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สารบัญ
หมวดที่ ๑ ข้ อมูลทัว่ ไปของหลักสูตร
หมวดที่ ๒ ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสูตร
หมวดที่ ๔ ผลการเรี ยนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. คาอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก ข. รายละเอียดเกี่ยวกับอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ค. - แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา
(Curriculum Mapping)
- ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรี ยนรู้ของหลักสูตรฯ กับ Core values ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาคผนวก ง. สาระสาคัญในการปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ อตุ สาหการ
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ภาคผนวก จ. - ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
- ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖
- ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘
- ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๘
- ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๙
- ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๖๐
- ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่ องการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
- คาสัง่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่ อง แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ อตุ สาหการ (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาคผนวก ฉ. เอกสารลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบัน
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ อุตสาหการ
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา

: มหาวิทยาลัยมหิดล
: คณะวิทยาศาสตร์
หมวดที่ ๑ ข้ อมูลทั่วไป

๑. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ อตุ สาหการ (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Industrial Mathematics (International Program)
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ อตุ สาหการ)
ชื่อย่อ : วท.บ. (คณิตศาสตร์ อตุ สาหการ)
ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Industrial Mathematics)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Industrial Mathematics)
๓. วิชาเอก ไม่มี
๔. จานวนหน่ วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสูตร
แบบที่ ๑ จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๒๑ หน่วยกิต
แบบที่ ๒ จานวนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหิดล ไม่น้อยกว่า ๘๕ หน่วยกิต และจานวนหน่วยกิต
ของ Curtin University 300 Credits (เทียบเท่า ๓๖ หน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหิดล) รวมไม่น้อยกว่า
๑๒๑ หน่วยกิต
๕. รู ปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ๔ ปี
๕.๒ ประเภทของหลักสูตร : ปริญญาตรี ทางวิชาการ
๕.๓ ภาษาที่ใช้ : ใช้ ภาษาอังกฤษในการจัดการเรี ยนการสอน
๕.๔ การรับเข้ าศึกษา : รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
แบบที่ ๑ เป็ นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ
แบบที่ ๒ เป็ นความร่ วมมือกับ Curtin University, Australia ซึ่งจะเป็ นผู้รับผิดชอบการศึกษา
ของนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งต่อนักศึกษาระหว่างคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล และ Curtin University
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๕.๖ การให้ ปริญญาแก่ผ้ สู าเร็จการศึกษา :
แบบที่ ๑ ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
แบบที่ ๒ ให้ ปริญญาสองปริญญา จากมหาวิทยาลัยมหิดล และ Curtin University
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัตเิ ห็นชอบหลักสูตร
๖.๑ เป็ นหลักสูตรปรับปรุง
๖.๒ เริ่มใช้ ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
๖.๓ คณะกรรมการประจาส่วนงานคณะวิทยาศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรนี ้ในการประชุมเมื่อ วันที่ ๑๘
มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลัน่ กรองหลักสูตร รับรองหลักสูตรนี ้ในการประชุมครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๖.๕ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุม ครัง้ ที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๖.๖ สภามหาวิทยาลัยอนุมตั หิ ลักสูตรในการประชุมครัง้ ที่ ๕๒๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๗. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลัก สูต รนี ม้ ี ค วามพร้ อมในการเผยแพร่ คุณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปี การศึกษา ๒๕๖๒ (หลังจากเปิ ดสอนเป็ นเวลา ๒ ปี )
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพเป็ นนักโลจิสติกส์ ผู้จดั การฝ่ ายจัดซื ้อ นักวิเคราะห์ระบบ นักวางแผนการจัดการการ
ขนส่ง นักวางแผนการผลิต นักจัดการสินค้ าคงคลัง และนักวิจัยในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และภาครัฐ
เป็ นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์
อุตสาหการหรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง
๙. ชื่อ ตาแหน่ ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
เลขบัตรประจาตัวประชาชน
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลาดับ
ตาแหน่ งทางวิชาการ
สถาบัน : ปี ที่สาเร็จการศึกษา
ชื่อ –นามสกุล
๑ ๓-๑๐๑๔-๐๐๙๗x-xxx
Ph.D. (Applied Mathematics)
อ.ดร.มีโชค ชูดวง
Curtin University of Technology, Australia : 2003
M.Sc. (Computer Science)
Asian Institute of Technology : 1997
วท.บ. (คณิตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๗
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เลขบัตรประจาตัวประชาชน
ลาดับ
ตาแหน่ งทางวิชาการ
ชื่อ –นามสกุล
๒ ๓-๕๒๐๑-๐๐๐๖x-xxx
อ.ดร.อุมาพร นันตาปลูก

๓

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

๔

๓-๑๕๐๖-๐๐๖๖x-xxx
อ.ดร.ณัฐนรงค์ ขจรศักดิส์ เุ มธ

๕

๑-๙๐๙๘-๙๙๐๑x-xxx
อ.ดร.ไกรกมล หมื่นเดช
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คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปี ที่สาเร็จการศึกษา
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 ) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๘
Ph.D. (Applied Mathematics)
Curtin University of Technology, Australia : 2006
วท.บ. (คณิตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๐
Ph.D. (Mathematics and Statistics)
Curtin University of Technology, Australia : 2014
M.Sc. (Industrial Mathematics)
University of Kaiserslautern, Germany : 2009
วท.บ. (คณิตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๖
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, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
๑๐.๑ คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตพญาไทและศาลายา) คณะศิลปศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๐.๒ Curtin University, Western Australia, Australia
๑๑. สถานการณ์ ภายนอก หรื อการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ ทางด้ านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยต้ องเผชิญ คือการปรับตัวเข้ าสู่เศรษฐกิจโลกแบบ
หลายศูนย์กลาง รวมทังภู
้ มิภาคเอเชีย ทวีความสาคัญเพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอุต สาหกรรมใหม่
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อาทิ ฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์ ไต้ หวัน และกลุ่มประเทศอาเซียน ที่มีแนวโน้ มเป็ นศูนย์กลางการผลิตสินค้ า
อุตสาหกรรมโลก ขณะที่นโยบายการเปิ ดประเทศของจีน รัสเซีย พลวัตการขยายตัวของบราซิลและอินเดีย
และการเพิ่มขึน้ ของชนชัน้ กลางในภูมิภาคเอเชียจะเพิ่มกาลังซื อ้ ในตลาดโลก นอกจากนี ้ การรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจที่สาคัญต่อประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้ แก่ การรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชี ย
ภายใต้ กรอบการค้ าเสรี ของอาเซียนกับจีน ญี่ปนุ่ และอินเดีย และการเป็ นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
รวมทัง้ กรอบความร่ วมมื ออื่ นๆ อาทิ กรอบความร่ ว มมื อเอเชี ย -แปซิ ฟิ ค จะมี ผลกระทบต่อการพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมของไทยซึ่งต้ องมีการเตรี ยมความพร้ อมในหลายด้ าน โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และการพัฒนากลไกต่างๆ รวมถึงระบบการผลิตและการขนส่งเพื่อทาให้ ประเทศไทยสามารถอยู่ได้
อย่างมัน่ คงท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของภู มิภาคและของโลก ทาให้ สงั คมไทยเกิดความสุข เสมอ
ภาค เป็ นธรรม และมีภูมิค้ มุ กันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะจากภายนอก ภายใต้ กรอบการค้ าเสรี ของ
อาเซียนของจีน ญี่ปนุ่ และอินเดีย รวมทังการเป็
้
นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะมีผลกระทบโดยตรงต่อ
การพัฒนาการเรี ยนการสอนในสาขาวิชาทางด้ านวิทยาศาสตร์ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเล็งเห็นถึงความสาคัญในการเตรี ยมความ
พร้ อมในด้ านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางด้ านคณิ ตศาสตร์ อุตสาหการ ซึ่งเป็ นหลักสูตรที่ ผลิ ต และ
พัฒนานักศึกษาให้ มีความสามารถในด้ านการบริหารจัดการวัตถุดิบ การกระจายสินค้ า การนาคณิตศาสตร์
มาสร้ างแบบจาลองทางอุตสาหกรรม โดยการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนแก่ผ้ เู รี ยนทาให้ เกิดทักษะ
ของ 21st century skills ส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนเกิดทักษะในการเรี ยนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีความคิดริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์ มีศกั ยภาพในด้ านการวิจยั ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ อุตสาหการและศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องทัง้
ระดับชาติและระดับนานาชาติ สร้ างความเป็ นเลิศแก่บณ
ั ฑิตให้ สามารถแข่งขันในระดับสากล นอกจากนี ้
หลักสูตรนี ้ยังส่งเสริมการพัฒนาทักษะของการเรี ยนรู้อย่างยัง่ ยืน เพื่อก้ าวให้ ทนั การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ ๒๑ และพร้ อมเป็ นผู้นา อีกทังยั
้ งเป็ นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายของประเทศที่ม่งุ เป็ นศูนย์กลาง
การศึกษา (Educational Hub) และศูนย์กลางการวิจยั และพัฒนา (Research and Development Hub)
๑๑.๒ สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
เป็ นที่ทราบกันดีว่า คณิตศาสตร์ เป็ นแรงขับเคลื่อนสังคม นวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์
ให้ มีความก้ าวหน้ าและทันสมัย ในการเปิ ดประชาคมอาเซี ยนนัน้ ความก้ าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีตา่ งๆ มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมทังตอบสนองต่
้
อการดารงชีวิตของ
ประชาชนมากยิ่งขึ ้น ทังเทคโนโลยี
้
การผลิต การจัดการในโรงงาน โลจิสติกส์ การกระจายสินค้ าและการ
บริ หารจัดการองค์กร ประเทศที่ พัฒ นาเทคโนโลยี ได้ ช้ าจะกลายเป็ นผู้ซือ้ และมีผลผลิตคุณภาพต่า ไม่
สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ และการเข้ าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกันของกลุม่ คนในสังคมจะทาให้ เกิด
ความเหลื่อมล ้าในการพัฒนา จึงเป็ นความท้ าทายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความ
เหลื่อมล ้า
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นอกจากนี ้ การเข้ า สู่สัง คมผู้สูง อายุข องโลกอย่า งต่อ เนื่ อ ง ในช่ว งแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ ๑๑
ประชากรสูงอายุในโลกจะเพิ่มขึ ้นอีก ๘๑.๙ ล้ านคน และการเป็ นสังคมผู้สงู อายุของประเทศสาคัญๆ ในโลก
มีผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ ายกาลังคนข้ ามประเทศ เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะที่โครงสร้ าง
การผลิตเปลี่ยนจากการใช้ แรงงานเข้ มข้ นเป็ นการใช้ องค์ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ ้น ทาให้ การพัฒนาคน
มุ่ง สร้ างให้ มี ความรู้ ทักษะ และความช านาญ ควบคู่ไ ปกับการพัฒ นาเทคโนโลยี เพื่ อใช้ ทดแทนกาลัง
แรงงานขาดแคลน ขณะเดียวกัน ประเทศที่เข้ าสู่สังคมผู้สูงอายุจะมีรายจ่ายด้ านสุขภาพเพิ่มขึน้ ทาให้
งบประมาณสาหรับการลงทุนพัฒนาด้ านอื่นๆ ลดลง
ในปัจจุบนั สังคมไทยกาลังประสบปัญหาวิกฤตทางด้ านค่านิยมที่เป็ นผลกระทบจากการเลื่อนไหล
ทางวัฒนธรรมต่างชาติเข้ าสู่ประเทศอย่างรวดเร็ ว โดยขาดการคัดกรองที่ดี นาไปสู่คา่ นิยมและพฤติกรรมที่
เน้ นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึ ้น
๑๒. ผลกระทบจากข้ อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่ อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของ
สถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบดัง กล่า วข้ า งต้ น การเปิ ด หลัก สูต รคณิ ต ศาสตร์ อุต สาหการให้ เ ป็ น หลัก สูต ร
นานาชาติโดยใช้ จุดแข็งในด้ านการเป็ นผู้นาทางด้ านคณิตศาสตร์ ประยุกต์และความเป็ นมาตรฐานทาง
วิชาการ/การวิจยั ของหลักสูตรจึงเป็ นสิ่งที่จาเป็ นเพื่อให้ สามารถใช้ ความก้ าวหน้ าทางวิชาการ/งานวิจยั และ
เทคโนโลยีการเรี ยนการสอนตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวทางสังคมวัฒนธรรมของประเทศ
ไทย รวมทัง้ เป็ นศูนย์ ก ลางด้ านการศึก ษาและวิช าการระดับ ประเทศ/ภูมิ ภ าคอาเซี ยนและนานาชาติ
หลักสูตรมุ่งจัดการศึกษาที่เน้ นกระบวนการของการเรี ยนรู้ อย่างยัง่ ยืน การคัดกรองข้ อมูลวิชาการระดับ
นานาชาติอย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วขององค์ความรู้ และเทคโนโลยีพฒ
ั นาผู้เรี ยนให้ มี
โลกทัศน์ กว้ างไกลคิดอย่างมี เ หตุผ ล มี ความรู้ และทักษะในการปฏิ บัติง านอย่างมี ประสิทธิ ภ าพ และ
สามารถสื่อสารโดยใช้ ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ ดี มีคณ
ุ ธรรม ตระหนั กและเคารพในคุณค่าและ
ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตทังของผู
้
้ รับบริ การและผู้ร่วมงานในแต่ละกลุ่ม
สังคมและนานาชาติ สามารถนาความรู้ ไปใช้ ในการดาเนินชีวิต เป็ นบัณฑิตทีมีความสมดุลย์ ระหว่างมิติ
ทางวัตถุกบั จิตใจ และสามารถดารงตนอยูใ่ นสังคมไทยและสังคมโลกได้ เป็ นอย่างดี
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
ยุ ท ธศาสตร์ ๒ Excellence in outcome - based education for globally - competent
graduates โดยการผลิตและพัฒนานักศึกษาให้ มีความสามารถในด้ านวิชาการที่ถกู พัฒนามาจากรูปแบบ
การสอนที่ทาให้ เกิดทักษะของ 21st century skills และมีศกั ยภาพในด้ านการวิจยั ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ อตุ
สาหการ เพื่อสร้ างความเป็ นเลิศแก่บณ
ั ฑิตให้ สามารถแข่งขันในระดับสากล
ยุ ท ธศาสตร์ ๔ Excellence in social engagement services โดยการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม
นัก ศึก ษาให้ มี ค วามรู้ ความสามารถสู่ร ะดับ สากล พร้ อมทัง้ สร้ างความร่ ว มมื อ ทางด้ า นวิ ช าการและ
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แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับมหาวิทยาลัยชันน
้ าของโลกในประเทศต่างๆ ได้ แก่ สหราชอาณาจักร
สหรั ฐ อเมริ กา และออสเตรเลีย เป็ นต้ น ซึ่ง เป็ นช่องทางที่ เผยแพร่ ความเป็ นมหิดลสู่นานาชาติ และใน
ขณะเดียวกันจะเป็ นการช่วยเพิ่มการจัดอันดับมหาวิทยาลัยให้ ดีขึ ้นจากการผูกพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยที่
มีอนั ดับสูงในระดับโลก
๑๓. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
๑๓.๑ รายวิชาในหลักสูตรที่สอนโดยคณะอื่น ได้ แก่
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาที่เสริ มสร้ างความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้ มีความรอบรู้ อย่าง
กว้ างขวาง เข้ าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใส่ใจต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดาเนินชีวิตอย่างมีคณ
ุ ธรรมพร้ อมให้ ความช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์ และเป็ นพลเมืองที่มีคณ
ุ ค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
สวศท ๑๐๕ บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้ อม
๓ (๓-๐-๖)
ENGE 105 Integrating Health and Environment
วจปส ๑๐๑ ประชากรและการพัฒนา
๒ (๒-๐-๔)
PRPR 101
Population and Development
วจปส ๑๐๒ ภูมิภาคศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
PRPR102
Regional Studies
ศศภอ ๑๘๐ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๑
๒ (๒-๐-๔)
LAEN 180
English for Academic Purposes I
ศศภอ ๑๘๑ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๒
๒ (๒-๐-๔)
LAEN 181
English for Academic Purposes II
ศศภอ ๒๘๐ วรรณกรรมวิทยาศาสตร์ กบั สังคม
๒ (๒-๐-๔)
LAEN 280
Science Fiction and Society
ศศภอ ๒๘๑ วิทยาศาสตร์ ด้านเสียงพูด
๒ (๒-๐-๔)
LAEN 281
The Science of Speech Sound
ศศภอ ๓๘๐ การนาเสนอผลงานเป็ นภาษาอังกฤษ
๒ (๒-๐-๔)
LAEN 380
Academic Presentations in English
หมวดวิ ช าเลื อก เป็ นรายวิชาที่เปิ ดโอกาสให้ นักศึกษาเลื อกตามที่ ตนเองถนัดหรื อสนใจ ให้
นักศึกษาเลือกเรี ยนได้ จากรายวิชาของทุกคณะที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย โดยมีการกาหนดเงื่อนไขของ
รายวิชาที่สามารถนามาเป็ นวิชาเลือกเสรี ได้
๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี

[๗]

มคอ. ๒

๑๓.๓ การบริหารจัดการ
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรคณิตศาสตร์ อุตสาหการ (นานาชาติ) เป็ นผู้ดแู ล ติดตาม และ
พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน การวัดประเมินผลให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กาหนดให้ ทุก
รายวิชามีอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบเพื่อประสานงานจัดการเรี ยนการสอน และการสอบให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนด
ของรายวิชา
หมวดที่ ๒ ข้ อมูลเฉพาะหลักสูตร
๑. ปรั ชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
๑.๑ ปรั ชญาของหลักสูตร
หลักสูตรคณิตศาสตร์ อตุ สาหการมุ่งเน้ นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ มี
จิตสานึกและตระหนักในการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ใฝ่ เรี ยนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์
และแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ อตุ สาหการและศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ อง โดยเน้ นเรื่ อง การ
จัด การคน วัต ถุดิ บ เครื่ อ งจัก รและอุป กรณ์ ที่ มี อ ยู่อ ย่ า งจ ากัด ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สูง สุด ด้ ว ยเทคนิ ค
ระดับพื ้นฐาน จนถึงระดับนวัตกรรมใหม่ ตลอดจนการจัดเก็บสต็อคสินค้ าและ การขนส่งโดยใช้ ต้นทุนที่
ต่าสุดและให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ หลักการทางคณิตศาสตร์ เป็ นพื ้นฐานสาคัญในการตัดสินใจ
และมุ่งเน้ นให้ บณ
ั ฑิตมีภาวะผู้นาและภาวะผู้ตามที่ดี มีทักษะในการใช้ เทคโนโลยีอย่างเท่าทัน บาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นด้ วยสุจริ ต เพื่อตอบสนองความต้ องการของประเทศ และทาให้ เกิด
ประโยชน์ความสงบสุขแก่สงั คมและประชาคมโลก
๑.๒ วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
เพื่ อ ให้ ก ารศึก ษาสาขาคณิ ต ศาสตร์ อุต สาหการทัง้ ด้ า นพื น้ ฐานและด้ า นวิ ช าชี พ อัน จะท าให้
นักศึกษามี ความรู้ ความสามารถในการประกอบวิช าชี พคณิ ตศาสตร์ อุตสาหการโดยผลิตบัณฑิตตาม
“คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ของหลักสูตร” ดังนี ้
๑. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตราฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
๒. มีความรู้ ความเข้ าใจทักษะพื ้นฐานในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีความใฝ่ ร้ ูและสามารถพัฒนา
ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ อตุ สาหการและศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ อง
๓. มี ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สัง เคราะห์ และแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบในการวิจัยและ
พัฒนาองค์ความรู้ ใหม่ทางด้ านคณิตศาสตร์ อุตสาหการและศาสตร์ อื่นที่เกี่ยวข้ องโดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์
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๔. เพื่อประยุกต์ใช้ ในการศึกษา ประกอบอาชีพ หรื อปฎิบตั ิงานทางวิชาการและงานอื่นๆ ได้ อย่าง
ถูกต้ องเหมาะสม
๕. มีภาวะผู้นา โดยสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะของผู้นาและสมาชิกที่ดี
๖. มีทกั ษะทางด้ านการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทางสถิติ และสามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้ นและเก็บรวบรวมข้ อมูลได้ อย่างมีประสิทธิภาพและนาเสนอได้ อย่างเหมาะสม
๗. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับการติดต่อสื่อสารและในเชิงวิชาการได้เป็ นอย่างดี
๒. แผนพัฒนาปรับปรุ งการพัฒนา/เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่ งชี ้
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ปี
โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี ้ผลการ
ดาเนินงานที่อยู่ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้ อง
กับหลักสูตร

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี ้

ติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานของหลักสูตรทุก ๕ ปี
ในด้ าน
๑. ความพึงพอใจของนายจ้ าง
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
๒. การวิเคราะห์จดุ อ่อนที่ควรต้ อง
ปรับปรุงหรื อแก้ ไข

๑. รายงานผลการประเมิน
ระดับความพึงพอใจของ
นายจ้ าง ผู้ประกอบการ และ
ผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
๒. รายงานผลการดาเนินการ
ของหลักสูตร

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
:
ใช้ ระบบการจัดการศึกษาแบบหน่วยกิตระบบทวิภาค
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน :
ไม่มีภาคฤดูร้อน
๑.๓ การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค : ไม่มี
๒. การดาเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
จัดการเรี ยนการสอนในวัน-เวลาราชการ
๒.๒ คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
๒.๒.๑ เป็ นผู้สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่าระดับชันปี
้ ที่ ๑๒ (Grade
12) สายสามัญโปรแกรมที่เน้ นวิทยาศาสตร์ ของประเทศที่สาเร็จการศึกษา หรื อสอบผ่านเกณฑ์การสอบเข้ า

[๙]
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โดยมี คุ ณ สมบั ติ ต ามระเบี ย บการสอบคั ด เลื อ กของมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลหรื อคณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒.๒.๒ ไม่มีความบกพร่องทางร่างกายหรื อจิตใจที่จะเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
๒.๒.๓ มีผลสอบภาษาอังกฤษ ขันต
้ ่าข้ อใดข้ อหนึง่
- TOEFL  550, Internet Based 79, Computer Based 213
- IELTS 6.0,
- MU-TEST  45
- SAT I 400
หรื อเกณฑ์การสอบเข้ าของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๒.๓ ปั ญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
๒.๓.๑. นักศึกษาที่สมัครเข้ าเรี ยนในหลักสูตร มีความหลากหลายตามสถาบันที่จ บการศึก ษา
อาจจะมีความรู้พื ้นฐานไม่เท่ากันของนักศึกษาที่เข้ าศึกษาในหลักสูตร
๒.๓.๒. การใช้ ภาษาอังกฤษของนักศึกษา เนื่องจากการสอน ตาราและเอกสารการสอน ข้ อสอบ
และโครงงานเป็ นภาษาอังกฤษทังหมด
้
๒.๔ กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ปัญหา / ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ ๒.๓
ปั ญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
กลยุทธ์ ในการดาเนินการแก้ ไขปั ญหา
๑. นั ก ศึ ก ษาที่ ส มั ค รเข้ าเรี ยนในหลั ก สู ต ร มี ค วาม ๑. นักศึกษาที่จะเข้ ารับการศึกษาจาเป็ นต้ อง
หลากหลายตามสถาบันที่จบการศึกษา อาจจะมีความรู้ ปรับพื ้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์
พื ้นฐานไม่เท่ากันของนักศึกษาที่เข้ าศึกษาในหลักสูตร
๒. เพิ่มเติมรายวิชาปรับพื ้นฐานภาษาอังกฤษ
๒. การใช้ ภาษาอังกฤษของนักศึกษา เนื่องจากการสอน โ ด ย ก า ร ล ง ท ะ เ บี ย น วิ ช า เพิ่ มเ ติ ม ตา ม
ต าราและเอกสารการสอน ข้ อ สอบ และโครงงานเป็ น คาแนะนาของกรรมการบริหารหลักสูตร
ภาษาอังกฤษทังหมด
้
๒.๕ แผนการรั บนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
ปี การศึกษา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
จานวนที่คาดว่าจะรับ
๓๐
๔๐
๕๐
จานวนสะสม
๗๐
๑๒๐
จานวนที่คาดว่าจะจบ
หมายเหตุ : จานวนนักศึกษาในแต่ละปี อาจเปลีย่ นแปลงได้

๒๕๖๑
๖๐
๑๕๐
๓๐

๒๕๖๒
๖๐
๑๗๐
๔๐

[๑๐]

๒.๖ งบประมาณตามแผน
๒.๖. ๑ ความคุ้มทุน/ความคุ้มค่ า
 รายรับต่อคน/ตลอดหลักสูตร
 ค่าใช้ จา่ ยต่อคน/ตลอดหลักสูตรที่จดุ คุ้มทุน
 จานวนนักศึกษาน้ อยสุดที่ค้ มุ ทุน
 จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ

มคอ. ๒

จานวน ๕๘๖,๐๐๐ บาท
จานวน ๕๑๒,๔๒๗ บาท
จานวน
๑๔ คน
จานวน
๓๐ คน

๒.๖.๒ การคิดงบประมาณค่ าใช้ จ่ายในการผลิตบัณฑิต (บาท/ต่อปี การศึกษา)
๑) ค่าใช้ จา่ ยในการผลิตบัณฑิต
ประมาณการรายรับต่ อนักศึกษา (P)
ค่าลงทะเบียน
ค่าหน่วยกิต
๙๔,๕๐๐.๐๐
ค่าสนับสนุนการศึกษา
๔๐,๐๐๐.๐๐
ประมาณการรายรับต่ อนักศึกษา (P)
ค่าปรับพื ้นฐานภาษา (ต่อ ๘๐ % ของ ยอดนศ.)
๖,๐๐๐.๐๐
ค่าปรับพื ้นฐานวิทยาศาสตร์ (ต่อ ๘๐ % ของ ยอดนศ.)
๖,๐๐๐.๐๐
รวมรายรับต่ อนักศึกษา (P)
๑๔๖,๕๐๐.๐๐
รวมรายรั บของแต่ ละหลักสูตร (ต่ อปี )
๔,๓๙,๕๐๐.๐๐
รายจ่ ายผันแปรต่ อนักศึกษา (V)
เงินจัดสรรให้ คณะ/มหาวิทยาลัย ( ๑๐ % )
๑๔,๖๕๐.๐๐
รวมรายจ่ ายผันแปรต่ อนักศึกษา (V)
๑๔,๖๕๐.๐๐
ต่อหลักสูตร
รายจ่ ายคงที่ในการดาเนินการ (FC๐)
Share cost
บุคลากร
ค่าตอบแทนอาจารย์ที่สอนร่วมกับภาคปกติ ( ๑,๓๘๐ชม.)
๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนอาจารย์ (อาจารย์พิเศษ, ค่าตอบแทนพิเศษ) (๑,๒๐๐ ชม.)
๖๘๔,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนอาจารย์ปรับพื ้นฐาน
๗๒,๐๐๐.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนผู้ชว่ ยสอน (TA) ที่ทาร่วมกับภาคปกติ (๑๐คน )
๖๗๕,๐๐๐.๐๐
๗๕,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทน พนักงานฝ่ ายสนับสนุนเฉพาะสาหรับโครงการ
๒๘๐,๐๐๐.๐๐
เครื่องมือ/อุปกรณ์
ค่ าเสื่อมสถานที่ท่ ใี ช้ ในการเรียนการสอนร่ วมกับภาคปกติ
๑. ค่าใช้ จา่ ยในการปรับปรุง
๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๗๗,๗๗๗.๗๘

