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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2559 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา :   คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาคณติศาสตร์  
 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science  Program in Mathematics 
 

2. กลุ่มหลักสูตร :  วิชาการ  
 

3. ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา  

 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม   วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 

  : ชื่อย่อ    วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

 ภาษาองักฤษ : ชื่อเต็ม   Bachelor of Science (Mathematics) 

  : ชื่อย่อ    B.S. (Mathematics) 

4. วิชาเอก     - 
 

5. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร แผนปกติไมน่้อยกวา่  131  หน่วยกติ และแผนกา้วหน้าไม่นอ้ยกวา่  

143  หน่วยกติ 
 

6. รูปแบบของหลักสูตร 

 6.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับปรญิญาตร ี หลักสูตร 4 ป ี ใช้เวลาศึกษาไม่เกนิ 8 ปี 

 6.2 ภาษาที่ใช้  

 ภาษาไทย  

 ภาษาต่างประเทศ 
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6.3 การรับเข้าศึกษา  

 นักศึกษาไทย  

 นักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

6.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรยีนการสอนโดยตรง 

6.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 ให้ปริญญามากกวา่หนึ่งสาขาวิชา   

 

7. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

- มีผลบังคับใช้ตัง้แต่ภาคการศกึษาที่ 1  ปีการศึกษา 2560 

- สภาวิชาการให้ความเหน็ชอบหลักสูตร ในคราวประชุมคร้ังที่  10/2559  เมื่อวนัที ่13   

เดือนกันยายน  พ.ศ. 2559 

- สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิหลักสูตร ในคราวประชุมคร้ังที่ 10/2559  เมื่อวันที ่29 เดือนตุลาคม

พ.ศ. 2559    และครัง้ที่ 6/2560   เมื่อวนัที่  25  เดือน  มถิุนายน  พ.ศ. 2560 

 

8. ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอ้มในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ  และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 

2562 
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9. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

 ครู อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 นักวิจัย 

 นักวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาระบบงาน 

 โปรแกรมเมอร์ 

 ผูป้ระกอบการ 

 

10. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา, สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  

(ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

1. ผศ.ดร.ณฐักร  สุคันธมาลา 

 

Ph.D. (Mathematics) , University of Alabama,  

USA., 2003 

M.A. (Mathematics) , University of Alabama,  

USA., 1998 

วท.บ.(คณิตศาสตร)์,  มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่  2537 

(3 5012 0074 2xxx) 

2. ผศ.ดร.ธีรนุช  บุนนาค 

 

Ph.D. (Mathematics),  

University of Alabama, USA., 2004 

M.A. (Applied Mathematics) 

University of Maryland, USA., 1999 

วท.บ.(คณิตศาสตร)์, มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2537   

(3 5013 0069 9xxx) 

 

3. ผศ.ดร.มรกต  เก็บเจริญ 

 

Ph.D. (Mathematics & Computer Science)   

Colorado School of Mines, USA., 2003 

วท.บ.(คณิตศาสตร)์, มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2538 

(3 5101 0042 4xxx) 

4. ผศ.ดร.สมลักษณ ์ อตุุด ี

 

วท.ด.(คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548 

วท.ม.(คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 

วท.บ.(คณิตศาสตร)์, มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2540 

(3 5201 0005 8xxx) 

5. อ.ดร.ธีรนุช  สืบเจรญิ 

 

ปร.ด.( คณิตศาสตร)์, มหาวิทยาลยัมหิดล, 2552 

วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 

2547  

วท.บ.(คณิตศาสตร)์ เกียรตินยิมอนัดับหนึ่ง, 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2545 

(3 5203 0031 1xxx) 
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11. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 ในสถานทีต่ั้งมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก ่...................................... 

 

12. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

12.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกจิ  

  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

ขึน้อยู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ที่กล่าวถึงเป้าหมายในการ

เพิ่มขีดความสามารถในด้านการผลิตให้มากขึ้น ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาคน ทั้งการพัฒนาทักษะ

ชีวติ ความรูพ้ืน้ฐาน และทักษะก าลังแรงงานในโลกการท างานและการแข่งขันอย่างมคีุณภาพและสอดคล้อง

กับความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านจิตใจ นอกจากนี้แผนพัฒนา

ดังกล่าวยังกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด รวมถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

ของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ก่อให้เกิดทั้งการ

เปลี่ยนแปลง โอกาสและภัยคุกคาม ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกล่าว โดยจะต้องมีการบรหิารจัดการองคค์วามรูอ้ย่างเป็นระบบ       ทั้ง

การพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ที่ด าเนินไปบนพื้นฐานของความเป็นวิทยาศาสตร์ รู้จักใช้กระบวนการคิด

และการใช้เหตุและผล เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ที่พึ่งพาตนเองโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง     รวมถึงการประยุกต์เทคโนโลยีที่เหมาะสม มาผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทย ซึ่งจะ

น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป  

 12.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรนั้น ได้

ค านึงถึงผลของการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่างๆ  ที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม  ซึ่งก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวติและวัฒนธรรมของคนในสังคม  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพัฒนานักคณิตศาสตร ์  ที่มีความรู้

ความเข้าใจในวิถีชีวิตและการพัฒนาของสังคมที่มีความจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยี ซึ่งมีคณิตศาสตร์เป็น

พืน้ฐาน เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศและอื่นๆ เพื่อการมีส่วนร่วมในการช้ีน าและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้

ให้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวถิชีีวติของสังคมไทย 
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13. ผลกระทบจาก ข้อ 12.1 และ 12.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน  

13.1 การพัฒนาหลักสูตร  

เนื่องจากมีผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกต่อการพัฒนาหลักสูตร  จึงจ าเป็นต้องพัฒนา

หลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดต้ามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ 

และรองรับการแข่งขันทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ โดยการผลิตนักคณิตศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงใน

การพัฒนาวิชาการเฉพาะทางของตนเอง ให้เข้ากับลักษณะงานทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพที่

หลากหลาย สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงมีความเข้าใจในผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม มี

คุณธรรม จริยธรรม และส านึกรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของคณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีทั้งคุณลักษณะทางวิชาการ ทางสังคมและ

บุคลิกภาพ รวมทั้งทางคุณธรรมและจริยธรรม 

13.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของสถาบัน 

 การวางแผนหลักสูตรจะต้องค านึงถึงความเข้มแข็งด้านวิชาการ ผลกระทบจากสถานการณ์

ภายนอก ทิศทางของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศและท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตาม

พันธกจิของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล ผลิตบัณฑิตที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศชาติ ที่มีทั้ งคุณลักษณะทาง

วิชาการ สังคม บุคลิกภาพ คุณธรรม และจริยธรรม การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นการพัฒนาคนทั้ง

ทางด้านทักษะด้านวิชาชีพ การท างานและความคิดสร้างสรรค ์ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม โดย

ค านึงถงึผลกระทบในด้านต่างๆ ของการใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย 

14. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

14.1   กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 หมวดวิชาเฉพาะ 

 หมวดวิชาเลือกเสรี 
14.2  กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนและสามารถให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นมาเรยีน

เป็น  

   วิชาศึกษาทั่วไป 

   วิชาเฉพาะ 

   วิชาเลือกเสรี 
14.3 การบริหารจัดการ  

  การจัดการเรยีนการสอนในหลักสูตร ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะด าเนินการโดยคณะที่เกี่ยวข้อง 

เช่น คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ เป็นต้น โดยอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรจะด าเนินการประสานงานและแจ้งไปยังคณะที่จัดการเรียนการ

สอนให้ทราบล่วงหนา้ถึงจ านวนนกัศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนในแต่ละปีการศึกษา ในส่วนของวิชาเฉพาะ จะ
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จัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชา ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ด าเนินการตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 โดยมีคณะกรรมการก ากับ 

ติดตามการจัดการเรียนการสอน และมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาตามแบบ มคอ.

5 และมคอ. 6 ในทุกภาคการศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ทุกปี

การศึกษา นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้จัดให้มีการสอบวัดความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ เพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาและส่งเสริมนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

วิชาคณิตศาสตร์เป็นภาษาและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการน าไปอธิบายศาสตร์ หรือ

ปรากฏการณ์ต่างๆ ได้ชัดเจน มีหลักการที่ถูกต้องเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป คณิตศาสตร์สามารถเชื่อมโยง

ศาสตร์หลายอย่างเข้าด้วยกันโดยใช้แนวคิดเชิงปรัชญา โครงสร้างนามธรรม และการให้เหตุผลเชิง

ตรรกศาสตร์ จนอาจกล่าวได้ว่าคณิตศาสตรเ์ป็นรากฐานที่ส าคัญของศาสตร์ทั้งปวง ทฤษฎีที่ส าคัญในทาง

วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์พาณิชยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ถ้าสามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์จะท าให้ทฤษฎีเหล่านั้นเป็นที่ยอมรับ

เช่ือถอืและสามารถน าไปอ้างอิงได้ 

1.2 วัตถุประสงค์     เพื่อผลิตบัณฑิตที่ 

 1.  มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชา ทักษะ และการให้เหตุผลอย่างถูกต้องตามหลัก

คณิตศาสตร ์ 

        2.  มีความสามารถในการสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อเช่ือมโยงและสื่อสารให้เข้าใจปัญหาที่

เกิดขึ้น ในโลกได้อย่างลึกซึ้ง 

        3.  มีความสามารถน าความรูแ้ละเครื่องมือทางคณิตศาสตรไ์ปประยุกต์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ 

        4.  มีความใฝ่รู้  ทันต่อเหตุการณป์ัจจุบันและสามารถท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มี

ความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

        5.  มีความสามารถในการสื่อสาร และถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

        6.  มีคุณธรรม จรยิธรรม และส านึกรับผดิชอบต่อสังคม 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

มีการปรับปรุงหลักสตูรทุก 5 ปี 

โดยพิจารณาจาก KPI ที่อยู่ในการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาที่

เก่ียวข้องกับหลักสูตร 

รวบรวมติดตามผลการประเมนิ 

QA ของหลักสตูรรวมทุก 5 ป ีใน

ด้านความพึงพอใจ และภาวะการ

ได้งานของบัณฑติ 

 รอ้ยละของบัณฑติระดับปรญิญาตรี

ที่ได้งานท าและการประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ป ี

 รอ้ยละของบัณฑติระดับปรญิญาตรี

ที่ได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตาม

เกณฑ์ 

 ระดับความพึงพอใจของนายจา้ง 

ผู้ประกอบการ และผูใ้ช้บัณฑิต 
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หมวดที่ 3. ระบบการจดัการศกึษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  

 ระบบการศึกษาตลอดป ี (ไมน่้อยกวา่ ......... สัปดาห์) 

  ระบบทวิภาค 

 ระบบหน่วยการศึกษา (Module) 
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

 มีภาคฤดูร้อน       

  ไม่มภีาคฤดูรอ้น 
 

1.3 การเทยีบเคียงหนว่ยกติในระบบทวภิาค 

  ใช้ระบบทวิภาคตามระเบียบของกระทรวงศกึษาธิการ 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 

     ระบบทวิภาค 

ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดอืน สงิหาคม ถงึ ธันวาคม 

ภาคการศึกษาที่ 2 ตัง้แต่เดอืน มกราคม ถงึ พฤษภาคม 

           ในเวลาราชการ 

  นอกเวลาราชการ โปรดระบุ.............................. 

 

2.2 คุณสมบัตขิองผูเ้ขา้ศึกษา  

           ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเท่า    ในแผนการเรยีนของวทิยาศาสตร์ –

คณิตศาสตร ์  และมีคุณสมบตัิอื่นที่เป็นไปตามข้อบงัคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วา่ด้วยการศึกษาระดับ

ปรญิญาตร ีพ.ศ. 2553 

          -  เกณฑ์การรับนักศึกษาแผนกา้วหนา้  ต้องเป็นนกัศึกษาสาขาวิชาเอกคณติศาสตรท์ี่เรยีนกระบวน

วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาแกนครบถ้วนตามแผนการศึกษาของแผนปกติในช้ันปีที่ 1 และชั้นปีที ่

2 และมีระดับแต้มคะแนนเฉลีย่สะสมขัน้ต่ า 3.50  (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)   และให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรปรญิญาตร ีพ.ศ. 2558  

          - เกณฑ์การรับนักศึกษาผู้ได้รับปรญิญาตรเีพื่อปรญิญาที่สองของมหาวิทยาลยั   
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            (1) แผนปกต ิต้องเปน็ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรทีางด้านวิทยาศาสตร ์หรอื

วิศวกรรมศาสตรท์ี่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์เพียงพอ 

            (2) แผนก้าวหน้า ตอ้งเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรทีางดา้นวิทยาศาสตร ์หรอื

วิศวกรรมศาสตรท์ี่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์เพียงพอ และได้รบัเกียรตินิยม 

1.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา้  

       ความรูด้้านภาษาต่างประเทศไม่เพยีงพอ 

                 ความรูด้้านคณิตศาสตร/์วิทยาศาสตรไ์ม่เพียงพอ 

       การปรับตัวจากการเรยีนในระดับมธัยมศึกษา  

 นักศึกษาไม่ประสงคจ์ะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคดัเลือกได้ 

 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแกไ้ขปญัหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

   จัดสอนเสรมิเตรียมความรูพ้ืน้ฐานกอ่นการเรียน 

   จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 

   จัดให้มีระบบอาจารยท์ี่ปรึกษาเพื่อท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 

และให้เน้นย้ าในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพเิศษ 

   จดักจิกรรมที่เก่ียวข้องกับการสรา้งความสมัพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา ได้แก ่

วันแรกพบระหว่างนักศึกษากบัอาจารย ์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนักศกึษาชัน้ปีที่ 1 จาก

อาจารย์ผูส้อน และจัดกจิกรรมสอนเสรมิถา้จ าเป็น 

 

 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 50 50 50 50 50 

ช้ันปีที่ 2 - 50 50 50 50 

ช้ันปีที่ 3 - - 50 50 50 

ช้ันปีที่ 4 - - - 50 50 

รวม 50 100 150 200 200 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 50 50 
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2.6 งบประมาณตามแผน  

 1. รายงานขอ้มลูงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ป ีโดยจ าแนกรายละเอยีดตามหัวข้อการเสนอ

ตั้งงบประมาณ 

  

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 

งบประมาณ

แผ่นดนิ 

งบประมาณ 

เงินรายได ้

งบประมาณ

แผ่นดนิ 

งบประมาณ 

เงินรายได ้

งบประมาณ

แผ่นดนิ 

งบประมาณ 

เงินรายได ้

การเรียนการสอน 295,448,700 56,402,300 310,221,100 59,222,100 325,732,200 62,183,500 

วิจัย 12,560,700 11,065,300 12,686,300 11,618,600 12,813,100 11,850,900 

บรกิารวชิาการแกส่ังคม 3,131,000 11,198,200 3,162,300 11,310,200 3,193,900 11,423,300 

การท านุบ ารุงศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดล้อม 

- 675,000 - 708,600 - 744,400 

สนับสนุนวิชาการ 951,700 3,010,100 961,200 3,040,200 970,900 3,070,600 

บรหิารมหาวิทยาลัย 48,152,000 25,919,100 50,559,500 27,215,000 53,087,500 28,575,800 

รวม 360,244,100 108,270,000 377,590,400 113,114,700 395,797,600 117,848,500 

รวมท้ังสิ้น 468,514,100 490,705,100 513,646,100 

 

2. คา่ใช้จา่ยต่อหัว 264,218.35 บาทต่อคน  

 

2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรยีน 

 แบบทางไกลผา่นสือ่สิง่พิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผา่นสือ่แพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนกิส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์นต 

 

2.8 การเทยีบโอนหนว่ยกิต กระบวนวิชาและการลงทะเบียนเรยีนขา้มมหาวิทยาลยั 
1) กระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณารับโอน จะต้องเป็นกระบวนวิชาที่มีเนือ้หาอยู่

ในระดับเดียวกันหรือมีความใกล้เคียงกับกระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร

สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือเป็นกระบวนวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของ

นักศึกษา และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะที่เกี่ยวข้อง 
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2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณาโอนกระบวนวิชา จ านวนหน่วยกิต ล าดับขั้นของกระบวนวิชา

ที่นักศึกษาเรียนมาจากมหาวิทยาลัยอื่น โดยความเห็นชอบของคณะที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้อาจต้อง

มีการพิจารณาปรับเข้าสู่ระบบล าดับขั้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2553 ข้อ 8 และ 9 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

3.1 หลักสูตร  
3.1.1 จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสตูร แผนปกติไมน่้อยกวา่  131  หน่วยกติ และแผน

กา้วหน้าไม่นอ้ยกวา่  143  หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

แผนปกต ิ
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 9 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์ 6 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาการเรยีนรูผ้่านกจิกรรม 3 หน่วยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกวา่ 95 หน่วยกิต 
- วิชาแกน  28 หน่วยกิต 
- วิชาเอก ไม่น้อยกวา่ 52 หน่วยกิต 
 เอกบังคับ  37 หน่วยกิต 
 เอกเลือก ไม่น้อยกวา่ 15 หน่วยกิต 
- วิชาโท (ถา้มี) ไม่น้อยกวา่ 15 หน่วยกิต 

(3) หมวดวิชาเลอืกเสร ี ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต 
 

  แผนก้าวหน้า 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์ 6 หน่วยกติ 
- กลุ่มวิชาการเรยีนรูผ้่านกจิกรรม 3 หน่วยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกวา่ 107 หน่วยกิต 
- วิชาแกน  28 หน่วยกิต 
- วิชาเอก ไม่น้อยกวา่ 79 หน่วยกิต 
 เอกบังคับ  37 หน่วยกิต 
 เอกเลือก ไม่น้อยกวา่ 42 หน่วยกิต 
- วิชาโท     - ไม่ม ี- 

(3) หมวดวิชาเลอืกเสร ี ไมน่้อยกวา่ 6 หน่วยกิต 
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1.1.3 กระบวนวิชา  
แผนปกติ (Regular Plan) 

 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 30  หน่วยกิต 

   General Education              30  Credits 

1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                             12  หน่วยกิต 

    Language and Communication          12  Credits 

001101      ม.อ. 101   ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1    3(3-0-6) 

    ENGL 101    Fundamental English 1 

001102    ม.อ. 102     ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2    3(3-0-6) 

    ENGL 102    Fundamental English 2 

001201    ม.อ. 201     การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างม ี

    ประสิทธิผล     3(3-0-6) 

    ENGL 201    Critical Reading and Effective Writing 

001225    ม.อ. 225     ภาษาองักฤษในบรบิทวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

      ENGL 225    English in Science and Technology Context 

 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          9  หน่วยกิต 

     Humanities and Social Sciences           9  Credits 

ให้เลือก 3 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

Choose any 3 courses from the followings:     

009103    ม.บร. 103     การรู้สารสนเทศและการน าเสนอสารสนเทศ           3(3-0-6) 

               LS 103          Information Literacy and Information Presentation 

011257      ม.ปร. 257  จรยิศาสตร์     3(3-0-6) 

               PHIL 257       Ethics 

011269   ม.ปร. 269      ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง    3(3-0-6) 

              PHIL 269       Philosophy of Sufficiency Economy 

012173   ม.ศน. 173      ศาสนาเบือ้งต้น     3(3-0-6) 

               RE 173           Descriptive Study of Religion 

013110   ม.จว. 110 จิตวิทยากับชวีิตประจ าวนั    3(3-0-6) 

               PHY 110 Psychology and Daily Life 

050100   ม.ศท. 100 การใช้ภาษาไทย     3(3-0-6) 

              HUGE 100 Usage of the Thai Language 

050103   ม.ศท. 103 สังคมและวัฒนธรรมไทย    3(3-0-6) 



13 

 

 

              HUGE 103 Thai Society and Culture 

057136   ศ.ล. 136     กฬีา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพ 

    ชีวติ      3(3-0-6) 

              EDPE 136   Sport, Health, Fitness and Wellness Development 

154104   ส.ภม. 104   การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 

              GEO 104    Environmental Conservation 

176100   น.ศท. 100 กฎหมายและโลกสมัยใหม่    3(3-0-6) 

              LAGE 100 Law and Modern World 

703103   บธ.กจ. 103 การเป็นผู้ประกอบการและธุรกจิเบื้องต้น  3(3-0-6) 

              MGMT 103 Introduction to Entrepreneurship and Business 

751100   ศศ. 100 เศรษฐศาสตร์ในชีวติประจ าวนั   3(3-0-6) 

              ECON 100 Economics for Everyday Life 

851100   สม. 100 การสื่อสารเบื้องตน้    3(3-0-6) 

              MC 100 Introduction to Communication 

 

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์             6 หน่วยกิต 

     Science and Mathematics              6 Credits 

201110  ว.วท. 110 คณิตศาสตรบ์ูรณาการ    3(3-0-6) 

              SC 110 Integrated Mathematical Sciences 

และให้เลือก 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

and choose any 1 course from the followings: 

201111     ว.วท. 111 โลกแห่งวิทยาศาสตร์    3(3-0-6) 

       SC 111  The World of Science  

201114    ว.วท. 114 วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน  3(3-0-6) 

              SC 114      Environmental Science in Today's World    

205105 ว.ธณ. 105 วิทยาศาสตรโ์ลกและอารยธรรม   3(3-0-6)

   GEOL 105    Earth Science and Civilization     

218100 ว.อณ. 100  ศาสตรแ์หง่อัญมณีและเครื่องประดับ  3(3-0-6) 

  GEM 100 The Science of Gemstone and Jewelry    

359202 ก.พส. 202 พืชและอาหารปลอดภยั    3(3-0-6) 

  HORT 202 Plant and Food Safety     

461100 ภ.วภ. 100 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม   3(3-0-6) 

  PHPS 100 Herbs for Health and Beauty   

461170 ภ.วภ. 170 เครื่องส าอางในชีวติประจ าวนั   3(3-0-6) 
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  PHPS 170 Cosmetics in Everyday Life     

462130 ภ.บก. 130 ยาในชวีิตประจ าวัน    3(3-0-6) 

  PHPC 130 Medications in Everyday Life 

610114 อ.อก. 114 อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม   3(3-0-6) 

  AG 114  Food for Health and Beauty     

801100 สถ.ส. 100  สถาปัตยกรรมในชีวติประจ าวนั   3(3-0-6) 

  ARCT 100 Architecture in Everyday Life     

951100 ศท.อ. 100 ชีวติสมัยใหม่กับแอนนิเมชัน   3(3-0-6) 

  ANI 100  Modern Life and Animation     

953111 ศท.วว. 111 ซอฟต์แวรส์ าหรับชีวติประจ าวัน   3(3-0-6) 

  SE 111  Software for Everyday Life     

  

 1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม           3 หน่วยกิต 

      Activities Base Courses            3 Credits 

201191 ว.วท. 191 การเรียนรูผ้่านกจิกรรม     2(0-6-0) 

  SC 191  Learning through Activities 

และเลือกอีก 1 กระบวนวิชาจากจากกระบวนวิชาต่อไปนี ้  

and choose any 1 course from a group of following learning through activity courses 

057121 ศ.ล. 121  ฟุตบอลเพื่อชีวติและการออกก าลังกาย  1(1-0-2) 

  EDPE 121 Football for Life and Exercise 

057122 ศ.ล. 122 ว่ายน้ าเพื่อชวีิตและการออกก าลังกาย  1(1-0-2) 

  EDPE 122 Swimming for Life and Exercise 

057123 ศ.ล. 123  วอลเลย์บอลเพื่อชีวติและการออกก าลังกาย 1(1-0-2) 

             EDPE 123 Volleyball for Life and Exercise 

057125 ศ.ล. 125 กจิกรรมเข้าจังหวะเพื่อชีวติและการออกก าลังกาย 1(1-0-2) 

  EDPE 125 Rhythmic Activities for Life and Exercise 

057126 ศ.ล. 126 บาสเกตบอลเพื่อชีวติและการออกก าลังกาย 1(1-0-2) 

  EDPE 126 Basketball for Life and Exercise 

057127 ศ.ล. 127 แบดมินตนัเพื่อชีวติและการออกก าลังกาย  1(1-0-2) 

  EDPE 127 Badminton for Life and Exercise 

057128 ศ.ล. 128 เทนนิสเพื่อชีวติและการออกก าลังกาย  1(1-0-2) 

  EDPE 128 Tennis for Life and Exercise 

057129 ศ.ล. 129 เทเบลิเทนนิสเพือ่ชีวติและการออกก าลังกาย 1(1-0-2) 

  EDPE 129 Table Tennis for Life and Exercise 
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057130 ศ.ล. 130 กอล์ฟเพื่อชีวติและการออกก าลังกาย  1(1-0-2) 

  EDPE 130 Golf for Life and Exercise 

201192 ว.วท. 192 ดอยสุเทพศึกษา     1(0-3-0) 

  SC 192  Doi Suthep Study 

หรอืกระบวนวิชาการเรยีนรูผ้า่นกจิกรรมที่เปดิสอนเพิ่มเตมิในมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 

or additional learning through activity subjects in Chiang Mai Univercity which will be 

open. 

