
 

 

หมวดวิชาทักษะชีวิต 
กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 

4000-1401 แคลคูลัส  2 3 (3-0-6)        

 (Calculus 2)  

4000-1402 แคลคูลัส  3 3 (3-0-6)        

 (Calculus 3) 

4000-1403 คณิตศาสตร์เพ่ือการตัดสินใจ 3 (3-0-6)        

 (Mathematics  for  Decision  Making) 

4000-1404 สถิติเพ่ือการวิจัย 3 (3-0-6)        

 (Statistics  for  Research)   

4000-1405 สถิติเพ่ืองานอาชีพ 3 (3-0-6) 

 (Statistics for Careers) 

4000-1406 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่องานอาชีพ 3 (3-0-6) 

 (Research Methodology for Careers) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
 

รหัสวิชา 4000 – 1401 ชื่อวิชา  แคลคูลัส 2     น (ท-ป-ศ)   

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Calculus 2    3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องเรียนก่อน แคลคูลัสพื้นฐาน (3000-1406) 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. ใช้เทคนิคการอินทิเกรตในการแก้ปัญหาโจทย์ 

2. ค านวณค่าฟังก์ชันหลายตัวแปร 

3. หาค่าลิมิตของฟังก์ชันหลายตัวแปร 

4. วิเคราะห์ความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร 

5. หาค่าอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันหลายตัวแปร 

6. ประยุกต์อินทิกรัลในงานอาชีพ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝึกทักษะ การคิดค านวณ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับ เทคนิคการอินทิเกรต ฟังก์ชันหลายตัว
แปร ลิมิต ความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์
อินทิกรัลในงานอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 

 
รหัสวิชา 4000 – 1402 ชื่อวิชา แคลคูลัส 3    น (ท-ป-ศ)   

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Calculus 3     3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องเรียนก่อน แคลคูลัส 2 (4000-1401) 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. ค านวณหาค่าอินทิกรัลไม่ตรงแบบ 

2. วิเคราะห์ระบบพิกัดฉากในปริภูมิสามมิติ 

3. ประยุกต์อินทิกรัลหลายชั้นในงานอาชีพ 

4. วิเคราะห์หาค่าอับดับและอนุกรม 

5. แก้สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น 

6. ประยุกตส์มการเชิงอนุพันธ์ในงานอาชีพ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝึกทักษะ การคิดค านวณเกี่ยวกับอินทิกรัลไม่ตรงแบบ ระบบพิกัดฉากในปริภูมิสามมิติ การ
ประยุกต์อินทิกรัลหลายชั้นในงานอาชีพ อันดับและอนุกรม สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและประยุกต์ในงาน
อาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
 

รหัสวิชา 4000 – 1403 ชื่อวิชา คณิตศาสตร์เพ่ือการตัดสินใจ            น (ท-ป-ศ)   

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Mathematics for Decision Making 3 (3-0-6) 

วิชาที่ต้องเรียนก่อน  – 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงเหตุผลโดยใช้ตรรกศาสตร์ 

2. ตัดสินใจโดยใช้คณิตศาสตร์เป็นฐาน 

3. วิเคราะห์ก าหนดการเชิงเส้น 

4. ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษา 

5. ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เพ่ือการตัดสินใจร่วมกับรายวิชาอ่ืน 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝึกทักษะ การแสดงเหตุผลโดยใช้ตรรกศาสตร์ การตัดสินใจโดยใช้คณิตศาสตร์เป็นฐาน 
ก าหนดการเชิงเส้น การคิดวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาและประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เพ่ือการตัดสินใจร่วมกับ
รายวิชาอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
 

รหัสวิชา 4000 – 1404 ชื่อวิชา สถิติเพ่ือการวิจัย       น (ท-ป-ศ)   

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Statistics for Research  3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องเรียนก่อน   – 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. ค านวณเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติ 

2. สุ่มตัวอย่างและแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม 

3. ประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากร 

4. ต้ังสมมติฐานตามหลักสถิติ 

5. เลือกใช้สถิต ิไคสแควร์ สหสัมพันธ์ การถดถอย ในการทดสอบสมมติฐาน 

6. ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 

7. แปลผลค่าสถิติจากการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝึกทักษะ การคิดค านวณ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับ ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติ ความน่าจะเป็น 
การสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าพารามิเตอร์ การตั้งสมมติฐานและ
การทดสอบสมมติฐานตามหลักสถิติ การทดสอบไคสแควร์ ค่าสหสัมพันธ์  การถดถอย การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลค่าสถิติจากการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
 

รหัสวิชา 4000 – 1405 ชื่อวิชา  สถิติเพ่ืองานอาชีพ    น (ท-ป-ศ)   

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Statistics for Careers  3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องเรียนก่อน  – 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. คิดค านวณเพ่ือแก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติ 

2. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3. ต้ังและทดสอบสมมติฐาน 

4. เลือกใช้วิธีการทางสถิติเพ่ือการวิจัยในงานอาชีพ 

5. รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์และแปลผลข้อมูลตามหลักการ 

6. ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพ่ืองานอาชีพ 

7. เขียนรายงานการวิจัยตามระเบียบวิธีทางสถิติ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝึกทักษะ การคิดค านวณ การแก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้ความรู้ พ้ืนฐานทางสถิติ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การตั้งและทดสอบสมมติฐาน การเลือกใช้วิธีการทางสถิติเพ่ือการวิจัยในงานอาชีพ 
การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์และแปลผลข้อมูลตามหลักการ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติเพ่ืองานอาชีพและเขียนรายงานการวิจัยตามระเบียบวิธีทางสถิติ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
 
รหัสวิชา 4000 – 1406  ชื่อวชิา ระเบียบวิธีวิจัยเพื่องานอาชีพ    น (ท-ป-ศ)   

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Research Methodology for Careers  3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องเรียนก่อน คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ (3000-1404) 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. เขียนความส าคัญ วัตถุประสงค์ ประเภทของการวิจัย 

2. ออกแบบงานวิจัย 

3. เขียนเค้าโครงงานวิจัย 

4. ก าหนดตัวแปรงานวิจัย 

5. สุ่มตัวอย่างตามหลักการวิจัย 

6. ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

7. เลือกใช้สถิติงานวิจัย 

8. ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 

9. ด าเนินการตามระเบียบวิธีการทางสถิติ 

10. เขียนรายงานการวิจัยเพ่ืองานอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการเขียนความส าคัญ วัตถุประสงค์ ประเภทของการวิจัย การออกแบบ

งานวิจัย การเขียนเค้าโครงงานวิจัย ตัวแปรประเภทต่างๆ วิธีการสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย สถิติที่

ใช้ในงานวิจัย การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล ระเบียบวิธีการทางสถิติและการเขียนรายงาน

การวิจัยเพื่องานอาชีพ 

 
 
 
 
 



 

 

 
 