[๑๑]
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๒. ค่าบารุงรักษา
ค่ าเสื่อมราคาอุปกรณ์ ท่ ีใช้ ในการเรี ยนการสอนร่ วมกับภาคปกติ
๑. เครื่ องโรเนียว
ค่ าเสื่อมราคาอุปกรณ์ ท่ ีใช้ ในการเรี ยนการสอน-เฉพาะโครงการ
๑. โปรเจคเตอร์ และหน้ าจอ
๒. คอมพิวเตอร์
๓. เครื่ องเสียง
๔. ค่าใช้ จ่ายในห้ องปฏิบตั กิ าร
๕. ค่าบารุงรักษา
ค่ าวัสดุสนิ ้ เปลืองในการเรี ยนการสอน
๑. หลอดโปรเจคเตอร์
๒. กระดาษ วัสดุสานักงาน
อาคารสถานที่
ค่าน ้าส่วนกลาง
ค่าไฟส่วนกลาง
รวมรายจ่ ายคงที่ในการดาเนินการ (FC๐)
จานวนนักศึกษาคุ้มทุนในการดาเนินการ (QOBE)
จานวนนักศึกษาคาดว่ าจะรับ
ค่ าใช้ จ่ายในการผลิตนักศึกษาต่ อปี ณ จานวนนักศึกษาคุ้มทุน
ค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวในการผลิตนักศึกษาต่ อปี ณ จานวนนักศึกษาคุ้มทุน
ค่ าใช้ จ่ายต่ อคน/ตลอดหลักสูตรที่จุดคุ้มทุน
 ค่าใช่จา่ ยรวมตลอดหลักสูตรคือ
 รายรับตลอดหลักสูตร
 แบ่งให้ คณะวิทยาศาสตร์ /มหาวิทยาลัย ๑๐%
 รายรับต่อคน/ตลอดหลักสูตรของ Curtin University
หมายเหตุ
ปี ที่
รายจ่ าย
๑
๑,๘๓๗,๒๕๕.๕๖
๒
๒,๒๗๗,๗๘๖.๖๗
๓
๒,๒๕๐,๙๙๐.๔๘
๔
๒,๒๙๑,๑๔๑.๖๗

๑๒๕,๐๐๐.๐๐

๑๓,๘๘๘.๘๙

๘,๐๐๐.๐๐

๘๘๘.๘๙

๙๕,๐๐๐.๐๐
๔๘,๐๐๐.๐๐
๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๖๐,๐๐๐.๐๐
๒๔๐,๐๐๐.๐๐

๑๐,๕๕๕.๕๖
๕,๓๓๓.๓๓
๑๓,๓๓๓.๓๓
๑๗,๗๗๗.๗๘
๒๖,๖๖๖.๖๗

๓๕,๘๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐

๓,๙๗๗.๗๘
๙,๐๐๐.๐๐

๔๒,๐๐๐.๐๐
๔๒๐,๐๐๐.๐๐

๗,๗๗๗.๗๘
๗๗,๗๗๗.๗๘
๑,๘๓๗,๒๕๕.๕๖
๑๔
๓๐
๒,๐๔๙,๗๐๕.๕๖
๑๔๖,๔๐๗.๕๔
๕๑๒,๔๒๗.๐๐

๘,๖๕๗,๑๗๔.๓๘ บาท
๕๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๕๘,๖๐๐.๐๐ บาท
๓๗,๕๐๐ AUD
รวม
๘,๖๕๗,๑๗๔.๓๘

[๑๒]

มคอ. ๒

๒.๗ ระบบการศึกษา
แบบที่ ๑ จั ด การศึ ก ษาแบบชั น้ เรี ยนหลั ก สู ต ร ๔ ปี ตามระบบหน่ ว ยกิ ต ทวิ ภ าคของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ๑ ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น ๒ ภาคการศึกษาปกติ (ไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์) และภาค
การศึกษาฤดูร้อน (๖ สัปดาห์)
แบบที่ ๒ จัด การศึก ษาแบบชัน้ เรี ย น หลัก สูต ร ๓ ปี ครึ่ ง เพื่ อ จะได้ รั บ ปริ ญ ญาจากทัง้ สอง
มหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาชันปี
้ ที่ ๒ จากมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะไปศึกษาต่อที่ Curtin
University, Australia จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ข้อตกลง STUDENT ARTICULATION PRINCIPAL
AGREEMENT BETWEEN CURTIN UNIVERSITY AND MAHIDOL UNIVERSITY (ภาคผนวก จ) โดย
นักศึกษาจะต้ องเรี ยนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในชันปี
้ ที่ ๑-๒ และศึกษาต่อ ณ Curtin University, Australia
ในชันปี
้ ที่ ๓ และภาคการศึกษาที่ ๑ ในชันปี
้ ที่ ๔ (ตามโครงสร้ างหลักสูตร)
๒.๘ การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
๒.๘.๑ ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๒
๒.๘.๒ ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๘.๓ ตามเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งต่อนักศึกษาระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และ Curtin University
๓. หลักสูตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
๓.๑.๑ หลักสูตร
แบบที่ ๑ จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๒๑ หน่วยกิต
แบบที่ ๒ จานวนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหิดล ไม่น้อยกว่า ๘๕ หน่วยกิต และจานวนหน่วยกิต
ของ Curtin University 300 credits (เทียบเท่า ๓๖ หน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหิดล) รวมหน่วยกิตไม่น้อย
กว่า ๑๒๑ หน่วยกิต
หมายเหตุ 25 credits ของ Curtin University เป็ นการเรี ยน ๑๖ สัปดาห์ๆละ ๓ ชัว่ โมง และ
ชัว่ โมง Tutorial ๑ ชัว่ โมง ซึง่ เทียบเท่ากับ ๓ หน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหิดล
๓.๑.๒ โครงสร้ างหลักสูตร
จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๘ โดยใช้ โครงสร้ างเดียวกันทังแบบที
้
่ ๑ และแบบที่ ๒ ดังนี ้

[๑๓]

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์ สงั คมศาสตร์
 กลุม่ วิชาภาษา
 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
 กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
 กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์ อตุ สาหการ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

มคอ. ๒

๓๐ หน่ วยกิต
๔ หน่วยกิต
๘ หน่วยกิต
๑๘ หน่วยกิต
๘๕ หน่ วยกิต
๑๖ หน่วยกิต
๖๙ หน่วยกิต
๖ หน่ วยกิต

๓.๑.๓ รายวิชา
ความหมายของรหัสรายวิชาในหลักสูตรรหัสวิชา (Course code) กาหนดไว้ ๗ หลัก
ประกอบด้ วยอักษร ๔ หลักและตัวเลข ๓ หลักดังนี ้
(ก) ตัวอักษร ๔ ตัว
ตัวอักษร ๒ ตัวแรกเป็ นอักษรย่อชื่อคณะ/สถาบันที่รับผิดชอบจัดการเรี ยนการสอน ได้ แก่
วท –SC
หมายถึง
คณะวิทยาศาสตร์
วจ– PR
หมายถึง
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
สว –EN
หมายถึง
คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
ศศ –LA
หมายถึง
คณะศิลปศาสตร์
ตัวอักษร ๒ ตัวหลังเป็ นอักษรย่อชื่อสาขาวิชา ภาควิชา หรื อโครงการที่รับผิดชอบจัดการ
เรี ยนการสอนซึง่ มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา โดยมีหลักในการย่อแบบใดแบบหนึง่ ได้ แก่
คณะ/สถาบัน
อักษรย่อ
ชื่อเต็ม
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม

คณ –MA
คม –CH
ชว –BI
ฟส - PY
คอ-IM
คร –ID

คณิตศาสตร์ –Mathematics
เคมี –Chemistry
ชีววิทยา –Biology
ฟิ สิกส์ –Physics
คณิตศาสตร์ อตุ สาหการ-Industrial
Mathematics
Interdisciplinary Course

ศท– GE
ภอ - EN
ปส–PR

ศึกษาทัว่ ไป
ภาษาอังกฤษ
ประชากรและสังคม

[๑๔]

มคอ. ๒

(ข) ตัวเลข ๓ ตัว
ตัวเลขตัวแรก หมายถึงปี ที่นกั ศึกษาจะต้ องเรี ยน
ตัวเลขสองตัวหลัง หมายถึงลาดับวิชาที่สอนในแต่ละกลุ่มวิชาย่อย
หมายเหตุ การกาหนดรหัสรายวิช าในรายวิชานอกเหนื อจากของคณะวิทยาศาสตร์ และ
รายวิชาศึกษาทัว่ ไป ให้ ดรู ายละเอียดจากแต่ละคณะหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาระบุเป็ น “หน่วยกิตรวม
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)” กล่าวคือระบุตวั เลขหน่วยกิตรวมไว้ หน้ าวงเล็บส่วนตัวเลขในวงเล็บแสดงจานวน
ชัว่ โมงของการจัดการเรี ยนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ และการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองต่อสัปดาห์
ตลอดภาคการศึกษาดังตัวอย่างต่อไปนี ้
๓ (๒-๓-๕) = ๓ หน่วยกิต (บรรยาย ๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์ปฏิบตั ิ ๓ ชัว่ โมง/สัปดาห์ และค้ นคว้ าด้ วย
ตนเอง ๕ ชัว่ โมง/สัปดาห์)
๓.๑.๔ รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่ วยกิต
๑. รายวิชาในกลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ( ๑๘ หน่วยกิต )
สวศท๑๐๕ บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้ อม
ENGE 105 Integrating Health and Environment
วทชว ๑๖๓ ชีววิทยาสาระสาคัญ
SCBI 163
Essential Biology
วทคม ๑๖๑ เคมีทวั่ ไป
SCCH 161 General Chemistry
วทฟส ๑๖๙ ฟิ สิกส์พื ้นฐาน
SCPY 169
Elementary Physics
วทคณ ๑๖๑ เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
SCMA 161 Technology in Daily Life
วทคณ ๑๗๓ ซอฟต์แวร์ คณิตศาสตร์ ขนแนะน
ั้
า
SCMA 173 Introduction to Mathematical Software
วทคร ๒๐๒ การเรี ยนรู้สารสนเทศพื ้นฐาน
SCID 202
Basic Information Literacy
๒. รายวิชาในกลุม่ วิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ( ๔ หน่วยกิต )
วจปส ๑๐๑ ประชากรและการพัฒนา
PRPR 101
Population and Development
วจปส ๑๐๒ ภูมิภาคศึกษา

๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)
๑ (๑-๐-๒)

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

[๑๕]

มคอ. ๒

PRPR102
Regional Studies
๓. รายวิชาในกลุม่ วิชาภาษา ( ๘ หน่วยกิต )
ศศภอ ๑๘๐

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๑

LAEN 180

English for Academic Purposes I

ศศภอ ๑๘๑

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๒

LAEN 181

English for Academic Purposes II

ศศภอ ๒๘๐

วรรณกรรมวิทยาศาสตร์ กบั สังคม

LAEN 280

Science Fiction and Society

ศศภอ ๒๘๑

วิทยาศาสตร์ ด้านเสียงพูด

LAEN 281

The Science of Speech Sound

ศศภอ ๓๘๐

การนาเสนอผลงานเป็ นภาษาอังกฤษ

LAEN 380

Academic Presentations in English

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)*
๒ (๒-๐-๔)*
๒ (๒-๐-๔)

* เลือกเรี ยน ๒ หน่วยกิต
นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปที่หลักสูตรกาหนดไว้ นนั ้ นักศึกษาอาจเลือกเรี ยนรายวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดลได้ โดยต้ องได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึ กษา หรื อผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทังนี
้ ้ จานวนหน่วยกิตในแต่ละกลุ่มวิชาต้ องไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ ใน
โครงสร้ างของหลักสูตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ๘๕ หน่ วยกิต
๑. รายวิชาในกลุม่ วิชาคณิตศาสตร์ -สถิติ (๑๖ หน่วยกิต )
วทคณ ๑๘๘

การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ๑

SCMA 188

Statistical Data Analysis I

วทคณ ๑๘๙

การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ๒

SCMA 189

Statistical Data Analysis II

วทคณ ๒๕๙

พีชคณิตเชิงเส้ น

SCMA 259

Linear Algebra

วทคณ ๒๑๓

แคลคูลสั หลายตัวแปร

SCMA 213

Calculus of Several Variables

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

[๑๖]

วทคณ ๒๘๖

สถิตเิ ชิงคณิตศาสตร์

SCMA 286

Mathematical Statistics

มคอ. ๒

๔ (๓-๒-๗)

๒. รายวิชาในกลุม่ วิชาคณิตศาสตร์ อตุ สาหการ ( ๖๙ หน่วยกิต )
วทคอ ๑๐๑

คณิตศาสตร์ ๑

๔ (๔-๐-๘)

SCIM 101

Mathematics I

วทคอ ๑๐๒

คณิตศาสตร์ ๒

SCIM 102

Mathematics II

วทคอ ๑๐๓

การคานวณทางวิทยาศาสตร์ เบื ้องต้ น

SCIM 103

Introduction to Scientific Computing

วทคอ ๒๐๑

สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญและผลการแปลงทางคณิตศาสตร์

SCIM 201

Ordinary Differential Equations and Mathematical Transforms

วทคอ ๒๐๒

แคลคูลสั ขันสู
้ ง

SCIM 202

Advanced Calculus

วทคอ ๒๐๓

สมการเชิงอนุพนั ธ์ย่อยสาหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์

SCIM 203

Partial Differential Equations for Engineers and Scientists

วทคอ ๒๐๔

การวิจยั ดาเนินการ

SCIM 204

Operations Research

วทคอ ๒๐๕

คณิตศาสตร์ สาหรับการเงินและเศรษฐศาสตร์

SCIM 205

Mathematics for Finance and Economics

วทคอ ๒๐๖

การจาลองสายโซ่อปุ ทาน และการหาคาตอบที่ดีที่สดุ

SCIM 206

Supply Chain Modelling and Optimization

วทคอ ๒๑๑

การจาลองเลียนแบบ

SCIM 211

Simulation Modelling

วทคอ ๓๐๑

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข

SCIM 301

Numerical Analysis

วทคอ ๓๐๒

กระบวนการสโทแคสติก และการประยุกต์ในอุตสาหกรรม

SCIM 302

Stochastic Processes and Applications in Industry

วทคอ ๓๐๓

สัมมนา

๔ (๔-๐-๘)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๑-๐-๒)

[๑๗]

SCIM 303

Seminar

วทคอ ๓๐๔

การทาให้ เครื อข่ายดีที่สดุ

SCIM 304

Network Optimization

วทคอ ๓๐๕

การจาลองโลจิสติกส์ และการหาคาตอบที่ดีที่สดุ

SCIM 305

Logistic Modelling and Optimization

วทคอ ๓๐๗

ทฤษฎีการควบคุม และการหาคาตอบที่ดีที่สดุ

SCIM 307

Control Theory and Optimization

วทคอ ๔๐๑

การคานวณทางวิทยาศาสตร์

SCIM 401

Scientific Computing

วทคอ ๔๐๒

การจาลองเชิงอุตสาหกรรม และการหาคาตอบที่ดีที่สดุ

SCIM 402

Industrial Modelling and Optimization

วทคอ ๔๐๓

การหาคาตอบที่ดีที่สดุ เชิงตัวเลข

SCIM 403

Numerical Optimization

วทคอ ๔๐๔

การจาลองคณิตศาสตร์ ประยุกต์ในกระบวนการอุตสาหกรรม

SCIM 404

Applied Mathematical Modelling in Industrial Processes

วทคอ ๔๐๕

การจาลองสโทแคสติกไดนามิก และการหาคาตอบที่ดีที่สดุ

SCIM 405

Dynamic and Stochastic Modelling and Optimization

วทคอ ๔๐๖

การวางแผนการผลิตและการจัดการการผลิต

SCIM 406

Production Planning and Management

วทคอ ๔๐๗

โครงงานเชิงอุตสาหกรรม

SCIM 407

Industrial Project

มคอ. ๒

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๐-๖-๐)

หรื อ
วทคอ ๔๐๘

การฝึ กงานทางคณิตศาสตร์ อตุ สาหการ

SCIM 408

Internship in Industrial Mathematics

๓ (๐-๖-๐)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่ วยกิต
วทคอ ๒๐๗

องค์ประกอบของระบบบัญชี

SCIM 207

Elements of Accounting

๓ (๓-๐-๖)

[๑๘]

วทคอ ๒๐๘

วิธีการเชิงคณิตศาสตร์

SCIM 208

Mathematical Methods

วทคอ ๒๐๙

ตัวแบบเชิงความน่าจะเป็ นในการวิจยั ดาเนินการ

SCIM 209

Probabilistic Models in Operations Research

มคอ. ๒

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

หรื อ นอกจากรายวิช าในหมวดวิช าเลื อกเสรี ที่หลักสูตรกาหนดไว้ นัน้ นักศึกษาอาจเลื อกเรี ยน
รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดลได้ โดยต้ องได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษา หรื อผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทังนี
้ ้ จานวนหน่วยกิตในแต่ละกลุ่มวิชาต้ องไม่น้อยกว่าที่ กาหนดไว้ ใน
โครงสร้ างของหลักสูตร
ง. รายวิชาของ Curtin University
สาหรับนักศึกษาในแบบที่ ๒ ที่เรี ยนรายวิชาครบตามจานวนหน่วยกิตที่หลักสูตรกาหนดในชันปี
้ ที่
๒ และมีการส่งต่อนักศึกษาไปศึกษา ณ Curtin University ในชันปี
้ ที่ ๓ ภาคการศึกษาที่หนึ่ง - ชันปี
้ ที่ ๔
นัน้ มีรายวิชาดังนี ้
Code
Module title
Credits
MATH2000 Network Optimization
25
MATH3001 Applied Mathematical Modelling
25
INDE2001 Logistic Modelling and Optimization
25
MATH5004 Advanced Numerical Analysis
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
ชัน้ ปี ที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสวิชา
วจปส ๑๐๑
PRPR 101
ศศภอ ๑๘๐
LAEN 180
วทคณ ๑๖๑
SCMA 161
วทชว ๑๖๓
SCBI 163
วทคม ๑๖๑
SCCH 161
วทฟส ๑๖๙
SCPY 169
วทคอ ๑๐๑
SCIM 101

ชื่อวิชา
ประชากรและการพัฒนา
Population and Development
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๑
English for Academic Purposes I
เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
Technology in Daily Life
ชีววิทยาสาระสาคัญ
Essential Biology
เคมีทวั่ ไป
General Chemistry
ฟิ สกิ ส์พื ้นฐาน
Elementary Physics
คณิตศาสตร์ ๑
Mathematics I
รวม

จานวนหน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๔ (๔-๐-๘)
๑๙

ชัน้ ปี ที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสวิชา
วจปส ๑๐๒
PRPR 102
สวศท ๑๐๕
ENGE 105
ศศภอ ๑๘๑
LAEN 181
วทคณ ๑๘๘
SCMA 188
วทคอ ๑๐๒
SCIM 102
วทคอ ๑๐๓
SCIM 103

ชื่อวิชา
ภูมิภาคศึกษา
Regional Studies
บูรณาการสุขภาพและสิง่ แวดล้ อม
Integrated Health and Environment
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๒
English for Academic Purposes II
การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ๑
Statistical Data Analysis I
คณิตศาสตร์ ๒
Mathematics II
การคานวณทางวิทยาศาสตร์ เบื ้องต้ น
Introduction to Scientific Computing

จานวนหน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๔ (๔-๐-๘)
๓ (๓-๐-๖)

[๒๐]
วิ ชาเลือกเสรี
Elective (Sport / Music)

มคอ. ๒
๑

รวม

๑๘

ชัน้ ปี ที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสวิชา
ศศภอ ๓๘๐
LAEN 380
วทคณ ๑๗๓
SCMA 173
วทคณ ๒๕๙
SCMA 259
วทคณ ๒๑๓
SCMA 213
วทคณ ๑๘๙
SCMA 189
วทคอ ๒๐๑
SCIM 201

ชื่อวิชา
การนาเสนอผลงานเป็ นภาษาอังกฤษ
Academic Presentations in English
ซอฟต์แวร์ คณิตศาสตร์ ขนแนะน
ั้
า
Introduction to Mathematical Software
พีชคณิตเชิงเส้ น
Linear Algebra
แคลคูลสั หลายตัวแปร
Calculus of Several Variables
การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ๒
Statistical Data Analysis II
สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญและผลการแปลงทางคณิตศาสตร์
Ordinary Differential Equations and Mathematical Transforms
รวม

จานวนหน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑๗

ชัน้ ปี ที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสวิชา
วทคอ ๒๐๒
SCIM 202
วทคอ ๒๐๓
SCIM 203
วทคอ ๒๐๔
SCIM 204
วทคอ ๒๐๕
SCIM 205
วทคอ ๒๐๖
SCIM 206
วทคร ๒๐๒
SCID 202

ชื่อวิชา
แคลคูลสั ขันสู
้ ง
Advanced Calculus
สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ยสาหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
Partial Differential Equations for Engineers and Scientists
การวิจยั ดาเนินการ
Operations Research
คณิตศาสตร์ สาหรับการเงินและเศรษฐศาสตร์
Mathematics for Finance and Economics
การจาลองสายโซ่อปุ ทาน และการหาคาตอบที่ดีที่สดุ
Supply Chain Modelling and Optimization
การเรี ยนรู้สารสนเทศพื ้นฐาน
Basic Information Literacy

จานวนหน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๑-๐-๒)

[๒๑]
ศศภอ ๒๘๐
LAEN 280
หรื อ ศศภอ ๒๘๑
LAEN 281

วรรณกรรมวิทยาศาสตร์ กบั สังคม
Science Fiction and Society
หรื อ วิทยาศาสตร์ ด้านเสียงพูด
The Science of Speech Sound
วิ ชาเลือกเสรี
Elective (Sport / Music)
รวม

มคอ. ๒
๒ (๒-๐-๔)

๑
๑๙

ชัน้ ปี ที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสวิชา
วทคอ ๓๐๑
SCIM 301
วทคอ ๓๐๒
SCIM 302
วทคอ ๓๐๓
SCIM 303

ชื่อวิชา
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
Numerical Analysis
กระบวนการสโทแคสติกและการประยุกต์ในอุตสาหกรรม
Stochastic Processes and Applications in Industry
สัมมนา
Seminar
วิ ชาเลือกเสรี
Elective
รวม

จานวนหน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๑-๐-๒)
๔
๑๑

ชัน้ ปี ที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสวิชา
วทคอ ๓๐๔
SCIM 304
วทคอ ๓๐๕
SCIM 305
วทคอ ๓๐๖
SCIM 306
วทคอ ๓๐๗
SCIM 307

ชื่อวิชา
การทาให้ เครื อข่ายดีที่สดุ
Network Optimization
การจาลองโลจิสติกส์ และการหาคาตอบที่ดีที่สดุ
Logistics Modelling and Optimization
การจาลองตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
Mathematical Modelling
ทฤษฎีการควบคุม และการหาคาตอบที่ดีที่สดุ
Control Theory and Optimization
รวม

จานวนหน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑๒

[๒๒]

มคอ. ๒

ชัน้ ปี ที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสวิชา
วทคณ ๒๘๖
SCMA 286
วทคอ ๔๐๑
SCIM 401
วทคอ ๔๐๒
SCIM 402
วทคอ ๔๐๓
SCIM 403

ชื่อวิชา
สถิติเชิงคณิตศาสตร์
Mathematical Statistics
การคานวณทางวิทยาศาสตร์
Scientific Computing
การจาลองเชิงอุตสาหกรรม และการหาคาตอบทีด่ ีที่สดุ
Industrial Modelling and Optimization
การหาคาตอบทีด่ ีที่สดุ เชิงตัวเลข
Numerical Optimization
รวม

จานวนหน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๔ (๓-๒-๗)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑๓

ชัน้ ปี ที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสวิชา
วทคอ ๔๐๔
SCIM 404
วทคอ ๔๐๕
SCIM 405
วทคอ ๔๐๖
SCIM 406
วทคอ ๔๐๗
SCIM 407
หรื อ
วทคอ ๔๐๘
SCIM 408

ชื่อวิชา
การจาลองคณิตศาสตร์ ประยุกต์ในกระบวนการอุตสาหกรรม
Applied Mathematical Modelling in Industrial Processes
การจาลองสโทแคสติกไดนามิก และการหาคาตอบทีด่ ีที่สดุ
Dynamic and Stochastic Modelling and Optimization
การวางแผนการผลิตและการจัดการการผลิต
Production Planning and Management
โครงงานเชิงอุตสาหกรรม
Industrial Project
หรื อ
การฝึ กงานทางคณิตศาสตร์ อตุ สาหการ
Internship in Industrial Mathematics
รวม

จานวนหน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๐-๖-๐)

๑๒

[๒๓]

มคอ. ๒

แบบที่ ๒
ชัน้ ปี ที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสวิชา
วจปส ๑๐๑
PRPR 101
ศศภอ ๑๘๐
LAEN 180
วทคณ ๑๖๑
SCMA 161
วทชว ๑๖๓
SCBI 163
วทคม ๑๖๑
SCCH 161
วทฟส ๑๖๙
SCPY 169
วทคอ ๑๐๑
SCIM 101
วทคณ ๑๘๘
SCMA 188

ชื่อวิชา
ประชากรและการพัฒนา
Population and Development
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๑
English for Academic Purposes I
เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
Technology in Daily Life
ชีววิทยาสาระสาคัญ
Essential Biology
เคมีทวั่ ไป
General Chemistry
ฟิ สกิ ส์พื ้นฐาน
Elementary Physics
คณิตศาสตร์ ๑
Mathematics I
การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ๑
Statistical Data Analysis I
รวม

จานวนหน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๔ (๔-๐-๘)
๓ (๓-๐-๖)
๒๒

ชัน้ ปี ที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วจปส ๑๐๒
PRPR 102
สวศท ๑๐๕
ENGE 105
ศศภอ ๑๘๑
LAEN 181
วทคอ ๑๐๒
SCIM 102
วทคอ ๑๐๓
SCIM 103

ภูมิภาคศึกษา
Regional Studies
บูรณาการสุขภาพและสิง่ แวดล้ อม
Integrated Health and Environment
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๒
English for Academic Purposes II
คณิตศาสตร์ ๒
Mathematics II
การคานวณทางวิทยาศาสตร์ เบื ้องต้ น
Introduction to Scientific Computing