  

(2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า        95 หน่วยกิต 

   Field of Specialization  a minimum of         95 Credits 

2.1  วิชาแกน             28 หน่วยกิต 

     Core Courses            28 Credits 

202101 ว.ชว. 101 ชีววทิยาพืน้ฐาน 1      3(3-0-6) 

  BIOL 101 Basic Biology 1 

202103 ว.ชว. 103 ปฏิบัติการชีววทิยา 1     1(0-3-0) 

  BIOL 103 Biology Laboratory 1 

203111 ว.คม. 111 เคมี 1        3(3-0-6) 

  CHEM 111 Chemistry 1 

203115 ว.คม. 115 ปฏิบัติการเคมี 1      1(0-3-0) 

  CHEM 115 Chemistry Laboratory 1 

204101 ว.คพ. 101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น    3(2-2-5) 

  CS 101  Introduction to Computer 

206111 ว.คณ. 111 แคลคูลัส 1     3(3-0-6) 

  MATH 111 Calculus 1 

206112 ว.คณ. 112 แคลคูลัส 2     3(3-0-6) 

  MATH 112 Calculus 2 

207117 ว.ฟส. 117 ปฏิบัติการฟสิิกส ์1    1(0-3-0) 

  PHYS 117 Physics Laboratory 1 

207187 ว.ฟส. 187 ฟิสิกส์ 1      3(3-0-6) 

  PHYS 187 Physics 1 

208263 ว.สถ. 263 สถติิเบือ้งต้น     3(3-0-6) 

  STAT 263 Elementary Statistics 

และเลือกเรยีนอีก 4 หน่วยกติ จากกระบวนวิชาตอ่ไปนี้  

and choose any 4 credits  from a group of followings:    
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202102 ว.ชว. 102 ชีววทิยาพืน้ฐาน 2    3(3-0-6) 

  BIOL 102 Basic Biology 2 

และ 202104 ว.ชว. 104 ปฏิบัติการชีววทิยา 2    1(0-3-0) 

  BIOL 104 Biology Laboratory 2 

หรอื 203113  ว.คม. 113 เคมี 2     3(3-0-6) 

  CHEM 113 Chemistry 2 

และ 203117 ว.คม. 117 ปฏิบัติการเคมี 2    1(0-3-0) 

  CHEM 117 Chemistry Laboratory 2 

หรอื 207118 ว.ฟส. 118 ปฏิบัติการฟสิิกส ์2   1(0-3-0) 

  PHYS 118 Physics Laboratory 2 

และ  207188 ว.ฟส. 188 ฟิสิกส์ 2     3(3-0-6) 

  PHYS 188 Physics 2 

 

2.2 วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า              52 หน่วยกิต 

    Major   a minimum of              52 Credits 

ในจ านวนนีอ้ย่างนอ้ย  36  หน่วยกิต ตอ้งเป็นกระบวนวิชาระดับ 300-400  และอยา่งน้อย  

18 หน่วยกิต ตอ้งเป็นกระบวนวิชาระดับ 400  ขึน้ไป 

Among the credits earned from the major courses taken, a minimum of 36 credits must 

be from the advanced level courses (300-400), of which at least 18 credits must be 

from the 400 level courses or upper. 

 

2.2.1  วชิาเอกบังคับ                 37 หน่วยกิต 

       Requirements             37 Credits 

206211 ว.คณ. 211 แคลคูลัส 3     3(3-0-6) 

  MATH 211 Calculus 3 

206217 ว.คณ. 217 แนวคิดหลักมลูของคณิตศาสตร ์    3(3-0-6) 

  MATH 217 Fundamental Concepts of Mathematics  

206321 ว.คณ. 321 พีชคณิตนามธรรมเบื้องต้น   3(3-0-6) 

  MATH 321 Introduction to Abstract Algebra 

206325 ว.คณ. 325 พีชคณิตเชิงเส้น     3(3-0-6) 

  MATH 325 Linear Algebra 

206327   ว.คณ. 327 ทฤษฎีจ านวน 1     3(3-0-6) 

  MATH 327 Theory of Numbers 1 

206331 ว.คณ. 331 แคลคูลัสขั้นสงู     3(3-0-6) 
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  MATH 331 Advanced Calculus 

206336    ว.คณ. 336 การวเิคราะห์เชิงจริง 1    3(3-0-6) 

  MATH 336 Real Analysis 1 

206341 ว.คณ. 341 สมการเชิงอนุพนัธส์ามญั    3(3-0-6) 

  MATH 341 Ordinary Differential Equations 

206355 ว.คณ. 355 วธิีเชิงตัวเลข     3(3-0-6) 

  MATH 355 Numerical Method 

206370  ว.คณ. 370 ความน่าจะเปน็ 1     3(3-0-6) 

  MATH 370 Probability 1 

206390 ว.คณ. 390 สัมมนาทางคณติศาสตร ์    1(1-0-2) 

  MATH 390 Seminar in Mathematics 

206437 ว.คณ. 437 ตัวแปรเชิงซ้อน     3(3-0-6) 

  MATH 437 Complex Variables 

206499 ว.คณ. 499 การค้นควา้อิสระ     3(0-9-0) 

  MATH 499 Independent Study 

2.2.2 วิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกว่า       15 หน่วยกิต  

         Electives     a minimum of      15 Credits 

       โดยเลือกจากกระบวนวิชาตอ่ไปนี ้

        Choose any courses from the followings: 

206207 ว.คณ. 207 เรขาคณิตวิเคราะห์ทรงตัน   3(3-0-6) 

  MATH  207 Solid Analytic Geometry                  

         206216  ว.คณ. 216  คณิตตรรกศาสตรเ์บื้องต้น   3(3-0-6) 

  MATH 216  Introduction to Mathematical Logic     

                   206254  ว.คณ. 254 โปรแกรมส าเร็จรูปเชิงคณติศาสตร ์  3(2-2-5) 

   MATH 254 Mathematical Program Package      

         206281 ว.คณ. 281 คณิตศาสตรด์ิสครตี    3(3-0-6) 

                                MATH 281 Discrete Mathematics 

         206300  ว.คณ. 300 คณิตศาสตรก์ารเงนิเเละการประกันภัย  3(3-0-6) 

   MATH 300 Mathematics of Finance and Insurance 

          206311 ว.คณ. 311  ทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน์     3(3-0-6) 

   MATH 311 Axiomatic Set Theory        

          206312   ว.คณ. 312 รากฐานเรขาคณิตเบื้องต้น    3(3-0-6) 

   MATH 312 Introduction to Foundation of Geometry    

          206313 ว.คณ. 313 ทอพอโลยีเบือ้งต้น      3(3-0-6) 
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   MATH 313 Introduction to Topology      

          206328  ว.คณ. 328 ทฤษฎีของสมการ      3(3-0-6) 

   MATH 328 Theory of Equations         

          206335 ว.คณ. 335 การวเิคราะห์เชิงเวกเตอร์     3(3-0-6) 

   MATH 335 Vector Analysis        

                   206342 ว.คณ. 342 สมการเชิงอนุพนัธย์่อย    3(3-0-6) 

   MATH 342 Partial Differential Equations       

          206357  ว.คณ. 357 การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตรด์้วยคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

   MATH 357 Scientific Problem Solving with the Computer        

          206364 ว.คณ. 364 การสรา้งแบบจ าลองเชิงคณติศาสตร ์  3(3-0-6) 

   MATH 364 Mathematical Modeling         

                      206381  ว.คณ. 381 คอมบินาทอริกส ์    3(3-0-6) 

     MATH 381 Combinatorics       

  206400   ว.คณ. 400 หัวข้อเลือกสรรทางคณิตศาสตร์   3(3-0-6) 

     MATH 400  Selected Topics in Mathematics         

  206411   ว.คณ. 411 รากฐานเรขาคณิต     3(3-0-6) 

     MATH 411 Foundation of Geometry     

  206412   ว.คณ. 412 ทอพอโลย ี     3(3-0-6) 

     MATH 412 Topology                                   

   206414  ว.คณ. 414 คณิตตรรกศาสตร ์    3(3-0-6) 

    MATH 414 Mathematical Logic    

   206421   ว.คณ. 421 พีชคณิตนามธรรม     3(3-0-6) 

    MATH 421 Abstract Algebra              

  206423  ว.คณ. 423 เวฟเลทส ์     3(3-0-6) 

    MATH 423 Wavelets     

    206425   ว.คณ. 425 สังกัปของพีชคณิตนามธรรม    3(3-0-6) 

    MATH 425 Concepts of Abstract Algebra    

   206426   ว.คณ. 426 พีชคณิตเชิงเส้น 2     3(3-0-6) 

     MATH 426 Linear Algebra 2 

  206427  ว.คณ. 427 ทฤษฎีจ านวน 2      3(3-0-6) 

    MATH 427 Theory of Numbers 2  

  206428  ว.คณ. 428 ทฤษฎีรหัส      3(3-0-6) 

    MATH 428 Coding Theory  

  206432  ว.คณ. 432 การวเิคราะห์เชิงฟังกชั์นเบื้องต้น    3(3-0-6) 
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    MATH 432 Introduction to Functional Analysis    

  206435  ว.คณ. 435 การวเิคราะห์เชิงจริง 2     3(3-0-6) 

     MATH 435 Real Analysis 2     

  206436  ว.คณ. 436 แคลคูลัสของการแปรผันเบือ้งตน้  3(3-0-6) 

      MATH 436 Introduction to Calculus of Variations 

  206438  ว.คณ. 438 ทฤษฎีจุดตรงึและการประยุกต์    3(3-0-6) 

     MATH 438 Fixed Point Theory and Applications       

  206441   ว.คณ. 441 สมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้น   3(3-0-6) 

     MATH 441 Nonlinear Differential Equations          

  206445  ว.คณ. 445 การแปลงฟูเรียร์และลาปลาซ    3(3-0-6) 

     MATH 445 Fourier and Laplace Transformation 

  206446  ว.คณ. 446 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ ์     3(3-0-6) 

     MATH 446 Differential Geometry  

  206455  ว.คณ. 455 การวเิคราะห์เชิงตัวเลข      3(3-0-6) 

     MATH 455 Numerical Analysis                     

  206456  ว.คณ. 456 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์   3(3-0-6) 

     MATH 456 Numerical Method for Differential Equations 

  206457  ว.คณ. 457 คณิตศาสตรอ์นุพันธ์การเงิน     3(3-0-6)  

     MATH 457 Mathematics of Financial Derivatives         

  206463  ว.คณ. 463 การหาคา่เหมาะที่สดุเชิงก าหนด     3(3-0-6) 

     MATH 463 Deterministic Optimization 

  206464  ว.คณ. 464 ทฤษฎีควบคุมเชิงคณติศาสตรเ์บื้องต้น    3(3-0-6) 

     MATH 464 Introduction to Mathematical Control Theory 

  206466  ว.คณ. 466 ไฮโดรไดนามิค       3(3-0-6) 

     MATH 466 Hydrodynamics                 

  206467  ว.คณ. 467 นิวรอลเนทเวิร์ค      3(3-0-6) 

     MATH 467 Neural Networks                         

  206470  ว.คณ. 470 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2      3(3-0-6) 

     MATH 470 Probability Theory 2               

  206471  ว.คณ. 471 คณิตศาสตรป์ระกันภัยเบื้องตน้     3(3-0-6) 

     MATH 471 Introduction to Actuarial Mathematics        

  206476  ว.คณ. 476 ทฤษฎเีกม      3(3-0-6) 

     MATH 476 Game Theory  

  206481  ว.คณ. 481 ทฤษฎีกราฟ      3(3-0-6) 
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     MATH 481 Graph Theory                                                 

  และกระบวนวิชาอืน่ระดับ 300-400 ที่เปิดสอนเพิ่มเตมิในสาขาวิชา  

  and other 300-400 level courses in the field that will be offered in the future. 
   

2.3  วชิาโท (ถ้ามี)               ไม่น้อยกว่า                 15 หน่วยกิต 

      Minor (if any)   a minimum of         15 Credits 

      นักศึกษาที่ประสงคจ์ะเรยีนวิชาโท อาจเลอืกเรยีนวิชาโทในสาขาใดก็ได้ที่เปดิสอน

ตามประกาศมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม ่ไม่น้อยกวา่ 15  หนว่ยกติ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรกึษาวิชาเอก 

Student who wishes to have minor may take courses corresponding to any 

minor listed in Chiang Mai University announcement about minors being offered for CMU 

students for at least 15 credits with approval of an academic advisor.   

   

(3) หมวดวิชาเลือกเสร ี                      ไม่น้อยกว่า               6 หน่วยกิต 

     Free Electives            a minimum of                  6  Credits 

             เลือกเรยีนกระบวนวิชาใด ๆ นอกเหนอืจากวิชาเอกและวิชาโท (ถา้ม)ี ไมน่้อยกวา่ 6 หน่วยกติ 

                   At least 6 credits of elective courses, taken outside the major field and minor field  

                   (if any), are required. 

 

 จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า      131  หน่วยกิต 
         Total:                       a minimum of                131  Credits   
 

แผนก้าวหน้า (Honors Plan) 
 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                      30  หน่วยกิต 

   General Education                30  Credits 

1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                             12  หน่วยกิต 

    Language and Communication          12  Credits 

001101       ม.อ. 101     ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1    3(3-0-6) 

     ENGL 101    Fundamental English 1 

001102       ม.อ. 102     ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2    3(3-0-6) 

     ENGL 102    Fundamental English 2 

001201       ม.อ. 201     การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่าง 

    มีประสิทธิผล     3(3-0-6) 
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     ENGL 201    Critical Reading and Effective Writing 

001225     ม.อ. 225     ภาษาองักฤษในบรบิทวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 

       ENGL 225   English in Science and Technology Context 

 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          9  หน่วยกิต 

     Humanities and Social Sciences           9  Credits 

ให้เลือก 3 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

Choose any 3 courses from the followings:     

009103     ม.บร. 103    การรู้สารสนเทศและการน าเสนอสารสนเทศ           3(3-0-6) 

               LS 103         Information Literacy and Information Presentation 

011257      ม.ปร. 257    จรยิศาสตร์     3(3-0-6) 

               PHIL 257       Ethics 

011269  ม.ปร. 269      ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง    3(3-0-6) 

             PHIL 269       Philosophy of Sufficiency Economy 

012173  ม.ศน. 173      ศาสนาเบือ้งต้น     3(3-0-6) 

               RE 173           Descriptive Study of Religion 

013110   ม.จว. 110 จิตวิทยากับชวีิตประจ าวนั    3(3-0-6) 

               PHY 110 Psychology and Daily Life 

050100   ม.ศท. 100 การใช้ภาษาไทย     3(3-0-6) 

              HUGE 100 Usage of the Thai Language 

050103   ม.ศท. 103 สังคมและวัฒนธรรมไทย    3(3-0-6) 

              HUGE 103 Thai Society and Culture 

057136   ศ.ล. 136     กฬีา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพ 

    ชีวติ      3(3-0-6) 

              EDPE 136   Sport, Health, Fitness and Wellness Development 

154104   ส.ภม. 104   การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 

              GEO 104    Environmental Conservation 

176100   น.ศท. 100 กฎหมายและโลกสมัยใหม่    3(3-0-6) 

               LAGE 100 Law and Modern World 

703103   บธ.กจ. 103 การเป็นผู้ประกอบการและธุรกจิเบื้องต้น  3(3-0-6) 

              MGMT 103 Introduction to Entrepreneurship and Business 

751100    ศศ. 100 เศรษฐศาสตร์ในชีวติประจ าวนั   3(3-0-6) 

               ECON 100 Economics for Everyday Life 

851100    สม. 100 การสื่อสารเบื้องตน้    3(3-0-6) 
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               MC 100 Introduction to Communication 

 

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์            6 หน่วยกิต 

     Science and Mathematics              6 Credits 

201110  ว.วท. 110 คณิตศาสตรบ์ูรณาการ    3(3-0-6) 

              SC 110 Integrated Mathematical Sciences 

และให้เลือก 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

and choose any 1 course from the followings: 

201111     ว.วท. 111 โลกแห่งวิทยาศาสตร์    3(3-0-6) 

       SC 111  The World of Science  

201114     ว.วท. 114 วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน  3(3-0-6) 

              SC 114       Environmental Science in Today's World    

205105 ว.ธณ. 105 วิทยาศาสตรโ์ลกและอารยธรรม   3(3-0-6)

   GEOL 105    Earth Science and Civilization     

218100 ว.อณ. 100  ศาสตรแ์หง่อัญมณีและเครื่องประดับ  3(3-0-6) 

  GEM 100 The Science of Gemstone and Jewelry    

359202 ก.พส. 202 พืชและอาหารปลอดภยั    3(3-0-6) 

  HORT 202 Plant and Food Safety     

461100 ภ.วภ. 100 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม   3(3-0-6) 

  PHPS 100 Herbs for Health and Beauty   

461170 ภ.วภ. 170 เครื่องส าอางในชีวติประจ าวนั   3(3-0-6) 

  PHPS 170 Cosmetics in Everyday Life     

462130 ภ.บก. 130 ยาในชวีิตประจ าวัน    3(3-0-6) 

  PHPC 130 Medications in Everyday Life 

610114 อ.อก. 114 อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม   3(3-0-6) 

  AG 114  Food for Health and Beauty     

801100 สถ.ส. 100  สถาปัตยกรรมในชีวติประจ าวนั   3(3-0-6) 

  ARCT 100 Architecture in Everyday Life     

951100 ศท.อ. 100 ชีวติสมัยใหม่กับแอนนิเมชัน   3(3-0-6) 

  ANI 100  Modern Life and Animation     

953111 ศท.วว. 111 ซอฟต์แวรส์ าหรับชีวติประจ าวัน   3(3-0-6) 

  SE 111  Software for Everyday Life     
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 1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม           3 หน่วยกิต 

      Activities Base Courses            3 Credits 

201191 ว.วท. 191 การเรียนรูผ้่านกจิกรรม     2(0-6-0) 

  SC 191  Learning through Activities 

และเลือกอีก 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี ้  

and choose any 1 course from a group of following learning through activity courses 

057121 ศ.ล. 121  ฟุตบอลเพื่อชีวติและการออกก าลังกาย  1(1-0-2) 

  EDPE 121 Football for Life and Exercise 

057122 ศ.ล. 122 ว่ายน้ าเพื่อชวีิตและการออกก าลังกาย  1(1-0-2) 

  EDPE 122 Swimming for Life and Exercise 

057123 ศ.ล. 123  วอลเลย์บอลเพื่อชีวติและการออกก าลังกาย 1(1-0-2) 

             EDPE 123 Volleyball for Life and Exercise 

057125 ศ.ล. 125 กจิกรรมเข้าจังหวะเพื่อชีวติและการออกก าลังกาย 1(1-0-2) 

  EDPE 125 Rhythmic Activities for Life and Exercise 

057126 ศ.ล. 126 บาสเกตบอลเพื่อชีวติและการออกก าลังกาย 1(1-0-2) 

  EDPE 126 Basketball for Life and Exercise 

057127 ศ.ล. 127 แบดมินตนัเพื่อชีวติและการออกก าลังกาย  1(1-0-2) 

  EDPE 127 Badminton for Life and Exercise 

057128 ศ.ล. 128 เทนนิสเพื่อชีวติและการออกก าลังกาย  1(1-0-2)

   EDPE 128 Tennis for Life and Exercise 

057129 ศ.ล. 129 เทเบลิเทนนิสเพือ่ชีวติและการออกก าลังกาย 1(1-0-2) 

  EDPE 129 Table Tennis for Life and Exercise 

057130 ศ.ล. 130 กอล์ฟเพื่อชีวติและการออกก าลังกาย  1(1-0-2) 

  EDPE 130 Golf for Life and Exercise 

201192 ว.วท. 192 ดอยสุเทพศึกษา     1(0-3-0) 

  SC 192  Doi Suthep Study 

หรอืกระบวนวิชาการเรยีนรูผ้า่นกจิกรรมที่เปดิสอนเพิ่มเตมิในมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 

Or additional learning through activity subjects in Chiang Mai Univercity which will be 

open. 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า        107 หน่วยกิต 

   Field of Specialization  a minimum of         107 Credits 

2.1  วิชาแกน             28 หน่วยกิต 

     Core Courses            28 Credits 
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202101 ว.ชว. 101 ชีววทิยาพืน้ฐาน 1      3(3-0-6) 

  BIOL 101 Basic Biology 1 

202103 ว.ชว. 103 ปฏิบัติการชีววิทยา 1     1(0-3-0) 

  BIOL 103 Biology Laboratory 1 

203111 ว.คม. 111 เคมี 1        3(3-0-6) 

  CHEM 111 Chemistry 1 

203115 ว.คม. 115 ปฏิบัติการเคมี 1      1(0-3-0) 

  CHEM 115 Chemistry Laboratory 1 

204101 ว.คพ. 101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น    3(2-2-5) 

  CS 101  Introduction to Computer 

206111 ว.คณ. 111 แคลคูลัส 1     3(3-0-6) 

  MATH 111 Calculus 1 

206112 ว.คณ. 112 แคลคูลัส 2     3(3-0-6) 

  MATH 112 Calculus 2 

207117 ว.ฟส. 117 ปฏิบัติการฟสิิกส ์1    1(0-3-0) 

  PHYS 117 Physics Laboratory 1 

207187 ว.ฟส. 187 ฟิสิกส์ 1      3(3-0-6) 

  PHYS 187 Physics 1 

208263 ว.สถ. 263 สถติิเบือ้งต้น     3(3-0-6) 

  STAT 263 Elementary Statistics 

และเลือกเรยีนอีก 4 หน่วยกติ จากกระบวนวิชาตอ่ไปนี้  

and choose any 4 credits  from a group of followings:    

202102 ว.ชว. 102 ชีววทิยาพืน้ฐาน 2    3(3-0-6) 

  BIOL 102 Basic Biology 2 

และ 202104 ว.ชว. 104 ปฏิบัติการชีววทิยา 2     1(0-3-0) 

  BIOL 104 Biology Laboratory 2 

หรอื 203113  ว.คม. 113 เคมี 2      3(3-0-6) 

  CHEM 113 Chemistry 2 

และ 203117 ว.คม. 117 ปฏิบัติการเคมี 2     1(0-3-0) 

  CHEM 117 Chemistry Laboratory 2 

หรอื 207118 ว.ฟส. 118 ปฏิบัติการฟสิิกส ์2    1(0-3-0) 

  PHYS 118 Physics Laboratory 2 

และ  207188 ว.ฟส. 188 ฟิสิกส์ 2      3(3-0-6) 

  PHYS 188 Physics 2 



25 

 

 

2.2 วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า         79 หน่วยกิต 

    Major   a minimum of         79 Credits 

ในจ านวนนีอ้ย่างนอ้ย  58  หน่วยกิต ต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 300 ขึน้ไป  และอย่างน้อย  

30 หน่วยกิต ต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 400  ขึน้ไป และอย่างน้อย  12 หน่วยกิต ต้องเป็น

กระบวนวิชาระดับ 700  ขึน้ไป 

Among the credits earned from the major courses taken, a minimum of 58 credits must 

be from the 300 level courses or upper, of which at least 30 credits must be from the 

400 level courses or upper and of which at least 12 credits must be from the 700 level 

courses or upper. 

