔)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีผลการเรียนไมต่ํากวา C หรือเทียบเทา 
                       (๕)  การเทียบรายวชิาและโอนยายหนวยกิต    ใหทําไดไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตรวม 
  ตลอดหลักสูตร 

 ๑๔.๒   การขอเทียบรายวิชาและโอนยายหนวยกติใหทําหนังสือถึงคณบดี   พรอมหลักฐานที่เกีย่วของกบั 
  รายวิชาที่ขอโอน        ทั้งนี้  ใหคณะกรรมการหลักสตูรประจาํภาควิชาทีเ่กีย่วของ    และ/หรือคณะ 
  กรรมการประจําคณะเปนผูพจิารณาพรอมเหตุผลในการอนุมัติ       และนําเสนอมหาวทิยาลัย และ/ 
  หรืออธิการบดีเปนผูอนุมัติ หรือใหความเห็นชอบการอนุมัติจากระดบัคณะ 

 ๑๔.๓   รายวิชาที่เทยีบและโอนยายหนวยกิต   จะแสดงในใบแสดงผลการศึกษาตามชื่อรายวชิาที่เทียบโอน 
  ให   โดยใชสัญลักษณเปน T และจะไมนาํมาคิดแตมเฉลี่ย 
 ๑๔.๔   นักศึกษาที่ขอเทียบรายวิชา  หรือกลุมรายวิชา  และโอนยายหนวยกิต  ตามขอ ๑๔.๑(๑) -๑๔.๑(๓)   
   มีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินยิม  ทั้งนี้ตองเปนไปตามขอ ๒๑  ของขอบังคับฉบับนี้   
 ๑๔.๕ การเทียบรายวิชาและการโอนยายหนวยกิตที่มไิดอยูในขอบังคับใดใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
  หลักสูตรประจําภาควิชาที่เกีย่วของ    และ/หรือคณะกรรมการประจําคณะ    โดยความเห็นชอบ 
 ของมหาวิทยาลัย และ/หรืออธิการบดี เปนผูอนุมัตหิรือใหความเหน็ชอบการอนุมัตจิากระดบัคณะ   
 ทั้งนี้ ตองเปนไปตามขอ ๑๔.๑   
 

 

 

 

 

 



 

 

๙
 

ขอ ๑๕.   การลาพักการศึกษา 
 ๑๕.๑    นักศกึษาอาจยืน่คํารองขออนุญาตลาพักการศึกษา  ในกรณีดังตอไปนี ้
               (๑)  ถูกเกณฑ หรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ 
               (๒)  ไดรับทนุแลกเปลี่ยนนกัศึกษาระหวางประเทศหรือไดเขารวมโครงการอืน่ๆ ซ่ึงมหาวิทยาลัย  
  เห็นชอบดวย 
                            (๓)  เจ็บปวยตองพกัรักษาตวัเปนเวลานานเกินรอยละ ๒๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด   โดยมใีบรบัรอง 
  แพทยจากหนวยบริการสุขภาพนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั หรือมใีบรับรองแพทยอ่ืนที่รับรอง 
  โดยแพทยประจําหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
                            (๔)  เมื่อนักศึกษามคีวามจําเปนสวนตวั   อาจยืน่คํารองขอลาพักการศึกษาไดแตตองไดศึกษาใน 
  มหาวิทยาลัยแลวไมนอยกวา ๑  ภาคการศึกษา   และมแีตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐  
    การลาพักการศึกษาตามขอ ๑๕.๑  ใหนักศึกษายืน่คํารองตอคณบดี  หรือผูที่คณบดี 
   มอบหมายโดยเร็วที่สุด  และใหคณบดหีรือผูที่คณบดีมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมตัิ  
      ๑๕.๒    เมื่อนักศึกษามเีหตุสุดวิสัยจําตองลาพักการศึกษา  ดวยเหตผุลนอกเหนือจากที่ระบุไวในขอ  ๑๕.๑   
   ใหยืน่คํารองตอคณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมายโดยเร็วท่ีสุด   และใหคณะกรรมการประจําคณะ 
   หรือผูที่คณะกรรมการประจาํคณะที่นกัศึกษาสังกัดมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมัต ิ
 ๑๕.๓    การลาพักการศึกษาตามขอ ๑๕.๑  และ ๑๕.๒  ใหอนุมตัิไดคร้ังละไมเกิน  ๒ ภาคการศึกษาปกต ิ
  ตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค   หรือ ๓  ภาคการศึกษาปกติตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค   
  ถามีความจําเปนตองลาพักการศึกษาตอไปอกี   ใหยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาใหมตามวิธีในขอ  
  ๑๕.๑  หรือ ๑๕.๒ แลวแตกรณี 
 ๑๕.๔   ในกรณีที่นักศกึษาไดรับอนมุัติใหลาพักการศึกษา     ใหนับเวลาที่ลาพกัอยูในระยะเวลาการศึกษา 
  ดวย     ยกเวนนักศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา ตามขอ  ๑๕.๑(๑)   และ ขอ ๑๕.๑(๒)    
  หรือในกรณีทีม่ีเหตุสุดวิสัย   ใหเสนออธิการบดีพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป 
 ๑๕.๕   ระหวางที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา    นักศึกษาจะตองรักษาสภาพการเปนนักศึกษา  โดย 
  ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย  มิฉะนั้นจะถูกจําหนายชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  
 ๑๕.๖   นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา   เมื่อจะกลับเขาศึกษาจะตองยื่นคํารองขอกลับเขาศกึษา 
  ตอคณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมายกอนกําหนดวันชําระคาธรรมเนียมการศึกษาไมนอยกวา  
  ๑ สัปดาห 
       การอนุมัติหรือไมอนุมัติ ใหลาพักการศึกษาตามความในวรรคกอน คณบดีหรือผูที่ไดรับ 
  มอบหมายจะตองระบุเหตุผลในการพิจารณาดวย     
 

