
 
 
 

 

ตารางพิจารณาการเทียบวิชาเรียนระหวางการศึกษาในระบบ 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
Academic Support Center and Registration Bureau   

สวท. 12 – 10 

 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร   
กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546 และเพิ่มเติม พ.ศ. 2549 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน  พ.ศ. 2550 
หมวดท่ี 1 ขอ 13 หลักเกณฑการเทียบโอนผลการ
เรียน โดยการเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิต  
ระหวางการศึกษาในระบบ 
     (1)  ใหเทียบโอนรายวิชา หรือกลุมวิชา ซึ่งมี
เนื้อหาสาระการเรียนรู และจุดประสงคครอบคลุม
ไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชา หรือกลุมวิชาใน
สาขาวิชาท่ีนักศึกษาผูขอเทียบโอนศึกษาอยู 

รหัสวิชา / ช่ือวิชา / หนวยกิต / คําอธิบายรายวิชา รหัสวิชา / ช่ือวิชา / หนวยกิต  /คําอธิบายรายวิชา 
2-110-110 คณิตศาสตร 

(Mathematics) 
3(3-0-6) 3000-1520 คณิตศาสตร 1 

(Mathematics 1) 
3(3) 

ตรรกศาสตรเบ้ืองตน เมทริกซและดีเทอรมิแนนท หลักเกณฑ
การนับเบ้ืองตน วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีการจัดหมู ความนาจะเปนเบ้ืองตน 
ทฤษฎีบททวินาม ลําดับและอนุกรม 

ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเซต ประพจน การเช่ือม
และคาความจริงของประพจน ตารางคาความจริง ประพจนท่ีสมมูลกัน 
ประโยคเปด และตัวแปรปริมาณตัวเดียว การอางเหตุผล กฎเกณฑเบ้ืองตน 
เกี่ยวกับการนับ แฟกทอเรียล วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมู การทดลองสุม 
และแซมเปลสเปช เหตุการณและความนาจะเปนของเหตุการณ ความนาจะ
เปนแบบมีเง่ือนไข และเหตุการณท่ีเปนอิสระตอกัน พื้นท่ีภายใตโคงปกติ 
การสุมตัวอยาง วิธีและข้ันตอนของการสุมตัวอยาง คาพารามิเตอรและ
คาสถิติ การแจกแจงคาเฉลี่ยท่ีไดจากตัวอยางประชากร 

คณะกรรมการเทียบโอนพิจารณาเนื้อหาสาระการ
เรียนรูแลวมีมติดังนี้ 

       เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ 
       ไมเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ 
 

ลงนามคณะกรรมการเทียบโอน 
 

(.................................................) 
 

(.................................................) 
 

(.................................................) 

 



 
 
 

 

ตารางพิจารณาการเทียบวิชาเรียนระหวางการศึกษาในระบบ 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
Academic Support Center and Registration Bureau   

สวท. 12 – 10 

 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร   
กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546 และเพิ่มเติม พ.ศ. 2549 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน  พ.ศ. 2550 
หมวดท่ี 1 ขอ 13 หลักเกณฑการเทียบโอนผลการ
เรียน โดยการเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิต  
ระหวางการศึกษาในระบบ 
     (1)  ใหเทียบโอนรายวิชา หรือกลุมวิชา ซึ่งมี
เนื้อหาสาระการเรียนรู และจุดประสงคครอบคลุม
ไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชา หรือกลุมวิชาใน
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รหัสวิชา / ช่ือวิชา / หนวยกิต / คําอธิบายรายวิชา รหัสวิชา / ช่ือวิชา / หนวยกิต  /คําอธิบายรายวิชา 
2-220-104 หลักสถิติ 

(Principles of Statistics) 
3(3-0-6) 3000-1524 สถิติ 

(Statistics) 
3(3) 

ความรูพื้นฐานทางสถิติ ทฤษฎีความนาจะเปน การแจกแจง 
ความนาจะเปนแบบไมตอเนื่องและตอเนื่อง การสุมตัวอยาง และการแจก
แจงกลุมตัวอยาง การประมาณคาพารามิเตอร การทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ
อยางงาย 

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและขอบขายของสถิติ การวัด
แนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายของขอมูล คะแนนมาตรฐาน 
การประมาณคาเฉลี่ยประชากร การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบ
เกี่ยวกับคาเฉลี่ยของประชากร และสัดสวนของประชากร การทดสอบ    
ไคสแควร การวิเคราะหถดถอย และสหสัมพันธ 

 
คณะกรรมการเทียบโอนพิจารณาเนื้อหาสาระการ
เรียนรูแลวมีมติดังนี้ 

       เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ 
       ไมเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ 
 

ลงนามคณะกรรมการเทียบโอน 
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