2.2.1  วชิาเอกบังคับ              37 หน่วยกิต 

       Requirements             37 Credits 

206211 ว.คณ. 211 แคลคูลัส 3     3(3-0-6) 

  MATH 211 Calculus 3 

206217 ว.คณ. 217 แนวคิดหลักมลูของคณิตศาสตร ์    3(3-0-6) 

  MATH 217 Fundamental Concepts of Mathematics  

206321 ว.คณ. 321 พีชคณิตนามธรรมเบื้องต้น   3(3-0-6) 

  MATH 321 Introduction to Abstract Algebra 

206325 ว.คณ. 325  พีชคณิตเชิงเส้น     3(3-0-6) 

  MATH 325 Linear Algebra 

206327   ว.คณ. 327 ทฤษฎีจ านวน 1     3(3-0-6) 

  MATH 327 Theory of Numbers 1 

206331 ว.คณ. 331 แคลคูลัสขั้นสงู     3(3-0-6) 

  MATH 331 Advanced Calculus 

206336    ว.คณ. 336 การวเิคราะห์เชิงจริง 1    3(3-0-6) 

  MATH 336 Real Analysis 1 

206341 ว.คณ. 341 สมการเชิงอนุพนัธส์ามญั    3(3-0-6) 

  MATH 341 Ordinary Differential Equations 

206355 ว.คณ. 355 วิธีเชิงตัวเลข     3(3-0-6) 

  MATH 355 Numerical Method 

206370  ว.คณ. 370 ความน่าจะเปน็ 1     3(3-0-6) 

  MATH 370 Probability 1 

206390 ว.คณ. 390 สัมมนาทางคณติศาสตร ์    1(1-0-2) 

  MATH 390 Seminar in Mathematics 

206437 ว.คณ. 437 ตัวแปรเชิงซ้อน     3(3-0-6) 
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  MATH 437 Complex Variables 

206499 ว.คณ. 499 การค้นควา้อิสระ     3(0-9-0) 

  MATH 499 Independent Study 

2.2.2 วิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกว่า       42 หน่วยกิต  

         Electives     a minimum of      42 Credits 

       เลือกอยา่งนอ้ย 12 หน่วยกติจากกระบวนวิชาระดับบณัฑิตศึกษาต่อไปนี ้

       Choose at least 12 credits from the following graduate courses : 

         206713  ว.คณ.713 ทอพอโลย ี     3(3-0-6) 

           MATH 713 Topology 

         206720  ว.คณ.720 พีชคณิต      3(3-0-6) 

  MATH 720 Algebra 

206731   ว.คณ.731 การวเิคราะห์เชิงจริง 1     3(3-0-6) 

            MATH 731 Real Analysis 1 

         206734   ว.คณ.734 การวเิคราะห์เชิงฟังกชั์น     3(3-0-6) 

  MATH 734 Functional Analysis 

         206743   ว.คณ.743 ทฤษฎีสมการเชิงอนุพนัธ ์    3(3-0-6) 

  MATH 743 Theory of Differential Equations 

         219731    ว.คป.731 การวเิคราะห์ประยุกต์     3(3-0-6) 

  AMTH 731 Applied Analysis 

         219741    ว.คป.741 สมการเชิงอนุพนัธย์่อย     3(3-0-6) 

  AMTH 741 Partial Differential Equation 

         219753   ว.คป.753 การวเิคราะห์เชิงตัวเลข     3(3-0-6) 

  AMTH 753 Numerical Analysis 

       และเลือกอย่างนอ้ย 30 หน่วยกิต จากกระบวนวิชาระดับปรญิญาตรีตอ่ไปนี ้

        and choose at least 30 credits  from the following undergraduate courses : 

206207 ว.คณ. 207 เรขาคณิตวิเคราะห์ทรงตัน   3(3-0-6) 

  MATH  207 Solid Analytic Geometry                  

         206216  ว.คณ. 216  คณิตตรรกศาสตรเ์บื้องต้น   3(3-0-6) 

  MATH 216  Introduction to Mathematical Logic     

                   206254  ว.คณ. 254 โปรแกรมส าเร็จรูปเชิงคณติศาสตร ์  3(2-2-5) 

   MATH 254 Mathematical Program Package      

         206281 ว.คณ. 281 คณิตศาสตรด์ิสครตี    3(3-0-6) 

                                MATH 281 Discrete Mathematics 

         206300  ว.คณ. 300 คณิตศาสตรก์ารเงนิเเละการประกันภัย  3(3-0-6) 
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   MATH 300 Mathematics of Finance and Insurance 

          206311 ว.คณ. 311  ทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน์     3(3-0-6) 

   MATH 311 Axiomatic Set Theory        

          206312   ว.คณ. 312 รากฐานเรขาคณิตเบื้องต้น    3(3-0-6) 

   MATH 312 Introduction to Foundation of Geometry    

          206313 ว.คณ. 313 ทอพอโลยีเบื้องต้น     3(3-0-6) 

   MATH 313 Introduction to Topology      

          206328  ว.คณ. 328 ทฤษฎีของสมการ     3(3-0-6) 

   MATH 328 Theory of Equations         

          206335 ว.คณ. 335 การวเิคราะห์เชิงเวกเตอร์     3(3-0-6) 

   MATH 335 Vector Analysis        

                   206342 ว.คณ. 342 สมการเชิงอนุพนัธย์่อย    3(3-0-6) 

   MATH 342 Partial Differential Equations       

          206357  ว.คณ. 357 การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตรด์้วยคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

   MATH 357 Scientific Problem Solving with the Computer        

          206364 ว.คณ. 364 การสรา้งแบบจ าลองเชิงคณติศาสตร ์  3(3-0-6) 

   MATH 364 Mathematical Modeling         

                    206381  ว.คณ. 381 คอมบินาทอริกส ์    3(3-0-6) 

   MATH 381 Combinatorics       

  206400   ว.คณ. 400 หัวข้อเลือกสรรทางคณิตศาสตร์   3(3-0-6) 

    MATH 400  Selected Topics in Mathematics         

  206411   ว.คณ. 411 รากฐานเรขาคณิต     3(3-0-6) 

     MATH 411 Foundation of Geometry     

  206412   ว.คณ. 412 ทอพอโลย ี     3(3-0-6) 

     MATH 412 Topology                                   

   206414  ว.คณ. 414 คณิตตรรกศาสตร ์    3(3-0-6) 

    MATH 414 Mathematical Logic    

   206421   ว.คณ. 421 พีชคณิตนามธรรม     3(3-0-6) 

    MATH 421 Abstract Algebra              

  206423  ว.คณ. 423 เวฟเลทส ์     3(3-0-6) 

    MATH 423 Wavelets     

    206425   ว.คณ. 425 สังกัปของพีชคณิตนามธรรม    3(3-0-6) 

    MATH 425 Concepts of Abstract Algebra    

   206426   ว.คณ. 426 พีชคณิตเชิงเส้น 2     3(3-0-6) 
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     MATH 426 Linear Algebra 2 

  206427  ว.คณ. 427 ทฤษฎีจ านวน 2      3(3-0-6) 

    MATH 427 Theory of Numbers 2  

  206428  ว.คณ. 428 ทฤษฎีรหัส      3(3-0-6) 

    MATH 428 Coding Theory  

  206432  ว.คณ. 432 การวเิคราะห์เชิงฟังกชั์นเบื้องต้น    3(3-0-6) 

    MATH 432 Introduction to Functional Analysis    

  206435  ว.คณ. 435 การวเิคราะห์เชิงจริง 2     3(3-0-6) 

     MATH 435 Real Analysis 2     

  206436  ว.คณ. 436 แคลคูลัสของการแปรผันเบือ้งตน้  3(3-0-6) 

      MATH 436 Introduction to Calculus of Variations 

  206438  ว.คณ. 438 ทฤษฎีจุดตรงึและการประยุกต์    3(3-0-6) 

     MATH 438 Fixed Point Theory and Applications       

  206441   ว.คณ. 441 สมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้น   3(3-0-6) 

     MATH 441 Nonlinear Differential Equations          

  206445  ว.คณ. 445 การแปลงฟูเรียร์และลาปลาซ    3(3-0-6) 

     MATH 445 Fourier and Laplace Transformation 

  206446  ว.คณ. 446 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ ์     3(3-0-6) 

     MATH 446 Differential Geometry  

  206455  ว.คณ. 455 การวเิคราะห์เชิงตัวเลข      3(3-0-6) 

     MATH 455 Numerical Analysis                     

  206456  ว.คณ. 456 วิธีเชิงตัวเลขส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์    3(3-0-6) 

     MATH 456 Numerical Method for Differential Equations 

  206457  ว.คณ. 457 คณิตศาสตรอ์นุพันธ์การเงิน     3(3-0-6)  

     MATH 457 Mathematics of Financial Derivatives         

  206463  ว.คณ. 463 การหาคา่เหมาะที่สดุเชิงก าหนด     3(3-0-6) 

     MATH 463 Deterministic Optimization 

  206464  ว.คณ. 464 ทฤษฎีควบคุมเชิงคณติศาสตรเ์บื้องต้น    3(3-0-6) 

    MATH 464 Introduction to Mathematical Control Theory 

  206466  ว.คณ. 466 ไฮโดรไดนามิค       3(3-0-6) 

     MATH 466 Hydrodynamics                 

  206467  ว.คณ. 467 นิวรอลเนทเวิร์ค      3(3-0-6) 

     MATH 467 Neural Networks                         

  206470  ว.คณ. 470 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2      3(3-0-6) 
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     MATH 470 Probability Theory 2               

  206471  ว.คณ. 471 คณิตศาสตรป์ระกันภัยเบื้องตน้     3(3-0-6) 

   MATH 471 Introduction to Actuarial Mathematics        

  206476  ว.คณ. 476 ทฤษฎเีกม     3(3-0-6) 

    MATH 476 Game Theory                          

  206481  ว.คณ. 481 ทฤษฎีกราฟ      3(3-0-6) 

     MATH 481 Graph Theory               

  และกระบวนวิชาอืน่ระดับ 300-400 ทีเ่ปิดสอนเพิ่มเตมิในสาขาวิชา  

  and other 300-400 level courses in the field that will be offered in the future. 
                                   

2.3  วิชาโท           (ไม่มี)                

      Minor          (none)  

(3) หมวดวิชาเลือกเสร ี                      ไม่น้อยกว่า               6  หน่วยกิต 

     Free Electives            a minimum of                  6  Credits 

                   เลือกเรยีนกระบวนวิชาใดๆ นอกเหนอืจากวชิาเอก ไมน่้อยกวา่ 6 หน่วยกติ 

                        At least 6 credits of elective courses, taken outside the major field, are required. 

 

              จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า      143  หน่วยกิต 
         Total:                       a minimum of                143  Credits   
                                        
หมายเหต ุความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 

รหัสกระบวนวิชาที่ใช้ก าหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก ดังต่อไปนี้ 

1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถงึ คณะ และภาควิชา/สาขาวิชา ที่กระบวนวิชานั้นสงักัด 

2. เลข 3 ตัวท้าย จ าแนกได้ดังนี้ 

1) เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถงึ ระดับของกระบวนวิชา 

“1” แสดงถงึ กระบวนวิชาในระดับปีที่ 1 

“2” แสดงถงึ กระบวนวิชาในระดับปีที่ 2 

“3” แสดงถงึ กระบวนวิชาในระดับปีที่ 3 

“4” แสดงถงึ กระบวนวิชาในระดับปีที่ 4 

“7” แสดงถงึ กระบวนวิชาในระดับบัณฑติศกึษา 

2) เลขตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถงึ หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

3) เลขตัวท้าย (หลักหน่วย) แสดงถงึ อนุกรมในหมวดหมู่ของสาขาวิชา 
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3.1.4   แสดงแผนการศึกษา 

               แผนการศึกษา : แผนปกต ิ/ แผนก้าวหนา้ 

ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1         หน่วยกิต 

001101    ม.อ. 101 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1     3(3-0-6) 

ENGL 101 Fundamental English 1 

201110  ว.วท. 110 คณิตศาสตร์บูรณาการ     3(3-0-6) 

 SC 110  Integrated Mathematical Sciences 

202101    ว.ชว. 101 ชีววทิยาพืน้ฐาน 1     3(3-0-6) 

 BIOL 101 Basic Biology 1 

202103     ว.ชว. 103 ปฏิบัติการชีววทิยา 1     1(0-3-0)

     BIOL 103 Biology Laboratory 1 

203111    ว.คม. 111 เคมี 1       3(3-0-6)

  CHEM 111  Chemistry 1 

203115   ว.คม. 115 ปฏิบัติการเคมี 1       1(0-3-0)

  CHEM 115  Chemistry Laboratory 1 

206111     ว.คณ.111 แคลคูลัส 1      3(3-0-6)

  MATH 111 Calculus 1 

                  รวม   17  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2         หน่วยกิต 

001102  ม.อ. 102 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2     3(3-0-6) 

ENGL 102 Fundamental English 2 

204101   ว.คพ. 101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น     3(2-2-5) 

 CS 101  Introduction to Computer 

206112   ว.คณ. 112 แคลคูลัส 2                3(3-0-6)   

   MATH 112 Calculus 2 

206217  ว.คณ.217 แนวคิดหลักมลูของคณิตศาสตร์              3(3-0-6)   

  MATH 217 Fundamental Concepts of Mathematics 

207117   ว.ฟส.117 ปฏิบัติการฟสิิกส ์1      1(0-3-0) 

  PHYS 117 Physics Laboratory 1 

207187   ว.ฟส.187 ฟิสิกส์ 1        3(3-0-6)   

  PHYS 187  Physics 1 

                   รวม  16  หน่วยกิต 
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                แผนการศึกษา : แผนปกต ิ/ แผนกา้วหน้า 

ชั้นปีท่ี 2 

 

ภาคการศึกษาที่ 1         หน่วยกิต 

001201    ม.อ. 201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล  3(3-0-6)    

ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 

206211   ว.คณ. 211 แคลคูลัส 3       3(3-0-6)  

    MATH 211 Calculus 3 

206325  ว.คณ. 325 พีชคณิตเชิงเส้น                 3(3-0-6)   

  MATH 325 Linear Algebra 

206336  ว.คณ. 336 การวเิคราะห์เชิงจริง 1      3(3-0-6)     

  MATH 336 Real Analysis 1 

208263  ว.สถ. 263 สถติิเบือ้งต้น       3(3-0-6)   

   STAT 263 Elementary Statistics 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์                          3 หน่วยกติ  

Humanities and Social Sciences 

                   รวม  18  หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา : แผนปกต ิ/ แผนก้าวหนา้ 

ชั้นปีท่ี 2 

 

ภาคการศึกษาที่ 2         หน่วยกิต 

001225  ม.อ. 225 ภาษาองักฤษในบรบิทวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  3(3-0-6)  

   ENGL 225 English in Science and Technology Context 

206331  ว.คณ. 331 แคลคูลัสขั้นสงู      3(3-0-6)  

  MATH 331 Advanced Calculus 

206341  ว.คณ. 341 สมการเชิงอนุพนัธส์ามญั     3(3-0-6)  

  MATH 341 Ordinary Differential Equations 

202102  ว.ชว. 102 ชีววทิยาพืน้ฐาน 2     3(3-0-6)   

BIOL 102 Basic Biology 2 

และ 202104  ว.ชว.104 ปฏิบัติการชีววทิยา 2     1(0-3-0)

   BIOL 104 Biology Laboratory 2 

หรอื 203113  ว.คม. 113 เคมี 2       3(3-0-6)  

   CHEM 113 Chemistry 2     

และ 203117  ว.คม. 117 ปฏิบัติการเคมี 2           1(0-3-0)

   CHEM 117  Chemistry Laboratory 2 

หรอื 207118  ว.ฟส. 118 ปฏิบัติการฟสิิกส ์2     1(0-3-0)

   PHYS 118 Physics Laboratory 2 

และ 207188  ว.ฟส.188 ฟิสิกส์ 2           3(3-0-6)  

   PHYS 188   Physics 2 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์                         3 หน่วยกติ 

Humanities and Social Sciences 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์                         3 หน่วยกติ  

Science and Mathematics 

                   รวม  19  หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา : แผนปกต ิ/ แผนก้าวหนา้ 

ชั้นปีท่ี 3 

แผนปกต ิ แผนก้าวหน้า 

ภาคการศึกษาที่ 1 

206321  ว.คณ. 321 พีชคณิตนามธรรมเบื้องตน้ 

                             3(3-0-6)   

            MATH 321 Introduction to Abstract Algebra 

206355  ว.คณ. 355 วิธีเชิงตัวเลข               3(3-0-6)   

  MATH 355  Numerical Method 

206370 ว.คณ. 370  ความนา่จะเป็น 1     3(3-0-6) 

            MATH 370   Probability 1 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์       3  หน่วยกิต  

Humanities and Social Sciences 

กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้่านกจิกรรม              1  หน่วยกิต 

Activities Base Course 

วิชาเอกเลือกหรอืวิชาโท              6  หน่วยกติ 

Major Elective or Minor  

                                             รวม  19  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 1 

206321  ว.คณ. 321 พีชคณิตนามธรรมเบื้องตน้ 

                              3(3-0-6)   

            MATH 321 Introduction to Abstract Algebra 

206355  ว.คณ. 355 วิธีเชิงตัวเลข                 3(3-0-6)   

  MATH 355  Numerical Method 

206370 ว.คณ. 370  ความนา่จะเป็น 1      3(3-0-6) 

            MATH 370   Probability 1 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์        3  หน่วยกติ  

Humanities and Social Sciences 

กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้่านกจิกรรม               1  หน่วยกติ 

Activities Base Course 

วิชาเอกเลือก (ระดับปรญิญาตร)ี               6  หน่วยกติ 

Major Elective (undergraduate level) 

                                               รวม  19  หน่วยกิต                           

ภาคการศึกษาที่ 2 

206327   ว.คณ. 327  ทฤษฎีจ านวน 1          3(3-0-6)  

   MATH 327  Theory of Numbers 1 

206390  ว.คณ. 390  สมัมนาทางคณิตศาสตร์ 1(1-0-2)  

            MATH 390  Seminar in Mathematics 

206437  ว.คณ. 437  ตัวแปรเชิงซ้อน     3(3-0-6)  

  MATH 437  Complex Variables 

201191  ว.วท. 191    การเรียนรูผ้่านกจิกรรม  2(0-6-0) 

SC 191   Learning through Activities 

วิชาเอกเลือกหรอืวิชาโท              6  หน่วยกติ 

Major Elective or Minor  

วิชาเลือกเสร ี               3  หน่วยกติ  

Free Electives 

                รวม  18  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 

206327  ว.คณ. 327  ทฤษฎีจ านวน 1             3(3-0-6)  

  MATH 327  Theory of Numbers 1 

206390  ว.คณ. 390  สมัมนาทางคณิตศาสตร์  1(1-0-2)  

            MATH 390  Seminar in Mathematics 

206437  ว.คณ. 437  ตัวแปรเชิงซ้อน      3(3-0-6)  

  MATH 437  Complex Variables 

201191   ว.วท. 191   การเรียนรูผ้่านกจิกรรม   2(0-6-0) 

SC 191   Learning through Activities 

วิชาเอกเลือก (ระดับปรญิญาตร)ี       9  หน่วยกิต 

Major Elective  (undergraduate level) 

วิชาเลือกเสร ี                 3  หน่วยกติ  

Free Electives 

                 รวม  21  หน่วยกติ 
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แผนการศึกษา 

ชั้นปีท่ี 4 

 

แผนปกต ิ แผนก้าวหน้า 

ภาคการศึกษาที่ 1 

206499  ว.คณ. 499  การค้นควา้อสิระ        3(0-9-0)      

             MATH 499 Independent Study 

วิชาเอกเลือกหรอืวิชาโท                         9 หน่วยกติ 

Major Elective or Minor 

                                              

 

                                              รวม  12 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 1 

206499  ว.คณ. 499  การค้นควา้อสิระ       3(0-9-0)    

             MATH 499 Independent Study 

วิชาเอกเลือก (ระดับบัณฑติศกึษา)           9  หน่วยกิต 

Major Elective (graduate level)        

วิชาเอกเลือก (ระดับปรญิญาตร)ี             3  หน่วยกิต 

Major Elective (undergraduate level)                       

                                          รวม   15  หน่วยกิต                                      

ภาคการศึกษาที่ 2 

วิชาเอกเลือกหรอืวิชาโท                        9  หน่วยกติ 

Major Elective or Minor 

วิชาเลือกเสร ี                                      3  หน่วยกติ 

Free Electives 

 

 

                                            รวม   12 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 

วิชาเอกเลือก (ระดับบัณฑติศกึษา)           3  หน่วยกิต 

Major Elective (graduate level) 

วิชาเอกเลือก  (ระดับปรญิญาตร)ี           12  หน่วยกิต 

Major Elective (undergraduate level)                       

วิชาเลือกเสร ี                                     3  หน่วยกติ 

Free Electives 

                                            รวม  18 หน่วยกิต 

 

3.1.5 ค าอธบิายลักษณะกระบวนวิชา  

ระบุไว้ในภาคผนวก
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3.2 ชื่อ ต าแหนง่และคุณวฒุขิองอาจารย์  

3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร / อาจารย์ประจ า 

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, สถาบนัที่

ส าเร็จการศกึษา (ปีทีส่ าเร็จ

การศึกษา) 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ ผลงาน

วิชาการ

ย้อนหลงั 

5 ป ี

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

1 ผศ.ดร.ณัฐกร   

            สุคันธมาลา * 

(3 5012 0074 2xxx) 

Ph.D. (Mathematics), University of 

Alabama, USA., 2003 

M.A. (Mathematics), University of 

Alabama, USA., 1998 

วท.บ. (คณติศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2537 

18 - 18 - 4 

2 ผศ.ดร.ธีรนุช  บุนนาค * 
(3 5013 0069 9xxx) 

 

Ph.D. (Mathematics),  

University of Alabama, USA., 2004 

M.A. (Applied Mathematics) 

University of Maryland, USA., 1999 

วท.บ.(คณิตศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2537     

18 - 18 - 1 

3 ผศ.ดร.มรกต   

               เก็บเจรญิ * 

(3 5101 0042 4xxx) 

Ph.D. (Mathematics & Computer 

Science)  Colorado School of 

Mines, USA, 2003 

วท.บ.(คณิตศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2538 

18 - 18 - 2 

4 ผศ.ดร.สมลักษณ์ อุตุดี * 

(3 5201 0005 8xxx) 

วท.ด.(คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย, 2548 

วท.ม.(คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย, 2543 

วท.บ.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2540 

9 13.5 9 13.5 1 

5 อ.ดร.ธีรนุช  สบืเจรญิ* 

(3 5203 0031 1xxx) 

ปร.ด. (คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยมหดิล, 2552 

วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต)์, 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2547  

วท.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตนิยิม

อันดับหนึ่ง, มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่,  

2545 

9 13.5 9 13.5 1 



36 

 

 

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, สถาบนัที่

ส าเร็จการศกึษา (ปีทีส่ าเร็จ

การศึกษา) 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ ผลงาน

วิชาการ

ย้อนหลงั 

5 ป ี

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

6 อ.ดร.กมลวรรณ   

                 ก่อเจรญิ 

 (3 1407 0011 4xxx) 

ปร.ด.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยมหดิล, 2552 

วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต)์, 

มหาวิทยาลัยมหดิล, 2545 

วท.บ.(คณิตศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2536  

18 - 18 - 1 

7 อ.ดร.กฤษฎา   

                 สังขนันท์ 

(1 5299 0011 3xxx) 

 

วท.ด.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2557 

วท.ม.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2553  

วท.บ.(คณิตศาสตร์), มหาวิทยลัย

เชยีงใหม,่ 2551 

18 - 9 13.5 5 

8 ผศ.ดร.กัญญุตา   

                ภูช่นิาพันธ์ุ 

(3 6302 0005 6xxx) 

วท.ด.(คณิตศาสตร์),  มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยสีุรนารี, 2552 

วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต)์, 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่  2544 

วท.บ.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2542 

9 13.5 9 13.5 4 

9 รศ.ดร.จูลิน  ลิคะสิริ 

(4 6498 0000 1xxx) 

8) 

Ph.D. in System & Control 

Engineering,  

Case Western Reserve University, 

USA., 2004 

M.S. (Management Science)     

Case Western Reserve University, 

USA., 1998 

วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต)์,   

มหาวิทยาลัยมหดิล, 2537  

วท.บ.(คณิตศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2535 

9 13.5 9 13.5 7 

10 อ.ดร.ชัยพร  ตัง้ทอง 

(3 1307 0006 6xxx) 

ปร.ด.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยมหดิล, 2551 

วท.บ.(คณิตศาสตร์), 

18 - 18 - 4 



37 

 

 

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, สถาบนัที่

ส าเร็จการศกึษา (ปีทีส่ าเร็จ

การศึกษา) 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ ผลงาน

วิชาการ

ย้อนหลงั 

5 ป ี

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2538 

11 ผศ.ดร.เฉลิมพล   

                   บุญปก 

(5 5712 0003 2xxx) 

วท.ด.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2551 

วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต)์, 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2548 