วทคณ ๑๗๓

ซอฟต์แวร์ คณิตศาสตร์ ขนแนะน
ั้
า

จานวนหน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๔ (๔-๐-๘)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)

[๒๔]
SCMA 173

Introduction to Mathematical Software

วทคณ ๑๘๙
SCMA189

การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ๒
Statistical Data Analysis II
วิ ชาเลือกเสรี
Elective

มคอ. ๒

๓ (๓-๐-๖)
๑
รวม

๒๑

ชัน้ ปี ที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสวิชา
ศศภอ ๓๘๐
LAEN 380
วทคณ ๒๑๓
SCMA 213
วทคอ ๒๐๑
SCIM 201
วทคอ ๒๐๒
SCIM 202
วทคอ ๒๐๔
SCIM 204
วทคอ ๓๐๑
SCIM 301
วทคอ ๔๐๑
SCIM 401

ชื่อวิชา
การนาเสนอผลงานเป็ นภาษาอังกฤษ
Academic Presentations in English
แคลคูลสั หลายตัวแปร
Calculus of Several Variables
สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญและผลการแปลงทางคณิตศาสตร์
Ordinary Differential Equations and Mathematical Transforms
แคลคูลสั ขันสู
้ ง
Advanced Calculus
การวิจยั ดาเนินการ
Operations Research
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
Numerical Analysis
การคานวณทางวิทยาศาสตร์
Scientific Computing
รวม

จานวนหน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๒๐

ชัน้ ปี ที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสวิชา
ศศภอ ๒๘๐
LAEN 280
หรื อ
ศศภอ ๒๘๑
LAEN 281

ชื่อวิชา
วรรณกรรมวิทยาศาสตร์ กบั สังคม
Science Fiction and Society
หรื อ
วิทยาศาสตร์ ด้านเสียงพูด
The Science of Speech Sound

จานวนหน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัต-ิ ค้ นคว้ า)
๒ (๒-๐-๔)

[๒๕]

วทคร ๒๐๒
SCID 202
วทคณ ๒๕๙
SCMA 259
วทคอ ๒๐๓
SCIM 203
วทคอ ๒๐๕
SCIM 205
วทคอ ๒๐๖
SCIM 206
วทคอ ๓๐๒
SCIM 302
วทคอ ๒๑๑
SCIM 211

Code
MATH2000
MATH3001
INDE2001
MATH5004

Code
INDE3000
INDE6002
MATH2006

การเรี ยนรู้ สารสนเทศพื ้นฐาน
Basic Information Literacy
พีชคณิตเชิงเส้ น
Linear Algebra
สมการเชิงอนุพนั ธ์ย่อยสาหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
Partial Differential Equations for Engineers and Scientists
คณิตศาสตร์ สาหรับการเงินและเศรษฐศาสตร์
Mathematics for Finance and Economics
การจาลองสายโซ่อปุ ทาน และการหาคาตอบที่ดีที่สดุ
Supply Chain Modelling and Optimization
กระบวนการสโทแคสติกและการประยุกต์ในอุตสาหกรรม
Stochastic Processes and Applications in Industry
การจาลองเลียนแบบ
Simulation Modelling
วิ ชาเลื อกเสรี
Elective
รวม
Year 3 Semester 1
Module title
Network Optimization
Applied Mathematical Modelling
Logistics Modelling and Optimization
Advanced Numerical Analysis
รวม
Year 3 Semester 2
Module title
Industial Modelling and Optimization
Network Opitimization for Transport and Logistics
Mathematics and Statistics
Elective Unit x1
รวม

มคอ. ๒

๑ (๑-๐-๒)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑
๒๒

Credits
25
25
25
25
100

Credits
25
25
25
25
100

[๒๖]

มคอ. ๒

Year 4 Semester 1
Code
INDE3002
INDE6000
MATH3004

Credits

Module title
Dynamic and Stochastic Modelling and Optimization
Production Planning and Management
Industial Project
Elective Unit x1

25
25
25
25
100

รวม

๓.๑.๖ คาอธิบายรายวิชา
โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ก
๓.๒ ชื่อ ตาแหน่ งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
๓.๒.๑ อาจารย์ ประจาหลักสูตร
เลขบัตรประจาตัวประชาชน
ลาดับ
ตาแหน่ งทางวิชาการ
ชื่อ –นามสกุล
๑

๓-๑๐๑๔-๐๐๙๗x-xxx
อ.ดร.มีโชค ชูดวง*

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปี ที่สาเร็จการศึกษา
Ph.D. (Applied Mathematics)
Curtin University of Technology, Australia : 2003
M.Sc. (Computer Science)
Asian Institute of Technology : 1997
วท.บ. (คณิตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๗

๒

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

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 ) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๘

๓

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

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

[๒๗]

เลขบัตรประจาตัวประชาชน
ลาดับ
ตาแหน่ งทางวิชาการ
ชื่อ –นามสกุล
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คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปี ที่สาเร็จการศึกษา

๔

๓-๑๕๐๖-๐๐๖๖x-xxx
อ.ดร.ณัฐนรงค์ ขจรศักดิส์ เุ มธ*

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

๕

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

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, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒

หมายเหตุ เครื่ องหมาย * คือ อาจารย์ประจาหลักสูตรที่ทาหน้ าที่อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
๓.๒.๒ อาจารย์ พเิ ศษ
หลัก สู ต รจะพิ จ ารณาเรี ย นเชิ ญ อาจารย์ พิ เ ศษตามความเหมาะสม ทัง้ ผู้ เชี่ ย วชาญหรื อ
ผู้ชานาญการพิเศษจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๓.๒.๓ อาจารย์ ผ้ ูประสานงานหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยเคอร์ ตนิ
ตาแหน่ งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลาดับ
ชื่อ –นามสกุล
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
๑ ศ.ดร. ยอง ฮอง วู
Ph.D. (Mathematics)
University of Wollongong, Australia : 1990
๒ ศ.ดร. เบญจวรรณ วิวฒ
ั นปฐพี
Ph.D. (Applied Mathematics)
Curtin University of Technology, Australia : 1998
วท.ม. (คณิตศาสตร์ ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๒๘
วท.บ. (คณิตศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พ.ศ.๒๕๒๕

[๒๘]

มคอ. ๒

๔. องค์ ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงานหรือสหกิจศึกษา)
ไม่มี
๔.๑ มาตราฐานประสบการณ์ เรี ยนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ไม่มี
๔.๒ ช่ วงเวลา
ไม่มี
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
๕. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
๕.๑ คาอธิบายโดยย่ อ
เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ เรี ยนรู้และมีประสบการณ์ในการทาวิจยั โครงงานทางคณิตศาสตร์ อุตสาหการ
ในหัวข้ อที่สนใจและมีความเหมาะสมภายใต้ การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในหัวข้ อการ
วิจยั นันๆ
้ รวมทังเสนอผลงานวิ
้
จยั แบบปากเปล่าได้
๕.๒ มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
๕.๒.๑ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตราฐานทางวิชาการและวิชาชีพ
๕.๒.๒ สามารถนาความรู้ไปปฏิบตั งิ านวิจยั ทางภาคธุรกิจ อุสาหกรรม และภาครัฐ และ
สาขาที่เกี่ยวข้ องได้
๕.๒.๓ สามารถวิเคราะห์และแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบในการวิจยั และพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ทางด้ านคณิตศาสตร์ อตุ สาหการ
๕.๒.๔ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็ นผู้นา และรับฟั งความคิดเห็นผู้อื่นด้ วยเหตุผล
๕.๒.๕ สามารถนาความรู้ด้านการวิจยั ทางเทคโนโลยีและสถิตเิ พื่อการวิจยั มาประยุกต์ใช้
ได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
๕.๒.๖ สามารถเขียนรายงานการวิจยั และนาเสนอผลงานวิจยั แบบปากเปล่า
๕.๓ การเตรียมการ
๕.๓.๑ รวบรวมรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ในภาคการศึกษาที่ ๑
๕.๓.๒ แบ่งนักศึกษาเป็ นกลุ่มละ ๔-๕ คน ปรึกษาหัวข้ อโครงงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา
๕.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาให้ คาปรึกษาและแนะนาในการกาหนดประเด็นหัวข้ อที่จะศึกษา
เขียนโครงร่างและนาเสนอโครงร่าง
๕.๓.๔ อาจารย์ที่ปรึกษาให้ คาแนะนาและดูแลกระบวนการโครงงานทุกขันตอน
้
๕.๓.๕ ให้ นกั ศึกษาจัดทารายงานการโครงงานฉบับสมบูรณ์ทงเอกสารและแฟ้
ั้
มข้ อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ และนาเสนอผลงานวิจยั แบบปากเปล่า
๕.๔ กระบวนการประเมินผล
๕.๔.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินการปฏิบตั งิ านโครงงานของนักศึกษาด้ วยแบบประเมิน
๕.๔.๒ ประเมินการนาเสนอผลงานโดยคณะกรรมการที่ได้ รับการแต่งตัง้

[๒๙]
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หมวดที่ ๔. ผลการเรี ยนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
๑.๑ มีภาวะผู้นาและทางาน
ร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้ างสรรค์

๑.๒ มีทกั ษะการเรี ยนรู้ด้วย
ตนเอง

๑.๓ มีจิตอาสา
๑.๔ มีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

กลยุทธ์ การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
- ปลูกฝั งให้ นกั ศึกษามีความเป็ น “มหิดล” คือ “อตฺตาน อุปม กเร” ปฎิบตั ิ
ต่อผู้อื่นเหมือนต่อตนเอง
- จัดการเรี ยนรู้ในหลักสูตร เพื่อพัฒนาภาวะผู้นาและทางานร่วมกับผู้อื่น
อย่างสร้ างสรรค์
- กิจกรรมนอกหลักสูตรตามความสนใจส่งเสริมให้ ทางานร่วมกับผู้อื่น
พัฒนาทักษะในการบริ หารจัดการและภาวะผู้นา
- จัดการเรี ยนรู้ทกั ษะการใช้ สารสนเทศในการศึกษาและค้ นคว้ าหาความรู้
- จัดการเรี ยนรู้ทกั ษะการใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence- Based)ใน
การศึกษาหาความรู้ การปฏิบตั งิ าน
- มอบหมายงาน/โครงงานให้ ค้นคว้ าและนาเสนอผลงาน
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และบริการวิชาการแก่สงั คม
- กิจกรรมออกหน่วยอาสาตามความสมัครใจ
- ปรับพื ้นฐานทางด้ านภาษาอังกฤษ
- จัดกิจกรรมส่งเสริมทางด้ านภาษาอังกฤษ

๒. การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ในแต่ ละด้ าน
ผลการเรี ยนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน
๑. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยคุณธรรม
จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ มีวินยั ตรง
ต่อเวลาปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ข้ อบังคับของหลักสูตร และ
มหาวิทยาลัย
๑.๒ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ ไม่คดั ลอกหรื อนางานของผู้อื่น
มาเป็ นของตนเอง

กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนา

กลยุทธ์ การประเมินผล
การเรี ยนรู้ ในแต่ ละด้ าน

(๑) กรณีศกึ ษา

(๑) การประเมินด้ วยตัวผู้เรี ยน

(๒) กิจกรรมคู่ กิจกรรมกลุม่

(๒) การประเมินโดยผู้สอน

(๓) การบรรยาย

(๓) การประเมินแบบรวบยอด

(๔) การฝึ กปฎิบตั ทิ าง

(๔) การสังเกตพฤติกรรม

ห้ องปฎิบตั กิ าร
(๕) ตรวจสอบการเข้ าเรี ยน ความ
(๕) ยกตัวอย่างประกอบในขณะที่
ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ
สอนเนื ้อหา โดยสอดแทรกเรื่ อง
และความซื่อสัตย์ในงานที่
คุณธรรม จริยธรรม
ได้ รับมอบหมาย
(๖) การอภิปรายเดี่ยว/กลุม่

[๓๐]

ผลการเรี ยนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน
๒. ด้ านความรู้
๒.๑ มีความรู้ ความเข้ าใจอย่าง
ถูกต้ องในสาระหลักของสาขาวิชา
และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
๒.๒ มีความรู้ในเชิงวิชาการอย่าง
ลึกซึ ้งในสาขาย่อยที่ตนชานาญพิเศษ
และเชื่อมโยงกับสาขาย่อยอื่นได้
๒.๓ ติดตามความรู้ ความก้ าวหน้ า
ที่เกิดใหม่ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์
อุต- สาหการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ
อย่างต่อเนื่อง

๓. ด้ านทักษะปั ญญา
๓.๑ ประยุกต์ความรู้อย่างถูกต้ อง
เหมาะสม สามารถวิเคราะห์ เชื่อมโยง
และแก้ ปัญหาได้ อย่างเป็ นองค์รวม
๓.๒ บูรณาการองค์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ อตุ สาหการ ให้ เข้ ากับ
ความรู้ในศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และ
นามาสังเคราะห์เพื่อใช้ แก้ ปัญหา หรื อ
สร้ างประโยชน์ตอ่ สังคม
๓.๓ สังเคราะห์ พัฒนาแนวคิด องค์
ความรู้ใหม่ และผลงานที่เป็ น
นวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ

มคอ. ๒

กลยุทธ์ การประเมินผล
การเรี ยนรู้ ในแต่ ละด้ าน

กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนา
(๑) การบรรยาย

(๑) การประเมินด้ วยตัวผู้เรี ยน

(๒) การอภิปรายเดี่ยว/กลุม่

(๒) การประเมินโดยผู้สอน

(๓) การเรี ยนรู้ โดยการกากับตนเอง (๓) การมีสว่ นร่วมในการ
(๔) การฝึ กปฏิบตั ทิ าง

ห้ องปฏิบตั กิ าร
(๕) การฝึ กทาโครงงาน
(๖) ค้ นคว้ าและทารายงาน

อภิปราย และการฝึ กปฏิบตั ิ
ในชันเรี
้ ยน
(๔) คุณภาพของงานที่ได้ รับ
มอบหมาย
(๕) ประเมินผลจากข้ อสอบแบบ
ปรนัยเลือกตอบ ข้ อสอบแบบ
อัตนัยดัดแปลงและ/หรื อการ
สอบปากเปล่า
(๖) การสังเกตพฤติกรรม

(๑) กรณีศกึ ษาโดยมอบหมายให้

(๑) การทดสอบ

นักศึกษาเชื่อมโยงความรู้ใน
ศาสตร์ อื่น ๆ
(๒) กิจกรรมคู่ กิจกรรมกลุม่
(๓) ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
(๔) ค้ นคว้ าและทารายงาน
(๕) การฝึ กทาโครงงาน
(๖) ค้ นคว้ าและนาเสนอปากเปล่า
(๗) นาเสนอผลงานรู ปแบบต่าง ๆ
เช่น วีดีโอ เว็บเพจ ฯลฯ
(๘) การบรรยาย
(๙) การฝึ กปฏิบตั ทิ าง
ห้ องปฏิบตั กิ าร
(๑๐) วิจารย์เชิงเปรี ยบเทียบ
(๑๑) การอภิปรายเดี่ยว/กลุม่
(๑๒) การทารายงานรายวิชา

(๒) การทางานที่ได้ รับมอบหมาย
(๓) การประเมินโดยผู้สอน
(๔) คุณภาพของงานที่ได้ รับ
(๕)
(๖)
(๗)

(๘)

มอบหมาย
ตรวจการบ้ าน
การสังเกตพฤติกรรม
ผลการปฏิบตั ิ หรื อการ
ประเมินคุณภาพของงานที่มี
ความเชื่อมโยงหรื อบูรณาการ
ความรู้
ประเมินผลจากข้ อสอบแบบ
ปรนัยเลือกตอบ ข้ อสอบแบบ
อัตนัยดัดแปลงและ/หรื อการ
สอบปากเปล่า

[๓๑]

ผลการเรี ยนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน

๔. ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรั บผิดชอบ
๔.๑ ติดต่อสื่อสารกับนักวิชาการ หรื อ
บุคคลต่างๆ โดยใช้ ได้ ทั ้งภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๒ รับผิดชอบในงานที่ได้ รับ
มอบหมายทั ้ง ส่วนตน และส่วนรวม
รักษาสมบัติของส่วนรวม และประพฤติ
ตามคุณธรรมจริ ยธรรมที่ดีต่อผู้อื่น
๔.๓ มีความสามารถทางานร่ วมกับ
ผู้อื่นได้ เป็ นผู้นาได้ และการจัดการงาน
ให้ สาเร็จได้

๕. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๕.๑ วิเคราะห์ข้อมูลและสามารถแปล
ความหมายของข้ อมูลได้ ทั ้งเชิงปริ มาณ
และคุณภาพ โดยใช้ เทคนิคทาง
คณิตศาสตร์ และสถิติ
๕.๒ สื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั ้งการฟั ง พูด และเขียน กับบุคคลทัว่ ไป
นักศึกษา นักวิชาการ หรื อในการประชุม
และการติดต่อผ่านเทคโนโลยีการสื่อสาร
กับต่างประเทศ
๕.๓ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้ น
ข้ อมูลวิเคราะห์ข้อมูล และติดต่อสื่อสาร
ได้ อย่างเหมาะสม

กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนา

มคอ. ๒

กลยุทธ์ การประเมินผล
การเรี ยนรู้ ในแต่ ละด้ าน
(๙) คุณภาพของรายงานหรื อ
โครงงาน

(๑) กรณีศกึ ษา

(๑) การทางานที่ได้ รับมอบหมาย

(๒) การประชุม สัมมนา

(๒) การประเมินโดยผู้สอน

(๓) กิจกรรมคู่ กิจกรรมกลุม่

(๓) การประเมินแบบรวบยอด

(๔) ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

(๔) การมีสว่ นร่ วมในการอภิปราย

(๕) ค้ นคว้ าและทารายงาน

และการฝึ กปฏิบตั ใิ นชั ้นเรี ยน
(๕) การสังเกตพฤติกรรม
(๖) คุณภาพของงานที่ได้ รับ
มอบหมาย
(๗) ตรวจสอบการเข้ าเรี ยน ความ
ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ
และความซื่อสัตย์ในงานที่
ได้ รับมอบหมาย

(๖) ค้ นคว้ าและนาเสนอปากเปล่า
(๗) การบรรยาย
(๘) การอภิปรายเดี่ยว/กลุม่
(๙) การฝึ กปฏิบตั ิทาง

ห้ องปฎิบตั ิการ

(๑) การประชุม สัมมนา

(๑) การทางานที่ได้ รับมอบหมาย

(๒) กิจกรรมคู่ กิจกรรมกลุม่

(๒) การประเมินโดยผู้สอน

(๓) ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

(๓) การประเมินแบบรวบยอด

(๔) ค้ นคว้ าและทารายงาน

(๔) การมีสว่ นร่ วมในการอภิปราย

(๕) ค้ นคว้ าและนาเสนอปากเปล่า

และการฝึ กปฏิบตั ใิ นชั ้นเรี ยน
(๕) คุณภาพของงานที่ได้ รับ
มอบหมาย
(๖) ตรวจสอบการเข้ าเรี ยน ความ
ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ
และความซื่อสัตย์ในงานที่
ได้ รับมอบหมาย
(๗) บทสรุปจากการอภิปรายเดี่ยว/
กลุม่

(๖) นาเสนอผลงานรูปแบบต่างๆ

เช่น วีดีโอ เว็บเพจ ฯลฯ
(๗) การบรรยาย
(๘) การฝึ กปฎิบตั ิทาง
ห้ องปฏิบตั ิการ
(๙) การอภิปรายเดี่ยว/กลุม่

[๓๒]

ผลการเรี ยนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน
๕.๔ ใช้ เทคโนโลยีในการเตรี ยม เขียน
นาเสนอข้ อมูลทางวิชาการ การ
ติดต่อสื่อสาร การประชุม หรื อการพิมพ์
ผลงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
๖. ด้ านทักษะพิสัย
๖.๑ สามารถปฏิ บัติ ง านได้ ด้ ว ย
ตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยเครื่ องชี แ้ นะ
เมื่ อ ได้ ก ระท าซ า้ แล้ วก็ พ ยายามหา
ความถูกต้ องในการปฏิบตั ิ
๖.๒ สามารถฝึ กปฎิบตั ิในวิชาการและ
วิ ช าชี พ ของ ตนเอง จนเกิ ด ค ว า ม
ช านาญ คล่อ งแคล่ว ว่อ งไว เป็ น ไป
อย่างธรรมชาติไม่ขดั เขิน
๖.๓ นักศึกษารับรู้หลักการที่ถูกต้ อง
และสามารถเลื อ กสิ่ ง ที่ ส นใจหรื อ มี
ความถนัดเป็ นพิเศษ

กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนา

มคอ. ๒

กลยุทธ์ การประเมินผล
การเรี ยนรู้ ในแต่ ละด้ าน
(๘) สังเกตพฤติกรรม

(๑) การประชุม สัมมนา

(๑) การทางานที่ได้ รับมอบหมาย

(๒) กิจกรรมคู่ กิจกรรมกลุม่

(๒) การประเมินโดยผู้สอน

(๓) ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

(๓) การประเมินแบบรวบยอด

(๔) ค้ นคว้ าและทารายงาน

(๔) การมีสว่ นร่วมในการอภิปราย

(๕) ค้ นคว้ าและนาเสนอปากเปล่า
(๖) นาเสนอผลงานรู ปแบบต่างๆ

เช่น วีดีโอ เว็บเพจ ฯลฯ
(๗) การบรรยาย
(๘) การฝึ กปฎิบตั ทิ าง
ห้ องปฏิบตั กิ าร
(๙) การอภิปรายเดี่ยว/กลุม่

(๕)
(๖)

(๗)
(๘)

และการฝึ กปฏิบตั ใิ นชันเรี
้ ยน
คุณภาพของงานที่ได้ รับ
มอบหมาย
ตรวจสอบการเข้ าเรี ยน ความ
ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ
และความซื่อสัตย์ในงานที่
ได้ รับมอบหมาย
บทสรุปจากการอภิปราย
สังเกตพฤติกรรม

๓. แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) (ภาคผนวก ค)

[๓๓]

มคอ. ๒

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่ อง การศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๓
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
๒.๑ มีกระบวนการประเมินผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา
ตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ที่ กาหนดในแต่ละรายวิช า โดยจัดให้ มี การประเมิ นทัง้ จากนักศึกษา และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเมื่อสิ ้นสุดรายวิชาทุกภาคการศึกษา
๒.๒ มีกระบวนการประเมินผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ในระดับหลักสูตร
โดยจัดให้ การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจากบัณฑิต ผู้ใช้ บณ
ั ฑิต ศิษย์เก่าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๓. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แบบที่ ๑
๑.๑ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญ ญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๒และประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่ องการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๓
๑.๒ ได้ คะแนนสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๑.๓ เป็ นผู้มีความประพฤติดีเหมาะสมแก่ศกั ดิ์ศรี แห่งปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
แบบที่ ๒
๒.๑ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริ ญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่ อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๓
๒.๒ ได้ คะแนนสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๒.๓ เป็ นผู้มีความประพฤติดีเหมาะสมแก่ศกั ดิศ์ รี แห่งปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
๒.๔ คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรื อ IELTS ให้ เป็ นไปตามข้ อตกลงในเรื่ องหลักเกณฑ์การ
ส่งต่อนักศึกษาระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Curtin University
๒.๕ ในชันปี
้ ๑-๒ เรี ยนครบตามจานวนหน่วยกิตที่หลักสูตรกาหนด และในชันปี
้ ที่ ๓-๔ เรี ยนครบ
ตามจานวนหน่วยกิตที่ เป็ นไปตามข้ อตกลงระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Curtin
University

[๓๔]

มคอ. ๒

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากร
๑. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ ใหม่
๑.๑ แนะนาอาจารย์ใหม่ให้ บคุ ลากรของภาควิชา และคณะได้ ร้ ูจกั
๑.๒ จัดอาจารย์พี่เลี ้ยงเพื่อช่วยเหลือ แนะนา ดูแลตามความเหมาะสม
๑.๓ หัวหน้ าภาควิชาและอาจารย์ พี่ เลี ย้ ง อธิ บายงาน ระเบียบที่ เกี่ ยวข้ อง แนะนาหลักสูตรใน
รายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา กระบวนการสอน มอบหมายงาน
๑.๔ ส่ งเข้ าร่ วมการปฐมนิ เทศแนะแนวการเป็ นครู ให้ มี ความรู้ และเข้ าใจนโยบาย ปรั ชญา
ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย คณะและภาควิชา
๑.๕ ให้ เข้ าร่วมรับผิดชอบรายวิชา และร่วมเป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในการควบคุมวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษา เพื่อเรี ยนรู้กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนและการวิจยั และมอบหมายงานบางส่วนในการ
ดูแลนักศึกษา
๒. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
๒.๑.๑ ส่ง เสริ ม อาจารย์ ใ ห้ มี ก ารเพิ่ ม พูน ความรู้ สร้ างเสริ ม ประสบการณ์ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การ
พัฒนาการสอนและการวิจยั อย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้ เขียนโครงการวิจยั และขอทุนสนับสนุนการวิจยั
ทังในระดั
้
บคณะ มหาวิทยาลัย และทุนวิจยั จากภายนอกมหาวิทยาลัย
๒.๑.๒ สนับสนุนให้ อาจารย์เข้ าร่ วมการอบรมด้ านการเรี ยนการสอน การเตรี ยมการสอนและ
เทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาหลักสูตร และการวิจยั ที่จดั โดยคณะ และมหาวิทยาลัย
หรื อหน่วยงานภายนอก เข้ าร่วมประชุมวิชาการทังระดั
้ บชาติ และนานาชาติ ศึกษาดูงานทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศ
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่นๆ
๒.๒.๑ สนับสนุนให้ อาจารย์มีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการต่างๆ เช่น การรับเชิญเป็ น
วิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินโครงการวิจยั บทความวิจยั และ
ตาแหน่งทางวิชาการ และคณะกรรมการวิชาชีพที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
๒.๒.๒ สนับสนุนให้ อาจารย์ขอทุนสนับสนุนการวิจัยและตีพิมพ์ บทความทางวิชาการ และ
ผลงานวิจยั
๒.๒.๓ สนับสนุนให้ อาจารย์เข้ าประชุม สัมมนา และอบรมทางวิชาการและวิจยั อย่างต่อเนื่อง

[๓๕]