ขอ ๑๖.    การจําแนกสภาพนักศึกษา 
 ๑๖.๑   การจําแนกสภาพนักศึกษา     สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาเปนปแรก     จะจําแนกสภาพนักศึกษาเมื่อ 
  ส้ินภาคการศึกษาที่สอง  ตามการจัดการศกึษาแบบทวิภาค   หรือส้ินภาคการศึกษาที่สามตามการจัด 
  การศึกษาแบบไตรภาค   นับตั้งแตเร่ิมเขาศกึษา  สวนนักศึกษาที่ศึกษาตั้งแตปที่ ๒   เปนตนไป  จะ 
  จําแนกสภาพนักศึกษา   เมือ่ส้ินภาคการศกึษาปกติของแตละภาค    หรือเมื่อส้ินปการศึกษาสําหรับ 
  หลักสูตรที่มีการศึกษาตอเนือ่งตลอดป    สําหรับนักศึกษาที่จะยื่นความจํานงขอรับอนุปริญญาหรือ 
  ปริญญาตรี  อาจใหจําแนกสภาพนกัศึกษาเมื่อส้ินภาคการศึกษาฤดูรอนได 
 

 



 

 

๑๐
 
 ๑๖.๒    การจําแนกสภาพนกัศึกษาใหพิจารณาวาเปนนกัศกึษาสภาพปกติหรือสภาพวทิยาทัณฑ ดังตอไปนี ้
                  (๑)  นักศึกษาสภาพปกติ  ไดแก  นักศกึษาที่ลงทะเบยีนเรยีนเปนภาคการศกึษาแรก  หรือนกัศึกษา 
   ที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐ 
         (๒)   นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ ไดแก นักศึกษาที่สอบ ไดแตมเฉลี่ยสะสมตั้งแต  ๑.๕๐  แตไมถึง  
  ๒.๐๐  จําแนกออกเปน ๒ ประเภท คือ   
  ประเภทท่ี  ๑   ไดแก  นักศกึษาที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสม ตั้งแต ๑.๕๐ แตไมถึง  ๑.๘๐  
  ประเภทท่ี  ๒  ไดแก  นักศกึษาที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๘๐  แตไมถึง  ๒.๐๐  
 

ขอ ๑๗.    ฐานะชั้นปของนักศึกษา 
 ใหเทยีบฐานะชั้นปของนักศกึษาจากจํานวนหนวยกิตที่สอบได ตามอัตราสวนของหนวยกิตรวมของ
หลักสูตรนั้น 
 
ขอ ๑๘.    การพนสภาพการเปนนักศึกษา  
 นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศกึษาในกรณี ดังตอไปนี้ 
 ๑๘.๑      ศึกษาครบตามหลักสูตร   และไดรับอนุมัติใหไดรับอนุปริญญาหรือปริญญาตามขอ  ๒๐ 
 ๑๘.๒   ไดรับอนุมัติจากอธกิารบดีใหลาออก  
                ๑๘.๓    อธิการบดีส่ังใหพนจากสภาพการเปนนักศกึษาในกรณี  ดังตอไปนี ้
 (๑)  เมื่อมีการจําแนกสภาพนกัศึกษา  และมแีตมเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๕๐  
                (๒)  นักศึกษาสภาพวิทยาทณัฑประเภทที่ ๑   ที่มีแตมเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐   อีก  ๒  ภาคการ 
   ศึกษาติดตอกนัที่มีการจําแนกสภาพนกัศึกษาตามการจดัการศึกษาแบบทวิภาค หรืออีก  ๓   
   ภาคการศึกษาติดตอกันที่มกีารจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศกึษาแบบไตรภาค  
   หรืออีก ๑ ปการศึกษาที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษา   โดยใชระบบอืน่ตามขอ ๕.๓ 
 (๓)  นักศกึษาสภาพวทิยาทณัฑประเภทที่  ๒    ที่มีแตมเฉลีย่สะสมต่ํากวา ๒.๐๐   อีก  ๔   ภาคการ 
  ศึกษาติดตอกันที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจดัการศึกษาแบบทวิภาค   หรืออีก  ๖  
  ภาคการศึกษาติดตอกันที่มกีารจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศกึษาแบบไตรภาค   
  หรืออีก ๒ ปการศึกษาที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษา  โดยใชระบบอื่นตามขอ ๕.๓ 
 (๔)  ลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาบังคับครบจํานวนครั้งตามขอ ๙.๒(๓) แลวผลการศึกษาหรือ 
  ผลการสอบ  ยังคง  “ไมได”  หรือ “ไมผาน” 
 (๕)  มีเวลาเรียนเกนิ ๒ เทาของเวลาที่กําหนดในหลักสูตร 