วท.บ.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   

2544 

18 - 18 - 4 

12 อ.ดร.ณัฐพล   

           พลอยมะกล่ า 

(3 7001 0113 1xxx) 

Ph.D. (Applied Mathematics), Iowa 

State University, USA., 2014 

M.S. (Mathematics), Drexel 

Unitversity, USA., 2008 

B.A. (Mathematics and Linguistics), 

Swarthmore College, USA., 2006 

9 13.5 9 13.5 1 

13 ผศ.ดร.ธงชัย  

          ด ารงโภคภัณฑ ์

(3 1012 0169 6xxx) 

ปร.ด.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยมหดิล, 2546 

วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต)์ เกียรติ

นยิมอันดับสอง,  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนคร

เหนอื, 2538 

18 - 18 - 4 

14 ผศ.ดร.ธนะศักดิ์  

        หมวกทองหลาง 

(3 5106 0020 3xxx) 

Ph.D. (Mathematics)  

University of Notre Dame,  

USA., 2005 

M.S. (Mathematics), University of 

Notre Dame, USA., 2002 

B.S. ( Mathematics)      

Duquesne University, USA., 1999 

9 13.5 9 13.5 10 

15 ผศ.ดร.ธเนศร์   

          โรจน์ศิรพศิาล 

(3 1104 0097 2xxx) 

Ph.D. (Applied Mathematics),  

University of Colorado Boulder, 

USA., 2007 

M.S. (Applied Mathematics),  

University of Colorado Boulder, 

9 13.5 9 13.5 9 



38 

 

 

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, สถาบนัที่

ส าเร็จการศกึษา (ปีทีส่ าเร็จ

การศึกษา) 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ ผลงาน

วิชาการ

ย้อนหลงั 

5 ป ี

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

USA., 2004 

M.S. (Mathematics),  Oregon State 

University, USA., 2001 

วท.บ.(คณิตศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยมหดิล,  2540 

16 อ.ดร.นราวดี  ณ นา่น 

(1 5799 0014 7xxx) 

ปร.ด.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2557 

วท.บ.(คณิตศาสตร์), เกียรตนิยิม

อันดับสอง, มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 

2552 

18 - 18 - 5 

17 อ.ดร.นที  ทองศริิ 

(3 5099 0014 2xxx) 

0) 

Ph.D. (Computing), University of 

Bath, UK., 2001 

วท.บ.(คณิตศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่  2538 

18 - 18 - 2 

18 ผศ.ดร.บัญชา  

             ปัญญานาค 

(3 6302 0039 0xxx) 

วท.ด.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2549 

กศ.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตนิยิม

อันดับสอง,  

มหาวิทยาลัยนเรศวร,  2545  

9 13.5 9 13.5 17 

19 อ.ดร.ปรียานุช  

               โหนแหยม 

(3 8501 0021 4xxx) 

วท.ด. (คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2555 

ป.บัณฑิต (การสอน), มหาวิทยาลัย

บูรพา, 2550 

วท.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตินยิม

อันดับหนึ่ง, มหาวิทยาลัยบูรพา, 

2549 

18 - 9 13.5 4 

20 ผศ.ดร.ปรารถนา  

                   ใจผ่อง 

(3 5703 0023 5xxx) 

Ph.D. (Mathematics), University of 

Illinois at Urbana, USA., 2011 

วท.ม.(คณิตศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2545 

ศษ.บ.(คณิตศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2543 

9 13.5 9 13.5 2 



39 

 

 

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, สถาบนัที่

ส าเร็จการศกึษา (ปีทีส่ าเร็จ

การศึกษา) 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ ผลงาน

วิชาการ

ย้อนหลงั 

5 ป ี

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

21 อ.ดร.ปิยฉัตร   

             ศรีประทักษ์ 

(1 6001 0001 6xxx) 

Ph.D. (Mathematics), Simon Fraser 

University, Canada, 2558 

M. Math (Combinatorics & 

Optimization), University of 

Waterloo, Canada, 2552 

วท.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตนิยิม

อันดับหนึ่ง, จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย, 2548 

18 - 18 - 3 

22 รศ.ดร.ปิยะพงศ ์          

          เนยีมทรัพย์  

(3 5099 0024 3xxx)9) 

Ph.D. (Mathematics),  University of 

Illinois at Urbana-Champaign, 

USA., 1998   

M.Sc. (Mathematics), University of 

Illinois at Urbana-Champaign, 

USA.,1995 

วท.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตินยิม

อันดับหนึ่ง,   

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2534 

9 13.5 9 13.5 31 

23 อ.ดร.ภรัณยู  จันทร 

 (3 5099 0014 1xxx) 

วท.ด.(คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์ 

มหาวทิยาลัย, 2558 

วท.ม.(คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย, 2550 

วท.บ.(คณิตศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2547   

18 - 18 - 2 

24 ผศ.ดร.ภักด ี  

            เจริญสวรรค ์

(4 6498 0000 1xxx) 

ปร.ด.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยมหดิล, 2552 

วท.ม.(คณิตศาสตร์),   

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2544 

วท.บ.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2541 

18 - 18 - 10 

25 อ.ดร.ภาคภูมิ   

            เพ็ชรประดับ 

(4 5104 0000 2xxx) 

Ph.D. (Mathematics), University of 

Bath, UK., 2011 

M.Sc. (Mathematics), University of 

18 - 18 - 1 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, สถาบนัที่

ส าเร็จการศกึษา (ปีทีส่ าเร็จ

การศึกษา) 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ ผลงาน

วิชาการ

ย้อนหลงั 

5 ป ี

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

Cambridge, UK., 2007 

B.Sc. (Mathematics), University of 

Leeds, UK., 2006 

26 ผศ.ดร.รุจิรา   

               อุน่เจรญิ 

(3 5101 0131  0xxx) 

ปร.ด.(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหดิล,  2545 

วท.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตนิยิม

อันดับสอง,  

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่  2538 

18 - 18 - 5 

27 ผศ.ดร.วรพงศ์                     

              ฟูปินวงศ ์

(3 5299 0033 3xxx) 

วท.ด.(คณิตศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2553     

วท.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตนิยิม

อันดับสอง, มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 

2548    

18 - 18 - 3 

28 อ.ดร.วรรณศริิ   

              วรรณสิทธ์ิ 

(3 5308 0034 1xxx) 

วท.ด.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2555 

วท.ม.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2551  

วท.บ.(คณิตศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2548 

18 - 18 - 3 

29 ผศ.ดร.วารุนันท์   

              อนิถาก้อน 

(3 5802 000 1xxx) 

 

วท.ด. (คณิตศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2553 

วท.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตนิยิม

อันดับหนึ่ง,  

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2548    

18 - 18 - 4 

30 อ.ดร.ศุภลักษณ ์ โพธิ 

(3 5101 0092 2xxx) 

Ph.D. (Mathematics) University of 

Seville, Spain, 2011 

M.S. (Mathematics) University of 

Seville, Spain, 2009 

วท.ม.(คณิตศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2547 

วท.บ.(คณิตศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2543  

9 13.5 9 13.5 2 

8
 



41 

 

 

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, สถาบนัที่

ส าเร็จการศกึษา (ปีทีส่ าเร็จ

การศึกษา) 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ ผลงาน

วิชาการ

ย้อนหลงั 

5 ป ี

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

31 ผศ.ดร.สมชาย   

                   ศรียาบ 

(3 5101 0061 5xxx) 

)3 5101  

ปร.ด.( คณิตศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยมหดิล, 2552 

วท.ม.(คณิตศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยมหดิล, 2547  

วท.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตนิยิม

อันดับหนึ่ง,  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 

2544  

9 13.5 9 13.5 2 

32 ผศ.ดร.สมภพ  มูลชัย 

(3 5607 0024 9xxx) 

ปร.ด.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยมหดิล, 2548 

วท.บ.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2541 

18 - 18 - 3 

33 รศ.ดร.สรศักดิ์   

               ลีรั้ตนาวลี 

 (3 5099 0083 6xxx) 

Dr. rer. Nat. (Algebra), University 

of Potsdam, Germany, 2002 

วท.ม.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2532 

วท.บ.(คณิตศาสตร์-ศกึษาศาสตร์)  

เกียรตนิยิมอับดับสอง, 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2524 

9 13.5 9 13.5 11 

34 อ.ดร.สันต ิ ทาเสนา 

(3 5705 0121 3xxx) 

Ph.D. (Mathematics), Cornell 

University, USA., 2011 

M.S. (Mathematics), New Mexico 

State University, USA., 2006 

วท.บ. (คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2546 

9 13.5 9 13.5 6 

35 ผศ.ดร.สายัญ  ปันมา 

(3 5704 0049 5xxx)2) 

วท.ด.(คณิตศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2550 

วท.ม.(คณิตศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2547  

ศษ.บ.(คณิตศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2545 

9 13.5 9 13.5 4 

36 ศ.ดร.สุเทพ  สวนใต ้

(3 6401 0081 4xxx) 

วท.ด.(คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย, 2536 

9 13.5 9 13.5 57 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, สถาบนัที่

ส าเร็จการศกึษา (ปีทีส่ าเร็จ

การศึกษา) 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ ผลงาน

วิชาการ

ย้อนหลงั 

5 ป ี

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

วท.ม.(คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย, 2528 

วท.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตินยิม

อันดับหนึ่ง, มหาวิทยาลัยศรี

นครินทร์วิโรฒน์, 2526 

37 ผศ.ดร.หทัยรัตน์   

           ยิ่งทวสีิทธิกุล 

(3 5599 0006 5xxx) 

วท.ด.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2553 

วท.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตินยิม

อันดับหนึ่ง 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ,  2548  

18 - 18 - 3 

38 ผศ.ดร.อรรถพล   

                 แก้วขาว 

(3 2006 0053 4xxx) 

)3   

วท.ด.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2548 

กศ.บ.(คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัย

บูรพา,  2543  

9 13.5 9 13.5 5 

39 อ.ดร.อัญชลี   

                เข็มเพ็ชร์ 

(3 2507 0007 1xxx) 

Ph.D. (Mathematics), Iowa State 

University, USA., 2012 

M.S. (Mathematics), Iowa State 

University, USA., 2008 

วท.บ. (คณติศาสตร์), จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย, 2548 

18 - 9 13.5 1 

40 อ.ดร.ณัฐวัชร์  สนธิชัย 

(3 5099 0140 6xxx) 

Ph.D. (Mécanique), Université 

Montpellier II, France, 2010 

วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต)์,   

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548  

วท.บ.(คณิตศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2545 

18 - 18 - - 

41 อ.ดร.ธนดล   

           ชาวบ้านเกาะ 

(3 1504 0024 1xxx) 

Ph.D.(Mathematics), University of 

Nottingham, UK., 2012 

วท.ม.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2548  

วท.บ.(คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัย

นเรศวร, 2546 

18 - 18 - - 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, สถาบนัที่

ส าเร็จการศกึษา (ปีทีส่ าเร็จ

การศึกษา) 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ ผลงาน

วิชาการ

ย้อนหลงั 

5 ป ี

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

42 รศ.ดร.ปฤษณา   

                กลับอุดม 

(3 1504 0018 6xxx) 

()  

Dr. rer. Nat. (Algebra), University 

of Potsdam, Germany, 2008 

วท.ม. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย,  2527 

วท.บ.(คณิตศาสตร์ -ศกึษาศาสตร์)  

เกียรตนิยิม อันดับสอง,  

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2524  

18 - 18 - - 

43 อ.ดร.เป็นหญงิ   

                โรจนกุล 

(1 5799 0011 5xxx) 

Ph.D. (Mathematics), Royal 

Holloway, University of London, 

UK., 2013 

วท.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตินยิม

อันดับหนึ่ง, มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 

2551 

9 13.5 9 13.5 - 

44 อ.ดร.วัชรีพันธ์ุ   

             อติพลรัตน์ 

(3 5201 0093 6xxx) 

Ph.D. (Mathematics),  University at 

Buffalo, USA., 2558   

วท.ม.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2551  

วท.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตนิยิม

อันดับหนึ่ง, มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 

2549 

18 - 18 - - 

45 อ.ดร.สุปรีด ี แดงสกุล 

(3 1006 0187 7xxx) 

 

Ph.D. in Geometry and Topology, 
University of Edinburgh, 2016 
วท.ม. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2551 
วท.บ. (คณิตศาสตร์), 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2546 

18 - 18 - - 

46 อ.ดร.อติชาต  

             เกตตะพนัธ์ุ 

(3 5401 0101 2xxx) 

วท.ด.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2555 

M.A. (Mathematics), University of 

California at Santa Cruz, USA., 

2000 

วท.บ.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2540 

18 - 18 - - 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, สถาบนัที่

ส าเร็จการศกึษา (ปีทีส่ าเร็จ

การศึกษา) 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ ผลงาน

วิชาการ

ย้อนหลงั 

5 ป ี

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

47 อ.ดร.เอกชัย  ทวนิันท์ 

(3 4511 0027 3xxx) 

 

Ph.D. (Mathematics), Karlsruhe 

Institute of Technology, Germany, 

2015 

M.Sc. (Mathematics), Karlsruhe 

Institute of Technology, Germany, 

2010 

วศ.บ. (คอมพวิเตอร์), จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย, 2546 

18 - 18 - - 

 

หมายเหตุ   *  หมายถงึ  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

     ล าดับท่ี   1 – 39  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

         ล าดับท่ี  40 – 47  เป็นอาจารย์ประจ า 

 

3.2.2 อาจารย์พิเศษ  - ไมม่ี –    

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม     –-ไม่มี -- 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

5.1 ค าอธบิายโดยย่อ  

    การศึกษากระบวนวิชาการค้นควา้อิสระ 206499 เป็นการศึกษาอย่างเข้มข้นในหัวขอ้พิเศษ

ทางคณิตศาสตรท์ั้งเชงิทฤษฎแีละประยุกต์  ทีน่ักศึกษาสนใจท าและอยู่ในความสนใจของอาจารย์ที่

ปรกึษา    โดยนักศึกษาเป็นผูเ้สนอหัวขอ้ โครงงานวิจัยแตล่ะชิน้ต้องได้รับการเขยีนเป็นรายงาน ท า

โปสเตอรแ์ละผ่านการน าเสนอแบบปากเปล่า   

5.2 ผลการเรียนรู้  

  1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) มรีะเบียบวินยั  

 2. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทีท่างดา้นวิทยาศาสตรแ์ละหรอืคณิตศาสตร ์

  2) มีความรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตรท์ี่จะน ามาอธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตรเ์ฉพาะ 

  3) มีความรอบรูใ้นศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้ในชีวติประจ าวัน 
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3. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถคิดวิเคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการและวธิีการทาง 

    วิทยาศาสตร ์

2) น าความรูท้างวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรไ์ปประยุกต์กับสถานการณต์า่งๆไดอ้ยา่ง 

    ถูกต้องและเหมาะสม 

  3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรูจ้ากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลาก 

                      หลายได้อยา่งถูกต้องและเพื่อน าไปสู่การสรา้งสรรคน์วัตกรรม 

 
 4. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 

  1)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณแ์ละวัฒนธรรมองคก์ร 

 5. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

        สารสนเทศ 

  1)  มีทักษะและความรูภ้าษาองักฤษหรอืภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อการคน้ควา้ไดอ้ย่าง  

                    เหมาะสมและจ าเป็น  

                
5.3 ช่วงเวลา  

ภาคการศึกษาที่ 1 ของช้ันปีที ่4 

5.4 จ านวนหน่วยกิต  

 3 หน่วยกติ 

5.5 การเตรียมการ  

  ภาควชิาจัดส ารวจแนวทางและหัวขอ้การท าวิจัยของคณาจารย์เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบและใช้เป็น 

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ   รวมทั้งแต่งตัง้คณะท างานเพือ่ก าหนดแนวทางและแนวปฏบิัติในการเลอืก 

และเสนอหัวขอ้โครงงานวิจัยที่ตรงกับความสนใจและความถนัดของนักศึกษา โดยภาควิชาได้จัดท าฐาน 

ข้อมูลเก่ียวกับหัวขอ้หรอืโครงงานวิจยัที่ไดม้ีการศึกษาแล้วทุกปกีารศึกษาบนเว็บไซต์ของภาควชิาเพื่อ 

ให้นักศึกษาสามารถสืบค้นแบบออนไลนไ์ด้ 

 

5.6 กระบวนการประเมนิผล  

 นักศึกษาจะตอ้งเสนอผลงานความกา้วหนา้โครงงานวิจัย แบบบรรยายอย่างน้อย 1 คร้ัง ในวัน

และเวลาทีภ่าควชิาก าหนด 

 ภาควชิาแต่งตัง้คณะกรรมการไม่น้อยกวา่ 2 คน คอื อาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการอยา่ง

น้อย 1 คน ที่เลอืกจากวันที่เสนอผลงานความกา้วหน้า เพือ่ด าเนินการสอบและประเมนิผลการ

น าเสนอแบบปากเปลา่โดยนักศึกษา   
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 นักศึกษาจะตอ้งสอบประมวลผลความรู ้โดยท าการสอบกับกรรมการ ภายในวันและเวลาที่

ภาควชิาก าหนด 

 นักศึกษาจะตอ้งสง่รูปเล่มฉบบัสมบูรณ ์ทีล่งนามรับรองโดยอาจารย์ที่ปรกึษา และกรรมการ

สอบ พรอ้มทั้งส่งโปสเตอร์ 

 เกณฑ์การประเมินผลจะพิจารณาจากเอกสารรายงานผลการศึกษาโครงงานวิจัย    การน าเสนอ

และการตอบค าถาม ซึง่ต้องมคีุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ 
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา 

มีบุคลิกภาพที่ด ี มีการจัดกจิกรรมที่เก่ียวข้องกบัเทคนิคการเจรจา

สื่อสาร  เทคนิคในการสมัครงาน  การมีจิตอาสา 

การบ าเพ็ญประโยชน ์ การท างานรว่มกับผูอ้ื่น และ

มีการสอดแทรกเรื่อง การแตง่กาย การเข้าสังคม ใน

กจิกรรม  

มีภาวะผูน้ า ความรับผดิชอบ และมีระเบยีบวินัย - มีกระบวนวิชาที่ให้นักศึกษาได้ฝกึการท างานเป็น

กลุ่ม รูจ้ักรับฟังความคดิเหน็ของผู้อื่น ซึ่งจะสรา้ง

ภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 

- มีการจัดกจิกรรมที่มอบหมายให้นักศึกษาเป็นผู้

ประสานงาน เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผดิชอบ 

มีภาวะผูน้ า 

- มีกติกาที่จะสรา้งความมีระเบียบวินัยในตนเอง 

เช่น การเขา้เรียนตรงเวลาและอยา่งสม่ าเสมอ การมี

ส่วนร่วมในช้ันเรยีน มีความกล้าในการซักถามและ

แสดงความคดิเห็น 

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีการฝึกฝนให้มีความซื่อสัตยต์่อตนเองและสงัคม 

โดยการไม่ทุจริตในการเรียนและการสอบ และการ

อ้างองิผลงานทางวิชาการ  

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2.1.1  คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม  

นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จรยิธรรมเพื่อใหส้ามารถด าเนินชีวติรว่มกับผูอ้ืน่ในสังคมอย่างราบรื่น 

และเป็นประโยชน์ตอ่ส่วนรวม อาจารย์ทีส่อนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้

ทั้ง 4 ข้อ เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรมไปพรอ้มกับวทิยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้ง

อาจารยต์้องมีคุณสมบตัิดา้นคุณธรรม จรยิธรรมอย่างน้อย 6 ข้อตามที่ระบไุว ้

1)  ตระหนักในคุณคา่และคุณธรรม จรยิธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจรติ มีจรรยาบรรณทาง 

    วิชาการและวิชาชีพ 
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2)  มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบตอ่ตนเองและสังคม เคารพกฎระเบยีบและข้อบังคับ 

     ต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 

3)  มีภาวะความเป็นผูน้ าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแก้ไขข้อขดัแย้งและล าดับ 

     ความส าคัญ 

4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้อืน่ รวมทั้งเคารพในคุณคา่และศักดิศ์รีของความเป็น 

     มนุษย ์

5)  มีคุณธรรมจรยิธรรมในการด าเนนิชีวติบนพืน้ฐานปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

6)  ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 

2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1)  ก าหนดใหม้ีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังใหน้ักศึกษามีระเบียบวินยั โดยเน้นการเขา้ชั้นเรยีน 

    ให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยั 

2)  การท าตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ผูส้อน เชน่ การเข้าสอนใหต้รงเวลา เป็นตน้ 

3)  การฝึกนักศึกษาให้มีความรับผดิชอบในหน้าที่ทีไ่ดัรับมอบหมาย   และการพัฒนาทกัษะในการ 

     แบง่หนา้ที่รับผดิชอบในกรณทีี่ท างานเป็นกลุ่ม 

4)  การปลูกฝังให้นักศึกษามคีวามซื่อสัตย์    โดยต้องไม่ทจุรติในการสอบหรอืไม่ลอกการบ้าน  

5)  การสอดแทรกเรื่องคุณธรรม  จรยิธรรมในการสอนทุกรายวิชา   รวมทั้งมีการจัดกจิกรรม 

     ส่งเสรมิคุณธรรม  จรยิธรรม  เช่น  การยกยอ่งนักศึกษาที่ท าด ี   ท าประโยชน์แกส่ว่นรวม  

     เสียสละ 

2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1)  ประเมินจากการเข้าชัน้เรียนตรงเวลา และการสง่รายงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2)  ประเมินจากการมีวนิัยและความพรอ้มเพรียงในการเข้ารว่มกจิกรรมของนักศึกษา  

3)  ประเมินจากความสุจรติในการสอบและการสง่การบ้าน 

4)  ประเมินจากความรับผดิชอบในหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย  

2.1.2 ความรู ้

2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

นักศึกษาต้องมีความรูเ้พื่อใช้ในการประกอบอาชีพ และช่วยพัฒนาสังคม ประเทศ โดย

มาตรฐานของการเรียนรูต้้องครอบคลุมสิ่งตอ่ไปนี้ 

 1. มีความรูแ้ละความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 

 2. สามารถวเิคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรูท้ักษะ และการใชเ้ครื่องมือที่เหมาะสมกับการ  

              แก้ไขปัญหา 

 3. สามารถติดตามความกา้วหน้าทางวิชาการ และมีความรูใ้นแนวกว้างของสาขาวิชาทีศ่ึกษาเพื่อ 

              ให้เล็งเห็นการเปลีย่นแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม ่ๆ  

 4. สามารถบูรณาการความรูใ้นที่ศึกษาในศาสตรข์องตน กบัความรูใ้นศาสตรอ์ืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง 

 5. เข้าใจและเห็นคุณคา่ของตนเอง ผูอ้ื่น สงัคม ศลิปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
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2.1.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

           ใช้วธิีการสอนหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 
1) ให้นักศึกษามีความเข้าใจในหลักการคดิเชิงคณติศาสตร ์  มีการฝึกทักษะทางการพสิูจน ์ 

โดยการมอบหมายใหส้่งการบา้นหรอืการท ารายงาน  

2) การฝึกให้นักศึกษารูจ้ักค้นควา้ คดิวิเคราะหด์้วยตนเอง   และสามารถสือ่สารกับผูอ้ื่นได ้

อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนวิชาสัมมนาและการค้นคว้าอิสระ 

3)  การจัดกจิกรรมบรรยายให้ความรูพ้ิเศษเฉพาะเรื่อง    โดยคณาจารย์หรอืผู้เช่ียวชาญที่มี 

     ประสบการณต์รง 

2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 การทดสอบมาตรฐานการเรียนรูด้ังกล่าว      สามารถท าได้โดยการทดสอบจากขอ้สอบ 

และผลการศึกษาวิชาคน้ควา้อิสระ  หรอืผลงานกลุม่ของแต่ละรายวิชาตลอดระยะเวลาที่นักศึกษา

เรียนอยูใ่นหลักสตูร ประเมนิจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ 

คือ 
  1) การทดสอบย่อย 

  2) การสอบกลางภาคและสอบปลายภาคการศึกษา 

  3) การบ้านหรือการเขียนรายงาน 

  4) การน าเสนอหน้าชัน้เรียน 

  5) ผลการรายงานในกระบวนวชิาสัมมนาหรอืกระบวนวิชาการค้นควา้อิสระ 

  6) การเขา้ชั้นเรยีนสม่ าเสมอ 

2.1.3 ทักษะทางปัญญา 

2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปญัญา 

นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาทักษะด้านการคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา  โดยเนน้การคดิ