มคอ. ๒

หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การกากับมาตรฐาน
๑.๑ กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรเป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ องเกณฑ์มาตรฐาน
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี ้
(๑) อาจารย์ ผ้ ูรับผิ ดชอบหลักสูตรมี จ านวนอย่างน้ อย ๕ คน และไม่เป็ นอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตร ตลอดระยะเวลา ที่จดั การศึกษา โดยมีคณ
ุ วุฒิระดับปริ ญญาเอก
และมี ผ ลงานทางวิช าการที่ ได้ รับการเผยแพร่ ที่ไ ม่ใช่ส่ว นหนึ่ง ของการศึกษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา
อย่างน้ อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
(๒) อาจารย์ ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก และมีผลงานทางวิชาการที่ได้ รับการ
เผยแพร่ที่ไม่ใช่ ส่วนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาอย่างน้ อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
(๓) อาจารย์ผ้ ูสอน มีคณ
ุ วุฒิขนต
ั ้ ่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่ า หรื อมีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาที่สอน
(๔) มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ ๕ ปี
๑.๒ มีคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรซึ่งประกอบไปด้ วยอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจาหลักสูตร ในด้ านต่างๆ ดังต่อไปนี ้
(๑) วางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่วมกับอาจารย์ผ้ สู อน และคณะกรรมการบริหารภาควิชา
(๒) จัดระบบการประเมิ นกระบวนการเรี ยนการสอนและผลสัมฤทธิ์ ข องการศึกษา โดยมี การ
ประเมินอาจารย์ ผู้สอนโดยนักศึกษา ประเมินผลรายวิชา และหลักสูตร ประเมินการตัดเกรดของ
รายวิชาในหลักสูตร รวม ทังการประเมิ
้
นผลการบริหารหลักสูตร
(๓) มีระบบการรายงานข้ อมูลหลักสูตร การจัดการศึกษา และอาจารย์ผ้ สู อนทุกภาคการศึกษา
(๔) มีระบบติดตาม รวบรวมข้ อมูล และผลประเมินต่างๆ เพื่อนามาประมวลผลและจัดทาแผนใน
การพัฒ นา หลัก สูต รอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และการเผยแพร่ แ ผนการพัฒ นาหลัก สูต รแก่ บุค ลากรที่
เกี่ยวข้ อง
๒. บัณฑิต
๒.๑ บัณฑิตที่จบการศึกษาจะมีคณ
ุ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๕ ด้ าน
ดังต่อไปนี ้
(๑) ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม บัณฑิตแสดงให้ เห็นถึงพฤติกรรมความเสียสละ การช่ วยเหลือผู้อื่น
และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต การมีวินยั การ ตรงต่อเวลา เคารพในสิทธิและยอมรับฟั งความคิดเห็นของ
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ผู้อื่น มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ไม่ คัดลอกงานของผู้อื่นโดยไม่ได้ อ้างอิงแหล่งที่มีของ
ข้ อมูล
(๒) ด้ านความรู้ บัณฑิตสามารถบอกแนวคิด นิยาม และทฤษฎีบทที่สาคัญทางคณิตศาสตร์
(๓) ด้ านปั ญญา บัณฑิตสามารถนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ แก้ ปัญหาที่เกี่ยวข้ องได้
(๔) ด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ บัณฑิตสามารถปรับตัวเพื่อทางานใน
องค์กร และทางานร่ วมกับผู้อื่นๆ ได้ มีภาวะความเป็ นผู้นาและผู้ตาม รวมทังมี
้ ความรับผิดชอบต่อ
งานที่ได้ รับมอบหมาย
(๕) ด้ านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตสามารถใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศในการสื บค้ นข้ อมูล วิเคราะห์ ข้ อมูล ประมวลผลข้ อมูลเชิ ง ตัวเลข และ
สามารถสื่อสารให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจได้
๒.๒. ผลลัพธ์การเรี ยนรู้
(๑) ร้ อยละของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า ๘๐
(๒) บัณฑิตสาเร็จการศึกษาโดยใช้ ระยะเวลาเฉลี่ยไม่เกิน ๔ ปี
(๓) อัตราการได้ งานทา/การศึกษาต่อของบัณฑิตภายใน ๖ เดือน หลังสาเร็ จการศึกษาเท่ากับร้ อยละ
๗๐
และ ๑ ปี หลังสาเร็จการศึกษาเท่ากับร้ อยละ ๑๐๐
(๔) ผลงานวิจยั ของนักศึกษาได้ รับการเผยแพร่อย่างน้ อยในระดับคณะ
(๕) ระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนน
เต็ม ๕
๓. นักศึกษา
๓.๑ กระบวนการรับนักศึกษาและการเตรี ยมความพร้ อมก่อนเข้ าศึกษา
(๑) ผ่านการคัดเลือกเข้ าเป็ นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โดย (๑) ผ่านกระบวนการคัดเลือกบุคคล
เข้ าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรั ฐ ซึ่ง ดาเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
(สกอ.) หรื อ (๒) ผ่าน การสอบข้ อเขี ยน และสัม ภาษณ์ ตามโครงงานพัฒ นาและส่ ง เสริ ม ผู้มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (พสวท.) หรื อโครงการอื่ นใน
ลัก ษณะเดี ย วกัน หรื อ (๓) ผ่ า นการคัด เลื อ กโดย วิ ธี พิ เ ศษที่ ม หาวิ ท ยาลัย มหิ ด ลและคณะ
วิทยาศาสตร์ กาหนด
(๒) คณะวิทยาศาสตร์ มีการจัดค่ายเสริ มสร้ างวิชาการให้ แก่นกั ศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกตามข้ อ
(๑) ของกระบวนการ รับนักศึกษา ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมก่อนเข้ า
ศึกษา
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๓.๒ การควบคุม การดูแล การให้ คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา
(๑) มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้ แก่นกั ศึกษาทุกคน ในอัตราไม่เกิน ๑ ต่อ ๑๐ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
จะแนะนาแผนการ เรี ยนในหลักสูตร การวางแผนการเรี ยน การเลือกและวางแผนสาหรับอาชีพ
และการใช้ ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยมีการกาหนดชัว่ โมงให้ คาปรึกษา อย่างน้ อย ๓ ชัว่ โมง/ภาคเรี ยน
เพื่อให้ นกั ศึกษาเข้ าปรึกษาได้ โดยอาจารย์ ที่ปรึกษาจะดูแลนักศึกษา ตังแต่
้ เข้ าเรี ยนในสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ อุตสาหการ จนสาเร็ จการศึกษา นอกจากนี ้ จะมีอาจารย์ ที่ปรึ กษากิจกรรม เพื่อให้
คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นกั ศึกษา
(๒) มีการสารวจติดตาม และประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาที่เรี ยนในหลักสูตร ๒ ครัง้ /ภาค
การศึกษา เพื่อให้ การช่วยเหลือได้ อย่างทันเวลาสาหรับนักศึกษาที่มีปัญหา
๓.๓. ความพึงพอใจและผลการจัดการข้ อร้ องเรี ยนของนักศึกษา
(๑) ความพึง พอใจและข้ อร้ องเรี ยนของนักศึกษา จะถูกนาเข้ าที่ ประชุม คณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตร เพื่อปรึกษา หารื อ วางแผน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ ไขที่เหมาะสม จากนันน
้ าเสนอ
ต่อที่ประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์ เพื่อพิจารณาหาข้ อสรุปร่วมกัน และมีการดาเนินต่อไป
(๒) นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ ตามประกาศขออบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย วินยั นักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ ๓ การอุทธรณ์ นักศึกษาที่ ถูกลงโทษ มี สิทธิ ยื่นอุธ รณ์ ต่อคณะกรรมการ
อุทธรณ์ ภายใน ๑๕ วัน นับ ตังแต่
้ วนั รับทราบคาสัง่ ลงโทษ โดยคาร้ องต้ องทาเป็ นหนังสือพร้ อม
เหตุผลประกอบ และยื่นเรื่ องให้ คณะกรรม อุทธรณ์ พิจารณาให้ แล้ วเสร็ จภายใน ๓๐ วัน นับตังแต่
้
วันที่ได้ รับหนังสืออุทธรณ์ โดยคาวินิจฉัยของคณะ กรรมอุทธรณ์ถือเป็ นที่สิ ้นสุด
๔. อาจารย์
๔.๑ การรับอาจารย์ใหม่ มีการคัดเลือกอาจารย์ ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัย โดย
อาจารย์ ใหม่จ ะต้ องมี วุฒิการศึกษา และคุณสมบัติ ตามที่ คณะ สาขาวิช า และ ก.บ. มหาวิทยาลัย
กาหนด และสอดคล้ องกับเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยการรับอาจารย์ในภาควิชาคณิตศาสตร์ จะต้ องมีการประชุมเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริ หารภาควิชา เพื่อให้ ได้ อาจารย์ใหม่ในสาขา/ความเชี่ยวชาญ ที่ตรงกับความต้ องการของ
ภาควิชา
๔.๒ การมี ส่ ว นร่ ว มของคณาจารย์ ใ นการวางแผน การติด ตามและทบทวนหลัก สูต ร คณาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ ประจาหลักสูตร (จานวนไม่ น้อยกว่าร้ อยละ ๘๐) และอาจารย์ ผ้ ูสอน
จะต้ องประชุม ร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ย นการสอน ประเมิ นผล และให้ ความเห็นชอบการ
ประเมิ นผลทุก กระบวนวิช า เก็ บรวบรวมข้ อมูลเพื่ อเตรี ยมส าหรั บการปรั บปรุ ง หลักสูตร ตลอดจน
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ปรึ กษาหารื อแนวทางที่จะทาให้ บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้ บณ
ั ฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พงึ ประสงค์ โดยความเห็นชอบของ คณะและมหาวิทยาลัย
๔.๓ การแต่งตังคณาจารย์
้
พิเ ศษ ภาควิชา อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิช า จะเชิญอาจารย์ พิเศษจาก
หน่วยงานภาคเอกชน และสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง กับสาขาวิชาชีพ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ การเรี ยนรู้
ให้ แก่นกั ศึกษา ทาให้ สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในการทางาน ในวิชาชีพได้ จริ ง การแต่งตังคณาจารย์
้
พิ เ ศษจะพิ จ ารณาจากคุณ สมบัติ แ ละประสบการณ์ ที่ ส อดคล้ องกับ เนื อ้ หาของรายวิ ช านัน้ ๆ ซึ่ ง
คณาจารย์พิเศษจะมีความชานาญที่ต่างไปจากความชานาญของคณาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะเสนอรายชื่อคณาจารย์พิเศษต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อขอความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรในการแต่ ง ตัง้ เป็ นคณาจารย์ พิเศษ โดยที่ คณาจารย์ พิเศษ
จะต้ องสอนไม่ เกินครึ่ งหนึ่งของจานวนชั่วโมงในรายวิชานันๆ
้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
๔.๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน
(๑) การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง มีการกาหนดคุณสมบัติบุคลากรให้ ครอบคลุม
ภาระหน้ าที่ที่ต้อง รับผิดชอบ และมีการคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริหารภาควิชา
(๒) การเพิ่มทักษะความรู้ เพื่อการปฏิบตั ิงาน ส่งเสริ มให้ บคุ ลากรมีการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้
สร้ างเสริ มประสบการณ์ ในภาระงานที่รับผิดชอบ โดยการอบรม ดูงาน ทัศนศึกษา และส่ งเสริ ม
การวิจยั ของกลุม่ งาน
๕. หลักสูตร การเรี ยนการสอน การประเมินผู้เรียน
๕.๑ คณาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ ประจาหลักสูตร (จานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๘๐) จะต้ อง
ประชุม ร่ วมกันในการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กากับการจัดทารายวิช า โดยให้ มี วิธี ประเมิ น การจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้ ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร และได้
บัณฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะ บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ และ
สอดคล้ องกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล
๕.๒ คณะกรรมการบริ หารภาควิชาจะดาเนินการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
ในแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและคุณวุฒิของอาจารย์เป็ นหลัก
๕.๓ ผู้เรี ยนจะถูกประเมินจากการสอบข้ อเขียน/ปากเปล่า/ปฏิบตั ิ การสังเกตพฤติกรรม การนาเสนอ
ผลงาน และอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ ใน มคอ.๓ ของรายวิชา คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรจะติดตาม และกากับ
การประเมิน โดยอาจารย์ ผู้สอนต้ องส่งผลการประเมินรวมทังเกณฑ์
้
การพิจารณาการให้ คะแนนต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อนา เข้ าที่ประชุมและให้ ความเห็นชอบในการประเมินผลทุกรายวิชา

[๓๙]
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๖. สิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้
๖.๑ การบริหารงบประมาณ
(๑) มีคณะกรรมการพิจารณาจัดซื ้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ เพื่อใช้ ในการเรี ยนการสอนและการวิจยั
เพื่อใช้ งบประมาณที่ได้ รับจัดสรรให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
(๒) มีคณะกรรมการบริหารภาควิชาประเมินค่าใช้ จา่ ยของรายวิชาและหลักสูตร
๖.๒ ทรัพยากรการเรี ยนการสอนที่มีอยูเ่ ดิม
(๑) มีห้องเรี ยนและห้ องปฏิบตั กิ ารเพียงพอ
(๒) มีวสั ดุ อุปกรณ์การเรี ยนการสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอต่อการเรี ยนการสอน
(๓) มีระบบการบริหารจัดการห้ องเรี ยนและห้ องปฏิบตั กิ ารอย่างเหมาะสม
(๔) มีผ้ ดู แู ลรับผิดชอบ ประสานงานในการให้ บริการและบารุงรักษาสื่อการสอนและอุปกรณ์
(๕) มีห้องสมุดที่มีตารา หนังสืออ้ างอิง เอกสาร หรื ออุปกรณ์ การเรี ยนการสอนที่สนับสนุนโดย
ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล
๖.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรี ยนการสอนเพิ่มเติม
(๑) ห้ องสมุดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และหอสมุดกลาง จัดให้ มีการส่งรายชื่อ
หนัง สื อ เรี ย น หนัง สื อ อ้ า งอิ ง เอกสาร หรื อ อุป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอน สื่ อ อิ เ ล็ ค ทรอนิ ค ไปยัง
ห้ องสมุด หอสมุดกลาง เพื่อดาเนิน การจัดซื ้อตามปี งบประมาณ
(๒) มีการจัดงบประมาณสาหรับการเรี ยนการสอนในหลักสูตรจากเงินงบประมาณ เพื่อใช้ ในการ
จัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ และครุภณ
ั ฑ์สาหรับการเรี ยนการสอนและปฏิบตั ิการ
๖.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
(๑) ห้ องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ และหอสมุดลาง มีการสารวจ ส่งแบบสอบถามแก่ผ้ ใู ช้ บริ การ เพื่อ
ประเมินความพร้ อม และการใช้ งานของหนังสือเรี ยน หนังสืออ้ างอิง เอกสาร หรื ออุปกรณ์การเรี ยน
การสอน สื่ออิเล็ค ทรอนิค ไปยังห้ องสมุด หอสมุดกลาง
(๒) ภาควิชาใช้ ระบบอาจารย์ ที่ปรึ กษา เป็ นกลไกในการสารวจความพร้ อมของสิ่งสนับสนุนการ
เรี ยนรู้ จากความ เห็นของนักศึกษา และมี วาระการประชุม ของภาควิช าที่ เ กี่ ย วข้ องกับ ความ
เพียงพอของทรัพยากร เพื่อรับ ความคิดเห็นจากอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ ประจา
หลักสูตร หลักจากนันคณะกรรมการบริ
้
หาร ภาควิชาจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ ยวกับการ
จัดหา หรื อแจ้ งความจานงไปที่คณะเพื่อให้ มีการจัดหาต่อไป

[๔๐]
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๗. ตัวบ่ งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี ้ผลดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร ประกอบด้ วย
ปี การศึกษา
ตัวบ่ งชีแ้ ละเป้ าหมาย
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
(๑) อาจารย์ ผ้ รู ั บผิดชอบหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ ๘๐ มี
×
×
×
×
×
ส่วนร่ วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดาเนินงานหลักสูตร
(๒) มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รตามแบบ มคอ.๒ ที่
×
×
×
×
×
สอดคล้ อง กั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แห่งชาติ
(๓) มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ
×
×
×
×
×
ประสบการณ์ จากการทาโครงงานตามแบบ มคอ.๓ และ
มคอ.๔ อย่างน้ อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ ครบทุกรายวิชา
(๔) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
×
×
×
×
×
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ.๕ และมคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
(๕) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ
×
×
×
×
×
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ ้นสุดปี การศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
×
×
×
×
×
ผลการเรี ยนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้ อย
ร้ อยละ ๒๕ ของ รายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์
×
×
×
×
การสอน หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู้ จากผลการประเมิน
การดาเนิน งานที่รายงานใน มคอ.๗ ปี ที่แล้ ว
(๘) อาจารย์ ใ หม่ ( ถ้ ามี ) ทุก คนได้ รั บ การปฐมนิ เ ทศหรื อ
×
×
×
×
×
คาแนะนา ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน
(๙) อาจารย์ ป ระจ าทุก คนได้ รั บ การพัฒ นาทางวิ ชาการ
×
×
×
×
×
และ/หรื อ วิชาชีพอย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้
(๑๐) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ ามี )
×
×
×
×
×
ได้ รั บ การพั ฒ นาวิ ช าการ และ/หรื อ วิ ช าชี พ ไม่ น้ อยกว่ า
ร้ อยละ ๕๐ ต่อปี

[๔๑]
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ปี การศึกษา
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้ าย/บัณฑิต
×
×
ใหม่ ที่มี ต่ อ คุณภาพหลัก สูต ร เฉลี่ย ไม่ น้อ ยกว่ า ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๒) ระดับ ความพึงพอใจของผู้ ใช้ บัณฑิต ที่มีต่ อบัณฑิต
×
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๓) การประเมิ น ความเพี ย งพอของอุป กรณ์ ครุ ภัณ ฑ์
×
×
×
×
×
หนัง สื อ และเอกสารประกอบการเรี ย นการสอน โดยให้
นักศึกษาและอาจารย์ผ้ สู อนเป็ นผู้ตอบแบบสอบถาม
ตัวบ่ งชีแ้ ละเป้ าหมาย

[๔๒]
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หมวดที่ ๘ กระบวนการการประเมินและปรั บปรุ งหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์ การสอน
๑.๑.๑ การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ ตอบของนักศึกษา
๑.๑.๒ การประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และขอคาแนะนา
๑.๑.๓ การสอบถามจากนักศึกษา
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
๑.๒.๑ ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้ าน เช่น กลวิธีการสอน การตรง
ต่อเวลา การชี ้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้ สื่อการสอน
๑.๒.๒ ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพื่อนร่วมงาน
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
๒.๑ ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษา
๒.๒ ประชุมผู้แทนนักศึกษากับผู้แทนอาจารย์
๒.๓ ประเมินโดยที่ปรึกษาหรื อผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร
๒.๔ ประเมินโดยผู้ใช้ บณ
ั ฑิตหรื อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องอื่นๆ
๓. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบง่ ชี ้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ข้ อ๗
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้ อย ๓ คนประกอบด้ วย อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร กรรมการประเมิน
คุณภาพภายในโดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี ้
ระดับ “ควรปรับปรุง” หมายถึง มีผลการดาเนินการไม่ครบ ๑๐ ข้ อแรก
ระดับ “ดี” หมายถึง มีผลการดาเนินการครบ ๑๐ ข้ อแรก
ระดับ “ดีมาก” หมายถึง มีผลการดาเนินการครบทุกข้ อ
ทังนี
้ ้มหาวิทยาลัยได้ กาหนดให้ ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ ทนั สมัยแสดงการปรับปรุง
ดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึก ษาเป็ นระยะๆอย่างน้ อยทุกๆ๓ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
๔.๑ มีการนาข้ อมูลจากรายงานผลการดาเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
๔.๒ อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินการประจาปี เสนอประธานหลักสูตร
๔.๓ ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดาเนินการหลักสูตร

[๔๓]

ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา

มคอ. ๒

[๔๔]

มคอ. ๒

[๔๕]

มคอ. ๒

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่ วยกิต
จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ค้ นคว้ า)
๓ (๓-๐-๖)

สวศท ๑๐๕ บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้ อม
ENGE 105 Integrating Health and Environment
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisites: No
แนวคิดสาหรับ “สุขภาพ” และ “สิ่งแวดล้ อม” มิตแิ ละระดับของสุขภาพ และปัจจัยที่กาหนดสุขภาพ
และสิ่งแวดล้ อมการปฏิรูประบบสุขภาพ การพัฒนาเชิง ยุทธศาสตร์ สาหรั บการเสริ มสร้ างสุขภาพและ
สิ่งแวดล้ อม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้ อม การวิจยั เชิงบูรณาการเพื่อสุขภาพ ตัวชี ้วัด
ความอยู่ดีมี สุข ระบบสารสนเทศเพื่ อเสริ ม สร้ างสุขภาพและสิ่ ง แวดล้ อม นโยบายสุขภาพสาธารณะ
กระบวนการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การดาเนินชีวิตเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้ อม เศรษฐกิจพอเพียง
เทคนิคการบูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้ อมความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพและสิ่งแวดล้ อมกับอาชีพ
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 ชีววิทยาสาระสาคัญ
๒ (๒-๐-๔)
SCBI 163 Essential Biology
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisites: No
แนวความคิดและวิธีการทางชีววิทยา สารอาหารและความเชื่อมโยงกับโรค เซลล์และพลังงาน
การสื่อสารของเซลล์ หลักการสืบทอดพันธุ์ศาสตร์ ของจุลชีพและเทคโนโลยีทนั สมัยที่เกี่ยวข้ อง เช่น รี คอม
บิแนนต์ ดีเอ็นเอ การบาบาดทางพันธุ์ศาสตร์ และกระบวนการจุลภาคดีเอ็นเอ กลไกและวิวฒ
ั นาการของ
มนุษย์ นิเวศวิทยา ประชากร ปัญหาสิ่งแวดล้ อมโลก และการอนุรักษ์
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.

[๔๖]

มคอ. ๒

วทคม ๑๖๑ เคมีท่ วั ไป
๓ (๓-๐-๖)
SCCH 161 General Chemistry
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisites: No
โครงสร้ างของอะตอม พันธะเคมี แก๊ สและทฤษฎีจลน์โมเลกุลของแก๊ ส สมดุลระหว่างวัฏภาค
สารละลายและคอลลอยด์ อุณหพลศาสตร์ เคมี จลนพลศาสตร์ เคมี สมดุลของไอออน 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 ฟิ สิกส์ พนี ้ ฐาน
๓ (๓-๐-๖)
SCPY 169 Elementary Physics
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisites: No
กลศาสตร์ ของการเคลื่อนที่ และการสมดุล งานและพลังงาน ความยืดหยุ่นของสาร กลศาสตร์ ของของไหล
และระบบไหลเวียนของโลหิตอุณหภูมิ ความร้ อน กฎของก๊ าซ และระบบหายใจ คลื่นและสมบัตขิ องคลื่น หู
และการได้ ยิน แสงและการมองเห็น ไฟฟ้า แม่เหล็ก ไฟฟ้าในร่างกาย และอิเล็กทรอนิกส์ อะตอม นิวเคลียส
และเวชศาสตร์ นิวเคลียร์
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 เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
๓ (๓-๐-๖)
SCMA 161 Technology in Daily Life
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisites: No
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความหมายและส่วนประกอบ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์
และซอฟท์ แวร์ โปรแกรมประยุกต์ด้านการสื่อสาร โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการข้ อมูล โปรแกรม
ประยุกต์ด้านการวัดและโปรแกรมประยุกต์ด้านแบบจาลอง การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์
การประมวลผลแบบกลุม่ เมฆ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
Information and communication technologies, meaning and component, computer
system, hardware and software, communication applications, data handling applications,

[๔๗]

มคอ. ๒

measurement applications and modelling application, computer security, cloud computing,
ethics and laws
วทคณ ๑๗๓ ซอฟต์ แวร์ คณิตศาสตร์ ขัน้ แนะนา
SCMA 173 Introduction to Mathematical Software

๓ (๒-๒-๕)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisites: No
ซอฟต์แวร์ คณิตศาสตร์ ขนแนะน
ั้
า การใช้ ซอฟต์แวร์ คณิตศาสตร์ ในหัวข้ อเชิงคณิตศาสตร์ และเชิง
สถิตดิ งั นี ้ เมทริกซ์ การหาคาตอบของระบบเชิงเส้ นของสมการ การวาดกราฟ การหาอนุพนั ธ์ การหาปริพนั ธ์
การวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานและสถิตศิ าสตร์ 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 การเรี ยนรู้ สารสนเทศพืน้ ฐาน
SCID 202 Basic Information Literacy

๑ (๑-๐-๒)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisites: No
อภิปรายความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน การใช้
สื่อสังคมออนไลน์ เช่น อีเมล์ ทวิตเตอร์ เฟสบุ๊ค และอื่นๆ เพื่อการติดต่อสื่อสารทังในเรื
้ ่ องงาน เรื่ องส่วน
ตัวอย่างปลอดภัย ตระหนักถึงผลกระทบจากกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องจากการประยุกต์ ใช้ การใช้ โปรแกรม
ส านัก งานและเทคโนโลยี ค ลาวด์ รวมถึ ง เทคนิ ค ต่า งๆ ในการสื บ ค้ น ฐานข้ อ มูล และอิ น เทอร์ เ น็ ต เพื่ อ
การศึกษาและการทางาน
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.

[๔๘]

มคอ. ๒

วจปส ๑๐๑ ประชากรและการพัฒนา
๒ (๒-๐-๔)
PRPR 101 Population and Development
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisites: No
แนวคิด ทฤษฎีประชากรและการพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรและการพัฒนาในมิติทาง
ประชากร สังคม และเศรษฐกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา ความยากจน การย้ ายถิ่นและความ
เป็ นเมือง ท้ องถิ่น สิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ การมีส่วนร่ วมของชุมชน สตรี นิยม การพัฒนาอนุ
ภูมิภาคลุม่ น ้าโขง วิเคราะห์และวิพากษ์ แนวทางการพัฒนา
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
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisites: No
ทฤษฎีด้านการพัฒนา ทฎษฎีความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ วิเคราะห์พฒ
ั นาการและทิศทางการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในเอเชีย การรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจของภูมิภาค อนุภมู ิภาคลุ่ม
แม่น ้าโขง ประชาคมอาเซียน เขตการค้ าเสรี อาเซียน-จีน การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึน้ ในด้ านเศรษฐกิจ
สังคม ประชากรและวัฒนธรรม วิพากษ์ อภิปราย และนาเสนอรายงาน
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 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ ทางวิชาการ ๑
LAEN 180 English for Academic Purposes I
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisites: No

๒ (๒-๐-๔)

[๔๙]

มคอ. ๒

คาศัพท์วิชาการ สานวน ไวยากรณ์ และภาษาที่ใช้ บอ่ ยในปริ บทสังคมวิชาการ ทักษะการสื่อสารที่
จาเป็ นในการสนทนากลุ่มย่อยการจาลองสถานการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับปริ บทมหาวิทยาลัยและวิชาการ การ
เขียนเชิงวิชาการเบื ้องต้ น การอ่านและการฟั งจากแหล่งข้ อมูลต่าง 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 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ ทางวิชาการ ๒
LAEN 181 English for Academic Purposes II

๒ (๒-๐-๔)

วิชาบังคับก่อน: ศศภอ ๑๘๐ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๑
Prerequisites: English for Academic Purposes I
กลยุทธ์ ที่สาคัญในทักษะการใช้ ภาษาทังสี
้ ่ การอ่านและการฟั งตัวบททางวิชาการ การพูดในเชิง
วิชาการและการเขียนระดับเรี ยงความ รวมทังทั
้ กษะย่อย คือ ไวยากรณ์ คาศัพท์วิชาการ การเขียนสรุป เน้ น
ภาษาอังกฤษที่ใช้ ในระดับอุดมศึกษา และเนื ้อหาเกี่ยวกับสังคมโลก
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 วรรณกรรมวิทยาศาสตร์ กับสังคม
LAEN 280 Science Fiction and Society

๒ (๒-๐-๔)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisites: No
การศึ ก ษาวรรณกรรมวิ ท ยาศาสตร์ ใ นรู ป แบบเรื่ อ งสัน้ และนวนิ ย ายเพื่ อ การตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อชุมชนและสังคมที่มนุษย์อาศัยอยู่ในฐานะสมาชิกคน
หนึง่ ของชุมชนและสังคมนัน้
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.