 (๖)  เมื่อพนกําหนดเวลา  ๒  สัปดาหแรกของภาคการศึกษาแลว  ยังไมลงทะเบียนเรียน  หรือยัง 
  ไมไดดําเนินการรักษาสภาพการเปนนักศกึษา โดยขาดการตดิตอหรือโดยไมมีเหตุผลสมควร 

 (๗)  นักศึกษาประพฤติผิดวินยัตามขอบังคับวาดวยวินยันกัศกึษาของมหาวทิยาลัย  หรือสถาบัน 
  รวม/สถาบันสมทบ   
 (๘)  มีปญหาทางจติจนเปนอุปสรรคตอการศกึษา         และ/หรือจะเปนอุปสรรคตอการประกอบ 
  วิชาชีพ  ทั้งนี้ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ  เพื่อพิจารณาขอมลู   และนําเสนอสภา 
  มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ   
 (๙)  ถูกลงโทษตามขอ ๒๒ 
 (๑๐)  ตาย 

 



 

 

๑๑
 

ขอ ๑๙.    การสําเร็จการศึกษา 
           ๑๙.๑  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการ 
  ลงทะเบยีนเรียนเตม็เวลา    
 ๑๙.๒    หลักสูตรปริญญาตรี   (๕  ป)   สําเร็จการศึกษาไดไมกอน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการ 
  ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา    
                ๑๙.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๑๐ ภาคการศกึษาปกต ิ   
  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  
 ๑๙.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔ ภาคการศกึษาปกติ  สําหรับการ 
  ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
 
ขอ ๒๐.    การใหอนุปริญญาหรือปริญญา   
 การพิจารณาใหไดอนุปริญญาหรือปริญญา  นักศึกษาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
   ๒๐.๑    สอบผานรายวชิาและเกณฑอ่ืน ๆ  ครบตามที่หลักสูตรกําหนด 
 ๒๐.๒   ไดแตมเฉลีย่สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา ๒.๐๐    
 ๒๐.๓    เปนผูมีความประพฤติดี เหมาะสมแกศกัดิศ์รีแหงอนุปริญญาหรือปริญญานั้น 
 
ขอ ๒๑.   การใหปริญญาเกียรตินิยม 
 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย  ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ซ่ึงรวมทั้งรายวิชาที่
นักศึกษายายประเภทวิชา  หรือคณะในมหาวิทยาลัย   หรือที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  และเปนรายวิชาหรือ
กลุมรายวิชาทีม่ีผลการเรียนไมต่ํากวา B (หรือเทียบเทา) โดยไมนําหนวยกิตและแตมประจําที่เทยีบรายวิชา  หรือ
โอนยายหนวยกิตมาคิดแตมเฉลี่ยสะสม จะไดรับการพิจารณาใหไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยม   อันดับ ๑   เมื่อสอบได
แตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  ๓.๕๐  และไดรับปริญญาตรีเกียรตินยิม   อันดับ ๒ เมื่อสอบไดแตมเฉลีย่สะสมไมต่ํากวา 
๓.๒๕  และตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้  
 ๒๑.๑   มีเวลาเรียนไมเกินจํานวนภาคการศึกษาหรอืจํานวนปการศึกษานอยที่สุดที่กําหนดไวในหลักสูตร    
 ๒๑.๒  มีคุณสมบัติสอบไดปริญญาตรีตามขอ  ๒๐ 
 ๒๑.๓ ไมเคยลงทะเบยีนเรียนซ้ํา   หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทน หรือสอบแกตวั  หรือปฏิบัติงาน 
  แกตวัในรายวชิาใดเลยตลอดหลักสูตร  รวมทั้งรายวิชาที่เทียบโอน 
 ๒๑.๔  ในกรณีที่นักศกึษาขอเทียบรายวิชา   และโอนยายหนวยกิต   จํานวนรายวชิาที่ขอยาย     หรือขอโอน 
   จะตองไมเกินหนึ่งในสี่ของจํานวนหนวยกิตทั้งหลักสูตร  
           

ขอ ๒๒.   การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ     
 ใหดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยวนิยันักศกึษา โดยพิจารณาตามสมควรแกกรณ ี 
ดังตอไปนี ้

 ๒๒.๑  ใหไดสัญลักษณ  F ในรายวชิาที่ทุจริต 
 ๒๒.๒  ใหไดสัญลักษณ F ในรายวิชาที่ทุจริตและใหพักการศึกษาในภาคการศกึษาถัดไปไมนอยกวา ๑  
   ภาคการศึกษาปกต ิ  

 





































                                                                  [๑๐๗]                                                                มคอ. ๒ 
 

 

  ภาคผนวก ฉ 
   เอกสารลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 

ระหว่างสถาบนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  [๑๐๘]                                                                มคอ. ๒ 
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