หาเหตุผล เขา้ใจที่มาและสาเหตุของปญัหา เพื่อให้นักศึกษาสามารถพึ่งตนเองได้ในชีวติจรงิ ผลการ 

เรียนรูด้้านทักษะทางปัญญาแบ่งตามลักษณะได้ดงันี้ 

1) คดิอย่างมีวจิารณญาณ และอย่างเปน็ระบบ 

2) สามารถสืบค้น  รวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแกไ้ข 

   ปญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์

  3) สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแกไ้ขปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 

  4) มีทักษะการคิดแบบองคร์วม 
2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

1) การน าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียนในหัวข้อทีไ่ม่มอียู่ในเนือ้หาแตม่ีความเก่ียวขอ้งกับ 

   ความรูท้ี่ได้รับในรายวิชา 

2) การอภิปรายกลุม่ โดยมีการถามตอบระหวา่งอาจารย์ผูส้อนและนักศึกษา 

3) การมอบหมายงานให้นักศกึษาได้ฝกึค้นควา้เพิ่มเตมิจากช้ันเรยีน 
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2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา    

1)  การประเมินจากการเขียนรายงาน 

2)  การประเมินจากการตอบค าถามของนักศึกษาระหวา่งการรายงานแบบปากเปล่า  

    และการอภิปรายกลุ่ม 

3)  การประเมนิจากการน าเสนอผลการศึกษาวิชาคน้ควา้อสิระหรอืสัมมนา 

2.1.4 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถ 

        ในการรับผิดชอบ 

หลังส าเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพและมักจะต้องเก่ียวขอ้ง

กับบุคคลหลากหลายแบบ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งทีน่ักศึกษาตอ้งเรียนรูก้ารอยู่ร่วมกันกับผู้อืน่ 

ดังนัน้ในระหว่างการศึกษานักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาใหม้ีคุณลักษณะต่าง ๆ ดังนี ้

1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทย   และภาษา 

อังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถใช้ความรูใ้นศาสตรม์าชีน้ าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดง 

ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง

พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

3) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรยีนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4)   มีจติอาสาและส านึกสาฑารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ  

    ใช้การสอนที่มีการก าหนดกจิกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสาน 

งานกับผูอ้ืน่ข้ามหลักสตูร   หรอืต้องคน้ควา้หาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น   หรอืผู้

มีประสบการณ ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรยีนรูด้้านทักษะ ความสมัพันธ์ระหวา่งตัว  

บุคคล   และความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

1)  สามารถท างานกับผูอ้ื่นได้เป็นอย่างดี 

2)  มีความรับผดิชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

3)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณแ์ละวัฒนธรรมองคก์รที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

4)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองคก์รและกับบุคคลทั่วไป 

5)  มีภาวะผู้น า 

2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ

ความรับผิดชอบ   

      ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มใน

ช้ันเรยีนและสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกจิกรรมต่าง ๆ   
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2.1.5 ทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้  

          เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1) มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันตอ่การท างานที่เกี่ยวกับการใช้ 

   สารสนเทศและการสือ่สารอย่างเหมาะสม 

          2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร ์หรอืน าสถติิมาประยุกต์ใช ้

             ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

          3) สามารถสือ่สารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลา่และการเขียน เลือกใชรู้ปแบบ 

              ของสือ่การน าเสนออยา่งเหมาะสม 
2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      จัดกจิกรรมการเรียนรูใ้นรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาไดว้ิเคราะห์สถานการณจ์ าลองและ

สถานการณเ์สมือนจรงิ และน าเสนอการแกป้ัญหาที่เหมาะสม เรียนรูเ้ทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี

สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

     ประเมินจากความสามารถอธิบายถงึข้อจ ากดั เหตุผลในการเลือกใช้วธิีการ หรอื

เครื่องมือต่างๆ  การอภิปราย กรณศีึกษาต่างๆ ทีม่ีการน าเสนอต่อชัน้เรียน 

 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

 สาขาคณิตศาสตร์ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู ้5 ดา้นทีส่อดคลอ้งกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาแห่งชาติของสาขาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ดังนี้ 

2.2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

2.2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1) มีความซื่อสตัยสุจรติ  

2) มีระเบียบวินยั  

3) มีจติส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

4) เคารพสิทธิและความคดิเหน็ของผู้อืน่  

5) มีจติสาธารณะ 

2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1)  ก าหนดใหม้ีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังใหน้ักศึกษามีระเบียบวินยั โดยเน้นการเขา้ชั้น 

    เรียนใหต้รงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2)  การท าตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ผูส้อน เชน่ การเข้าสอนใหต้รงเวลา เป็นตน้ 
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3)  การฝึกนักศึกษาให้มีความรับผดิชอบในหน้าที่ทีไ่ดัรับมอบหมาย   และการพัฒนาทกัษะ 

    ในการแบง่หน้าที่รับผิดชอบในกรณีที่ท างานเป็นกลุม่ 

4)  การปลูกฝังให้นักศึกษามคีวามซื่อสัตย์ โดยตอ้งไม่ทุจริตในการสอบหรอืไมล่อกการบ้าน  

5)  การสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จรยิธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทัง้มีการจดักจิกรรม 

     ส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แกส่่วนรวม  

     เสียสละ 

2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  

1)  ประเมินจากการเข้าชัน้เรียนตรงเวลา และการสง่รายงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2)  ประเมินจากการมีวนิัยและความพรอ้มเพรียงในการเข้ารว่มกจิกรรมของนักศึกษา  

3)  ประเมินจากความสุจรติในการสอบและการสง่การบ้าน 

4)  ประเมินจากความรับผดิชอบในหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย  

2.2.2 ความรู้ 

2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

1) มีความรูใ้นหลักการและทฤษฎีทางดา้นคณิตศาสตร์ 

2) มีความรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตรท์ี่จะนำมาอธิบายหลักการและทฤษฎ ีในศาสตรเ์ฉพาะ 

3) สามารถตดิตามความกา้วหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรูใ้หมโ่ดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน  

    วิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ 

4) มีความรอบรูใ้นศาสตรต์า่ง ๆ ที่จะน าไปใช้ในชีวติประจำวัน 

2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

ใช้วธิีการสอนหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 

1)  การฝึกทักษะทางการพสิูจน์ โดยการมอบหมายใหส้่งการบา้นหรอืการท ารายงาน  

2)  การฝึกให้นักศึกษารูจ้ักค้นควา้ คดิวิเคราะหด์้วยตนเอง และสามารถสื่อสารกับผูอ้ื่นได้ 

    อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนวิชาสัมมนาและการค้นควา้อิสระ 

3)  การจัดกจิกรรมบรรยายให้ความรูพ้ิเศษเฉพาะเรื่องโดยคณาจารย์หรอืผู้เช่ียวชาญทีม่ี 

     ประสบการณต์รง 

2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   การทดสอบมาตรฐานการเรียนรูด้ังกลา่ว     สามารถท าได้โดยการทดสอบจากข้อสอบ 

และผลการค้นควา้อสิระ หรอืผลงานกลุ่มของแตล่ะรายวิชาตลอดระยะเวลาทีน่ักศึกษาเรยีนอยู่ใน

หลักสูตร ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คอื 
  1) การทดสอบย่อย 

  2) การสอบกลางภาคและสอบปลายภาคการศึกษา 

  3) การบ้านหรอืการเขียนรายงาน 

  4) การน าเสนอหน้าชัน้เรียน 
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  5) ผลการรายงานในกระบวนวชิาสัมมนาหรอืกระบวนวิชาการค้นควา้อิสระ 

  6) การเขา้ชั้นเรยีนสม่ าเสมอ 

 

2.2.3 ทักษะทางปญัญา 

2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปญัญา 

1) สามารถคิดวิเคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการและวธิีการทาง  

   คณิตศาสตร ์

2) น าความรูท้างคณิตศาสตรไ์ปประยุกต์กับสถานการณต์่างๆ ไดอ้ย่าง ถูกต้องและ 

    เหมาะสม  

3) มีความใฝ่รู้สามารถวเิคราะห์และสังเคราะห์ความรูจ้ากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทีห่ลาก 

    หลายได้อยา่งถูกต้องและเพื่อน าไปสู่การสรา้งสรรคน์วัตกรรม 

2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

1) การน าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียนในหัวข้อทีไ่ม่มอียูใ่นเนือ้หาแตม่ีความเก่ียวขอ้ง  

    กับความรูท้ี่ได้รับในรายวิชา 

2) การอภิปรายกลุม่ โดยมีการถามตอบระหวา่งอาจารย์ผูส้อนและนักศึกษา 

3) การมอบหมายงานให้นักศกึษาได้ฝกึค้นควา้เพิ่มเตมิจากช้ันเรยีน 

2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา    

1)  การประเมินจากการเขียนรายงาน 

2)  การประเมินจากการตอบค าถามของนักศึกษาระหวา่งการรายงานแบบปากเปล่าและ  

    การอภิปรายกลุม่ 

3) การประเมินจากการน าเสนอผลการค้นควา้อสิระหรอืสมัมนา 

2.2.4 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ 

          รับผิดชอบ 

1) มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานรวมกับผู้อื่นในฐานะผู้นำและสมาชิกที่ดี  

2) มีความรับผดิชอบต่อสังคมและองคก์ร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 

3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณแ์ละวัฒนธรรมองคก์ร 

2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง  

           บุคคลและความรับผิดชอบ  

       ใช้การสอนที่มีการก าหนดกจิกรรม   ให้มีการท างานเป็นกลุ่ม     การท างานที่ต้อง

ประสานงานกับผูอ้ื่นข้ามหลักสูตร   หรอืต้องคน้ควา้หาขอ้มูลจากการสมัภาษณ์บุคคลอืน่   

หรอืผู้มีประสบการณ์    โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูด้้านทักษะ      ความสมัพนัธ์

ระหว่างตัวบุคคล    และความสามารถในการรับผิดชอบ ดงันี้ 
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1)  สามารถท างานกับผูอ้ื่นได้เป็นอย่างดี 

2)  มีความรับผดิชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

3)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณแ์ละวัฒนธรรมองคก์รที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่าง  

     ด ี

4)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองคก์รและกับบุคคลทั่วไป 

5)  มีภาวะผู้น า 

2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะ  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ  

           ความรับผิดชอบ   

       ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มใน

ช้ันเรยีนและสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกจิกรรมต่าง ๆ   

2.2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 

            เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1)  สามารถประยุกต์ความรูท้างคณิตศาสตรแ์ละสถติิเพือ่การวเิคราะห์ประมวลผล การแก้ 

    ปัญหาและน าเสนอขอ้มลูได้อยา่งเหมาะสม 

2)  มีทักษะการใชภ้าษา  เพื่อสื่อสารความรูท้างวิทยาศาสตร์   และคณิตศาสตร์ไดอ้ยา่งม ี

     ประสิทธิภาพรวมทัง้การเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารไดอ้ย่างเหมาะสม 

3)  มีทักษะและความรูภ้าษาอังกฤษ  หรอืภาษาต่างประเทศอื่น   เพื่อการค้นควา้ไดอ้ยา่ง  

     เหมาะสมและจ าเป็น  

4)  สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบค้น และเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสทิธิ    

    ภาพ  และเหมาะสมกับสถานการณ ์

2.2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

            การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    จัดกจิกรรมการเรียนรูใ้นรายวิชาตา่ง ๆ ให้นักศึกษาไดว้ิเคราะห์สถานการณจ์ าลองและ

สถานการณเ์สมือนจรงิ และน าเสนอการแกป้ัญหาที่เหมาะสม เรียนรูเ้ทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี

สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

           และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

   ประเมินจากความสามารถอธิบายถงึข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้วธิีการหรอืเคร่ืองมือ

ต่าง ๆ  การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอตอ่ช้ันเรยีน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู ้

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะในการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

001101 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1 

Fundamental English 1 
                     

  
       

001102 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 

Fundamental English 2 
                     

  
       

001201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการ

เขียนอย่างมีประสิทธิผล 

Critical Reading and Effective 

Writing 

                  

  

      

001225 ภาษาองักฤษในบรบิท

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

English in Science and 

Technology Context 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู ้

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะในการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

009103 การรู้สารสนเทศและการ

น าเสนอสารสนเทศ 

Information Literacy and 

Information Presentation   



        



  



    



      



    



  



011257 จรยิศาสตร์ 

Ethics 
    

  
       

  
   

  


011269 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

Philosophy of Sufficiency 

Economy 
   

  

       

  

   

  



012173 ศาสนาเบือ้งต้น 

Descriptive Study of Religion 

 

    

  

               

013110 จิตวิทยากับชวีิตประจ าวนั 

Psychology and Daily Life 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู ้

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะในการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

050100 การใช้ภาษาไทย 

Usage of the Thai Language 

 
   

    



  

 

  

  

  

  

  



  



050103 สังคมและวัฒนธรรมไทย 

Thai Society and Culture 

 

   

    



  



  

  

  

  

  



  



057121 ฟุตบอลเพื่อชีวติและการออก

ก าลังกาย 

Football for Life and Exercise 

 

    

  

               

057122 ว่ายน้ าเพื่อชวีิตและการออก

ก าลังกาย 

Swimming for Life and 

Exercise 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู ้

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะในการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

057123 วอลเลย์บอลเพื่อชีวติและการ

ออกก าลังกาย 

Volleyball for Life and Exercise 

 

    

  

               

057125 กจิกรรมเข้าจังหวะเพื่อชีวติและ

การออกก าลังกาย 

Rhythmic Activities for Life and 

Exercise 

    

  

               

057126 บาสเกตบอลเพื่อชีวติและการ

ออกก าลังกาย 

Basketball for Life and Exercise 

    

  

               

057127 แบดมินตนัเพื่อชีวติและการออก

ก าลังกาย Badminton for Life 

and Exercise 

  

    

  

               



59 

 

 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู ้

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะในการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

057128 เทนนิสเพื่อชวีิตและการออก

ก าลังกาย 

Tennis for Life and Exercise 

 

    

  

               

057129 เทเบลิเทนนิสเพือ่ชีวติและการ

ออกก าลังกาย 

Table Tennis for Life and 

Exercise 

    

  

               

057130 กอล์ฟเพื่อชีวติและการออก

ก าลังกาย 

Golf for Life and Exercise 

    

  

               

057136 กฬีา สุขภาพ สมรรถภาพและ

การพัฒนาคุณภาพชวีิต 

Sport, Health, Fitness and 

Wellness Development 

                    



60 

 

 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู ้

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะในการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

154104 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

Environmental Conservation 

 

    

  

    

  

  

  



  



176100 กฎหมายและโลกสมัยใหม่ 

Law and Modern World 

   



  



    



  



    



        



    



    
201110 คณิตศาสตรบ์ูรณาการ 

Integrated Mathematical 

Sciences 

    

  

            

201111 โลกแห่งวิทยาศาสตร์ 

The World of Science 
 

  
 

  
         

  
    

201114 วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อมในโลก

ปัจจุบัน 

Environmental Science in 

Today’s World   



  



    



  

 

        



      





61 

 

 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู ้

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะในการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

201191 การเรียนรูผ้่านกจิกรรม 

Learning Through Activities 

 
    

 

               

201192 ดอยสุเทพศึกษา 

Doi Suthep Study 

 

    

 

               

205105 วิทยาศาสตรโ์ลกและอารย

ธรรม 

Earth Science and Civilization 

   

 

      



  

 

  

 

  

      

  



218100 ศาสตรแ์หง่อัญมณีและ

เครื่องประดับ 

The Science of Gemstone and 

Jewelry 

 



    



    



    

 

      

    

  





62 

 

 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู ้

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะในการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

359202 พืชและอาหารปลอดภยั 

Plant and Food Safety 

 

   

    

             

  



461100 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความ

งาม 

Herbs for Health and Beauty 

   

    

     

  

      

  



461170 เครื่องส าอางในชีวติประจ าวนั 

Cosmetics in Everyday Life 

 
              

462130 ยาในชวีิตประจ าวัน 

Medications in Everyday Life 

 

   

    

           

    



610114 อาหารเพื่อสุขภาพและความ

งาม 

Food for Health and Beauty 
   

    

      

 

   

  

 

  





63 

 

 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู ้

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะในการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

703103 การเป็นผู้ประกอบการและ

ธุรกิจเบือ้งต้น 

Introduction to 

Entrepreneurship and Business 

 

        

 

      

 

  



      



  

  

  
751100 เศรษฐศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 

Economics for Everyday Life 

 



          



    

  

    



    



    
801100 สถาปัตยกรรมในชีวติประจ าวนั 

Architecture in Everyday Life 

 
   

    

      

  

       

851100 การสื่อสารเบื้องตน้ 

Introduction to Communication 

 

   

    



  



  



  

  

      



951100 ชีวติสมัยใหม่กับแอนนิเมชัน 

Modern Life and Animation 
   

    
              



64 

 

 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู ้

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะในการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

953111 ซอฟต์แวรส์ าหรับชีวติประจ าวัน 

Software for Everyday Life 

 

   

    

            

             ความหมายของผลการเรียนรูใ้นตารางเป็นไปตามการพัฒนาผลการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน (หน้า 47-51) 

 



65 

 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู ้

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะในการวิเคราะห์

เชงิตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

202101 ชีววทิยาพืน้ฐาน 1  

Basic Biology 1 
 ●    ●  ●  ●      ●    

202102 ชีววทิยาพืน้ฐาน 2 

Basic Biology 2 
 ●    ●    ●        ●  

202103   ปฏิบัติการชีววทิยา 1 
Biology Laboratory 1    ●  ●    ●   ● ●       ●  

202104 ปฏิบัติการชีววทิยา 2  

Biology Laboratory 2  ●  ●    ●   ●        ●  

203111 เคมี 1  

Chemistry 1 
                   

203113 เคมี 2 

Chemistry 2 
                   

203115 ปฏิบัติการเคมี 1   

Chemistry Laboratory 1  
                   



66 

 

 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู ้

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะในการวิเคราะห์

เชงิตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

203117   ปฏิบัติการเคมี 2    

Chemistry Laboratory 2 
                   

204101   คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

Introduction to Computer 
                   

206111 แคลคูลัส  1 

Calculus 1  
 O             O   O  

206112    แคลคูลัส  2                 

Calculus 2                     
 O             O   O 

 
 

206207 เรขาคณิตวิเคราะห์ทรงตัน 

Solid Analytic Geometry                  
 O         O    O   O  

206211 แคลคูลัส  3   

Calculus 3                                  
 O             O   O  

206216 คณิตตรรกศาสตรเ์บื้องต้น 

Introduction to Mathematical Logic   

                 

 O         O    O   O  



67 

 

 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู ้

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะในการวิเคราะห์

เชงิตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

206217   แนวคิดหลักมลูของคณิตศาสตร ์

Fundamental Concepts of Mathematics            
 O         O    O   O  

206254   โปรแกรมส าเร็จรูปเชิงคณติศาสตร ์

Mathematical Program Package           
 O             O   O  

206281    คณิตศาสตรด์ิสครตี 

Discrete Mathematics 
 O         O    O   O  

206300    คณิตศาสตรก์ารเงนิเเละการประกันภัย 

Mathematics of Finance and Insurance      
 O         O    O    O 

206311    ทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน์  

Axiomatic Set Theory     
 O         O    O    O 

206312    รากฐานเรขาคณิตเบื้องต้น  

Introduction to Foundation of Geometry            
 O         O    O  O  O 

206313    ทอพอโลยีเบือ้งต้น 

Introduction to Topology 

 

 O         O    O    O 



68 

 

 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู ้

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะในการวิเคราะห์

เชงิตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

206321    พีชคณิตนามธรรมเบื้องต้น    

Introduction to Abstract Algebra    
 O         O    O    O 

206325    พีชคณิตเชิงเส้น 

Linear Algebra                         
 O         O    O   O  

206327    ทฤษฎีจ านวน 1 

Theory of Numbers 1                          
 O         O    O   O  

206328    ทฤษฎีของสมการ 

Theory of Equations                            
 O         O    O   O  

206331    แคลคูลัสขั้นสงู 

Advanced Calculus                           
 O         O    O   O  

206335    การวเิคราะห์เชิงเวกเตอร์ 

Vector Analysis              
 O         O    O   O  

206336    การวเิคราะห์เชิงจริง 1  

Real Analysis 1   

                       

 O         O    O   O  



69 

 

 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู ้

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะในการวิเคราะห์

เชงิตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

206341    สมการเชิงอนุพนัธส์ามญั  

Ordinary Differential Equations                      
 O         O    O   O  

206342    สมการเชิงอนุพนัธย์่อย 

Partial Differential Equations                     
 O         O    O   O  

206355    วิธีเชิงตัวเลข 

Numerical Method                                      
 O         O    O   O  

206357    การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตรด์้วย

คอมพิวเตอร ์

Scientific Problem Solving with the 

Computer 

 O         O    O   O  

206364    การสรา้งแบบจ าลองเชิงคณติศาสตร ์

Mathematical Modeling                    
 O         O    O   O  

206370    ความน่าจะเปน็ 1 

Probability 1      

                     

 O         O    O   O  



70 

 

 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู ้

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะในการวิเคราะห์

เชงิตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

206381    คอมบินาทอริกส ์ 

Combinatorics                     
 O         O    O   O  

206390    สัมมนาทางคณติศาสตร ์

Seminar in Mathematics              
 O         O    O     

206400    หัวข้อเลือกสรรทางคณิตศาสตร์ 

Selected Topics in Mathematics        
 O         O    O   O  

206411    รากฐานเรขาคณิต 

Foundation of Geometry 
 O         O    O  O O  

206412    ทอพอโลย ี

Topology                       
 O         O    O   O  

206414    คณิตตรรกศาสตร์  

Mathematical Logic                       
 O         O    O   O  

206421    พีชคณิตนามธรรม 

Abstract Algebra      

                

 O         O    O   O  



71 

 

 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู ้

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะในการวิเคราะห์

เชงิตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

206423    เวฟเลทส ์

Wavelets                                 
 O         O    O   O  

206425    สังกัปของพีชคณิตนามธรรม 

Concepts of Abstract Algebra 
 O         O    O   O  

206426    พีชคณิตเชิงเส้น 2 

Linear Algebra 2 
 O         O    O   O  

206427    ทฤษฎีจ านวน 2 

Theory of Numbers 2 
 O         O    O   O  

206428    ทฤษฎีรหัส 

Coding Theory                   
 O         O    O   O  

206432    การวเิคราะห์เชิงฟังกชั์นเบื้องต้น  

Introduction to Functional Analysis     
 O         O    O   O  

206435    การวเิคราะห์เชิงจริง 2 

Real Analysis 2    

           

 O         O    O   O  



72 

 

 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู ้

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะในการวิเคราะห์

เชงิตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

206436    แคลคูลัสของการแปรผันเบื้องต้น 

Introduction to Calculus of Variations 
 O         O    O   O  

206437    ตัวแปรเชิงซ้อน 

Complex Variables                          
 O         O    O   O  

206438    ทฤษฎีจุดตรงึและการประยุกต์  

Fixed Point Theory and Applications       
 O         O    O   O  

206441    สมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้น  

Nonlinear Differential Equations      
 O         O    O   O  

206445    การแปลงฟูเรียร์และลาปลาซ 

Fourier and Laplace Transformation 
 O         O    O   O  

206446    เรขาคณิตเชิงอนุพันธ ์

Differential Geometry                 
 O         O    O   O  

206455    การวเิคราะห์เชิงตัวเลข 

Numerical Analysis    

                  

 O         O    O   O  
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู ้

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะในการวิเคราะห์

เชงิตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

206456    ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับสมการเชิง

อนุพันธ ์

Numerical Method for Differential 

Equations 

 O          O    O   O  

206457    คณิตศาสตรอ์นุพันธ์การเงิน  

Mathematics of Financial Derivatives      
 O         O    O   O  

206463    การหาคา่เหมาะที่สดุเชิงก าหนด 

Deterministic Optimization 
 O         O    O   O  

206464    ทฤษฎีควบคุมเชิงคณติศาสตรเ์บื้องต้น 

Introduction to Mathematical Control 

Theory 

 O         O    O   O  

206466    ไฮโดรไดนามิค 

Hydrodynamics                 
 O         O    O   O  

206467    นิวรอลเนทเวิร์ค 

Neural Networks                         
 O         O    O   O  
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู ้