[๕๐]

มคอ. ๒

ศศภอ ๒๘๑ วิทยาศาสตร์ ด้านเสียงพูด
๒ (๒-๐-๔)
LAEN 281 The Science of Speech Sound
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisites: No
เสียงพูดของมนุษย์ รวมทังด้
้ านการเปล่งเสียง สรี ระด้ านเสียง ฟิ สิกส์ กลศาสตร์ การรับรู้ และการ
ประยุกต์ใช้
The human speech sounds, including the articulatory, the physiology, the physics, the
acoustics, the perception, and the application
ศศภอ ๓๘๐ การนาเสนอผลงานเป็ นภาษาอังกฤษ
๒ (๒-๐-๔)
LAEN 380 Academic Presentations in English
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisites: No
การนาเสนอผลงานในสาขาวิชาต่างๆ โดยใช้ ภาษาอังกฤษได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม การให้ ข้อมูล
อย่างชัดเจน น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพ ภาษาที่ใช้ ในการนาเสนอผลงาน การบรรยายข้ อมูลทางสถิติ กล
ยุทธ์ในการนาเสนอ และทักษะการวิจยั ซึง่ ช่วยส่งเสริมการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
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. หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ๘๕ หน่ วยกิต
จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ค้ นคว้ า)
๓ (๓-๐-๖)

วทคณ ๑๘๘ การวิเคราะห์ ข้อมูลสถิติ ๑
SCMA 188 Statistical Data Analysis I
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisites: No
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสารวจ: การสรุ ปในรู ปแบบกราฟและตัวเลข การแปลงข้ อมูลหนึ่งตัวแปร การ
ประเมินผลเชิงกราฟ และพี ้นฐานการวิเคราะห์เชิงถดถอยของข้ อมูลสองตัวแปร การคานวณความน่าจะเป็ น
ของการแจกแจงแบบปกติและการตรวจสอบความปกติ การออกแบบการทดลอง รู ปแบบต่างๆของการชัก
ตัวอย่างแบบสุ่ม ทฤษฎีขีดจากัดส่วนกลาง ช่วงความเชื่อมัน่ และการทดสอบสมมติฐานสาหรับค่าเฉลี่ยหนึ่ง
ค่า ค่าเฉลี่ยสองค่า และค่าความแปรปรวน การตรวจสอบข้ อสมมติ การอนุมานในกรณีค่าเฉลี่ยมากกว่าสอง
ค่า การวิเคราะห์ความแปรปรวน วิชานี ้จะใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูป SPSS ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ

[๕๑]

มคอ. ๒

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 การวิเคราะห์ ข้อมูลสถิติ ๒
SCMA 189 Statistical Data Analysis II
วิชาบังคับก่อน: วทคณ ๑๘๘ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ๑

๓ (๓-๐-๖)

Prerequisites: SCMA 188 Statistical Data Analysis I
ความน่าจะเป็ นการแจกแจงความน่าจะเป็ นแบบต่อเนื่อง และการแจกแจงเชิงวิยตุ การแจกแจงความ
น่าจะเป็ นร่ วม และการแจกแจงฟั งก์ ชันเชิงเดียวเช่น ฟั งก์ ขันเชิงเส้ นและฟั งก์ ชันกาลังสองของตัวแปรสุ่ม ค่า
คาดหมายเชิงคณิตศาสตร์ แบบจาลองความน่าจะเป็ นเชิงวิยตุ รวมถึงค่าเฉลี่ย และค่าความแปรปรวน ฟั งก์ชนั
ตัวแปรสุ่ม การอนุมานค่าสัดส่วน การแจกแจงเอฟ และไคสควร์ การอนุมานค่าความแปรปรวนแบบหนึ่งค่า
และสองค่า ภาวะรูปสนิทดี การทดสอบความเป็ นอิสระ และความเป็ นเอกพันธ์
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 พีชคณิตเชิงเส้ น
SCMA 259 Linear Algebra

๓ (๓-๐-๖)

วิชาบังคับก่อน: วทคอ ๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒
Prerequisites: SCIM 102 Mathematics II
ปริ ภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้ น ปริ ภูมิผลคูณภายใน ภาพฉายบนปริ ภูมิย่อย ค่ากาลังสองน้ อย
ที่สุด ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ ลกั ษณะเฉพาะ รู ปแบบดิจิตลั ไลเซชั่นและจอร์ แดน ปริ ภูมิเวกเตอร์
เชิงซ้ อน การแยกค่าเอกฐาน ตัวผกผันเทียม ระบบสมการอนุพนั ธ์เชิงเส้ น

[๕๒]

มคอ. ๒

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
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisites: No
ผิวกาลังสอง ฟั งก์ชนั หลายตัวแปร ลิมิต ภาวะต่อเนื่อง อนุพนั ธ์ยอ่ ย จาโคเบียน ค่าสูงสุดและต่าสุด
ตัวคูณลากรานจ์ อนุกรมเทย์เลอร์ ปริ พนั ธ์ตามเส้ น ปริ พนั ธ์สองชัน้ ปริ พนั ธ์หลายชัน้ ปริ พนั ธ์หลายชันโดย
้
พิกดั ทรงกระบอกและพิกดั ทรงกลม ปริพนั ธ์ตามผิว
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 สถิตเิ ชิงคณิตศาสตร์
๔ (๓-๒-๗)
SCMA 286 Mathematical Statistics
วิชาบังคับก่อน: วทคณ ๑๘๘ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ๑, วทคอ ๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑
Prerequisites: SCMA 188 Statistical Data Analysis I, SCIM 101 Mathematics I
ทฤษฎีความน่าจะเป็ น การแจกแจงหนึ่งตัวแปรแบบพิเศษ การแจกแจงหลายตัวแปร การแจกแจง
ตามขอบและการแจกแจงอย่างมีเงื่ อนไข การแนะนากระบวนการสโทแคสติก ลูกโซ่แบบมาร์ คอฟ ค่า
คาดหมาย และฟั งก์ชนั ก่อกาเนิดของฟั งก์ชนั ตัวแปรสุ่ม และอนุพนั ธ์การแจกแจง ผลบวกสุ่ม การลู่เข้ าของ
ลาดับสุม่ การแจกแจงการชักตัวอย่าง วิธีพื ้นฐานของการประมาณ การประมาณค่าความควรจะเป็ นสูงสุด
และการประมาณค่าแบบจาลองพหุคณ
ู การไม่เอนเอียง และความต้ องกัน การแนะนาทฤษฎีการตัดสินใจ
วิธีการมินิแมกซ์ และเบส์ โครงสร้ างของกฎมินิแมกซ์ และเบส์ กฎชันบริ
้ บรู ณ์ การประมาณค่าแบบจุดและ
แบบช่วงในปัญหาการตัดสินใจ และการทดสอบสมมติฐานในปัญหาการตัดสินใจ

[๕๓]

มคอ. ๒

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
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisites: No
หัวข้ อของวิชานี ้รวมถึงฟั งก์ชนั และกราฟ ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพนั ธ์และการหาปริ พนั ธ์
ฟั งก์ชนั อดิศยั เวกเตอร์ เมตริ กซ์ ระบบสมการเชิงเส้ นและวิธีหาผลเฉลย ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์
ลักษณะเฉพาะ จานวนเชิงซ้ อน
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
วิชาบังคับก่อน: วทคอ ๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑
Prerequisites: SCIM 101 Mathematics I
เวกเตอร์ ฟั งก์ชนั หลายตัวแปร สมการเชิงอนุพนั ธ์อนั ดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญอันดับสอง
ลาดับและอนุกรม และเทคนิคการหาปริพนั ธ์ขนสู
ั้ ง
Vectors; Functions of several variables; First-order differential equations; Second-order
ordinary differential equations; Sequences and series; Advanced integration techniques.
วทคอ ๑๐๓ การคานวณทางวิทยาศาสตร์ เบือ้ งต้ น
SCIM 103
Introduction to Scientific Computing
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisites: No

๓ (๓-๐-๖)

[๕๔]

มคอ. ๒

ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการคานวณทางวิทยาศาสตร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแสดงผล
ในรู ปของตัวเลขในคอมพิวเตอร์ ชนิดข้ อมูลสเกลาร์ ตวั แปรและค่าคงที่แนวทางในการตังชื
้ ่อตัวแปร คาสัง่
การทางานแบบต่างๆการดาเนินการทางคณิตศาสตร์ และตรรกะ การรับค่าจากแป้นพิมพ์และแสดงค่าออก
ทางหน้ าจอ เขียนโปรแกรมอย่างง่าย เช่นโปรแกรมเชิงเส้ น การใช้ เงื่อนไขอาร์ เรย์การใช้ คาสัง่ วนซ ้า การใช้
ไฟล์ การพลอตข้ อมูล; การเขียนฟั งก์ชนั และซับรูทีน การออกแบบโปรแกรมการเขียนโปรแกรมที่มีโครงสร้ าง
ที่ดี เทคนิคการแก้ จุดบกพร่ อง การประยุกต์ใช้ งานทางวิทยาศาสตร์ ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแก้
สมการไม่เชิงเส้ นการหาปริ พนั ธ์เชิงตัวเลขการวิเคราะห์ข้อมูลการพล๊ อตข้ อมูลและการปรับให้ เรี ยบจาลอง
ระบบทางฟิ สิกส์เคมีและ/หรื อทางคณิตศาสตร์ อย่างง่าย
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
SCIM 201

สมการเชิงอนุพันธ์ สามัญและผลการแปลงทางคณิตศาสตร์
Ordinary Differential Equations and Mathematical Transforms

๓ (๓-๐-๖)

วิชาบังคับก่อน: วทคอ ๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒
Prerequisites: SCIM 102 Mathematics II
สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญที่มีสมั ประสิทธิ์เป็ นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ อนุกรมฟูริเยร์
การแปลงฟูริเยร์ การแปลงลาปลาซ การแปลงแซด
Ordinary differential equations with variable coefficients; Systems of ordinary differential
equations; Fourier series; Fourier transforms; Laplace transforms; Z-transforms.
วทคอ ๒๐๒ แคลคูลัสขัน้ สูง
SCIM 202
Advanced Calculus
วิชาบังคับก่อน: วทคอ ๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒
Prerequisites: SCIM 102 Mathematics II

๓ (๓-๐-๖)

[๕๕]

มคอ. ๒

สมการเชิงอนุพนั ธ์ลาดับแรกสมการเชิงอนุพนั ธ์เชิงเส้ นที่มีสมั ประสิทธิ์เป็ นค่าคงที่ การหาคาตอบ
ในรู ปของอนุกรมยกกาลัง อนุกรมฟูริเยร์ สมการเชิงอนุพนั ธ์ ย่อย แกรเดียน อนุพนั ธ์ บอกทิ ศทาง การหา
ค่าสูงสุดและต่าสุด ปริ พนั ทธ์สองหรื อสามชัน้ การหาปริ พนั ธ์ตามเส้ นและพื ้นผิว ทฤษฎีบทของกรี น ทฤษฎี
บทไดเวอร์ เจนซ์และทฤษฎีบทสโตกส์ ไดเวอร์ เจนซ์และ เคอร์ อิสระของเส้ นทาง
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
SCIM 203

สมการเชิงอนุพันธ์ ย่อยสาหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
Partial Differential Equations for Engineers and Scientists

๓ (๓-๐-๖)

วิชาบังคับก่อน: วทคอ ๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒
Prerequisites: SCIM 102 Mathematics II
ความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ยวกับเรื่ องของสมการเชิงอนุพนั ธ์ย่อย: สมการอันดับที่หนึ่ง (เชิงเส้ นและไม่เชิง
เส้ น) สมการความร้ อนสมการคลื่นและสมการลาปาส ตัวอย่างของสมการไม่เชิงเส้ นของแต่ละประเภท
คุณสมบัติเชิงคุณภาพของคาตอบ วิธีการปั ญหาแบบไฮเพอร์ โบลิก วิธีแก้ ปัญหาค่าขอบเขตและค่าเริ่ มต้ น
โดยใช้ การแยกของตัวแปรและการขยายของฟั งก์ชนั ลักษณะเฉพาะวิธีการแก้ ปัญหาเชิงตัวเลขบางวิธี
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
SCIM 204

การวิจัยดาเนินการ
Operations Research

๓ (๓-๐-๖)

วิชาบังคับก่อน: วทคอ ๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒
Prerequisites: SCIM 102 Mathematics II
วัตถุประสงค์ ของการวิจัยดาเนินงาน ภาพรวมของความสาคัญของปั ญหาต้ นแบบ: สินค้ าคงคลัง
แถวคอย การบริ หารจัดการโครงการ แบบจาลอง และโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ การสร้ างตัวแบบโปรแกรม
เชิงเส้ น เทคนิคในการหาคาตอบ และการวิเคราะห์หลังจาก การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการแก้ ปั ญหา
โปรแกรมเชิงเส้ น และ กรณีศกึ ษา ทฤษฎีเกม

[๕๖]

มคอ. ๒

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 คณิตศาสตร์ สาหรั บการเงินและเศรษฐศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
SCIM 205
Mathematics for Finance and Economics
วิชาบังคับก่อน: วทคอ ๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒ ,วทคณ ๑๘๙ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ๒
Prerequisites: SCIM 102 Mathematics II , SCMA 189 Statistical data analysis II
ทฤษฎีดอกเบี ้ยเบื ้องต้ น ความน่าจะเป็ นและตัวแปรสุม่ แบบปกติ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อขายและ
การแลกเปลี่ยนเงินตรา การเดินแบบสุ่มและการเคลื่อนที่แบบบราวน์ สัญญาการรับประกันการลงทุน สมการ
แบล็คโชลส์
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 การจาลองสายโซ่ อุปทาน และการหาคาตอบที่ดีท่ สี ุด
๓ (๓-๐-๖)
SCIM 206
Supply Chain Modelling and Optimization
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisites: No
แนวคิดหลักและกิ จกรรมในด้ านของโลจิสติก และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน บทบาทในการสร้ าง
แบบจ าลองทางอุต สาหกรรมและการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ทัก ษะพื น้ ฐานในการวิ เ คราะห์ จ าแนกและการ
แก้ ปัญหาเกี่ยวกับองค์ประกอบพื ้นฐานของระบบสินค้ าคงคลังทั ้งในกรณีสนิ ค้ าชนิดเดียวและแบบสินค้ าหลาย
ชนิ ด โดยใช้ แ บบจ าลองเชิ ง ก าหนดได้ และแบบจ าลองรู ป แบบสุ่ม เทคนิ ค การพยากรณ์ แ ละการปฏิ บัติ
กรณีศกึ ษา
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 การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
SCIM 301
Numerical Analysis
วิชาบังคับก่อน: วทคอ ๑๐๓ การคานวณทาวิทยาศาสตร์ เบื ้องต้ น
Prerequisites: SCIM 103 Introduction to Scientific Computing

๓ (๓-๐-๖)

[๕๗]

มคอ. ๒

การวิเ คราะห์ ค่าคลาดเคลื่ อน ผลเฉลยของสมการไม่เชิ ง เส้ น การประมาณค่าในช่วงและการ
ประมาณค่าพหุนาม ฟิ ตติ ้งเส้ นโค้ ง ระบบสมการเชิงเส้ น ผลการแปลงฟูเรี ยร์ แบบเร็ว ผลเฉลยเชิงตัวเลขของ
สมการเชิงอนุพนั ธ์ การประยุกต์ในการวิจยั
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
SCIM 302

กระบวนการสโทแคสติก และการประยุกต์ ในอุตสาหกรรม
Stochastic Processes and Applications in Industry

๓(๓-๐-๖)

วิชาบังคับก่อน: วทคณ ๑๘๙ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ๒
Prerequisites: SCMA 189 Statistical Data Analysis II
ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับกระบวนการสุม่ และตัวอย่างการประยุกต์ใช้ งานเชิงอุตสาหกรรม กระบวน
เกาส์เซียน กระบวนการมาร์ คอฟ ในเวลาแบบไม่ตอ่ เนื่อง มาร์ ติงเกลในเวลาแบบไม่ตอ่ เนื่องกระบวนการ
ปั วร์ ซ อง และกระบวนการมาร์ คอฟในเวลาแบบต่อเนื่ อง ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ ในทางการเงิ นและ
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
SCIM 303

สัมมนา
Seminar

๑ (๑-๐-๒)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisites: No
การนาเสนอและอภิปรายเกี่ยวกับบทความทางวิชาการในคณิตศาสตร์ อตุ สาหกรรมโดยนักศึกษา
ในห้ องสัมมนาทางวิชาการ นักเรี ยนจะได้ รับอิสระในการเลือกหัวข้ อของตนเอง แต่อาจารย์ผ้ สู อนอาจจะ
เสนอรายการของหัวข้ อที่นา่ สนใจ
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.

[๕๘]

มคอ. ๒

วทคอ ๓๐๔ การทาให้ เครื อข่ ายดีท่ สี ุด
๓ (๓-๐-๖)
SCIM 304
Network Optimization
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisites: No
คานิยามพื ้นฐานและการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีกราฟในการออกแบบเครื อข่ายและการวิเคราะห์ การจัด
เวลาและทรั พยากรในการทางาน การออกแบบสิ่งอานวยความสะดวกและปั ญหาการจัดสรรต่างๆ แนวคิด
พื ้นฐานของเครื อข่ายการทางานที่ได้ ผลลัพธ์ สงู สุด ทฤษฎีบทการตัดที่น้อยที่สดุ รู ปแบบการทางานที่เป็ นไปได้
ในเครื อข่ายและขัน้ ตอนวิธี ขัน้ ตอนวิธีการจับคู่สูงสุดในกราฟสองฝ่ าย โครงการและการวางแผน: วิธีการ
เส้ นทางวิกฤตและการประเมินผลโครงการและเทคนิคการทบทวน ปั ญหาการจัดสรรทรั พยากรและข้ อจากัด
ด้ านเวลา
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 การจาลองโลจิสติกส์ และการหาคาตอบที่ดีท่ สี ุด
๓ (๓-๐-๖)
SCIM 305
Logistics Modelling and Optimization
วิชาบังคับก่อน: วทคอ ๒๐๖ การจาลองสายโซ่อปุ ทาน และการหาคาตอบดีที่สดุ
Prerequisites: SCIM206 Supply Chain Modelling and Optimization
ทักษะที่จาเป็ นในการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สดุ เกี่ ยวกับการออกแบบคลังสินค้ าและการดาเนินการ
แนวคิดพื ้นฐานของตัวแบบคลังสินค้ าและกระบวนการ การตัดสินใจเกี่ยวกับการออกแบบ นโยบายและการ
ดาเนินการในคลัง และผลกระทบของการไหลของสินค้ า การตัดสินใจด้ านการออกแบบเกี่ ยวกับแผนผั งของ
คลัง และกลไกการขนส่งในการจัดเก็บและจาหน่าย การตัดสินใจด้ านนโยบายเกี่ยวกับการหาที่ตั ้งและพื ้นที่
การจัดเก็บการตัดสินใจในการดาเนินการในการวางแผนการจัดเก็บและจาหน่าย รวมทั ้งการประกอบสินค้ า
ระบบสาหรับการจัดการคุณภาพในการไหลของวัสดุ และการวิเคราะห์การประสานงานระหว่างฝ่ ายโลจิสติกส์
และฝ่ ายผลิต การศึกษาปั ญหาที่ตั ้งของโรงงานและการประเมินตัวแบบของที่ตั ้งของโรงงานหลายแห่ง การใช้
ขั ้นตอนวิธีฮิวริ สติกในการหาคาตอบเหมาะสุด กรณีศกึ ษา
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

[๕๙]

มคอ. ๒

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
SCIM 307

ทฤษฎีการควบคุม และการหาคาตอบที่ดีท่ สี ุด
Control Theory and Optimization

๓ (๓-๐-๖)

วิชาบังคับก่อน: วทคอ ๒๐๓ สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ยสาหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
Prerequisites: SCIM 203 Partial Differential Equations for Engineers and Scientists
การควบคุม การสังเกต และการมีเสถียรภาพสาหรับระบบเชิงเส้ นและไม่เชิงเส้ น เกณฑ์ของคาล
มาน และไนควิสต์ วิธีบนโดเมนความถี่ ฟั งก์ชนั ไลปูนอฟ
Controllability, observability, and stabilization for linear and nonlinear systems. Kalman
and Nyquist criteria. Frequency domain methods, Liapunov functions.
วทคอ ๔๐๑ การคานวณทางวิทยาศาสตร์
SCIM 401
Scientific Computing (311828)
วิชาบังคับก่อน: วทคอ ๑๐๓ การคานวนทางวิทยาศาสตร์ เบื ้องต้ น

๓ (๓-๐-๖)

Prerequisites: SCIM 103 Introduction to Scientific Computing
ภาษาโปรแกรมฟอร์ แทรน 95 รวมทัง้ การคานวณเลขคณิต โครงสร้ างการเลือกและโครงสร้ าง
การทาซ ้า การควบคุมความเที่ยง ไอ/โอ จัดรู ปแบบ การประมวลผลแถวลาดับ กระบวนคาสัง่ และโมดุล
การออกแบบโปรแกรมและการแก้ จดุ บกพร่อง วิธีเชิงตัวเลขและการทาให้ เกิดผลโดยใช้ คอมพิวเตอร์ ที่รวม
การวิ เ คราะห์ แ ละการควบคุม ค่า คลาดเคลื่ อ น ผลเฉลยของสมการไม่ เ ชิ ง เส้ น และการวิ เ คราะห์ ค่า
คลาดเคลื่อน ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้ นด้ วยวิธีโดยตรง การประมาณค่าในช่วงเชิงตัวเลขและการหา
ปริพนั ธ์ ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญเบื ้องต้ น
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.

[๖๐]

มคอ. ๒

วทคอ ๔๐๒ การจาลองเชิงอุตสาหกรรม และการหาคาตอบที่ดีท่ สี ุด
๓ (๓-๐-๖)
SCIM 402
Industrial Modelling and Optimization
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisites: No
การพัฒนาทักษะในการสร้ างและการใช้ แบบจาลองโปรแกรมเชิงเส้ นสาหรับปั ญหาอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ เช่น การจัดตารางเที่ยวบิน ระบบการติดต่อสื่อสาร ข่ายงานแจกแจง การวางแผนการผลิต
ระบบการป้องกันสงคราม การจาลองทางสิ่งแวดล้ อม การบริหารทรัพยากร และอื่นๆ ปัญหาเหล่านี ้มีความ
ยากในการคานวณ แต่ผลเฉลยที่ได้ รับการปรับปรุงให้ ดีขึ ้นแล้ วนันมี
้ ผลกระทบสาคัญต่อการแข่งขันและการ
เจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การจาลองของตัวแปรทวิภาคและเชิงจานวนเต็ม และการหา
ผลเฉลยของปั ญ หาโปรแกรมเชิ ง เส้ น เชิ ง จ านวนเต็ม ผสม (MILP) โดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ เทคนิ ค การ
โปรแกรมเชิงจานวนเต็ม เช่น ขันตอนวิ
้
ธีแตกกิ่ง การผ่อนคลายแบบลากรานจ์ ฮิวริ สติกปั ดเศษแอลพี และ
ขันตอนวิ
้
ธีการไฮบริด กรณีศกึ ษา
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 การหาคาตอบที่ดีท่ สี ุดเชิงตัวเลข
๓ (๓-๐-๖)
SCIM 403
Numerical Optimization
วิชาบังคับก่อน: วทคอ ๒๐๒ แคลคูลสั ขันสู
้ ง
Prerequisites: SCIM 202 Advanced Calculus
ตัวแบบเหมาะสุด เทคนิคการค้ นหาหนึ่งมิติ เทคนิคเหมาะสุดไร้ เงื่ อนไขสาหรับฟั งก์ ชนั หลายตัว
แปรรวมทังวิ
้ ธีการค้ นหาโดยใช้ ค่าของฟั งก์ชนั อย่างเดียว วิธีการลดชันที่สุด วิธีของนิวตัน วิธีควอสิ -นิวตัน
วิธีคอนจูเกตเกรเดียนต์ วิธีการค้ นหาเชิงแนวเส้ นแบบแม่นยาและไม่แม่นยา การลู่เข้ าและอัตราการลู่เข้ า
เทคนิคการหาค่าที่ดีที่สดุ ตามเงื่อนไขจากัดรวมทังตั
้ วคูณลากรานจ์ เงื่อนไขคุนห์ -ทัคเคอร์ สาหรับการหาค่า
เหมาะที่สดุ วิธีฟังก์ชนั พินลั ทิ เทคนิคการโปรแกรมกาลังสอง เทคนิคการโปรแกรมกาลังสองเชิงลาดับ การ
โปรแกรมเชิงพลวัต วิธีขยายและจากัดเขต

[๖๑]

มคอ. ๒

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, KuhnTucker optimality conditions, penalty function methods, quadratic programming techniques,
sequential quadratic programming technique. Dynamic programming. Branch and bound
methods.
วทคอ ๔๐๔ การจาลองคณิตศาสตร์ ประยุกต์ ในกระบวนการอุตสาหกรรม
SCIM 404 Applied Mathematical Modelling in Industrial Processes

๓ (๓-๐-๖)

วิชาบังคับก่อน: วทคอ ๒๐๒ แคลคูลสั ขันสู
้ ง
Prerequisites: SCIM 202 Advanced Calculus
หลักการขันสู
้ งในการสร้ างแบบจาลองตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ที่ใช้ อธิบายระบบและกระบวนการ
ทางอุตสาหกรรม การแยกประเภทของแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ และการสร้ างแบบจาลอง แบบจาลอง
ทางคณิ ตศาสตร์ ของระบบเชิ ง กล แบบจ าลองทางคณิ ตศาสตร์ ของระบบไฟฟ้า และแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ ของระบบของไหลและความร้ อน พร้ อมด้ วยตัวอย่างจากภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
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 การจาลองสโทแคสติกไดนามิก และการหาคาตอบที่ดีท่ สี ุด
SCIM 405
Dynamic and Stochastic Modelling and Optimization
วิชาบังคับก่อน: วทคอ ๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒