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะในการวิเคราะห์

เชงิตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

206470    ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2 

Probability Theory 2               
 O         O    O   O  

206471    คณิตศาสตรป์ระกันภัยเบื้องตน้ 

Introduction to Actuarial Mathematics        
 O         O    O  O O  

206476    ทฤษฎเีกม 

Game Theory                         
 O         O    O   O  

206481    ทฤษฎีกราฟ  

Graph Theory                            
 O         O    O   O  

206499    การค้นควา้อิสระ 

Independent Study                   
 O         O    O     

206713 ทอพอโลย ี

Topology 
                 O  

206720 พีชคณิต 

Algebra 

 

                 O  
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู ้

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะในการวิเคราะห์

เชงิตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

206731 การวเิคราะห์เชิงจริง 1 

Real Analysis 1 
 O           O     O  

206734 การวเิคราะห์เชิงฟังกชั์น 

Functional Analysis 
                   

206743 ทฤษฎีสมการเชิงอนุพนัธ ์

Theory of Differential Equations 
 O           O     O  

207117   ปฏิบัติการฟสิิกส ์1    

Physics Laboratory 1 
                   

207118 ปฏิบัติการฟสิิกส ์2    

Physics Laboratory 2 
                   

207187   ฟิสิกส์ 1    

Physics 1 
                   

207188   ฟิสิกส์ 2    

Physics 2 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู ้

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะในการวิเคราะห์

เชงิตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

208263   สถติิเบือ้งต้น 

Elementary Statistics 
                   

219731 การวเิคราะห์ประยุกต ์

Applied Analysis 
 O           O     O  

219741 สมการเชิงอนุพนัธย์่อย 

Partial Differential Equation  
 O           O     O  

219753 การวเิคราะห์เชิงตัวเลข 

Numerical Analysis 
 O           O     O  

             ความหมายของผลการเรียนรูใ้นตารางเป็นไปตามการพัฒนาผลการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน (หน้า 51-54)
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑใ์นการประเมนิผลนักศกึษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ์ในการให้ระดับคะแนน  
 ใช้ระบบล าดับขัน้ และค่าล าดบัขั้นในการวัดและประเมินผล นอกจากกระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัดและ
ประเมินผลด้วยอักษร S และ U เป็นล าดับขัน้ ซึ่งไม่มีค่าล าดับขั้น 
 สัญลักษณแ์ละความหมายของการวัดและประเมินผลกระบวนวิชาต่างๆ ให้ก าหนดดังนี้ 
 (1) อักษรล าดับขัน้ที่มีค่าล าดับขัน้ ให้ก าหนดดงันี้ 
                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย ค่าล าดับขัน้ 
  A ดีเยี่ยม (EXCELLENT) 4.00 
  B+ ดีมาก (VERY GOOD) 3.50 
  B ด ี(GOOD) 3.00 
  C+ ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD) 2.50 
  C พอใช้ (FAIR) 2.00 
  D+ อ่อน (POOR) 1.50 
  D อ่อนมาก (VERY POOR) 1.00 
  F ตก (FAILED) 0.00 
 (2) อักษรล าดับขัน้ที่ไมม่ีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนดดงันี้  
                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย 
  S เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY) 
  U ไม่เป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY) 
  V ผู้เข้ารว่มศึกษา (VISITOR) 
  W การถอนกระบวนวิชา (WITHDRAWN) 
    CE หน่วยกิตทีไ่ด้จากการทดสอบ 
     (CREDITS FROM EXAMINATION) 
    CP หน่วยกิตทีไ่ด้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน  
     (CREDITS FROM PORTFOLIO) 
    CS หน่วยกิตทีไ่ด้จากการทดสอบมาตรฐาน  

(CREDITS FROM STANDARDIZED TESTS) 
    CT หน่วยกติที่ได้จากการประเมินหรอือบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ 
     (CREDITS FROM TRAINING) 
    CX หน่วยกิตทีไ่ด้รับจากการยกเวน้การเรียน   
      (CREDITS FROM EXEMPTION) 
 (3) อักษรล าดับขัน้ที่ยังไมม่ีการประเมินผล ให้ก าหนดดงันี้  
                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย 
  I การวัดผลยงัไมส่มบูรณ ์(INCOMPLETE)  
  P การเรียนการสอนยังไมส่ิน้สดุ (IN PROGRESS) 
         กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้ล าดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรืออักษร S เท่านั้น จึงจะนับหน่วยกิต 
ของกระบวนวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมเพื่อส าเร็จการศึกษา 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

• การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา  
  มคีณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาติดตามในประเด็นดังนี ้

1) การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเนื้อหาวิชาและวิธีการที่ก าหนดไว้ในแผนการสอน
ของกระบวนวิชา 

     2)  ความเหมาะสมของขอ้สอบในการวัดผลการเรียนรูต้ามที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์   และ 
         รายละเอยีดของกระบวนวิชา 
     3)  การประเมินการให้คะแนนและล าดับขั้น  
     4)  มีการประเมินการเรียนการสอนในแตล่ะรายวิชาโดยนักศึกษา 
 
• การทวนสอบในระดับหลักสูตร  

1.  ภาวะการไดง้านท าของบณัฑิต ท างานตรงสาขา 
2. การทวนสอบจากผู้ประกอบการ 

 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศกึษาส าเร็จการศึกษา 

 • ประเมินจากบัณฑิตที่จบ 
 • ประเมินจากผู้ใชบ้ัณฑติ 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

    เป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ว่าด้วยการศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2553 กลา่วคอื  

   (1)  ตอ้งเรียนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสตูรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และตอ้งไม่มีกระบวนวิชา 

        ใดยงัคงได้รับอักษรล าดับขั้น I หรอื P 

   (2)  การศึกษาในระบบทวภิาคต้องใช้เวลาในการเรียนไม่น้อยกวา่ 6  ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับหลักสตูร  

         4 ปี ส าหรับนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอดุมศึกษา ให้นับเวลาที่ศึกษาใน สถาบนัอุดมศึกษาเดมิ และ 

         เวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลยัรวมกัน 

   (3)  มีค่าล าดับขัน้สะสมเฉลี่ยในกระบวนวิชาที่ก าหนดเปน็วิชาเอก ไม่น้อยกวา่ 2.00 และมีค่าล าดับขั้นสะสม 

เฉลี่ยตลอดหลักสตูร  ไม่นอ้ยกวา่ 2.00  ส าหรับหลักสตูรแผนปกติ  และไม่นอ้ยกวา่ 3.50  ส าหรับ

หลักสูตรแผนกา้วหนา้ 

(4)  ส าหรับนักศึกษาผูไ้ด้รับปรญิญาตร ี   หรอืเทียบเทา่ที่เข้าศึกษาเป็นนักศึกษา    เพือ่ปรญิญาที่สองของ 

มหาวิทยาลยัตอ้งลงทะเบยีนในหลักสตูรสาขาวิชาใหม่อีกไม่น้อยกวา่ 36 หน่วยกติ ทัง้นี ้หน่วยกติสะสม

รวมเพื่อส าเร็จการศึกษาตอ้งเป็นไปตามที่หลักสูตรสาขาวิชาใหม่ก าหนด 

(5)  เป็นผูม้ีคุณสมบตัิเป็นไปตามข้อบงัคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วา่ด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของ

นักศึกษาที่จะเสนอขออนุมตัิให้ได้รับปรญิญา ประกาศนียบตัรบัณฑิต ประกาศนียบตัรบัณฑิตชัน้สูง  

อนุปรญิญาหรอืประกาศนยีบตัรของมหาวิทยาลยั 
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หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย ์

 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ

ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) ส่งเสรมิอาจารย์ใหม้ีการเพิ่มพูนความรู ้ สรา้งเสรมิประสบการณเ์พื่อส่งเสรมิการสอนและการวจิัย

อย่างต่อเนื่อง การสนับสนนุดา้นการศึกษาตอ่ ฝึกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคก์รต่าง ๆ 

การประชุมทางวิชาการทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจดัการเรยีนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) ส่งเสรมิอาจารย์ใหม้ีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสรมิประสบการณเ์พื่อส่งเสรมิการสอนและการ

วิจัยอยา่งตอ่เนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดงูานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องคก์รต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูน

ประสบการณ์ 

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอืน่ ๆ  

(1) การมีส่วนร่วมในกจิกรรมบรกิารวชิาการแกชุ่มชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรูแ้ละคุณธรรม 

(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

(3) ส่งเสรมิการท าวิจัยสรา้งองคค์วามรูใ้หม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที่ 7 การประกนัคุณภาพหลักสูตร 

 
1.  การก ากับมาตรฐาน  

การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน

ในหลักสูตร 

 อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร มีจ านวนไม่น้อยกวา่ 5 คน มีคุณวุฒติรงหรอืสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด

สอน  ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรอืมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมี

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ขั้นต่ าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าหรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับ

การเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ใหบุ้คคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่าง

น้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 มีการปรับปรุงหลักสตูรอยา่งน้อยทุก 5 ป ีโดยน าความคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่ ผูใ้ช้

บัณฑติ และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ สังคม และความกา้วหนา้ทางวิชาการ มาประกอบการ

พิจารณา  

2.  บัณฑิต 

 มีการประเมินคุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ใช้

บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งครอบคลุมผลการ

เรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คอื 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  

 มีการส ารวจข้อมูลบัณฑิตที่ได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส าเร็จ

การศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ  

3.  นักศึกษา  

 มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษาให้

สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อให้นักศึกษามี

ความพรอ้มในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ 

เสรมิสรา้งความเป็นพลเมืองดีที่มีจติส านึกสาธารณะ และเสรมิสรา้งทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 
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 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุกคน โดย

อาจารย์จะต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขา้ปรึกษาได้  

 มีการส ารวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพื่ อประเมินแนวโน้มผลการ

ด าเนินงาน 

 มีระบบการจัดการขอ้ร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจและผล

การจัดการข้อรอ้งเรียน  

4.  อาจารย์  

 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมีคะแนน

ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า  

 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์

และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน 

และมีความกา้วหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 มีการส ารวจข้อมูลอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงาน

ทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจของอาจารย์ เพื่อประเมินแนวโน้มผลการ

ด าเนินงาน 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรยีน  

 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐานทาง

วิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  

 มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติ 

 มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวจิัย การบรกิารวชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

 มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความ

เช่ียวชาญในกระบวนวิชาที่สอน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู ้

และการจัดการเรยีนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 

 มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจรงิ และมีวธิีการประเมินที่หลากหลาย  (มคอ.

5  มคอ.6 และ มคอ.7)  
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6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน ทั้งทางด้านกายภาพ 

อุปกรณ ์เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรอืทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ อย่างเพียงพอและ

เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรูไ้ด้อย่างมีประสิทธิผล 

 มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู ้และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 

 

7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา      

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มสี่วนร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

2. มรีายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาต ิหรือมาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา 

x x x x x 

3. มรีายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 

มคอ 3. และมคอ. 4 อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาให้ครบทุก

กระบวนวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของกระบวนวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ

ประสบการณ์ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวนวิชาท่ีเปิด

สอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาคการศกึษา 

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7  ภายใน 60 วัน หลัง

สิน้สุดปีการศกึษา 

x x x x x 

6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ. 3 

และ มคอ. 4 อยา่งน้อยร้อยละ 25 ของกระบวนวชิาท่ีเปิดสอนในแตล่ะปีการศกึษา 

x x x x x 

7. มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมนิผล

การเรียนรู้ จากผลการประเมนิการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปี ท่ีแล้ว 

 x x x x 

8. อาจารยใ์หม่ทุกคนได้รับการปฐมนเิทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน      

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรือวิชาชีพ อยา่งน้อยปีละ 1 

คร้ัง 

x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาวชิาการ และ/หรือวชิาชพี 

ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 50 ตอ่ปี 

x x x x x 

11. ระดับความพงึพอใจของนักศกึษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหมท่ี่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย

ไมน่อ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

12. ระดับความพงึพอใจของผู้ใชบั้ณฑิตท่ีมตีอ่บัณฑิตใหม ่เฉลี่ยไมน่้อยกวา่ 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

    x 
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หมวดที่ 8. กระบวนการประเมนิและปรับปรุงหลักสูตร 

 

1.  การประเมนิประสิทธผิลของการสอน 

1.1 กระบวนการประเมนิและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

 มีการประเมินผลการสอนของอาจารยโ์ดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพือ่หา

จุดอ่อนและจดุแข็งในการสอนของอาจารย์ผูส้อน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดย

อาจารย์แต่ละทา่น 

 มีการประเมินผลการเรยีนรูข้องนักศึกษาโดยการสอบ  

 มีการประเมินผลการเรยีนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัตงิานกลุ่ม 

 วิเคราะห์เพื่อหาจดุออ่นและจดุแข็งในการเรยีนรูข้องนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้

เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

 1.2 กระบวนการประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น ทั้งในดา้นทักษะ กลยุทธ์การสอน และ

การใช้สื่อในทุกกระบวนวิชา 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 ประเมินโดยนักศึกษาปีสดุท้าย 

 ประเมินโดยบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา 

 ประเมินโดยผูใ้ช้บัณฑิต/ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีอืน่ ๆ 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ

แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรงุ 

ให้กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ

อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.  5, 6, 7 เพื่อทราบปัญหาของการบริหาร

หลักสูตรทัง้ในภาพรวมและในแต่ละกระบวนวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงกระบวนวิชาและหลกัสูตร

ต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้อง

กับความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ 
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ภาคผนวก 

 

1. ค าอธบิายลักษณะกระบวนวิชา 

 

1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

ม.อ. 101 (001101)  :  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1     3(3-0-6) 

ENGL 101   :  Fundamental English 1 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   : ไม่ม ี

การสื่อสารภาษาอังกฤษ   เพือ่การปฏิสัมพนัธใ์นชีวติประจ าวัน  ทักษะการฟัง  พดู   อา่นและเขียนใน

ระดับเบื้องต้น   ในบรบิททางสังคมและวัฒนธรรมทีห่ลากหลายเพื่อการเรยีนรูต้ลอดชีวติ 

Communication in English for everyday interactions. Basic listening, speaking, reading and writing 

skills in various social and cultural contexts for life-long learning. 

 

ม.อ. 102 (001102)  :  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2     3(3-0-6) 

ENGL 102   :  Fundamental English 2 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ม.อ. 101 หรือตามความเหน็ชอบของภาควิชา 

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวติประจ าวัน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในระดับ

ที่ซับซอ้นขึน้ในบรบิททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรยีนรูต้ลอดชีวติ 

Communication in English for everyday interactions. More advanced listening, speaking, reading 

and writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning.  

 

ม.อ. 201 (001201)  :  การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขยีนอยา่งมีประสิทธผิล 3(3-0-6) 

ENGL 201   :  Critical Reading and Effective Writing 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ม.อ. 102 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

 ทักษะภาษาองักฤษส าหรับการอ่านเชิงวิเคราะห์จากแหล่งขอ้มูลและสือ่ตา่ง ๆ และการเขยีนอย่างมี

ประสิทธิผล ในหัวขอ้ตามความสนใจของผู้เรยีน   

 English language skills for critical reading from different sources and media and effective writing 

on topics of students’ interests.  

 

ม.อ.225 (001225)  :  ภาษาอังกฤษในบริบทวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  3(3-0-6) 

ENGL 225    :  English in Science and Technology Context  

 



86 

 

 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   :  ม.อ. 102 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ทักษะ องคป์ระกอบ และหนา้ที่ของภาษาเฉพาะทาง เพือ่การสื่อสารอยา่งมีประสิทธิภาพในบรบิททาง

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

Specific language functions, components and skills for effective communication in science and 

technology contexts. 

 

ม.บร. 103 (009103)  :  การรู้สารสนเทศและการน าเสนอสารสนเทศ 3(3-0-6) 

LS 103    :  Information Literacy and Information Presentation 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   : ไม่มี ; ส าหรับนักศึกษาที่ไมใ่ช่วิชาเอก 

 ความหมายและความส าคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ ความต้องการและการแสวงหา

สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและบริการสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดระเบียบ การสืบค้น

สารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ การน าเสนอสารสนเทศ การอ้างถงึและการเขียนบรรณานุกรม 

 The definition and the importance of information and information literacy, information needs and 

information seeking, information sources and information services, information resources and organization, 

information searching, information evaluation, information presentation, citation and bibliography writing. 

 
ม.ปร. 257 (011257)  :  จริยศาสตร ์ 3(3-0-6) 

PHIL 257  :  Ethics 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   : ไม่มี 

 แนวคิดทางจริยศาสตร์ พัฒนาการของทฤษฎีจริยศาสตร์ ทฤษฎีและปัญหาจริยศาสตร์ ปัญหา

จรยิธรรมในสังคมปัจจุบัน  

 Ethical concepts. Development of ethical theories. Ethical theories and problems. Moral problems 

in contemporary society. 
 

ม.ปร. 269 (011269)  :  ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง     3(3-0-6) 

PHIL 269   :  Philosophy of Sufficiency Economy 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   : ไม่ม ี

 นิยาม แนวคิด และหลักการของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง การด าเนินชวีิตตามปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง หลักการประยุกต์ใชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 Definition, concept and principle of philosophy of sufficiency economy. Livelihood according to 

philosophy of sufficiency economy. Application of the principle philosophy of sufficiency economy. 
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ม.ศน. 173 (012173)  :  ศาสนาเบือ้งต้น        3(3-0-6) 

RE 173    :  Descriptive Study of Religion 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   :  ไม่มี 

 ธรรมชาติและขอบเขตของศาสนา  ก าเนิด  พัฒนาการและประเภทของศาสนา  รูปแบบต่าง ๆ  ของ

ศาสนา อเทวนิยม กระบวนการก่ึงศาสนา บทบาทของศาสนาในปัจเจกบุคคลและสังคม 

 Nature and scope of religion; origins, development and types of religion; different forms of 

atheistic religion; semi-religious movements; role of religion in the individual and society. 

 

ม.จว. 110 (013110)  :  จิตวิทยากับชีวติประจ าวนั     3(3-0-6) 

PSY 110   :  Psychology and Daily Life 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ไม่ม;ี ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่วิชาเอก 

 จิตวิทยากับชวีิตประจ าวนั ปจัจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสมัพันธภาพระหว่างบุคคล ปัจจัย

ด้านสังคม 

 Psychology and daily life. Individual factors. Interpersonal factors. Social factors. 

 

ม.ศท. 100 (050100)  :  การใช้ภาษาไทย      3(3-0-6) 

HUGE 100   :  Usage of the Thai Language 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   : ไม่ม ี

 ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย 

 A study of the usage of the Thai Language and practice in writing. 

 

ม.ศท. 103 (050103)  :  สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 

HUGE 103   :  Thai Society and Culture  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   :  ไม่มี 

 การศึกษาเชงิแนะน าเกีย่วกับสังคมและวัฒนธรรมไทย       โดยอาศัยเครื่องมือการวิเคราะห์ที่มาจาก

มรดกทางปัญญาของไทย   รวมทั้งการเสนอในเชิงวิพากษ์เก่ียวกับทฤษฎีที่มาจากโลกทรรศน์ตะวันตก  ที่ใชใ้น

การศึกษาสังคม และวัฒนธรรมไทย และทางเลอืกอื่น ๆ    ของความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมของไทย 

 An introduction to Thai Society and Culture based on analytical tools derived from Thai intellectual 

heritage, including critical expositions of theory on Thai Society and culture arisen from Western 

Worldviews, and alternatives of Socioeconomic changes.   

 

ศ.ล. 121 (057121)  :  ฟุตบอลเพื่อชีวติและการออกก าลังกาย   1(1-0-2) 

EDPE 121   :  Football for Life and Exercise 
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เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   :  ไม่มี 

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  โดยการเล่นฟุตบอล  การอบอุ่นร่างกายและคลายเยน็ในกฬีาฟุตบอล 

การเล่นฟุตบอลในต าแหน่งตา่ง ๆ  การประยุกต์เล่นกีฬาฟตุบอลในรูปแบบต่าง ๆ   กติกาทั่วไปในการเล่นกีฬา

ฟุตบอล การวเิคราะห์เกมการแข่งขันฟุตบอลและการเข้าร่วมทีมฟุตบอลในระดับต่าง ๆ ประโยชน์และมารยาท

ของการเป็นผู้เลน่ และผู้ดูทีด่ใีนกฬีาฟุตบอล 

 The principles of exercise for health by playing Football. Warm up and cool down. Playing in each 

position and in different styles. Rules of playing Football. Analysis of Football matches and participation in 

competition at different levels. Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล. 122  (057122)  :  ว่ายน้ าเพื่อชีวติและการออกก าลังกาย   1(1-0-2) 

EDPE 122   :  Swimming for Life and Exercise 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    :  ไม่มี 

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพโดยการวา่ยน้ า การอบอุ่นรา่งกายและคลายเยน็ในกฬีาวา่ยน้ า 

หลักการหายใจและการเคลื่อนไหวในน้ า การใช้ส่วนตา่ง ๆ ของรา่งกายในการวา่ยน้ าท่าต่างๆ การช่วยเหลือผู้

ได้รับอันตรายต่าง ๆ จากการว่ายน้ า การวเิคราะห์ทา่ทางการว่ายน้ า การวา่ยน้ าเพื่อสุขภาพและการเข้ารว่ม

การแขง่ขันว่ายน้ าในระดับต่าง ๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูทีด่ีในกฬีาว่ายน้ า 

The principles of exercise for health by Swimming. Warm up and cool down. Principles of 

breathing and movement under water. Using body physically to swim in each style. Helping others from 

dangers in swimming. Swimming for health and participation in competition at different levels. Benefits 

and etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล. 123 (057123)  :  วอลเลย์บอลเพื่อชีวติและการออกก าลงักาย   1(1-0-2) 

EDPE 123    :  Volleyball for Life and Exercise 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   :  ไม่มี 

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  โดยการเล่นวอลเลย์บอล   การอบอุน่รา่งกายและคลายเย็นในกฬีา

วอลเลย์บอล การเลน่วอลเลย์บอลในต าแหนง่ตา่ง ๆ การใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของรา่งกายในการเล่นวอลเลย์ 

บอล กติกาทั่วไปและการนับคะแนนในกฬีาวอลเลย์บอล  การประยุกต์เลน่กฬีาวอลเลย์บอลในรูปแบบต่าง ๆ 

การวเิคราะห์เกมการแขง่ขันวอลเลย์บอล  และการเข้ารว่มแข่งขันวอลเลย์บอลในระดับตา่ง ๆ  ประโยชน์และ

มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดใีนกฬีาวอลเลย์บอล 

The principles of exercise for health by playing Volleyball. Warm up and cool down. How to play 

in each position and how to use parts of body to play Volleyball. Rules for playing and scoring in 

Volleyball. Playing Volleyball in different styles. Analysis of Volleyball matches and participation in 

Volleyball competition at different levels. Benefits and etiquette for players and spectators. 
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ศ.ล. 125 (057125)  :  กิจกรรมเขา้จังหวะเพื่อชีวติและการออกก าลงักาย  1(1-0-2) 

EDPE 125   :  Rhythmic Activities for Life and Exercise 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   :  ไม่มี 

 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นกิจกรรมเข้าจังหวะ การเคลื่อนไหวของรา่งกายในลักษณะ

ต่าง ๆ การเคลื่อนไหวของรา่งกายให้เข้ากับจังหวะและเสียงดนตร ีการเต้นร าพืน้เมืองของประเทศตา่ง ๆ และ

การเต้นลีลาศในจังหวะตา่ง ๆ มารยาทในการเขา้สังคมและมารยาทในการลลีาศ การวเิคราะห์ทา่ทางการเต้น

ลีลาศจังหวะต่างๆ การร่วมงานลีลาศและการจัดงานลีลาศในรูปแบบต่าง ๆ 

The principles of exercise for health through Rhythmic Activity. Body movements in different 

styles. Body movements with rhythm and music. Folk dances and social dances. Social manners and 

social dances etiquette. Analysis of social dances types. Participating in and organizing social dance 

parties. 