๓ (๓-๐-๖)

วทคณ ๑๘๙ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ๒
Prerequisites: SCIM 102 Mathematics II
SCMA 189 Statistical data analysis II
ระบบสโทแคสติกไดนามิก และ เครื่ องมือที่สามารถนาไปใช้ ศึกษาปั ญหาที่ซบั ซ้ อนในการจาลอง
ตัวแบบทางอุตสาหกรรมและการหาคาตอบที่ดีที่สดุ การโปรแกรมไดนามิกตรวจสอบแนวคิดพื ้นฐาน การ
ประยุกต์ ตัวแบบ และ ขันตอนวิ
้
ธี ด้ วยผลเฉลยที่ดีที่สุด สาหรับการประยุกต์ใช้ ในงานที่เกี่ยวข้ อง ตัวแบบ

[๖๒]

มคอ. ๒

แถวคอยแนวคิดพื ้นฐานชนิดต่างๆของตัวแบบแถวคอย ข้ อดีข้อเสียและผลเฉลยที่ดีที่สดุ การประมวลผลตัว
แบบเชิ ง อุตสาหกรรมที่ ส ามารถนาไปใช้ ในการศึกษาระบบที่ ซับซ้ อนได้ การสร้ างแบบจ าลองเพื่ อการ
ประมวลผลต้ องอาศัยส่วนประกอบที่สาคัญสามส่วนคือ การสร้ างอินท์พุตเพื่อให้ ระบบสมบูรณ์สามารถ
ดาเนินการได้ ขันตอนการด
้
าเนินการซึ่งเก็บรายการปลีกย่อยที่เกิดขึ ้นในระบบ และการวิเคราะห์เอาท์พุต
เพื่อเสริ มสร้ างประสิทธิผลของการดาเนินการของระบบ ทักษะที่จาเป็ นในการวิเคราะห์ การพัฒนาตัวแบบ
และการนาไปใช้ ประโยชน์ เทคนิคและวิธีการสาหรับการหาคาตอบที่ดีที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพของการ
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
SCIM 406
Production Planning and Management
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

๓ (๓-๐-๖)

Prerequisites: No
จุดมุง่ หมายของวิชานี ้ เพื่อสร้ างเสริมทักษะความต้ องการทางการติดตามขอบเขตของการวางแผน
และการจัดการการตัดสินในที่เกิดขึ ้นในระบบอุตสาหกรรมการผลิต จุดประสงค์หลักของระบบอุตสาหกรรม
การผลิตคือการผลิตผลิตภัณฑ์ตามเวลา ซึ่งเป็ นข้ อจากัดในขณะที่จะต้ องคานึงถึงการลดต้ นทุน ระบบ
อุตสาหกรรมการผลิตชนิดต่างๆจะถูกนามาศึกษา รวมถึง ตารางแบบเครื่ องจักรเดียวตารางเครื่ องจักรแบบ
คูข่ นานและ การไหลของงานร้ านค้ า

[๖๓]

มคอ. ๒

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
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisites: No
การตรวจสอบภายใต้ การดูแลของปั ญหาที่สาคัญทางด้ านอุตสาหกรรมซึ่งเกี่ยวข้ องกับการสร้ าง
แบบจาลอง การเก็บรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์ การประมาณค่าพารามิเตอร์ การพัฒนากลยุทธ์เพื่อ
หาผลลัพธ์ ที่ดีที่สุดที่สอดคล้ องกับฟั งก์ ชันวัตถุประสงค์ตามที่ผ้ ูใช้ กาหนดที่อาจมีหนึ่งหรื อมากกว่าหนึ่ง
การบูรณาการของกระบวนการต่างๆที่เรี ยนรู้ การเรี ยนรู้และปฏิบตั จิ ริงในโรงงาน 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 การฝึ กงานทางคณิตศาสตร์ อุตสาหการ
๓ (๐-๖-๐)
SCIM 408 Internship in Industial Mathematics
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisites: No
การฝึ กงานในโรงงานหรื อสถานประกอบการที่นกั ศึกษาสนใจ ภายใต้ การแนะนาและควบคุมของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
Internship in the factory under guidance of the advisors.
วทคอ ๒๑๑ การจาลองเลียนแบบ
SCIM 211

Simulation Modelling

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisites: No

๓ (๓-๐-๖)

[๖๔]

มคอ. ๒

ความสาคัญของการจาลอง แบบจาลองตัวอย่าง การสร้ างตัวเลขแบบสุ่ม การจาลองตัวแปรสุ่ม
การจ าลองมอนติคาร์ โล แบบจ าลองการป้อนข้ อมูล การวิเคราะห์ ผลการจ าลอง ลูกโซ่ม าร์ คอร์ ฟ และ
เหตุการณ์ไม่ตอ่ เนื่อง การจาลองเหตุการณ์ไม่ตอ่ เนื่อง เทคนิคการลดความแปรปรวน การตรวจสอบความ
ถูกต้ องของแบบจาลอง เทคนิคทางคอมพิวเตอร์ สาหรับการจาลอง
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 ๖หน่ วยกิต
วทคอ ๒๐๗
SCIM 207

องค์ ประกอบของระบบบัญชี
Elements of Accounting

จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ค้ นคว้ า)
๓ (๓-๐-๖)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisites:No
การแนะนาการใช้ บญ
ั ชีในกระบวนการตัดสินใจ ข้ อมูลไม่เที่ยงตรงที่มีผลต่อการวางแนวจากผู้ใช้ ซึ่ง
ตรงข้ ามกับการวางแนวจากผู้จดั เตรี ยม การระบุบทบาทของการบัญชีในสังคม บั ญชีเบื ้องต้ นและคาศัพท์
ทางธุรกิจ แนวคิดเบื ้องหลังข้ อมูลทางการเงิน การบัญชีที่รับรองทัว่ ไป การวิเคราะห์และการแปลผลของงบ
การเงินของเจ้ าของแต่เพียงผู้เดียวและบริษัท
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
SCIM 208

วิธีการเชิงคณิตศาสตร์
Mathematical Methods

วิชาบังคับก่อน: วทคอ ๒๐๒ แคลคูลสั ขันสู
้ ง
Prerequisites: SCIM 202 Advanced Calculus

๓ (๓-๐-๖)

[๖๕]

มคอ. ๒

การวิเคราะห์เชิงซ้ อนฟั งก์ชันของตัวแปรเชิงซ้ อน ฟั งก์ชนั วิเคราะห์ ทฤษฏีบทโคชีและทฤษฏี บท
ปริ พนั ธ์ โคชี อนุกรมเทย์เลอร์ และอนุกรมลอเรน และทฤษฏีบทส่วนตกค้ าง ผลการแปลงลาปลาซและผล
การแปลงลาปลาซผกผันสมบัตผิ ลการแปลง การใช้ ผลการแปลงแก้ ปัญหาสมการเชิงอนุพนั ธ์ สังวัฒนาการ
และผลเฉลยของบางสมการเชิงปริ พนั ธ์ -อนุพนั ธ์ระบบสตูม-ลียวู ีลการกระจายฟั งก์ชนั เชิงตังฉาก
้
อนุกรมฟู
เรี ยร์ วางนัยทัว่ ไป ฟั งก์ชนั พิเศษรวมถึงฟั งก์ขนั เบสเซิลและฟั งก์ชนั เบสเซิลแบบดัดแปลง โพลิโนเมียลเลอช็
องดร์ และวิธีฟังก์ชนั กรี น
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
SCIM 209

ตัวแบบเชิงความน่ าจะเป็ นในการวิจัยดาเนินการ
Probabilistic Models in Operations Research

๓ (๓-๐-๖)

วิชาบังคับก่อน: วทคณ ๑๘๙ การวิเคราห์ข้อมูลสถิติ ๒
Prerequisites: SCMA 189 Statistical Data Analysis II
การแนะนาเบื อ้ งต้ นเกี่ ยวกับ แบบความน่าจะเป็ นที่ ใช้ ใ นการตรวจสอบการท างานของระบบ
อุต สาหกรรม กระบวนการนับ เบื อ้ งต้ น กระบวนการปั ว ซง ลูก โซ่ ม าร์ ค อฟแบบเป็ น คาบเวลาและ
แบบต่อเนื่อง การใช้ เครื่ องมือเหล่านี ้ในเพื่อสร้ างตัวแบบของแถวคอย ตัวแบบสินค้ าคงคลัง การทางานของ
กระบวนการ และความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ตา่ งๆ
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.
หรื อ นั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กเรี ย นวิ ช าใดๆ ก็ ไ ด้ ที่ เ ปิ ดสอนในมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล หรื อ
สถาบันการศึกษาทังในและต่
้
างประเทศโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และไม่ขดั ต่อระเบียบของ
มหาวิทยาลัยมหิดล

[๖๖]
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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

[๖๗]
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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 longhaul 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

[๖๘]
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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.

[๖๙]

INDE6000

Production Planning and Management

มคอ. ๒

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

[๗๐]

มคอ. ๒

[๗๑]

ภาคผนวก ข
 รายละเอียดอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
 รายละเอียดอาจารย์ประจาหลักสูตร
 รายละเอียดอาจารย์ผ้ ปู ระสานงานหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยเคอร์ ติน

มคอ. ๒

[๗๒]

มคอ. ๒

[๗๓]

มคอ. ๒

อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
๑. ชื่อ อ.ดร. มีโชค ชูดวง

คุณวุฒิ
Ph.D.
M.Sc.
วท.บ.

สาขาวิชา
Applied Mathematics
Computer Science
คณิตศาสตร์

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
Curtin University of Technology, Australia
Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ./ค.ศ.
2003
1997
๒๕๓๗

สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
Finite Element Method, Optimization Techniques.
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ได้ รับการตีพมิ พ์ เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้
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 การจาลองสายโซ่อปุ ทาน และการหาคาตอบที่ดีที่สดุ
SCIM305
Supply Chain Modelling and Optimization
วทคอ ๓๐๖ การทาให้ เครื อข่ายดีที่สดุ
SCIM306
Network Optimization
วทคอ ๓๐๗ การจาลองโลจิสติกส์ และการหาคาตอบที่ดีที่สดุ
SCIM307
Logistic Modelling and Optimization
วทคอ ๔๐๒ การจาลองเชิงอุตสาหกรรม และการหาคาตอบที่ดีที่สดุ
SCIM 402
Industrial Modelling and Optimization

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

[๗๔]

วทคอ ๔๐๔
SCIM 404
วทคอ ๔๐๕
SCIM 405

มคอ. ๒

การจาลองสโทแคสติกไดนามิก และการหาคาตอบที่ดีที่สดุ
Dynamic and Stochastic Modelling and Optimization
การหาคาตอบที่ดีที่สดุ เชิงตัวเลข
Numerical Optimization

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

๒. ชื่อ อ.ดร. อุมาพร นันตาปลูก

คุณวุฒิ
Ph.D.
M.Sc.
วท.บ.

สาขาวิชา
Computational and Applied
Mathematics
Computational and Applied
Mathematics
คณิตศาสตร์

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
พ.ศ./ค.ศ.
Old Dominion University, USA
2013
Old Dominion University, USA

2009

มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๕๔๘

สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
Applied Mathematical Physics: Quantum Mechanics, Light Scattering, Resonances,
Refractive Index Profiles, Scattering Potential Profiles.
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ได้ รับการตีพมิ พ์ เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการ
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, 338418, 2016.
๓. Umaporn Nuntaplook, John A. Adam, Scalar Wave Scattering By Two-layer Radial
Inhomogeneities, Applied Mathematics E-Notes, Volume 14, 185-192, 2014.

[๗๕]
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๓. ชื่อ อ.ดร. ธิตค
ิ ม พัวพันสวัสดิ์

คุณวุฒิ
Ph.D.
วท.บ.

สาขาวิชา
Applied Mathematics
คณิตศาสตร์

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
Curtin University of Technology, Australia
มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ./ค.ศ.
2006
๒๕๔๐

สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
Mathematical Modelling in Biomedical Engineering and Civil Engineering.
ผลงานวิจัยหรื อผลงานทางวิชาการที่ได้ รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้
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
SCIM 101
Mathematics I
วทคอ ๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒
SCIM 102
Mathematics II
วทคอ ๑๐๓ การคานวณทางวิทยาศาสตร์ เบื ้องต้ น
SCIM 103
Introduction to Scientific Computing
วทคอ ๓๐๑ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
SCIM301
Numerical Analysis
วทคอ ๓๐๔ สัมมนา
SCIM 304
Seminar
วทคอ ๔๐๑ การคานวณทางวิทยาศาสตร์
SCIM 401
Scientific Computing

๔ (๔-๐-๘)
๔ (๔-๐-๘)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๑-๐-๒)
๓ (๓-๐-๖)

[๗๖]

วทคอ ๔๐๗
SCIM 407

มคอ. ๒

โครงงานเชิงอุตสาหกรรม
Industrial Project

๓ (๐-๖-๐)

๔. ชื่อ อ.ดร. ณัฐนรงค์ ขจรศักดิ์สุเมธ

คุณวุฒิ
Ph.D.
M.SC
วท.บ.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา

สถาบัน
Mathematics and Statistics Curtin University of Technology,
Australia
Industrial Mathematics
University of Kaiserslautern, Germany
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ./ค.ศ.
2014
2009
๒๕๔๖

สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
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 Integrodifferential 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
SCIM 101
วทคอ ๑๐๒
SCIM 102

คณิตศาสตร์ ๑
Mathematics I
คณิตศาสตร์ ๒
Mathematics II

๔ (๔-๐-๘)
๔ (๔-๐-๘)

[๗๗]

วทคอ ๒๐๑
SCIM 201
วทคอ ๒๐๓
SCIM203
วทคอ ๓๐๑
SCIM301
วทคอ ๓๐๗
SCIM 307
วทคอ ๔๐๑
SCIM401
วทคอ ๔๐๒
SCIM 402
วทคอ ๔๐๖
SCIM 406

สมการเชิงอนุพันธ์และผลการแปลงทางคณิตศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
Ordinary Differential Equation and Mathematical Transforms
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยสาหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
Partial Differential Equations for Engineers and Scientists
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
๓ (๓-๐-๖)
Numerical Analysis
ทฤษฎีการควบคุม และการหาคาตอบที่ดีที่สุด
๓ (๓-๐-๖)
Control Theory and Optimization
การคานวณทางวิทยาศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
Scientific Computing
การจาลองเชิงอุตสาหกรรม และการหาคาตอบที่ดีที่สุด
๓ (๓-๐-๖)
Industrial Modelling and Optimization
คณิตศาสตร์เชิงคานวณ
๓ (๓-๐-๖)
Computational Mathematics

๕. ชื่อ อ.ดร. ไกรกมล หมื่นเดช
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
Ph.D.

Machine Learning

M.SC

Machine Learning
(Distinction)
Computer Science

B.Sc.

มคอ. ๒

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
Max Planck Institute for Intelligent
Systems, Germany
University College London, United
Kingdom
SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ./ค.ศ.
2015
2010
๒๕๕๒

สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
Machine Learning
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ได้ รับการตีพมิ พ์ เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการ
1. K. Muandet, B. Sriperumbudur, K. Fukumizu, A. Gretton, and B. Schölkopf, Kernel Mean
Shrinkage Estimators, Journal of Machine Learning Research , 2016 (Forthcoming).

[๗๘]

มคอ. ๒

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 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
SCIM 301
Numerical Analysis

๓ (๓-๐-๖)

อาจารย์ ประจาหลักสูตร
๑. ชื่อ อ.ดร. มีโชค ชูดวง
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
Ph.D.
M.Sc.
วท.บ.

Applied Mathematics
Computer Science
คณิตศาสตร์

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
Curtin University of Technology, Australia
Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ./ค.ศ.
2003
1997
๒๕๓๗

สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
Finite Element Method, Optimization Techniques.
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ได้ รับการตีพมิ พ์ เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้
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

[๗๙]

มคอ. ๒

ภาระงานสอนในหลักสูตร
วทคอ ๓๐๕ การจาลองสายโซ่อปุ ทาน และการหาคาตอบที่ดีที่สดุ
SCIM305
Supply Chain Modelling and Optimization
วทคอ ๓๐๖ การทาให้ เครื อข่ายดีที่สดุ
SCIM306
Network Optimization
วทคอ ๓๐๗ การจาลองโลจิสติกส์ และการหาคาตอบที่ดีที่สดุ
SCIM307
Logistic Modelling and Optimization
วทคอ ๔๐๒ การจาลองเชิงอุตสาหกรรม และการหาคาตอบที่ดีที่สดุ
SCIM 402
Industrial Modelling and Optimization
วทคอ ๔๐๔ การจาลองสโทแคสติกไดนามิก และการหาคาตอบที่ดีที่สดุ
SCIM 404
Dynamic and Stochastic Modelling and Optimization
วทคอ ๔๐๕ การหาคาตอบที่ดีที่สดุ เชิงตัวเลข
SCIM 405
Numerical Optimization
๒. ชื่อ อ.ดร. อุมาพร นันตาปลูก
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
Ph.D.
M.Sc.
วท.บ.

Computational and Applied
Mathematics
Computational and Applied
Mathematics
คณิตศาสตร์

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
พ.ศ./ค.ศ.
Old Dominion University, USA
2013
Old Dominion University, USA

2009

มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๕๔๘

สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
Applied Mathematical Physics: Quantum Mechanics, Light Scattering, Resonances,
Refractive Index Profiles, Scattering Potential Profiles.
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ได้ รับการตีพมิ พ์ เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการ
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.

[๘๐]

มคอ. ๒

๒. Michael Pohrivchak, John A. Adam, Umaporn Nuntaplook, Mathematical Sciences with
Multidisciplinary Applications, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 338418, 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. ชื่อ อ.ดร. ธิตคิ ม พัวพันสวัสดิ์
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
Ph.D.
วท.บ.

Applied Mathematics
คณิตศาสตร์

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
Curtin University of Technology, Australia
มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ./ค.ศ.
2006
๒๕๔๐

สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
Mathematical Modelling in Biomedical Engineering and Civil Engineering.
ผลงานวิจัยหรื อผลงานทางวิชาการที่ได้ รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้
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
SCIM 101
Mathematics I
วทคอ ๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒
SCIM 102
Mathematics II
วทคอ ๑๐๓ การคานวณทางวิทยาศาสตร์ เบื ้องต้ น
SCIM 103
Introduction to Scientific Computing

๔ (๔-๐-๘)
๔ (๔-๐-๘)
๓ (๓-๐-๖)

[๘๑]

วทคอ ๓๐๑
SCIM301
วทคอ ๓๐๔
SCIM 304
วทคอ ๔๐๑
SCIM 401
วทคอ ๔๐๗
SCIM 407

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
Numerical Analysis
สัมมนา
Seminar
การคานวณทางวิทยาศาสตร์
Scientific Computing
โครงงานเชิงอุตสาหกรรม
Industrial Project

๔. ชื่อ อ.ดร. ณัฐนรงค์ ขจรศักดิ์สุเมธ
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
Ph.D.
M.SC
วท.บ.

มคอ. ๒

๓ (๓-๐-๖)
๑ (๑-๐-๒)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๐-๖-๐)

สาเร็จการศึกษา

สถาบัน
Mathematics and Statistics Curtin University of Technology,
Australia
Industrial Mathematics
University of Kaiserslautern, Germany
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ./ค.ศ.
2014
2009
๒๕๔๖

สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
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

[๘๒]

ภาระงานสอนในหลักสูตร
วทคอ ๑๐๑
SCIM 101
วทคอ ๑๐๒
SCIM 102
วทคอ ๒๐๑
SCIM 201
วทคอ ๒๐๓
SCIM203
วทคอ ๓๐๑
SCIM301
วทคอ ๓๐๗
SCIM 307
วทคอ ๔๐๑
SCIM401
วทคอ ๔๐๒
SCIM 402
วทคอ ๔๐๖
SCIM 406

คณิตศาสตร์ ๑
๔ (๔-๐-๘)
Mathematics I
คณิตศาสตร์ ๒
๔ (๔-๐-๘)
Mathematics II
สมการเชิงอนุพันธ์และผลการแปลงทางคณิตศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
Ordinary Differential Equation and Mathematical Transforms
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยสาหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
Partial Differential Equations for Engineers and Scientists
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
๓ (๓-๐-๖)
Numerical Analysis
ทฤษฎีการควบคุม และการหาคาตอบที่ดีที่สุด
๓ (๓-๐-๖)
Control Theory and Optimization
การคานวณทางวิทยาศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
Scientific Computing
การจาลองเชิงอุตสาหกรรม และการหาคาตอบที่ดีที่สุด
๓ (๓-๐-๖)
Industrial Modelling and Optimization
คณิตศาสตร์เชิงคานวณ
๓ (๓-๐-๖)
Computational Mathematics

๕. ชื่อ อ.ดร. ไกรกมล หมื่นเดช
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
Ph.D.

Machine Learning

M.SC

Machine Learning
(Distinction)
Computer Science

B.Sc.

มคอ. ๒

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
Max Planck Institute for Intelligent
Systems, Germany
University College London, United
Kingdom
SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
Machine Learning

พ.ศ./ค.ศ.
2015
2010
๒๕๕๒

[๘๓]

มคอ. ๒

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ได้ รับการตีพมิ พ์ เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการ
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 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
SCIM 301
Numerical Analysis

๓ (๓-๐-๖)

อาจารย์ ผ้ ูประสานงานหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยเคอร์ ตนิ
๑. ชื่อ ศ.ดร. เบญจวรรณ วิวัฒนปฐพี

คุณวุฒิ
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
Applied Mathematics
คณิตศาสตร์ ประยุกต์
คณิตศาสตร์

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
Curtin University of Technology, Australia
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

พ.ศ./ค.ศ.
1998
๒๕๒๘
๒๕๒๕

สังกัด School of Mathematics and Statistics, Curtin University of Technology, Australia
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
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.

[๘๔]

มคอ. ๒

ผลงานวิจัยหรื อผลงานทางวิชาการที่ได้ รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้
ในรอบ ๕ ปี
1. Wiwatanapataphee, Wu, Y.H., Suharsono, S. Transient flows of Newtonian fluid through
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สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓ ๔






















๒

๓









๑






๖. ด้ านทักษะ
พิสัย

















[๙๘]

รายวิชา

วทคอ ๓๐๓ สัมมนา
วทคอ ๓๐๔ การทาให้ เครื อข่ายดีที่สดุ
วทคอ ๓๐๕ การจาลองโลจิสติกส์ และการหาคาตอบที่ดีที่สดุ
วทคอ ๓๐๗ ทฤษฎีการควบคุม และการหาคาตอบที่ดีที่สดุ
วทคอ ๔๐๑ การคานวณทางวิทยาศาสตร์
วทคอ ๔๐๒ การจาลองเชิงอุตสาหกรรม และการหา
คาตอบที่ดีที่สดุ
วทคอ ๔๐๓ การหาคาตอบที่ดีที่สดุ เชิงตัวเลข
วทคอ ๔๐๔ การจาลองคณิตศาสตร์ ประยุกต์ใน
กระบวนการอุตสาหกรรม
วทคอ ๔๐๕ การจาลองสโตแคสติกไดนามิก และการหา
คาตอบที่ดีที่สดุ
วทคอ ๔๐๖ การวางแผนการผลิ ตและการจัด การการ
ผลิต

มคอ. ๒

๑.
คุณธรรม
จริยธรรม

๒. ความรู้

๓. ทักษะ
ทางปั ญญา

๑

๒

๑

๑













๓

 

 



  


































  































 







๓

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓ ๔

๒







๒

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
๑ ๒ ๓






































๖. ด้ านทักษะ
พิสัย
๑







๒

๓






















[๙๙]

รายวิชา

วทคอ ๔๐๗ โครงงานเชิงอุตสาหกรรม
วทคอ ๔๐๘ การฝึ กงานทางคณิตศาสตร์ อตุ สาหการ
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
วทคอ ๒๐๗ องค์ประกอบของระบบบัญชี
วทคอ ๒๐๘ วิธีการเชิงคณิตศาสตร์
วทคอ ๒๐๙ ตัวแบบเชิงความน่าจะเป็ นในการวิจยั ดาเนินการ
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

มคอ. ๒

๑.
คุณธรรม
จริยธรรม

๒. ความรู้

๓. ทักษะ
ทางปั ญญา

๑

๒

๑

๓

๑

๒

๓

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
๑ ๒ ๓







  
  




















   
 


  
 







 



   




























๒











































๕. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓ ๔



๖. ด้ านทักษะ
พิสัย
๑




















































๓







๒







[๑๐๐]

รายวิชา

MATH 2006 Mathematics and Statistics
INDE3002 Dynamic and Stochastic Modelling and
Optimization
INDE6000 Production Planning and Management
MATH3004 Industrial Project
Elective Unit

มคอ. ๒

๒

๓

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
๑ ๒ ๓







๑.
คุณธรรม
จริยธรรม

๒. ความรู้

๓. ทักษะ
ทางปั ญญา

๑

๒

๑

๑









 








   





๒

๓





































๕. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓ ๔







๖. ด้ านทักษะ
พิสัย
๑






๓






๒







[๑๐๑]

มคอ. ๒

ตารางแสดงความสัมพันธ์ ระหว่ างผลการเรี ยนรู้ ของหลักสูตรฯ กับ Core values ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ผลการเรี ยนรู้ ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานฯ
๑. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ ปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ มีวินยั ตรงต่อเวลาปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้ อบังคับของหลักสูตร และมหาวิทยาลัย
๑.๒ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ไม่คดั ลอกหรื อนางานของผู้อื่นมาเป็ นของตนเอง
๒. ด้ านความรู้
๒.๑ มีความรู้ ความเข้ าใจอย่างถูกต้ องในสาระหลักของสาขาวิชา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
๒.๒ มีความรู้ในเชิงวิชาการอย่างลึกซึ ้งในสาขาย่อยที่ตนชานาญพิเศษ และเชื่อมโยงกับสาขาย่อยอื่นได้
๒.๓ ติดตามความรู้ ความก้ าวหน้ าที่เกิดใหม่ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ อตุ สาหการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง
๓. ด้ านทักษะทางปั ญญา
๓.๑ ประยุกต์ความรู้อย่างถูกต้ องเหมาะสม สามารถวิเคราะห์ เชื่อมโยงและแก้ ปัญหาได้ อย่างเป็ นองค์รวม
๓.๒ บูรณาการองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ อตุ สาหการให้ เข้ ากับความรู้ในศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และนามาสังเคราะห์เพื่อใช้ แก้ ปัญหา
หรื อสร้ างประโยชน์ตอ่ สังคม
๓.๓ สังเคราะห์ พัฒนาแนวคิด องค์ความรู้ใหม่ และผลงานที่เป็ นนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ
๔. ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ติดต่อสื่อสารกับนักวิชาการ หรื อบุคคลต่าง ๆ โดยใช้ ได้ ทงภาษาไทย
ั้
และภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๒ รับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมายทัง้ ส่วนตน และส่วนรวม รักษาสมบัตขิ องส่วนรวม และประพฤติตามคุณธรรมจริยธรรมที่ดีตอ่ ผู้อื่น
๔.๓ มีความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ เป็ นผู้นาได้ และการจัดการงานให้ สาเร็จได้

Core values
ของมหาวิทยาลัยมหิดล
Integrity
Integrity
Mastery
Mastery, Determination
Mastery, Originality
Harmony, Mastery
Altruism, Mastery
Originality, Mastery
Mastery, Determination
Altruism
Leadership

[๑๐๒]

มคอ. ๒

ผลการเรี ยนรู้ ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานฯ
๕. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ วิเคราะห์ข้อมูลและสามารถแปลความหมายของข้ อมูลได้ ทงเชิ
ั ้ งปริมาณและคุณภาพ โดยใช้ เทคนิคทางคณิตศาสตร์ และสถิติ
๕.๒ สื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทังการฟั
้
ง พูด และเขียน กับบุคคลทัว่ ไป นักศึกษา นักวิชาการ หรื อในการประชุม และการติดต่อผ่าน
เทคโนโลยีการสื่อสารกับต่างประเทศ
๕.๓ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้ นข้ อมูลวิเคราะห์ข้อมูล และติดต่อสื่อสาร ได้ อย่างเหมาะสม
๕.๔ ใช้ เทคโนโลยีในการเตรี ยม เขียนนาเสนอข้ อมูลทางวิชาการ การติดต่อสื่อสาร การประชุม หรื อการพิมพ์ผลงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
๖. ด้ านทักษะพิสัย
๖.๑ สามารถปฏิบตั งิ านได้ ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยเครื่ องชี ้แนะ เมื่อได้ กระทาซ ้าแล้ วก็พยายามหาความถูกต้ องในการปฏิบตั ิ
๖.๒ สามารถฝึ กปฎิบตั ใิ นวิชาการและวิชาชีพของตนเองจนเกิดความชานาญ คล่องแคล่ว ว่องไว เป็ นไปอย่างธรรมชาติไม่ขดั เขิน
๖.๓ นักศึกษารับรู้หลักการที่ถกู ต้ องและสามารถเลือกสิ่งที่สนใจหรื อมีความถนัดเป็ นพิเศษ

Core values
ของมหาวิทยาลัยมหิดล
Mastery,
Mastery, Determination
Originality, Mastery
Originality, Mastery

Mastery
Mastery, Determination
Mastery, Originality

[๑๐๓]

ภาคผนวก ง
 สาระสาคัญในการปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ อตุ สาหการ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ. ๒

[๑๐๔]

มคอ. ๒

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สมอ.๐๘
สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
--------------------------------------------------------------๑. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๒. สภามหาวิทยาลัย / สถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ..........................................................
๓. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๔. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
๔.๑ ขอปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหาร
จัดการและเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
๔.๒ ขอแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน (เนื่องจากพบว่ามีข้อความเกิดความผิดพลาด
จากการพิมพ์)
๔.๓ ขอยกเลิกรายวิชา SCIM 306 Mathematical Modelling จานวน ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต เนื่องจากขอเปิดรายวิชา SCIM
211 Simulation Modelling จานวน ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต ทดแทน ทั้งนี้ รายวิชาที่เปิดใหม่ได้พัฒนาให้มีเนื้อหาที่เข้มข้น ทันสมัย
สอดคล้องกับหลักสูตรมากขึ้น
๔.๔ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ ให้มีความเหมาะสม
๕. สาระสาคัญในการปรับปรุงแก้ไข
๕.๑ ปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ที่

ชื่อ นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

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

๒ อ.ดร.ฟาริดา จาจด
๓-๕๐๐๒-๐๐๘๓x-xxx

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

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบันทีส่ าเร็จ / ปีที่สาเร็จการศึกษา
Ph.D. (Applied Mathematics)
Curtin University of Technology,
Australia:2006
วท.บ.(เกียรตินิยม) (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๐
Ph.D. (Mathematics)
University of Bath, UK:2010
M.Sc. (Mathematics)
University of Bath, UK:2006
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๖
Ph.D. (Computational Applied
Mathematics)
Old Dominion University, USA: 2006
M.Sc. (Mathematics)
Oregon State University, USA: 2000
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๘

อาจารย์
ประจาหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

เดิม

ปรับปรุง

เดิม

ปรับปรุง









หมายเหตุ

คงเดิม





เปลี่ยนแปลง





เปลี่ยนแปลง

ที่

ชื่อ นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบันทีส่ าเร็จ / ปีที่สาเร็จการศึกษา

๔ อ.ดร.สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ Ph.D. (Applied Mathematics)
๓-๑๐๑๖-๐๐๐๐-xxx
State University of New york at
Stony Brook, USA: 2002
M.Sc. (Applied Mathematics),
Indiana University, USA: 1996
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๖
๕ อ.ดร.วรรณนิกา แสวงทอง
ปร.ด. (คณิตศาสตร์)
๓-๑๒๐๒-๐๐๔๓x-xxx
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๒
วท.ม. (วิทยาการคณณา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๖
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ พ.ศ. ๒๕๔๒
๖ อ.ดร. มีโชค ชูดวง
Ph.D. (Applied Mathematics)
๓-๑๐๑๔-๐๐๙๗x-xxx
Curtin University of Technology,
Australia:2003
วท.บ.(เกียรตินิยม) (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๗
๗ อ.ดร.อุมาพร นันตาปลูก
Ph.D. (Computational and Applied
๓-๕๒๐๑-๐๐๐๖x-xxx
Mathematics), Old Dominion
University, Norfolk, Virginia, USA:
2013
M.Sc. (Applied Mathematics) Old
Dominion University, Norfolk,
Virginia, USA: 2008
๘ อ.ดร.ณัฐนรงค์ ขจรศักดิ์สุเมธ Ph.D. (Mathematics and Statistics),
๓-๑๕๐๖-๐๐๖๖x-xxx
Curtin University, Australia: 2014
M.Sc. (Industrial Mathematics)
University of Kaiserslautern,
Germany: 2009
๙ อ.ดร.ไกรกมล หมื่นเดช
Ph.D. (Machine Learning)
๑-๙๐๙๘-๙๙๐๑x-xxx
Max Planck Institute for Intelligent
Systems, Germany: 2015
M.Sc. in Machine Learning
(Distinction) University College
London, United Kingdom: 2010

อาจารย์
ประจาหลักสูตร

เดิม

ปรับปรุง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

เดิม

หมายเหตุ

ปรับปรุง



เปลี่ยนแปลง



เปลี่ยนแปลง





แทน





แทน





เพิ่ม





เพิ่ม

๕.๒ ขอเปลี่ยนแปลงข้อความในเนื้อหาของหลักสูตร (มคอ.๒) ให้มีความถูกต้อง เนื่องจากพบว่ามีข้อความที่ผิดพลาดที่เกิด
จากการพิมพ์ผิดในหลายจุด ดังนี้
เดิม
ปรับปรุง
หน้าที่ [๑]
หน้าที่ [๑]
หมวดที่ ๑ หัวข้อที่ ๔. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
หมวดที่ ๑ หัวข้อที่ ๔. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบที่ ๒ จานวนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหิดลไม่น้อยกว่า ๘๗ หน่วย แบบที่ ๒ จานวนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหิดลไม่น้อยกว่า ๘๕
กิต และจานวนหน่วยกิตของ Curtin University 300 Credits (เทียบเท่า หน่ ว ยกิ ต และจ านวนหน่ ว ยกิ ต ของ Curtin University 300
๓๖ หน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหิดล) รวมไม่น้อยกว่า ๑๒๓ หน่วยกิต
Credits (เทียบเท่า ๓๖ หน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหิดล) รวมไม่
น้อยกว่า ๑๒๑ หน่วยกิต
หน้าที่ [๑๒]
หน้าที่ [๑๒]
หมวดที่ ๓ หัวข้อที่ ๓.๑.๑ หลักสูตร
หมวดที่ ๓ หัวข้อที่ ๓.๑.๑ หลักสูตร
แบบที่ ๒ จานวนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหิดลไม่น้อยกว่า ๘๗ หน่วย แบบที่ ๒ จานวนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหิดลไม่น้อยกว่า ๘๕
กิต และจานวนหน่วยกิตของ Curtin University 300 Credits (เทียบเท่า หน่ ว ยกิ ต และจ านวนหน่ ว ยกิ ต ของ Curtin University 300
๓๖ หน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหิดล) รวมไม่น้อยกว่า ๑๒๓ หน่วยกิต
Credits (เทียบเท่า ๓๖ หน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหิดล) รวมไม่
น้อยกว่า ๑๒๑ หน่วยกิต
หน้าที่ [๑๕-๑๗]
หน้าที่ [๑๕-๑๗]
SCMA 188
SCMA 189
SCMA 259
SCMA 286
SCIM 101
SCIM 102
SCIM 202
SCIM 204
SCIM 206
SCIM 304
SCIM 305
SCIM 306
SCIM 401
SCIM 402
SCIM 403
SCIM 405

Statistical Data Analysis I (307590)*
Statistical Data Analysis II (310532)*
Linear Algebra (8128)*
Mathematical Statistics (302315)*
Mathematics I (10926)*
Mathematics II (7492)*
Advanced Calculus (8127)*
Operations Research (8140)*
Supply Chain Modelling and Optimization (310296)*
Network Optimization (302292)*
Logistic Modelling and Optimization (310297)*
Mathematical Modelling (302283)*
Scientific Computing (311828)*
Industrial Modelling and Optimization (310299)*
Numerical Optimization (310503)*
Dynamic and Stochastic Modelling and Optimization
(310301)*
SCIM 406 Production Planning and Management (310343)*
SCIM 407 Industrial Project (310304)*
SCIM 208 Mathematical Methods (10098)*

SCMA 188
SCMA 189
SCMA 259
SCMA 286
SCIM 101
SCIM 102
SCIM 202
SCIM 204
SCIM 206
SCIM 304
SCIM 305
SCIM 211
SCIM 401
SCIM 402
SCIM 403
SCIM 405

Statistical Data Analysis I
Statistical Data Analysis II
Linear Algebra
Mathematical Statistics
Mathematics I
Mathematics II
Advanced Calculus
Operations Research
Supply Chain Modelling and Optimization
Network Optimization
Logistic Modelling and Optimization
Simulation Modelling
Scientific Computing
Industrial Modelling and Optimization
Numerical Optimization
Dynamic and Stochastic Modelling and
Optimization
SCIM 406 Production Planning and Management
SCIM 407 Industrial Project
SCIM 208 Mathematical Methods

หน้าที่ [๑๗] บรรทัดที่ ๑๗
หรือ นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่หลักสูตรกาหนดไว้นั้น
นักศึกษาอาจเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่ วไปที่ เปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
หรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งนี้ จานวนหน่ว ยกิตในแต่ละกลุ่มวิชาต้องไม่
น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในโครงสร้างของหลักสูตร

หน้าที่ [๑๗] บรรทัดที่ ๑๗
หรือ หรือ นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่หลักสูตรกาหนด
ไว้นั้นนักศึกษาอาจเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปิด
สอนในมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลได้ โดยต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งนี้ จานวนหน่วยกิต
ในแต่ ล ะกลุ่ ม วิ ช าต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า ที่ ก าหนดไว้ ใ นโครงสร้ า งของ
หลักสูตร

เดิม

ปรับปรุง

หน้าที่ [๑๗] บรรทัดที่ ๒๐
หน้าที่ [๑๗] บรรทัดที่ ๒๐
หมายเหตุ เครื่องหมาย * คือ รหัสวิชาที่ Curtin University, Australia ที่ ขอตัด เครื่องหมาย * และรหัสรายวิชาของ Curtin University ที่อยู่
เทียบเท่ากับวิชาดังกล่าวในหลักสูตร
ในวงเล็บออกทั้งหมด เพราะ Curtin University มีการปรับรหัสวิชา
บ่ อ ยครั้ ง แล้ ว แต่ ก ารเปิ ด รายวิ ช าต่ า งๆ ให้ นั ก ศึ ก ษาในแต่ ล ะปี
การศึกษา ดังนั้น จึงขอตัดข้อความที่เป็นหมายเหตุไปทั้งข้อความ
๕.๓ หมวดวิชาเฉพาะ ในกลุม่ รายวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ ขอปรับปรุงแก้ไขดังนี้
๑. ขอยกเลิกรายวิชา วทคอ ๓๐๖ การจาลองตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ SCIM 306 Mathematical Modelling
จานวน ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
คาอธิบายรายวิชา
หลักการพื้นฐานในการจาลองตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์พร้อมด้วยตัวอย่างจากธุรกิจและอุตสาหกรรมเครือข่ายที่รวมการจาลองด้วยกราฟ
การออกแบบเครื่อข่ายเหมาะที่สุด (ขั้นตอนวิธีของครูสกาล) เครือข่ายโปรเจค (ระเบียบวิธีวิถีวิกฤต) เส้นทางเครือข่าย (ขั้นตอนวิธีของไดค์สตรา)
เครือข่ายแบบสลับการหาค่าเหมาะที่สุดการจาลองกาหนดการเชิงเส้นรวมถึงการใช้โปรแกรมสาเร็จ 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. ขอเปิดรายวิชาใหม่เพื่อบรรจุเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ๑ วิชา คือ
วทคอ ๒๑๑ การจาลองเลียนแบบ SCIM 211 Simulation Modelling จานวน ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
คาอธิบายรายวิชา
ความสาคัญของการจาลอง แบบจาลองตัวอย่าง การสร้างตัวเลขแบบสุ่ ม การจาลองตัวแปรสุ่ ม การจาลองมอนติคาร์ โล แบบจาลองการ
ป้ อนข้อมูล การวิเคราะห์ ผลการจาลอง ลูกโซ่ มาร์ คอร์ ฟ และเหตุการณ์ ไม่ต่อเนื่ อง การจาลองเหตุก ารณ์ ไม่ ต่อเนื่ อง เทคนิ คการลดความ
แปรปรวน การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลอง เทคนิคทางคอมพิวเตอร์สาหรับการจาลอง
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 แบบที่ ๒ ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒ ให้เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

เดิม
ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสวิชา
วจปส ๑๐๑
PRPR 101
ศศภอ ๑๘๐
LAEN 180
วทคณ ๑๖๑
SCMA 161
วทชว ๑๖๓
SCBI 163
วทคม ๑๖๑
SCCH 161
วทฟส ๑๖๙
SCPY 169
วทคอ ๑๐๑
SCIM 101

ชื่อวิชา
ประชากรและการพัฒนา
Population and Development
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๑
English for Academic Purpose I
เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
Technology in Daily Life
ชีววิทยาสาระสาคัญ
Essential Biology
เคมีทั่วไป
General Chemistry
ฟิสิกส์พื้นฐาน
Elementary Physics
คณิตศาสตร์ ๑
Mathematics I
รวม

ปรับปรุง
ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
จานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัต-ิ ค้นคว้า)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๔ (๔-๐-๘)
๑๙

รหัสวิชา
วจปส ๑๐๑
PRPR 101
ศศภอ ๑๘๐
LAEN 180
วทคณ ๑๖๑
SCMA 161
วทชว ๑๖๓
SCBI 163
วทคม ๑๖๑
SCCH 161
วทฟส ๑๖๙
SCPY 169
วทคอ ๑๐๑
SCIM 101
วทคณ ๑๘๘
SCMA 188

ชื่อวิชา
ประชากรและการพัฒนา
Population and Development
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๑
English for Academic Purposes I
เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
Technology in Daily Life
ชีววิทยาสาระสาคัญ
Essential Biology
เคมีทั่วไป
General Chemistry
ฟิสิกส์พื้นฐาน
Elementary Physics
คณิตศาสตร์ ๑
Mathematics I
การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ๑
Statistical Data Analysis I
รวม

จานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัต-ิ ค้นคว้า)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๔ (๔-๐-๘)
๓ (๓-๐-๖)
๒๒

เดิม
ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสวิชา
วจปส ๑๐๒
PRPR 102
สวศท ๑๐๕
ENGE 105
ศศภอ ๑๘๑
LAEN 181
วทคณ ๑๘๘
SCMA 188
วทคอ ๑๐๒
SCIM 102
วทคอ ๑๐๓
SCIM 103

ชื่อวิชา
ภูมิภาคศึกษา
Regional Studies
บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Integrated Health and Environment
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๒
English for Academic Purposes II
การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ๑
Statistical Data Analysis I
คณิตศาสตร์ ๒
Mathematics II
การคานวณทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Scientific Computing
วิชาเลือกเสรี
Elective (Sport / Music)
รวม

ปรับปรุง
ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
จานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัต-ิ
ค้นคว้า)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๔ (๔-๐-๘)
๓ (๓-๐-๖)
๑
๑๘

รหัสวิชา
วจปส ๑๐๒
PRPR 102
สวศท ๑๐๕
ENGE 105
ศศภอ ๑๘๑
LAEN 181
วทคอ ๑๐๒
SCIM 102
วทคอ ๑๐๓
SCIM 103
วทคณ ๑๗๓
SCMA 173
วทคณ ๑๘๙
SCMA189

ชื่อวิชา
ภูมิภาคศึกษา
Regional Studies
บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Integrated Health and Environment
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๒
English for Academic Purposes II
คณิตศาสตร์ ๒
Mathematics II
การคานวณทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Scientific Computing
ซอฟต์แวร์คณิตศาสตร์ขั้นแนะนา
Introduction to Mathematical Software
การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ๒
Statistical Data Analysis II
วิชาเลือกเสรี
Elective
รวม

จานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัต-ิ
ค้นคว้า)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๔ (๔-๐-๘)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๑
๒๑

เดิม
ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสวิชา
ศศภอ ๓๘๐
LAEN 380
วทคณ ๑๗๓
SCMA 173
วทคณ ๒๕๙
SCMA 259
วทคณ ๒๑๓
SCMA 213
วทคณ ๑๘๙
SCMA189
วทคอ ๒๐๑
SCIM 201

ชื่อวิชา
การนาเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ
Academic Presentations in English
ซอฟต์แวร์คณิตศาสตร์ขั้นแนะนา
Introduction to Mathematical Software
พีชคณิตเชิงเส้น
Linear Algebra
แคลคูลสั หลายตัวแปร
Calculus of Several Variables
การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ๒
Statistical Data Analysis II
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและผลการแปลงทางคณิตศาสตร์
Ordinary Differential Equations and Mathematical
Transforms
รวม

ปรับปรุง
ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
จานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัต-ิ
ค้นคว้า)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

๑๗

รหัสวิชา
ศศภอ ๓๘๐
LAEN 380
วทคณ ๒๑๓
SCMA 213
วทคอ ๒๐๑
SCIM 201
วทคอ ๒๐๒
SCIM 202
วทคอ ๒๐๔
SCIM 204
วทคอ ๓๐๑
SCIM 301
วทคอ ๔๐๑
SCIM 401

ชื่อวิชา
การนาเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ
Academic Presentations in English
แคลคูลสั หลายตัวแปร
Calculus of Several Variables
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและผลการแปลงทางคณิตศาสตร์
Ordinary Differential Equations and Mathematical Transforms
แคลคูลสั ขั้นสูง
Advanced Calculus
การวิจัยดาเนินการ
Operations Research
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
Numerical Analysis
การคานวณทางวิทยาศาสตร์
Scientific Computing
รวม

จานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัต-ิ
ค้นคว้า)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๒๐

เดิม
ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วทคอ ๒๐๒
SCIM 202

แคลคูลสั ขั้นสูง
Advanced Calculus
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยสาหรับวิศวกรและ
นักวิทยาศาสตร์
Partial Differential Equations for Engineers and
Scientists
การวิจัยดาเนินการ
Operations Research
คณิตศาสตร์สาหรับการเงินและเศรษฐศาสตร์
Mathematics for Finance and Economics
การจาลองสายโซ่อุปทาน และการหาคาตอบทีด่ ีที่สุด
Supply Chain Modelling and Optimization
การเรียนรู้สารสนเทศพื้นฐาน
Basic Information Literacy
วรรณกรรมวิทยาศาสตร์กับสังคม
Science Fiction and Society
หรือ
วิทยาศาสตร์ด้านเสียงพูด
The Science of Speech Sound
วิชาเลือกเสรี
Elective (Sport / Music)
รวม

วทคอ ๒๐๓
SCIM 203
วทคอ ๒๐๔
SCIM 204
วทคอ ๒๐๕
SCIM 205
วทคอ ๒๐๖
SCIM 206
วทคร ๒๐๒
SCID 202
ศศภอ ๒๘๐
LAEN 280
หรือ
ศศภอ ๒๘๑
LAEN 281

ปรับปรุง
ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
จานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัต-ิ ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๒-๐-๔)

๑
๑๙

รหัสวิชา
ศศภอ ๒๘๐
LAEN 280
หรือ ศศภอ
๒๘๑
LAEN 281
วทคร ๒๐๒
SCID 202
วทคณ ๒๕๙
SCMA 259
วทคอ ๒๐๓
SCIM 203
วทคอ ๒๐๕
SCIM 205
วทคอ ๒๐๖
SCIM 206
วทคอ ๓๐๒
SCIM 302
วทคอ ๒๑๑
SCIM 211

ชื่อวิชา
วรรณกรรมวิทยาศาสตร์กับสังคม
Science Fiction and Society
หรือวิทยาศาสตร์ด้านเสียงพูด
The Science of Speech Sound
การเรียนรู้สารสนเทศพื้นฐาน
Basic Information Literacy
พีชคณิตเชิงเส้น
Linear Algebra
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยสาหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
Partial Differential Equations for Engineers and Scientists
คณิตศาสตร์สาหรับการเงินและเศรษฐศาสตร์
Mathematics for Finance and Economics
การจาลองสายโซ่อุปทาน และการหาคาตอบทีด่ ีที่สุด
Supply Chain Modelling and Optimization
กระบวนการสโทแคสติกและการประยุกต์ในอุตสาหกรรม
Stochastic Processes and Applications in Industry
การจาลองเลียนแบบ
Simulation Modelling
วิชาเลือกเสรี
Elective
รวม

จานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัต-ิ
ค้นคว้า)
๒ (๒-๐-๔)

๑ (๑-๐-๒)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑
๒๒

๖. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มกี ารเปลี่ยนแปลง ดังนี้

หมวดวิชา

๑ หมวดวิชาศึกษาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาแกน (คณิตศาสตร์ - สถิติ)
- วิชาเฉพาะด้าน
(คณิตศาสตร์อุตสาหการ)
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

เกณฑ์มาตรฐานฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
(หลักสูตร ๔ ปี )
ไม่น้อยกว่า ๓๐

ไม่น้อยกว่า ๘๔

ไม่น้อยกว่า ๖
ไม่น้อยกว่า ๑๒๐

โครงสร้างเดิม

โครงสร้างใหม่

๓๐
๔

๓๐
๔

๘
๑๘
๘๕
๑๖
๖๙

๘
๑๘
๘๕
๑๖
๖๙

๖
๑๒๑

๖
๑๒๑

[๑๐๕]

มคอ. ๒

ภาคผนวก จ
 ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
 ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
 ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเรื่ องการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๓

 ค าสั่ง คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล เรื่ อ ง แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการ
บริ ห ารหลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ อุ ต สาหการ
(หลักสูตรนานาชาติ)

[๑๐๖]

มคอ. ๒

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒
_______________________

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีใหเหมาะสม และ
สอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐
สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งที่ ๔๒๖ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ จึงออกขอบังคับไวดังนี้
ขอ ๑.
ขอ ๒.
ขอ ๓.

ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒”
ใหใชขอบังคับนี้สําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลที่เขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป
ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยมหิดล
“คณะ”
หมายความรวมถึง สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ที่มีการเรียนการสอน
“คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความรวมถึง คณะกรรมการประจําสวนงานทีเ่ รียกชื่ออยางอื่นทีม่ ี
ฐานะเทียบเทาคณะที่มกี ารเรียนการสอน
“คณบดี”
หมายความรวมถึงหัวหนาสวนงานทีเ่ รียกชื่ออยางอื่นทีม่ ีฐานะเทียบเทา
คณะที่มกี ารเรียนการสอน
“หลักสูตร”
หมายถึงหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีที่สอดคลองและ
สนับสนุนนโยบาย หรือการดําเนินงานหรือขอบังคับ กฎ ระเบียบของ
สภาวิชาชีพ หรือกองการประกอบโรคศิลปะ (ถามี) และไดรับการอนุมตั ิ
จากสภามหาวิทยาลัย โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได
รับทราบการเสนอขอเปดสอนหลักสูตรใหม/การปรับปรุงหลักสูตรแลว
“อาจารยประจําหลักสูตร”
หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรอนุปริญญาและปริญญาตรี
“คณะกรรมการหลักสูตร”
หมายถึง คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากคณบดี เพื่อทําหนาที่บริหาร
จัดการและพิจารณาหลักสูตร

๒

ขอ ๔.

การรับนักศึกษา
ใหมหาวิทยาลัยหรือคณะ
โดยคณะกรรมการประจําคณะรับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรตามเงื่อนไข
และวิธีการที่ระบุไวในหลักสูตร หรือตามประกาศของคณะโดยความเห็นชอบของอธิการบดี ซึ่งการรับนักศึกษา
ในระดับปริญญาตรี มี ๓ ประเภท คือ
๔.๑ มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการคัดเลือกนักศึกษา โดยระบบโควตา
๔.๒ มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาโดยรับสมัครผานสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
๔.๓ คณะดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาโดยตรง ตามประกาศของคณะ โดยผานความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัย
ขอ ๕.

การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัย มีการจัดการศึกษา ดังนี้
๕.๑ ระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ
ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ โดย ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา
๑๕ สัปดาห ซึง่ อาจแบงชวงได สวนภาคการศึกษาฤดูรอนอาจจัดไดตามความจําเปนของแตละคณะ
และใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ
๕.๒ ระบบไตรภาค ปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงเปน ๓ ภาคการศึกษาปกติ คือ
ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ และภาคการศึกษาที่ ๓ โดย ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะ
เวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๒ สัปดาห ซึ่งอาจแบงชวงได สวนภาคการศึกษาฤดูรอนอาจจัดไดตาม
ความจําเปนของแตละคณะ และใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียง
กันไดกับการศึกษาภาคปกติ
๕.๓ ระบบอื่น คณะอาจจัดการศึกษาระบบอื่น ซึ่งตองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบนั้นในหลักสูตร
ใหชัดเจน โดยมีกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตที่เทียบเคียงไดกับระบบทวิภาค หรือระบบ
ไตรภาค

ขอ ๖.