 

ศ.ล. 126 (057126)  :  บาสเกตบอลเพื่อชีวติและการออกก าลงักาย   1(1-0-2) 

EDPE 126   :  Basketball for Life and Exercise 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   :  ไม่มี 

  การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  โดยการเล่นบาสเกตบอล   การอบอุ่นรา่งกายและคลายเย็นในกฬีา

บาสเกตบอล การเล่นบาสเกตบอลในต าแหนง่ต่าง ๆ ความปลอดภยัในการเล่นกฬีาบาสเกตบอล กติกาการ

เล่นบาสเกตบอลทั่วไป การประยุกต์เล่นกฬีาบาสเกตบอลในรูปแบบตา่ง ๆ การวเิคราะห์เกมการแขง่ขัน

บาสเกตบอลและการเข้ารว่มแข่งขันบาสเกตบอลในระดับตา่ง ๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผู้เลน่และผู้

ดูที่ดีในกฬีาบาสเกตบอล 

 The principles of exercise for health by playing Basketball. Warm up and cool down. How to play 

in different positions, safety and regulations. Playing Basketball in different styles. Analysis of Basketball 

matches and participation in Basketball competition at different levels. Benefits and etiquette for players 

and spectators. 

 

ศ.ล. 127 (057127)  :  แบดมนิตนัเพื่อชีวติและการออกก าลังกาย   1(1-0-2) 

EDPE 127   :  Badminton for Life and Exercise 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   :  ไม่มี 

 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ   โดยการเล่นแบดมินตัน      การอบอุน่รา่งกายและคลายเยน็ในกฬีา

แบดมินตนัการจับไม้และการเคลื่อนไหวของรา่งกายเพือ่เข้าตีลูกแบดมนิตันในลักษณะตา่ง ๆ กติกาแบดมินตนั

ทั่วไปและการนับคะแนนในกฬีาแบดมินตัน การประยุกต์เล่นกีฬาแบดมินตนัในรูปแบบต่าง ๆ การวเิคราะห์เกม

การแขง่ขันแบดมนิตัน  และการเข้ารว่มแข่งขันแบดมินตันในระดับตา่ง ๆ  ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผู้

เล่นและผูดู้ที่ดใีนกฬีาแบดมินตัน 
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 The principles of exercise for health by playing Badminton. Warm up and cool down. How to hold 

the racquet and body movements to hit the shuttlecock. Rules and scoring in Badminton. Playing 

Badminton in different styles. Analysis of Badminton matches and participation in Badminton competition 

at different levels. Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล. 128 (057128)  :  เทนนิสเพื่อชีวติและการออกก าลังกาย   1(1-0-2) 

EDPE 128   :  Tennis for Life and Exercise 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   :   ไม่มี 

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นเทนนิส   การอบอุ่นร่างกายและคลายเย็นในกฬีาเทนนสิ 

การจับไม้ และการเคลื่อนไหวของรา่งกายเพื่อเข้าตีเทนนสิในลักษณะต่าง ๆ กติกาเทนนิสทั่วไปและการนับ

คะแนนในกฬีาเทนนสิ การประยุกต์เล่นกฬีาเทนนสิในรูปแบบต่าง ๆ การวเิคราะห์เกมการแขง่ขันเทนนสิและ

การเขา้ร่วมการแข่งขันเทนนสิในระดับต่าง ๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดใีนกฬีาเทนนิส 

The principles of exercise for health by playing Tennis. Warm up and cool down. How to hold the 

racquet and body movements to hit the tennis ball. Rules and scoring in Tennis. Playing Tennis in different 

styles. Analysis of Tennis matches and participation in Tennis competition at different levels. Benefits and 

etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล. 129 (057129)  :  เทเบิลเทนนิสเพื่อชวีิตและการออกก าลงักาย   1(1-0-2) 

EDPE 129   :  Table Tennis for Life and Exercise 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส การอบอุ่นร่างกายและคลายเยน็ในกฬีา

เทเบลิเทนนิส การจับไม้และการเคลื่อนไหวของรา่งกายเพือ่เข้าตีลูกเทเบลิเทนนิสในลักษณะต่างๆ กติกาทั่วไป

และการนับคะแนนในกฬีาเทเบิลเทนนสิ การประยุกต์เล่นกฬีาเทเบลิเทนนสิในรูปแบบตา่งๆ การวเิคราะห์เกม

การแขง่ขันเทเบลิเทนนสิและการเขา้ร่วมแข่งขันเทเบลิเทนนิสในระดับต่างๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็น

ผู้เล่นและผูดู้ที่ดใีนกฬีาเทเบลิเทนนิส 

The principles of exercise for health by playing Table Tennis. Warm up and cool down. How to 

hold the racket and body movements to play Table Tennis. Rules and scoring in Table Tennis. Playing 

Table Tennis in different styles. Analysis of Table Tennis matches and participation in Table Tennis 

competition at different levels. Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล. 130 (057130)  :  กอล์ฟเพื่อชีวติและการออกก าลังกาย   1(1-0-2) 

EDPE 130    :  Golf for Life and Exercise 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   :  ไม่มี 
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การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นกีฬากอล์ฟ การอบอุ่นร่างกายและคลายเย็นในกฬีากอลฟ์ 

การจับไม้ ท่าทางการตลีูกและการยนืในกฬีากอล์ฟในลักษณะต่าง ๆ กติกาการเล่นกอล์ฟทั่วไปและการนับ

คะแนนในกฬีากอล์ฟ การประยุกต์เลน่กฬีากอล์ฟในรูปแบบต่าง ๆ การวเิคราะห์ทา่ทางในการตีกอล์ฟและการ

เข้ารว่มแข่งขันกอล์ฟในระดับต่าง ๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผู้เลน่และผูดู้ที่ดใีนกฬีากอล์ฟ 

The principles of exercise for health by playing Golf. Warm up and cool down. How to hold Golf 

club, stance and position in Golf. Rules and scoring in Golf. Playing Golf in different styles. Analysis of 

stance and position and participate in Golf competition at different levels. Benefits and etiquette for 

players and spectators. 

 

ศ.ล. 136 (057136)  :  กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพชวีิต   3(3-0-6) 

EDPE 136   :  Sport, Health, Fitness and Wellness Development 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    :  ไม่มี 

 สุขภาพ หลักการดูกฬีา   การเลือกกจิกรรมการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง   และการใช้

ชีวติประจ าวัน การฝึกทักษะขั้นพืน้ฐานทางการกฬีาและการสรา้งเสรมิสมรรถภาพทางกาย การเล่นกฬีาและ

การออกก าลังกาย   รวมทั้งการดูแลตนเองเพือ่การมีสุขภาพที่ดี  และการพัฒนาคุณภาพชวีิต 

 Health, principle of sports. Choose of sport activities exercise for health and everyday living. 

Practice of basic skill of sports and building physical fitness. Playing sport and exercise. Self care for 

health and wellness development. 

 

ส.ภม. 104 (154104)  :  การอนุรักษ์สิง่แวดล้อม     3(3-0-6)        

GEO 104   :  Environmental Conservation 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   :  ไม่มี 

 ปัญหาในการจัดการ  และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเน้นในเรื่อง ดนิ ป่าไม้ น้ า แร ่

สัตว์ปา่  มนุษย์  พลงังานธรรมชาติ ทิวทัศนธ์รรมชาติ  และสิง่แวดล้อมต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการอนุรักษ์และ

มาตรการในการอนุรักษ์ที่จ าเป็นส าหรับประเทศไทย 

 Problems in the management and the utilization of natural resources with emphasis on soil, 

forest, water, minerals and wildlife, introducing some conservation methods and conservation measures 

necessary for Thailand.            

 

น.ศท.100 (176100)  :  กฎหมายและโลกสมัยใหม่     3(3-0-6) 

LAGE 100   :  Law and Modern World 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   :  ไม่มี 

 แนวคิดทางกฎหมาย สถาบนัทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสังคม กฎหมายกบัสังคมระหวา่ง

ประเทศ กฎหมายกับปัญหาท้องถิ่น และกฎหมายกับสิทธิชุมชน บทบาทของกฎหมายระดับท้องถิ่น ระดับ
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สังคมเมือง และบทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภิวัตน์ ศกึษาวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาต่าง ๆ เก่ียวกับ

กฎหมายและโลกสมัยใหม่ 

 Legal concepts. Legal Institutions. Law and its roles in society. Law and international societies. 

Law and local problems. Law and community rights. Roles of law in the rural and urban societies. Roles 

of law in the globalized era. Analyses of issues derived from case studies relating to law and modern 

world. 

 

ว.วท. 110 (201110)  :  คณิตศาสตร์บูรณาการ                               3(3-0-6) 

SC 110    :  Integrated Mathematical Sciences  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   :  ไม่มี 

 วิทยาการคอมพิวเตอร์ในชีวติประจ าวัน ประวัติของการค านวณ อนิเทอร์เน็ต สถติิในชีวติประจ าวัน 

สถติิกับการแก้ปัญหาในชีวติประจ าวัน ความน่าจะเป็นเพือ่อธิบายปรากฏการณต์่างๆ การจ าลอง ตัวอยา่ง

ของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ การด าเนนิการเมทรกิซ์และการประยุกต ์ การหาคา่เหมาะสมที่สดุ การแทน

ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์และการเรยีนรูข้องเครื่อง การเรยีงล าดับและการค้นหา สถติิเพือ่การตัดสินใจ 

Computer science in everyday life, history of computing, internet, statistics in everyday life, 

statistics for solving the problems in everyday life, probability for describing the phenomena, simulation, 

examples of mathematical models, matrix operations and its applications, optimization, data 

representation, artificial intelligence and machine learning, sorting and searching, statistics for decision 

making. 

 

ว.วท. 111 (201111)  :  โลกแห่งวิทยาศาสตร ์     3(3-0-6) 

SC 111    :  The World of Science 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   :  ไม่มี 

 บทน า ความหมายของวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี และนวตักรรม ประวัติของวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี

และนวัตกรรม กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ กจิกรรมกลุ่มเกี่ยวกับวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีน

ชีวติประจ าวัน วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีกับเศรษฐกจิ 

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีกับสังคม วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีกับสิ่งแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กับวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับชุมชนท้องถิน่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีกับการพฒันาที่ยั่งยืน หรอืหัวข้ออืน่ๆ ตามความสนใจของ

นักศึกษา และการน าเสนอในห้องเรียน 

 Introduction, Meaning and history of science, technology and innovation, Scientific method, Group 

activities about science and technology in daily life, science and technology and country development, 

economy, society, environment, culture, local communities, climate change, sustainable development, or 

other topics depending on students’ interests, and class presentations. 
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ว.วท. 114 (201114)  :  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน    3(3-0-6) 

SC 114  :  Environmental Science in Today’s World  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   :  ไม่มี 

           สิ่งแวดลอ้มและผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย ์ ความตระหนักเรื่องสิง่แวดล้อมในเวทนีานาชาต ิ

ความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ; การอนรุักษ์เพื่ออนาคต การใช้ทรัพยากร การเติบโตของ

ประชากรและมลพิษ การแตกตัวของโอโซน ภาวะโลกรอ้นและการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ วิกฤติ

พลังงาน การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อรักษาสมดลุในการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติและการทดแทนสถานการณ ์

สิ่งแวดล้อมปัจจุบนั 

          Environment and impacts from anthropogenic activities, Environmental concerns in international 

venues, Importance of biodiversity; conservation for the future, Resource use, Population growth and 

pollution, Ozone depletion, Global warming and climate change, Energy crisis, Sustainable development 

(balancing of natural resource consumption and replacement), and Current environmental issues.  
 

ว.วท. 191 (201191)  :  การเรียนรู้ผ่านกจิกรรม     2(0-6-0) 

SC 191    :  Learning Through Activities 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   :   ไม่มี 

 การเขา้ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การเสริมทักษะและประสบการณ์

ชีวติต่าง ๆ ที่ถูกจัดขึน้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั เป็นส่วนประกอบทีด่ีที่ท าให้นักศึกษามสี่วนร่วมใน

ช่วงเวลาของการศึกษาในมหาวิทยาลัย กจิกรรมต่าง ๆ เหล่านีส้ามารถท าให้นักศึกษาประยุกต์ใชก้ารเรียนรู้

จากกจิกรมต่าง ๆ ไปพัฒนาในด้านเก่ียวกับการสรา้งจิตส านึกที่ด ี ตระหนักในคุณคา่ความเป็นมนุษย ์ มีการ

พัฒนาบุคลิกภาพ เข้าใจการท างานเปน็ทีม มีคุณธรรม จรยิธรรม สามารถน าไปใช้เป็นแบบอย่างในการด ารง

ชีพในอนาคตไดอ้ยา่งมีความสุขทั้งรา่งกายและจิตใจ พรอ้มทั้งมีจติสาธารณะ ส านึกและรับผิดชอบตอ่ตนเอง 

และสงัคม 

Activities to promote skills/moral and ethical behaviors in addition to development of personality, 

art and culture, local wisdom, environmental preservation as well as community-based economy by 

students under supervision of advisors and/or joint supervision with the government or private 

organizations. 

 

ว.วท. 192 (201192)  :  ดอยสุเทพศึกษา       1(0-3-0) 

SC 192    :  Doi Suthep Study 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   :  ไม่มี 

ศึกษาดอยสุเทพใน 4 มติิ คอื มิติทางกายภาพ : ธรณวีิทยา  มิติทางชีวภาพ : ระบบนิเวศ และความ

หลากหลายทางชีวภาพ   มิตทิางสงัคมและวัฒนธรรม  :  ศาสนาและมานุษยวิทยา  และมิติทางการอนุรักษ์  : 

พืน้ที่อนุรักษ์ การฟื้นฟูปา่และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ความสัมพันธ์ระหวา่งดอยสุเทพกับมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 
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Studying Doi Suthep in 4 aspects: physical - geology, biology, ecosystems and biodiversity; 

social and cultural - religion and anthropology; and conservation - conservation area, forest restoration, 

eco-tourism, and relationship between Doi Suthep and Chiang Mai University. 

 

ว.ธณ. 105 (205105)   : วิทยาศาสตร์โลกและอารยธรรม   3(3-0-6) 

GEOL 105  :  Earth Science and Civilization  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   :  ไม่มี 

             หลักการของวิทยาศาสตรโ์ลก โลกในระบบสุรยิะ ระบบและวิวัฒนาการของโลก ก าเนิดมนุษย ์

ทรัพยากรธรณแีละอารยธรรม ธรณพีิบัตภิัย ธรณวีิทยาสิง่แวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

            Principles of Earth Science, The Earth in the solar system, System and evolution of the Earth, 

The origin of man, Earth resources and civilization, Geological hazards and Environmental geology and 

sustainable development.   
 

ว.อณ. 100 (218100)    :  ศาสตรแ์ห่งอัญมณแีละเครื่องประดับ                                 3(3-0-6)     

GEM 100    :  The Science of Gemstone and Jewelry  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    :  ไม่มี 

             ปรทิัศน์ทางอญัมณี และเครื่องประดับ หลักการทางอัญมณศีาสตร ์ ลักษณะเฉพาะ และสมบัติ

ของอัญมณีที่ส าคัญ อัญมณสีังเคราะห ์และอัญมณีเลียนแบบ  

            A review of gemstones and jewelry, Principles of gemological sciences, Characteristics and 

properties of important gemstones and Synthetics and imitation gemstones. 

 

ก.พส. 202 (359202)     :  พืชและอาหารปลอดภัย                                                    3(3-0-6) 

HORT 202   :  Plant and Food Safety  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    :  ไม่มี 

             ศึกษาระบบผลติแบบต่าง ๆ  ทางการเกษตร  ชนิดของสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันก าจดัศัตรูพชื 

อันตรายจากการปนเปื้อนในอาหาร ระบบความปลอดภยัดา้นอาหาร เกษตรดีที่เหมาะสม การตรวจสอบสาร

ป้องกันก าจัดศัตรูพชืที่ตกค้างในผลผลิตการเกษตรและสารพิษในอาหาร 

            Study on agricultural production systems, type of agrochemical pesticide, hazard from food 

contamination, food safety systems, good agricultural practices, pesticide residue test in agricultural 

product and toxic substance test in food. 

 

ภ.วภ.100 (461100)   :  สมุนไพรเพือ่สุขภาพและความงาม                                       3(3-0-6) 

PHPS 100  :  Herbs for Health and Beauty  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   :  ไม่มี 
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             พืชสมุนไพรที่ใช้เพื่อเสรมิสุขภาพ กลุม่ที่ใชร้ักษาโรคพืน้ฐาน กลุ่มผักพื้นบา้น  รวมถงึพืชพิษต่าง ๆ 

และการแกพ้ิษ  สมุนไพรทัง้ลกัษณะพืชสดและพืชแหง้  พรอ้มทั้งยาเตรยีมและผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ  

สรรพคุณ ทั้งที่เป็นยา อาหาร และเครื่องส าอาง เนน้ที่มีใช้ประจ าวัน ช่วยใหส้ามารถน ามาใช้ได้อย่างถูกต้อง 

ปลอดภัยตามหลักวชิา 

              Herbs for health promotion, those used to treat common diseases, indigenous vegetables 

including some toxic plants. Medicinal plants, both in fresh and dry forms and their various products. Their 

uses as drugs, food and cosmetics, emphasizing daily usage for proper and safe use. 

 
ภ.วภ .170 (461170)  :  เครื่องส าอางในชีวติประจ าวัน  3(3-0-6) 

PHPS 170   :  Cosmetics in Everyday Life  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   : ไม่มี 

ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยเน้นองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผิวหนังและ

เครื่องส าอาง การจัดประเภทเคร่ืองส าอาง กฎหมายที่เก่ียวข้อง รู้จักองคป์ระกอบและประโยชน์อย่างถูกต้อง

และเหมาะสมตามหลักวิชาการและหลักการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้

เครื่องส าอาง 

Cosmetic products used in everyday life, emphasizing basic knowledge of skin and various skin 

care cosmetics, including cosmetic laws and regulations. Product compositions and their applications as 

well as purchasing guidelines for effective safe use of cosmetics. 

 

ภ.บก. 130 (462130)    : ยาในชีวติประจ าวัน                                                    3(3-0-6) 

PHPC 130  : Medications in Everyday Life  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ไม่มี 

            แนะน าความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกับการใชย้า ชนิดของยา ข้อควรระวังในการใช้ยา ผลข้างเคียงของยา พษิ

ของยา การใช้สมนุไพรใกลต้ัว และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อการดูแลสุขภาพตนเองและเพื่อประโยชน์ในด้าน

ความปลอดภัยในการใชย้า และสง่เสรมิสุขภาพอนามัย 

            Introduction to basic knowledge for medication uses including types of medication, precautions, 

adverse drug reactions, toxicity, as well as herbal medicines and food supplement products, for the 

safety of self-care medications and health promotion. 

 

อ.อก.114 (610114)        :  อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม                                          3(3-0-6) 

AG 114  :  Food for Health and Beauty 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   :  ไม่มี 

            บทบาทของอาหารที่มีต่อสุขภาพ และความงาม ชนดิและหนา้ที่ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพใน

อาหารทีม่ีผลตอ่สุขภาพและความงาม โรคที่เกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมการบรโิภค (โรคอว้น โรคไต โรคหลอด
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เลือดและหัวใจ โรคกระดูกพรุน โรคเบาหวานและโรคมะเร็ง) อาหารต้านโรค อาหารชะลอความแก่ อาหาร

เพื่อผิวสวย อาหารล้างพิษ อาหารเสรมิแคลเซยีม กฎหมายอาหารที่เก่ียวข้องกับผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

และความงาม    

            Roles of food for health and beauty, types and functions of bioactive compounds in food 

affecting on health and beauty, illness related to eating behavior (overweight, kidney disease, 

cardiovascular disease, a decay of bones, diabetes and cancer), anti-illness food, anti-aging food, food 

for beautiful skin, detoxify food, calcium-fortified food and food regulation related to food for health and 

beauty. 
 

บธ.กจ. 103 (703103)   :  การเปน็ผู้ประกอบการและธุรกจิเบื้องต้น    3(3-0-6) 

MGMT 103    :  Introduction to Entrepreneurship and Business 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    :  ไม่มี 

 บทบาทการเป็นผู้ประกอบการกับการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ   โอกาสในการประกอบธุรกิจ 

คุณลักษณะและแรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการ สภาพแวดล้อม ประเภท รูปแบบและแผนธุรกิจ หลักการ

จัดการ การจัดการด้านการตลาด การผลติ การเงิน บัญชี ภาษ ี กฎหมายธุรกจิ ธุรกิจระหว่างประเทศ และ

จรยิธรรมส าหรับผูป้ระกอบการ 

 Entrepreneur role in economics development country Entrepreneur and business opportunities. 

The characteristic of entrepreneur and motivation factors, environment, types of business, forms of 

business, business plans, principle of management, marketing management, production management, 

financial management, accounting, taxation, business law, international business and business ethics for 

entrepreneur. 

 

ศศ.100 (751100)  :  เศรษฐศาสตร์ในชีวติประจ าวัน     3(3-0-6) 

ECON 100   :  Economics for Everyday Life 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    : ไม่มี 

 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่น าไปใช้ในชีวติประจ าวัน ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การบรโิภค ตลาด รายได้

ประชาชาติ  การคลังสาธารณะ  การเงินและการธนาคาร ภาวะเงินเฟอ้และเงินฝดื  การจา้งงาน  เศรษฐกจิ

การค้าและการเงินระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

Basic economic concepts and application for everyday life concerning production, consumption, 

markets, national income, public finance, money and banking, inflation and deflation, employment, 

international trade and finance, and economic development and environment. 

 

สถ.ส. 100 (801100)  :  สถาปัตยกรรมในชีวติประจ าวัน  3(3-0-6) 

ARCT 100  :  Architecture in Everyday Life 



97 

 

 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   :  ไม่มี 

 ความแตกต่างระหว่างอาคาร และสถาปัตยกรรม ศาสตรแ์ละศิลป์พืน้ฐานทางสถาปัตยกรรม 

สุนทรยีะในงานสถาปัตยกรรม สถาปตัยกรรมในชีวติประจ าวัน รูปแบบสไตล์ แฟช่ัน และศิลปะสถาปัตยกรรม

ในแบบต่าง ๆ บทบาท หน้าที่และความรับผดิชอบของวิชาชีพสถาปนิก เร่ิมต้นอย่างไรกับการท างานกับ

สถาปนิก สถาปนิกในอุดมคติของลูกค้า และลูกค้าในอุดมคติของสถาปนิก กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการ

กอ่สรา้งเบื้องต้น วัสดทุี่ใชใ้นงานสถาปตัยกรรมเบื้องต้น การอ่านแบบและการท าความเข้าใจแบบ

สถาปัตยกรรมเบื้องต้น ฮวงจุ้ย และความเช่ือในมุมมองของสถาปนิก อดีต ปัจจบุัน และอนาคตของ

สถาปัตยกรรมไทย และสถาปัตยกรรมล้านนา สถาปัตยกรรมสีเขียวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม 

 The difference between building and architecture, Basic sciences and arts of architecture, 

Aesthetics in architecture, Architecture in everyday life, Styles and fashions of architecture, Roles and 

responsibilities of architects, How to start working with architects, Ideal architects versus ideal clients, 

Basic building laws and regulations, Basic building materials, How to read and understand architectural 

drawings, Fung-Shi and belief system in the understanding of architect, Past, Present and future of Thai 

and Lanna architecture, Green architecture and its sustainability. 

 

สม. 100 (851100)   :  การสื่อสารเบื้องตน้      3(3-0-6) 

MC 100    :  Introduction to Communication 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    :  ไม่มี 

 แนวคิดด้านการสื่อสาร  กระบวนการสื่อสาร  หนา้ที่และบทบาทของการสือ่สารมวลชน สื่อทางเลอืก

และเทคโนโลยสีารสนเทศ ต่อสังคม 

Concepts of communication. Communication process. Roles and functions of mass communication. 

Alternative media. Information technology and its interface with society. 

 

ศท.อ. 100 (951100)   :   ชีวติสมัยใหม่กับแอนนเิมชัน                                               3(3-0-6) 

ANI 100   :   Modern Life and Animation  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    :   ไม่มี 

            ความเข้าใจเชิงประวัติศาสตรแ์อนนิเมชันและภาพยนตรแ์อนนิเมชัน วิวัฒนาการ และรูปแบบแอนนิเม

ชันในปัจจุบัน แนวคิดและกระบวนการสรา้งแอนนิเมชันเบื้องต้น เช่น ขัน้เตรียมการผลติ การผลติและหลงัการ

ผลิต การใช้ไฟล์ในงานแอนนเิมชันต่าง ๆ เพื่อน าเสนอผลงานของนักศึกษา การออกแบบตัวละครแอนนิเมชัน

เบื้องต้น 

           Understanding in animation works and animated cinema. Evolution and forms of animation at 

present day. Idea and basic process of animation production, for instance, pre-production, production,  
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and post-production. File utilization in presenting the animation projects of students. And the basic design 

of animation character. 