การกําหนดหนวยกิตสําหรับแตละรายวิชา ใหถือเกณฑดังตอไปนี้
๖.๑ ระบบทวิภาค
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรือการอภิปรายปญหา หรือการศึกษาทีเ่ ทียบเทา
ที่ใชเวลา ๑ ชัว่ โมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา ๑๕ ชัว่ โมง และศึกษาดวยตนเอง ๒ ชั่วโมง
ตอสัปดาห หรือไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา เทากับ ๑ หนวยกิต
ระบบทวิภาค
(๒) รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง หรือการศึกษาที่เทียบเทา ทีใ่ ชเวลา๒ - ๓ ชั่วโมง
ตอสัปดาห หรือ ๓๐ - ๔๕ ชั่วโมง และศึกษาดวยตนเอง ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๑๕
ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค

๓

(๓) การฝกงาน หรือการฝกภาคสนาม (ภาคฝกงานวิชาชีพ) หรือการทําโครงงาน หรือกิจกรรม
การเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลา ๓-๖ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๔๕-๙๐
ชั่วโมง และศึกษาดวยตนเอง ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๑๕ ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๖.๒ ระบบไตรภาค
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรือการอภิปรายปญหา หรือการศึกษาที่เทียบเทา ที่ใช
เวลา ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา ๑๒ ชั่วโมง และศึกษาดวยตนเอง ๒ ชัว่ โมงตอ
สัปดาห หรือไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบ
ไตรภาค
(๒) รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง หรือการศึกษาทีเ่ ทียบเทา ที่ใชเวลา ๒-๓ ชั่วโมง
ตอสัปดาห หรือ ๒๔-๓๖ ชั่วโมง และศึกษาดวยตนเอง ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๑๒
ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบไตรภาค
(๓) การฝกงาน หรือการฝกภาคสนาม (ภาคฝกงานวิชาชีพ) หรือการทําโครงงานหรือกิจกรรมการ
เรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ทีใ่ ชเวลา ๓-๖ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๓๖-๗๒ ชั่วโมง
และศึกษาดวยตนเอง ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๑๒ ชัว่ โมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา
เทากับ ๑ หนวยกิตระบบไตรภาค
๖.๓ ในกรณีที่ไมสามารถใชเกณฑตามขอ ๖.๑ หรือ ขอ ๖.๒ ได ใหคณะกรรมการประจําคณะหรือผูที่
คณะกรรมการประจําคณะมอบหมายพิจารณากําหนดหนวยกิตของรายวิชาตามความเหมาะสม โดย
ใหแสดงรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย
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 หนวยกิตทวิภาค หรือ ๑๘๗.๕
หนวยกิตไตรภาค ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา
๗.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอ ยกวา ๑๘๐ หนวยกิต
ทวิภาค หรือ ๒๒๕ หนวยกิตไตรภาค ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา
๗.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมจี ํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิตทวิภาค หรือ
๙๐ หนวยกิตไตรภาค ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ปการศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี และจะตองสะทอน
ปรัชญาและเนือ้ หาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนนั้ ๆ โดยครบถวนและใหระบุ คําวา “ตอเนื่อง” ในวงเล็บตอทายชื่อ
หลักสูตร
ทั้งนี้ ใหนับเวลาศึกษาจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รบั เขาศึกษาในหลักสูตรนั้น

๔

ขอ ๘.

การกําหนดสัญลักษณแสดงผลการศึกษา
๘.๑ สัญลักษณซึ่งมีแตมประจํา
ผลการศึกษาของแตละรายวิชาอาจจะแสดงไดดว ยสัญลักษณตา ง ๆ ซึง่ มีแตมประจํา ดังนี้
สัญลักษณ
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

แตมประจํา
๔.๐๐
๓.๕๐
๓.๐๐
๒.๕๐
๒.๐๐
๑.๕๐
๑.๐๐
๐.๐๐

๘.๒ สัญลักษณซึ่งไมมีแตมประจํา
ผลการศึกษาของแตละรายวิชาอาจแสดงไดดวยสัญลักษณตาง ๆ ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
สัญลักษณ
ความหมาย
AU
การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
I
รอการประเมินผล (Incomplete)
P
การศึกษายังไมสิ้นสุด (In Progress)
S
พอใจ (Satisfactory)
T
การโอนหนวยกิต (Transfer of Credit)
U
ไมพอใจ (Unsatisfactory)
W
ถอนการศึกษา (Withdrawal)
X
ยังไมไดรับผลการประเมิน (No report)
๘.๓ การตัดสินผลการศึกษา
(๑) สัญลักษณที่มแี ตมประจําไมนอยกวา ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ S เปนการประเมินผลวา ได
หรือ ผาน (Pass) ในแตละรายวิชา
(๒) สัญลักษณที่มแี ตมประจํา ๑.๐๐ หรือ ๑.๕๐ หรือสัญลักษณ U ในแตละรายวิชาถือวามีความรู
ความสามารถต่ํากวาเกณฑ ถาจะตัดสินการประเมินผลเปนอยางอืน่ ใหอยูใ นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจําคณะ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะ ในกรณี
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) นักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบ เชน เขาสอบสายเกินเวลาที่กําหนด ทําผิดวินยั วาดวยการ
แตงกายนักศึกษา หรือมีการกระทําตามขอ ๒๒ และไดรบั การตัดสินใหตก
(๕) นักศึกษาที่ไดสัญลักษณ I แลวไมดําเนินการสอบ หรือไมปฏิบัติงานภายใน ๑ ภาคการศึกษา
ปกติตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค และไตรภาค หลังสิ้นภาคการศึกษาที่ไดสัญลักษณ I
ยกเวนกรณีที่นกั ศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษาตามขอ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒
(๖) นักศึกษาที่ไดสัญลักษณ P แลวไมสอบ และ/หรือไมสงผลการปฏิบัติงานตามที่กําหนด
(๗) นักศึกษาที่ไมสอบแกตัวหรือไมปฏิบัติงานแกตัวตามที่กําหนดไวใน ๘.๓ (๒) หรือสอบแกตวั
หรือปฏิบัติงานแกตวั แลว แตยังประเมินผลวา “ไมได” หรือ “ไมผาน”
๘.๕ การให S หรือ U จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ไมมหี นวยกิต หรือมีหนวยกิต แตภาควิชาหรือ
คณะเห็นวาไมควรจําแนกผลการศึกษาออกเปนสัญลักษณที่มีแตมประจํา
๘.๖ การให AU จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่นกั ศึกษาแจงความจํานงเขารวมศึกษา โดยไมนับหนวยกิต
แตตองมีเวลาเรียนหรือปฏิบตั ิการไมนอยกวารอยละ ๘๐
๘.๗ การให I จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) นักศึกษาไมไดสอบและ/หรือไมสงผลงาน เพราะปวยโดยมีใบรับรองแพทยจากหนวยบริการ
สุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือมีใบรับรองแพทยที่แพทยประจําหนวยบริการ
สุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งนี้ใหอยูใ นดุลยพินิจของผูที่คณะกรรมการ
ประจําคณะมอบหมาย
(๒) นักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ ๑๑ เนื่องจากปวยโดยมีใบรับรองแพทยจาก
หนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือมีใบรับรองแพทยที่แพทยประจํา
หนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งนี้ใหอยูใ นดุลยพินิจของผูที่
คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย
(๓) นักศึกษาไมไดเขาสอบ และ/หรือไมไดสงผลงานดวยเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการประจําคณะ หรือผูที่คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย
๘.๘ การให P จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่มกี ารสอนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวา ๑ ภาค
การศึกษาและ/หรือการศึกษาในรายวิชานัน้ ยังไมสิ้นสุด
๘.๙ การให T จะกระทําไดในกรณีที่โอนยายหนวยกิตมาจากคณะ หรือสถาบันอื่น
๘.๑๐ การให W จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ในรายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุญาตใหถอนการศึกษาตามขอ ๑๐.๓
(๒) นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา
(๓) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษา
๘.๑๑ การให X จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่คณะยังไมไดรับรายงานผลการประเมินการศึกษาของ
รายวิชานัน้ ๆ ตามกําหนด

๖

ขอ ๙.

การลงทะเบียน
นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนตามรายวิชา และจํานวนหนวยกิตที่ไมนอยกวาที่แตละหลักสูตรกําหนด
โดยเปนไปตามเงื่อนไข ดังนี้
๙.๑ การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาใหลงทะเบียน
เรียนไดไมนอยกวา ๙ หนวยกิต และไมเกิน ๒๒ หนวยกิต และในภาคฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียน
ไดไมเกิน ๙ หนวยกิต โดยการลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณตอเมื่อนักศึกษาดําเนินการไดครบขั้นตอน
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
หากคณะใดมีเหตุผลและความจําเปน อาจใหมกี ารลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิต
แตกตางไปจากเกณฑขางตนได ทั้งนี้ตอ งไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
โดยตองเรียนใหครบตามรายวิชาและจํานวนหนวยกิตที่ระบุไวในหลักสูตร
๙.๒ การลงทะเบียนเรียนซ้ํา จะทําไดตอเมื่อ
(๑) รายวิชานัน้ ไดสัญลักษณ F หรือ W หรือ U หรือคณะกรรมการประจําคณะ หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะเห็นวานักศึกษาควรเรียนซ้ํา ตามขอ ๘.๓ (๒) กรณี
ที่เปนรายวิชาเลือกอาจเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอืน่ แทนได หรือ
(๒) นักศึกษาตองการเรียนซ้ําในรายวิชาที่เรียนแลว เพื่อแกไขผลการศึกษาใหไดแตมเฉลี่ยสะสม
สู งขึ้ น แต ต อ งได รับ ความเห็น ชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยทปี่ รึกษา
(๓) การลงทะเบียนเรียนซ้ําในแตละรายวิชา ตามขอ ๙.๒ (๑) และ ขอ ๙.๒(๒) นักศึกษาจะ
ลงทะเบียนเรียนซ้ําไดตามจํานวนครั้งที่คณะกําหนด แตซ้ําไดอีกไมเกิน ๒ ครั้ง ยกเวนกรณี
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 ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาในทุกหลักสูตรตองไมเกิน ๘ ปการศึกษา โดยนับตั้งแตแรก
เขาศึกษาในระดับปริญญาตรี

ขอ ๑๐. การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชา
นักศึกษาจะขอเพิ่ม ขอลด หรือขอถอนรายวิชาไดตอเมือ่ ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยประจําหลักสูตร
และตองไดรับอนุมัติจากคณบดี หรือผูที่คณบดีมอบหมาย โดยถือเกณฑการพิจารณาอนุมัติดังตอไปนี้
๑๐.๑ การขอเพิ่มรายวิชา จะตองดําเนินการภายใน ๒ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอ น สําหรับรายวิชาที่มิไดเปดสอนพรอมกับการเปด
ภาคการศึกษาใหขอเพิ่มภายในสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศึกษาในรายวิชานัน้
๑๐.๒ การขอลดรายวิชา รายวิชาที่ขอลดจะไมบันทึกในใบแสดงผลการศึกษาและไมนับครั้งในการลง
ทะเบียน หากดําเนินการภายใน ๒ สัปดาห นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห
แรกของภาคการศึกษาฤดูรอน สําหรับรายวิชาที่มิไดเปดสอนพรอมกับการเปดภาคการศึกษา ใหขอ
ลดภายในสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศึกษาในรายวิชานัน้

๗

๑๐.๓ การขอถอนรายวิชา ดําเนินการไดหลังสัปดาหที่ ๒ นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือหลัง
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน หรือหลังสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศึกษารายวิชาที่
เปดสอนไมพรอมกับการเปดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย จนถึงหนึ่งสัปดาหกอ นสอบสิ้นสุด
รายวิชานัน้ รายวิชาที่ขอถอนจะถูกบันทึกในใบแสดงผลการศึกษาและนับครั้งในการลงทะเบียนเรียน
ทั้งนี้ การอนุญาตหรือไมอนุญาต ใ หเพิม่ ลด และ ถอนรายวิชา คณบดีหรือผูทคี่ ณบดี
มอบหมาย จะตองแสดงเหตุผลประกอบดวย
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
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกวาหนึง่ ครั้ง ใหนับเฉพาะจํานวนหนวยกิต
ครั้งสุดทายที่ประเมินผลวา “ได” หรือ “ผาน” ไปคิดเปนหนวยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว
๑๒.๒ การรวมจํานวนหนวยกิตเพือ่ ใชในการคํานวณแตมเฉลี่ย ใหนับจํานวนหนวยกิตของทุกรายวิชาที่
ผลการศึกษามีแตมประจํา
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกวาหนึง่ ครั้ง ใหนบั จํานวนหนวยกิตที่ลง
ทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ ๆ ครั้งสุดทายไปใชในการคํานวณแตมเฉลี่ย
ขอ ๑๓. การคิดแตมเฉลี่ย
แตมเฉลี่ยมี ๒ ประเภท คือ แตมเฉลี่ยประจําภาค และแตมเฉลี่ยสะสม การคํานวณแตมเฉลีย่ ใหทําดังนี้
๑๓.๑ แตมเฉลี่ยประจําภาค ใหคาํ นวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษานัน้ โดยเอา
ผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับแตมประจําของผลการศึกษาแตละรายวิชาเปนตัวตั้งหารดวย
จํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่ผลการศึกษามีแตมประจําที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ ใหมี
ทศนิยม ๒ ตําแหนง โดยปดเศษจากตําแหนงที่ ๓
๑๓.๒ แตมเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแตเริ่มเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล
จนถึงการประเมินผลครั้งสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับแตมประจําของผล
การศึกษาแตละรายวิชาเปนตัวตั้ง หารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาทั้งหมดที่ศึกษา และผล
การศึกษามีแตมประจํา ตามขอ ๑๒.๒ ใหมีทศนิยม ๒ ตําแหนง โดยปดเศษจากตําแหนงที่ ๓
ในกรณีที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ํา ใหนําแตมประจําของสัญลักษณที่ไดรับการประเมิน
ครั้งสุดทายมาคํานวณแตมเฉลี่ย

๘

ขอ ๑๔. การเทียบรายวิชาและการโอนยายหนวยกิต
นักศึกษาที่ยายประเภทวิชาหรือคณะในมหาวิทยาลัย
หรือที่โอนยายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือ
นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่ อาจขอเทียบรายวิชาและขอโอนยายหนวยกิตใหครบหนวยกิต
ตามหลักสูตรได โดยไมตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรนั้น และมีผลการศึกษาที่มีสัญลักษณ
เปน T การเทียบรายวิชาและโอนยายหนวยกิตนีใ้ หใชเฉพาะนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหโอนยาย หรือนักศึกษาที่
ไดรับอนุมัติใหเรียนในรายวิชาที่จัดสอนโดยสถาบันอื่น ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากผูที่ไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบหลักสูตร หรือผูที่คณะกรรมการประจําคณะมอบหมายหรือคณะกรรมการหลักสูตร ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ ดังตอไปนี้
๑๔.๑ เงื่อนไขในการขอเทียบรายวิชา และโอนยายหนวยกิต
(๑) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่โอนยายจากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในหรือตางประเทศที่มี
มาตรฐานไมตา่ํ กวามหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการหลักสูตรมีมติเห็นชอบดวย
(๒) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเนื้อหา และใหประสบการณการเรียนรู ครอบคลุมหรือ
เทียบเคียงกันได ไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบโอนหนวยกิต
และกรรมการหลักสูตรมีมติเห็นชอบดวย
(๓) เปนรายวิชา หรือกลุมรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมาแลวไมเกิน ๕ ป ถาไมเปนไปตามนี้
ใหอยูใ นดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะ
(๔) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีผลการเรียนไมต่ํากวา C หรือเทียบเทา
(๕) การเทียบรายวิชาและโอนยายหนวยกิต ใหทําไดไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร
๑๔.๒ การขอเทียบรายวิชาและโอนยายหนวยกิตใหทําหนังสือถึงคณบดี พรอมหลักฐานที่เกีย่ วของกับ
รายวิชาที่ขอโอน ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการหลักสูตรประจําภาควิชาทีเ่ กีย่ วของ และ/หรือคณะ
กรรมการประจําคณะเปนผูพจิ ารณาพรอมเหตุผลในการอนุมัติ และนําเสนอมหาวิทยาลัย และ/
หรืออธิการบดีเปนผูอนุมัติ หรือใหความเห็นชอบการอนุมัติจากระดับคณะ
๑๔.๓ รายวิชาที่เทียบและโอนยายหนวยกิต จะแสดงในใบแสดงผลการศึกษาตามชื่อรายวิชาที่เทียบโอน
ให โดยใชสญ
ั ลักษณเปน T และจะไมนาํ มาคิดแตมเฉลี่ย
๑๔.๔ นักศึกษาที่ขอเทียบรายวิชา หรือกลุมรายวิชา และโอนยายหนวยกิต ตามขอ ๑๔.๑(๑) -๑๔.๑(๓)
มีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินยิ ม ทั้งนี้ตองเปนไปตามขอ ๒๑ ของขอบังคับฉบับนี้
๑๔.๕ การเทียบรายวิชาและการโอนยายหนวยกิตที่มไิ ดอยูใ นขอบังคับใดใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
หลักสูตรประจําภาควิชาที่เกีย่ วของ และ/หรือคณะกรรมการประจําคณะ โดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย และ/หรืออธิการบดี เปนผูอ นุมัตหิ รือใหความเห็นชอบการอนุมัตจิ ากระดับคณะ
ทั้งนี้ ตองเปนไปตามขอ ๑๔.๑

๙

ขอ ๑๕. การลาพักการศึกษา
๑๕.๑ นักศึกษาอาจยืน่ คํารองขออนุญาตลาพักการศึกษา ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ถูกเกณฑ หรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ
(๒) ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือไดเขารวมโครงการอืน่ ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นชอบดวย
(๓) เจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินรอยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด โดยมีใบรับรอง
แพทยจากหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือมีใบรับรองแพทยอื่นที่รบั รอง
โดยแพทยประจําหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(๔) เมื่อนักศึกษามีความจําเปนสวนตัว อาจยืน่ คํารองขอลาพักการศึกษาไดแตตองไดศึกษาใน
มหาวิทยาลัยแลวไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษา และมีแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐
การลาพักการศึกษาตามขอ ๑๕.๑ ใหนักศึกษายืน่ คํารองตอคณบดี หรือผูที่คณบดี
มอบหมายโดยเร็วที่สุด และใหคณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมตั ิ
๑๕.๒ เมื่อนักศึกษามีเหตุสุดวิสยั จําตองลาพักการศึกษา ดวยเหตุผลนอกเหนือจากที่ระบุไวในขอ ๑๕.๑
ใหยนื่ คํารองตอคณบดีหรือผูท ี่คณบดีมอบหมายโดยเร็วที่สุด และใหคณะกรรมการประจําคณะ
หรือผูที่คณะกรรมการประจําคณะที่นกั ศึกษาสังกัดมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมัติ
๑๕.๓ การลาพักการศึกษาตามขอ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒ ใหอนุมตั ิไดครั้งละไมเกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ
ตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรือ ๓ ภาคการศึกษาปกติตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค
ถามีความจําเปนตองลาพักการศึกษาตอไปอีก ใหยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาใหมตามวิธีในขอ
๑๕.๑ หรือ ๑๕.๒ แลวแตกรณี
๑๕.๔ ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ใหนับเวลาที่ลาพักอยูในระยะเวลาการศึกษา
ดวย ยกเวนนักศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา ตามขอ ๑๕.๑(๑) และ ขอ ๑๕.๑(๒)
หรือในกรณีทมี่ ีเหตุสุดวิสยั ใหเสนออธิการบดีพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป
๑๕.๕ ระหวางที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา นักศึกษาจะตองรักษาสภาพการเปนนักศึกษา โดย
ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะถูกจําหนายชื่อออกจากมหาวิทยาลัย
๑๕.๖ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเขาศึกษาจะตองยื่นคํารองขอกลับเขาศึกษา
ตอคณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมายกอนกําหนดวันชําระคาธรรมเนียมการศึกษาไมนอยกวา
๑ สัปดาห
การอนุมัติหรือไมอนุมัติ ใหลาพักการศึกษาตามความในวรรคกอน คณบดีหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจะตองระบุเหตุผลในการพิจารณาดวย
ขอ ๑๖. การจําแนกสภาพนักศึกษา
๑๖.๑ การจําแนกสภาพนักศึกษา สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาเปนปแรก จะจําแนกสภาพนักศึกษาเมื่อ
สิ้นภาคการศึกษาที่สอง ตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรือสิ้นภาคการศึกษาที่สามตามการจัด
การศึกษาแบบไตรภาค นับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา สวนนักศึกษาที่ศึกษาตั้งแตปที่ ๒ เปนตนไป จะ
จําแนกสภาพนักศึกษา เมือ่ สิ้นภาคการศึกษาปกติของแตละภาค หรือเมื่อสิ้นปการศึกษาสําหรับ
หลักสูตรที่มีการศึกษาตอเนือ่ งตลอดป สําหรับนักศึกษาที่จะยื่นความจํานงขอรับอนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรี อาจใหจําแนกสภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาฤดูรอนได

๑๐

๑๖.๒ การจําแนกสภาพนักศึกษาใหพิจารณาวาเปนนักศึกษาสภาพปกติหรือสภาพวิทยาทัณฑ ดังตอไปนี้
(๑) นักศึกษาสภาพปกติ ไดแก นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเปนภาคการศึกษาแรก หรือนักศึกษา
ที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐
(๒) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ ไดแก นักศึกษาที่สอบ ไดแตมเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๕๐ แตไมถึง
๒.๐๐ จําแนกออกเปน ๒ ประเภท คือ
ประเภทที่ ๑ ไดแก นักศึกษาที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสม ตั้งแต ๑.๕๐ แตไมถึง ๑.๘๐
ประเภทที่ ๒ ไดแก นักศึกษาที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๘๐ แตไมถึง ๒.๐๐
ขอ ๑๗. ฐานะชั้นปของนักศึกษา
ใหเทียบฐานะชั้นปของนักศึกษาจากจํานวนหนวยกิตที่สอบได
หลักสูตรนั้น

ตามอัตราสวนของหนวยกิตรวมของ

ขอ ๑๘. การพนสภาพการเปนนักศึกษา
นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณี ดังตอไปนี้
๑๘.๑ ศึกษาครบตามหลักสูตร และไดรับอนุมัติใหไดรับอนุปริญญาหรือปริญญาตามขอ ๒๐
๑๘.๒ ไดรับอนุมัติจากอธิการบดีใหลาออก
๑๘.๓ อธิการบดีสั่งใหพนจากสภาพการเปนนักศึกษาในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) เมื่อมีการจําแนกสภาพนักศึกษา และมีแตมเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๕๐
(๒) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑประเภทที่ ๑ ที่มีแตมเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐ อีก ๒ ภาคการ
ศึกษาติดตอกันที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรืออีก ๓
ภาคการศึกษาติดตอกันที่มกี ารจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค
หรืออีก ๑ ปการศึกษาที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษา โดยใชระบบอืน่ ตามขอ ๕.๓
(๓) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑประเภทที่ ๒ ที่มีแตมเฉลีย่ สะสมต่ํากวา ๒.๐๐ อีก ๔ ภาคการ
ศึกษาติดตอกันที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรืออีก ๖
ภาคการศึกษาติดตอกันที่มกี ารจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค
หรืออีก ๒ ปการศึกษาที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษา โดยใชระบบอื่นตามขอ ๕.๓
(๔) ลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาบังคับครบจํานวนครั้งตามขอ ๙.๒(๓) แลวผลการศึกษาหรือ
ผลการสอบ ยังคง “ไมได” หรือ “ไมผาน”
(๕) มีเวลาเรียนเกิน ๒ เทาของเวลาที่กําหนดในหลักสูตร
(๖) เมื่อพนกําหนดเวลา ๒ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาแลว ยังไมลงทะเบียนเรียน หรือยัง
ไมไดดําเนินการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา โดยขาดการติดตอหรือโดยไมมีเหตุผลสมควร
(๗) นักศึกษาประพฤติผิดวินยั ตามขอบังคับวาดวยวินยั นักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบัน
รวม/สถาบันสมทบ
(๘) มีปญหาทางจิตจนเปนอุปสรรคตอการศึกษา และ/หรือจะเปนอุปสรรคตอการประกอบ
วิชาชีพ ทั้งนี้ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาขอมูล และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
(๙) ถูกลงโทษตามขอ ๒๒
(๑๐) ตาย

๑๑

ขอ ๑๙. การสําเร็จการศึกษา
๑๙.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
๑๙.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
๑๙.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
๑๙.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
ขอ ๒๐. การใหอนุปริญญาหรือปริญญา
การพิจารณาใหไดอนุปริญญาหรือปริญญา นักศึกษาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๒๐.๑ สอบผานรายวิชาและเกณฑอนื่ ๆ ครบตามที่หลักสูตรกําหนด
๒๐.๒ ไดแตมเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา ๒.๐๐
๒๐.๓ เปนผูมีความประพฤติดี เหมาะสมแกศกั ดิศ์ รีแหงอนุปริญญาหรือปริญญานั้น
ขอ ๒๑. การใหปริญญาเกียรตินิยม
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ซึ่งรวมทั้งรายวิชาที่
นักศึกษายายประเภทวิชา หรือคณะในมหาวิทยาลัย หรือที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และเปนรายวิชาหรือ
กลุมรายวิชาทีม่ ีผลการเรียนไมต่ํากวา B (หรือเทียบเทา) โดยไมนําหนวยกิตและแตมประจําที่เทียบรายวิชา หรือ
โอนยายหนวยกิตมาคิดแตมเฉลี่ยสะสม จะไดรับการพิจารณาใหไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ ๑ เมื่อสอบได
แตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๕๐ และไดรับปริญญาตรีเกียรตินยิ ม อันดับ ๒ เมื่อสอบไดแตมเฉลีย่ สะสมไมต่ํากวา
๓.๒๕ และตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๒๑.๑ มีเวลาเรียนไมเกินจํานวนภาคการศึกษาหรือจํานวนปการศึกษานอยที่สุดที่กําหนดไวในหลักสูตร
๒๑.๒ มีคุณสมบัติสอบไดปริญญาตรีตามขอ ๒๐
๒๑.๓ ไมเคยลงทะเบียนเรียนซ้ํา หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอืน่ แทน หรือสอบแกตวั หรือปฏิบัติงาน
แกตวั ในรายวิชาใดเลยตลอดหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่เทียบโอน
๒๑.๔ ในกรณีที่นักศึกษาขอเทียบรายวิชา และโอนยายหนวยกิต จํานวนรายวิชาที่ขอยาย หรือขอโอน
จะตองไมเกินหนึ่งในสี่ของจํานวนหนวยกิตทั้งหลักสูตร
ขอ ๒๒. การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ
ใหดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยวินยั นักศึกษา
โดยพิจารณาตามสมควรแกกรณี
ดังตอไปนี้
๒๒.๑ ใหไดสัญลักษณ F ในรายวิชาที่ทุจริต
๒๒.๒ ใหไดสัญลักษณ F ในรายวิชาที่ทุจริตและใหพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปไมนอยกวา ๑
ภาคการศึกษาปกติ

[๑๐๗]

ภาคผนวก ฉ
เอกสารลงนามข้ อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน

มคอ. ๒

[๑๐๘]

มคอ. ๒