 

ศท.วว. 111 (953111)  :  ซอฟต์แวร์ส าหรับชีวติประจ าวัน                                        3(3-0-6) 

SE 111  :  Software for Everyday Life 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   :  ไม่มี 

           แนะน าลักษณะ องคป์ระกอบ และบทบาทของซอฟต์แวรใ์นชีวติประจ าวัน การน าซอฟต์แวรม์า

ประยุกต์ใชใ้นด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านส่วนบุคคลเพื่อเพิม่สมรรถภาพ และยกระดับคุณภาพของชีวติ ด้านองคก์ร

ทางธุรกิจ เพื่อประสิทธภิาพและการบริหารจัดการ และดา้นการค้นควา้วิจัย หัวข้อทีน่า่สนใจในอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร ์ เช่น อาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อควรระวัง และพึงปฏิบัตใินการใช้งานซอฟต์แวร ์ ตลอดจนทิศทาง

ของเทคโนโลยีซอฟต์แวรใ์นอนาคต 

           The course will provide basic understanding of computer software: what it is and its role in 

improving our daily lives. Major areas of software applications and products popularly used today will be 

introduced including software for personal use to improve productivity and quality of life, for 

organizational enterprises to support business operations and management, and for education and 

research activities. Latest issues in today’s software industry such as career choices, ethics, future 

trends, and direction will also be surveyed to provide the overall picture of the field. 
 

1.2. หมวดวิชาเฉพาะ 

1.2.1 วชิาแกน 

 

ว.ชว.101 (202101)  :  ชีววิทยาพืน้ฐาน 1       3(3-0-6) 

BIOL 101   :  Basic Biology 1 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   :  ไม่มี 

บทน า ระเบยีบวิธีการทางวิทยาศาสตร ์ ลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวติ การจัดระบบสิ่งมชีีวติ สารเคมี

ของสิง่มีชีวติ เซลล์และเมแทบอลิซึม พนัธุศาสตร์และอณูพันธุศาสตร ์ กลไกของวิวัฒนาการ ความ

หลากหลายของสิ่งมีชีวติ โครงสรา้งและหนา้ที่ของพืช โครงสรา้งและหนา้ที่ของสตัว์ และนิเวศวิทยาและ

พฤติกรรม 

Introduction, scientific methods, characteristics of life, biological level of organization, chemical of 

life, cell and metabolism, genetics and molecular genetics, mechanism of evolution, diversity of life, 

structure and function of plant, structure and function of animal and ecology and behavior. 

 

ว.ชว.102 (202102)  :  ชีววิทยาพืน้ฐาน 2       3(3-0-6) 

BIOL 102   :  Basic Biology 2 
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เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   :  ว.ชว.101 และ ว.ชว.103 

ระบบนิเวศและการอนุรักษ์ การจัดจ าแนกสิง่มีชีวติ สรรีวทิยาของสัตว ์และสรีรวทิยาของพืช 

Ecosystem and conservation, classification of living organisms, animal physiology and plant 

physiology. 

 

ว.ชว.103 (202103)  :  ปฏิบัติการชีววิทยา 1       1(0-3-0) 

BIOL 103   :  Biology Laboratory 1 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   :  ลงทะเบียนพร้อม ว.ชว.101 

กล้องจุลทรรศน์ โครงสรา้งและหน้าที่ของเซลล ์ การหายใจระดับเซลล ์ การแบง่เซลล ์ พันธุศาสตร ์

วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวติ เนื้อเยื่อพชื เนื้อเยื่อสัตว ์พฤติกรรม และนิเวศวิทยาประชากร 

           Microscope, cell structure and functions, cellular respiration, cell divisions, genetics, evolution and 

biological diversity, plant tissues, animal tissues, behavior and population ecology. 

 

ว.ชว.104 (202104)  :  ปฏิบัติการชีววิทยา 2       1(0-3-0) 

BIOL 104   :  Biology Laboratory 2 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   :  ลงทะเบียนพร้อม ว.ชว.102 

บทน า ระบบนิเวศและการอนุรักษ์ การจัดจ าแนกสิ่งมีชีวติ : จลุินทรยี์ พืชและสตัว์ กายวิภาค

เปรียบเทียบในสัตว ์ การแลกเปลี่ยนกา๊ซ ระบบหมุนเวียนโลหิตและการขับถ่าย ระบบประสาทและอวยัวะรับ

ความรูส้ึก ฮอร์โมนสัตว ์ การสืบพันธุ์และการเจรญิขั้นตน้ของตัวออ่นสัตว ์ การสังเคราะห์แสง การล าเลียงใน

พืช การควบคุมการเติบโตในพืช และการสืบพนัธุ์และการขยายพนัธุ์พชื 

           Introduction, ecosystem and conservation, classification of microorganisms, plants and animals, 

animal comparative anatomy, gas exchange, circulatory system and excretion, nervous system and sense 

organs, animal hormones, animal reproduction and early embryonic development, photosynthesis, 

transport in plants, plant growth regulation and plant reproduction and propagation. 

 

ว.คม.111 (203111)  :  เคมี   1        3(3-0-6) 

CHEM 111             :  Chemistry 1 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    :  ไม่มี 

บทน าและปรมิาณสมัพันธ์ทางเคมี โครงสรา้งอะตอม พนัธะเคมีในสารประกอบประเภทต่างๆ สมดลุ

เคมี อุณหพลศาสตรเ์ชิงเคมี เคมีไฟฟ้า สารละลายและคอลลอยด ์กรด-เบส และจลนพลศาสตรเ์ชิงเคมี 

  Introduction and chemical stoichiometry, atomic structures, chemical bonding in various 

compounds, chemical equilibrium, chemical thermodynamics, electrochemistry, solutions and colloids, 

acid-bases and chemical kinetics. 
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ว.คม.113 (203113) :  เคมี   2        3(3-0-6) 

CHEM 113            :  Chemistry 2 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   :  ว.คม.111 

แก๊ส ของเหลวและของแข็ง ธาตุเรพรเีซนเททีฟและโลหะแทรนซิชัน สารประกอบโคออรด์ิเนชัน 

สมดลุการละลายของเกลือและสมดลุการเกิดสารเชิงซ้อน เคมีนิวเคลียร์ เคมีอินทรยี ์สารชวีโมเลกุล โลกของ

เคมี  

Gases, liquids and solids, representative elements and transition metals, coordination compounds, 

equilibria of salt solubility and complex formation, nuclear chemistry, organic chemistry, biomolecules and 

world of chemistry. 

 

ว.คม.115 (203115)  :  ปฏิบัติการเคมี  1      1(0-3-0) 

CHEM 115            :  Chemistry Laboratory 1 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   :  ลงทะเบียนพร้อม ว.คม.111 

เทคนิคต่างๆ ในห้องปฏิบัติการเคมี ปฏิกิริยาของทองแดงและสารประกอบของทองแดง สารก าหนด

ปรมิาณ: การสงัเคราะห์แคลเซยีมออกซาเลต การสังเคราะห์โพแทสเซยีมอะลัมจากอะลมูิเนียมฟอยล์ พนัธะ

เคมีและโครงสรา้งโมเลกุล สมดุลเคมีและปฏิกิริยาผันกลับ ความรอ้นของปฏิกิริยา เซลล์กัลวานิกและเซลล์

ความเข้มข้น อิเล็กโทรลิซีส การหามวลโมเลกุลโดยอาศยัการลดลงของจุดเยือกแข็ง สมดุลกรด-เบสและ

บัฟเฟอร์ การไทเทรตกรด-เบส กราฟไทเทรชัน จลนพลศาสตรเ์คมี: ปฏิกิริยาไอโอดิเนชันของแอซโีตน และ

การทดลองพิเศษ 

Chemistry laboratory techniques, reactions of copper and its compounds, limiting agent: synthesis 

of calcium oxalate, synthesis of potassium alum from aluminum foils, chemical bonds and molecular 

structure, chemical equilibria and reversible reactions, heat of reactions, galvanic and concentration cells, 

electrolysis, determination of molar mass by freezing point depressing, acid-base equilibria and buffers, 

acid-base titration, titration curves, chemical kinetics: iodination of acetone, and special experiments. 

 

ว.คม.117 (203117)  :  ปฏิบัติการเคมี  2      1(0-3-0) 

CHEM 117             :  Chemistry Laboratory 2 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    :  ว.คม.115 และลงทะเบียนพร้อม ว.คม.113  

การวเิคราะห์เชิงคุณภาพของแคทไอออนกลุ่ม I II III และ IV บางตัว การวเิคราะห์เชิงคุณภาพของ

แคทไอออนและแอนไอออนของเกลือตัวอยา่ง สถานะออกซเิดชันของแวเนเดยีม สารประกอบโคออรด์ิเนชัน 

ผลของอุณหภมูิที่มีตอ่การละลายของเกลอื ผลคูณการละลายของแคลเซยีมซัลเฟต การหาคา่คงที่ของแก๊ส 

โครงสรา้งผลึก การวเิคราะหท์างเคมีอินทรยี์ การทดสอบคารโ์บไฮเดรต และโปรตีน การศึกษาปฏิกิริยาซาปอ

นิฟิเคชันของไขมนั และการวเิคราะห์น้ าเสีย 
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Qualitative analysis of some cations of group I, II, III and IV, qualitative analysis of cations and 

anions in unknown salts, oxidation states of vanadium, coordination compounds, effects of temperature on 

the solubility of salts, the solubility product of calcium sulfate, determination of the gas constant, crystal 

structure, organic chemistry analysis, carbohydrates and proteins tests, the study of saponification of fat 

and wastewater analysis. 

 

ว.คพ.101 (204101)  :  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น     3(2-2-5) 

CS 101     :  Introduction to Computer 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   :  ไม่มี 

 ระบบคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล ระบบจ านวนและแทนรหัสขอ้มูล  ผังงานเชิงโครงสรา้งและ

รหัสเทียม ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสื่อสารข้อมูล 

Computer system. Data processing. Number system and data representation. Structure flowchart 

and pseudocode. Computer programming language and data communication. 

 

ว.คณ. 111 (206111)  :   แคลคูลัส 1        3(3-0-6) 

MATH 111   :   Calculus 1 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ไม่ม ี 

 อนุพันธ์และการประยุกต ์  การหาปริพันธ์และการประยุกต์    สมการเชิงอนุพันธ์อนัดบัหนึ่งและการ

ประยุกต ์

Derivatives and applications, integration and applications, and first-order differential equations 

and some applications. 

 

ว.คณ. 112 (206112)  :    แคลคูลัส 2        3(3-0-6) 

MATH 112             :   Calculus 2 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 111 

 สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเสน้อันดับสอง    ฟังกชั์นหลายตัวแปร   ปรพิันธ์หลายช้ัน        อนุกรมอนันต ์

 Linear second-order differential equations, functions of several variables, multiple integrals, and 

infinite series. 

 

ว.ฟส. 117 (207117)  :   ปฏิบัติการฟิสิกส์  1      1(0-3-0) 

PHYS 117   :   Physics Laboratory 1 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ไม่ม ี
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กระบวนวิชาปฏิบัติการเกี่ยวกบัการใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์  ในฟิสิกส์พื้นฐาน      ซึ่งประกอบด้วย  

การทดลองต่าง ๆ ทางดา้นกลศาสตร ์ อุณหพลศาสตร ์ คลื่น ไฟฟ้า  สภาวะแม่เหล็ก  ทัศนศาสตรแ์ละฟิสิกส์

ยุคใหม ่

Laboratory course dealing with scientific methods in basic physics consisting of various 

experiments in mechanics, thermodynamics, waves, electricity, magnetism, optics and modern physics. 

 

ว.ฟส. 118 (207118)  :   ปฏิบัติการฟิสิกส์  2      1(0-3-0) 

PHYS 118   :   Physics Laboratory 2 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.ฟส. 117 

กระบวนวิชาปฏิบัติการเกี่ยวกบัเทคนิคการทดลอง   และการวเิคราะห์ผลการทดลอง  ในวิชาฟิสิกส ์

พืน้ฐาน   ซึ่งประกอบด้วย  การทดลองตา่ง ๆ  ทางดา้น  กลศาสตร ์  อุณหพลศาสตร ์ คลื่น  ไฟฟ้า  สภาวะ

แม่เหล็ก  ทัศนศาสตร ์ และฟสิิกส์ยุคใหม่ 

Laboratory course dealing with experimental techniques and analysis of experimental results in 

basic physics consisting of various experiments in mechanics, thermodynamics, waves, electricity, 

magnetism, optics and modern physics. 

 

ว.ฟส. 187 (207187)  :   ฟิสกิส์  1       3(3-0-6) 

PHYS 187   :   Physics 1 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ไม่ม ี

หน่วยและการวัด กลศาสตร์ การสั่น คลืน่ และเสยีง ของไหล อุณหพลศาสตร ์ไฟฟ้า สนามไฟฟา้ 

สภาวะแม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก ทัศนศาสตร ์และฟสิิกสย์ุคใหม ่ 

Dimension and measurement, mechanics, vibrations, wave and sound, fluid, thermodynamics, 

electricity, electric field, magnetism and magnetic field, optics and modern physics. 

 

ว.ฟส. 188 (207188)  :   ฟิสกิส์  2       3(3-0-6) 

PHYS 188   :   Physics 2 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.ฟส. 187 

หลักการเบื้องตน้ของวิทยาศาสตรพ์ืน้ฐาน   การเคลื่อนที่ของอนภุาคเดีย่ว   และวตัถุแข็งเกร็ง   การ

เคลื่อนที่แบบคลื่น ฟสิิกส์อุณหภาพ ไฟฟ้า สภาวะแม่เหลก็และแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตรเ์ชิงกายภาพ และ

ฟิสิกส์ยุคใหม่ โดยใช้การเข้าสูเ่นื้อหาเชงิแคลคูลสั 

Fundamental of basic sciences, motion of single particles and rigid bodies, wave motion, thermal 

physics, electricity, magnetism and electromagnetism, physical optics and modern physics using calculus-

based approach. 
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ว.สถ. 263 (208263) :  สถิติเบื้องต้น       3(3-0-6) 

STAT 263  :  Elementary Statistics 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   :   ไม่ม ี

ทบทวนความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกบัสถติิ  ความนา่จะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเปน็    การประมาณ

คา่  และการทดสอบสมมตุิฐานพารามิเตอร์ของประชากรโดยใช้  Z , t , x2 และ F การประยุกต์ไคว ์– สแควร ์  

การวเิคราะห์ความแปรปรวน  การถดถอยและสหสัมพนัธ์ 

Review of basic statistical knowledge. Probability and probability distribution. Estimation and test 

of hypothesis concerning parameters of populations by using Z-test, t-test, x2 test and F-test 

Application of Chi-square. Analysis of variance. Regression and correlation. 

 

1.2.2  วิชาเอก  

 

ว.คณ. 207 (206207)   :   เรขาคณิตวเิคราะห์ทรงตัน      3(3-0-6) 

MATH 207             :   Solid Analytic Geometry 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ไม่ม ี

 เรขาคณิตและพีชคณิตของเวกเตอร์   ระบบพิกัดในสามมติิ  ระนาบและเสน้ตรงในสามมิติ พืน้ผิวและ

เส้นโคง้ ทฤษฎีเมทรกิซ์ และการประยุกต์   ชิน้ประกอบของเรขาคณิตเชิงภาพฉาย 

Geometry and algebra of vectors. Coordinate systems in space. Plane and line in space. Surface 

and curve. Theory of matrices: transformation of axes and applications. Elements of projective geometry. 

 

ว.คณ. 211 (206211)   :   แคลคูลัส 3        3(3-0-6) 

MATH 211             :   Calculus 3 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 112 

 เวกเตอรใ์น  2  และ  3   ฟังกชั์นคา่เวกเตอร ์แคลคูลัสเวกเตอร ์ และพิกัดเชิงเส้นโคง้  

 Vectors in  2  and  3  , vector valued functions, vector calculus and curvilinear coordinates 

 

ว.คณ. 216 (206216)  :   คณิตตรรกศาสตร์เบื้องต้น       3(3-0-6) 

MATH 216   :   Introduction to Mathematical Logic 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 103 หรือ ว.คณ. 111 หรือ ว.คณ. 161 

การให้เหตุผลแบบอุปนยัและแบบนิรนัย ตรรกศาสตรข์องประพจน์ วิธีการพิสูจน์ ตรรกศาสตรข์อง

ประพจน์มีตัวบง่ปรมิาณ ตรรกศาสตรข์องประพจน์เชิงความสมัพันธ ์ โครงการเชิงคณติศาสตร ์ พีชคณิตบลูีน

และการประยุกต์ของตรรกศาสตร ์
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Inductive and deductive reasoning, logic of propositions, methods of proof, logic of quantified 

statements, logic of relational statements, mathematical structure, Boolean algebra and application of 

logic. 

 

ว.คณ. 217 (206217)  :   แนวคิดหลักมูลของคณติศาสตร์                    3(3-0-6) 

MATH 217   :   Fundamental Concepts of Mathematics 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 103 หรือ ว.คณ. 111 หรือ ว.คณ. 161 

 ตรรกศาสตรแ์ละวิธีการพสิูจน์  เซต  ความสัมพนัธ์และฟังกชั์น  ทฤษฎีจ านวนเบื้องต้น ทฤษฎีกรุป

เบื้องต้น การวเิคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น 

Logic and methods of proof, sets, relations and functions, elementary number theory, elementary 

group theory, elementary real analysis. 

 

ว.คณ. 254 (206254)  :   โปรแกรมส าเร็จรูปเชิงคณิตศาสตร ์    3(2-2-5) 

MATH 254   :   Mathematical Program Package 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 104 หรือ ว.คณ. 112 หรือ ว.คณ. 162 

การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเชิงคณติศาสตร ์เช่น จีโอมิเตอรส์เก็ตช์แพ็ด แมทแล็บ แมททแิมทิคา เมเปลิ 

เลเทกซ ์และปฏิบตัิการเพื่อฝกึหัดใช้โปรแกรมดังกล่าว 

Using mathematical softwares such as Geometer Sketchpad, MATLAB, MATHEMATICA, MAPLE, 

LATEX, and practical laboratory. 

 

ว.คณ. 281 (206281)  :   คณิตศาสตร์ดสีครีต      3(3-0-6) 

MATH 281             :   Discrete Mathematics 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 103 หรือ ว.คณ. 111 หรือ ว.คณ. 161 หรือ ว.คณ. 113 

 ความรูพ้ืน้ฐาน วิธีการนับทั่วไป ทฤษฎีกราฟเบื้องตน้ ทรแีละการแยกจ าพวก ข่ายงาน พชีคณิตบูลีน 

Basic background. General counting methods. Elementary graph theory. Trees and sorting. 

Networks. Boolean algebra. 

 

ว.คณ. 300 (206300)  :   คณิตศาสตร์การเงินเเละการประกันภัย   3(3-0-6) 

MATH 300   :   Mathematics of Finance and Insurance 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 

การน าเอาคณิตศาสตร์มาประยุกต์ในสาขาตา่ง ๆ  ของวชิาการคลังโดยเน้นในปัญหาของการลงทนุ

เก่ียวกับการประกัน และการธนาคาร 

Applications of mathematics in various fields of finance, with emphasis on problems of investment 

insurance and banking. 
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ว.คณ. 311 (206311) :   ทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน ์     3(3-0-6) 

MATH 311  :   Axiomatic Set Theory 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 217 

 สัจพจน์แซร์เมโล-แฟรงเคล เซตอันดับดี ภาวะเชงิการนับและภาวะเชงิอันดับที่ สมมุติฐานความ

ต่อเนื่อง ความต้องกันของทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน ์

Zermelo – Frankel’s axioms. Well-ordered sets. Cardinality and ordinality. Continuum hypothesis. 

Consistency of axiomatic set theory. 

 

ว.คณ. 312 (206312)  :   รากฐานเรขาคณิตเบื้องต้น     3(3-0-6) 

MATH 312   :   Introduction to Foundation of Geometry 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 207 หรือ ว.คณ. 216 หรือ ว.คณ. 217 

    รากฐานเรขาคณิต   เรขาคณิตเชิงภาพฉายวิเคราะห์ เรขาคณิตสัมพรรค  เรขาคณิตเเบบยุคลิด และ

เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด   ทอพอโลยีเบือ้งต้น 

Foundations of geometry. Analytic projective geometry. Affine geometry. Euclidean and Non-

Euclidean geometry. Introduction to topology. 

    

ว.คณ. 313 (206313)  :   ทอพอโลยีเบื้องต้น                                   3(3-0-6) 

MATH 313   :   Introduction to Topology 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 203 หรอื ว.คณ. 217 หรอื ว.คณ. 261  

 ทบทวนทฤษฎีเซต ปรภิูมิทอพอโลยี ความกระชับ และความต่อเนื่องของฟงักชั์น        

 Review of set theory, topological spaces, compactness and continuity of functions 

 

ว.คณ. 321 (206321)  :   พีชคณิตนามธรรมเบื้องต้น     3(3-0-6) 

MATH 321   :   Introduction to Abstract Algebra 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 216 หรือ ว.คณ. 217  

 กรุป กรุปย่อย กรุปโฮโมมอรฟ์ิซมึ  กรุปยอ่ยปกติ  และกรุปผลหาร  รงิ  รงิย่อยและไอดลี  อินทิกรัล

โดเมน  และฟลิด ์

Groups, subgroups. Homomorphism group, normal subgroups and quotient groups. Rings, 

subrings and ideal. Integral domains and fields. 
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ว.คณ. 325 (206325)  :   พีชคณิตเชงิเส้น      3(3-0-6) 

MATH 325   :   Linear Algebra 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 112 หรือ ว.คณ. 203 หรือ ว.คณ. 261 

 ระบบสมการเชิงเส้นและเมทรกิซ์  ดีเทอร์มิแนนต ์ปรภิูมิเวกเตอร ์การแปลงเชิงเส้น คา่ลักษณะเฉพาะ 

และเวกเตอรล์ักษณะเฉพาะรวมทั้งการท าให้อยู่ในรูปทแยงมุม  ปรภิูมิผลคูณภายใน   

System of linear equations and matrices, Determinants, Vector spaces, Linear transformations. 

Eigenvalues and eigenvectors including diagonalization.  Inner product spaces. 

 

ว.คณ. 327 (206327)  :   ทฤษฎีจ านวน 1      3(3-0-6) 

MATH 327   :   Theory of Numbers 1 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 217  

 สมภาคของจ านวนเตม็ พหนุามที่มีสมัประสิทธ์เป็นจ านวนเต็ม ผลเฉลยของสมภาคพหุนาม  สมการ

ไดโอแฟนไทน์ ฟังกชั์นเลขคณิต วัฏจักร และส่วนตกค้างก าลังสอง 

 Integer congruence, polynomial with integral coefficients,  solution of polynomial congruence, 

diophantine equation, arithmetic function, cyclicity and quadratic residue. 

 

ว.คณ. 328 (206328)  :   ทฤษฎีของสมการ      3(3-0-6) 

MATH 328   :   Theory of Equations 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 112 หรือ ว.คณ. 203 หรือ ว.คณ. 261 

ความต่อเนือ่งและการหาคา่ของโพลิโนเมียลส์, คุณสมบัตขิองสมัประสิทธิ์ของสมการพชีคณิต, การ

หาค าตอบของสมการพชีคณิตแบบนิวเมอรคิัล, การหาต าแหน่งของรากสมการ, สมการพชีคณิตก าลังสอง 

และก าลงัสาม, และแบบแคโนนิคัลของสมการเหล่านั้น, การหาค าตอบแบบเกรกอร ์ขบวนการหาคา่ลมิิต และ

การหาคา่ประมาณ 

Continuity and evaluation of polynomials. Properties of the coefficients of an algebraic equation. 

Numerical solution of algebraic equation. The location of the roots of an equation. The cubic equation. The 

quartic equation. Canonical forms of cubic and quartic equations. Gregory's method of solution. Further 

limiting and approximation processes. 

 

ว.คณ. 331 (206331)  :   แคลคูลัสขั้นสูง      3(3-0-6) 

MATH 331   :   Advanced Calculus 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 112 หรือ ว.คณ. 203 หรือ ว.คณ. 261 

 ฟังกชั์นหลายตัวแปร จาโคเบียนของการแปลง  คา่สูงสดุและค่าต่ าสุด  ตัวคูณลากรานจ์  ปรพิันธ์

จ ากัดเขต  การหาอนุพนัธ์ภายใต้เคร่ืองหมายปรพิันธ ์ ปรพิันธ์ไม่ตรงแบบ  ปรพิันธ์เชิงวงรี 
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Function of several variables, jacobian of transformation, Maxima and minima, Lagrange 

multiplier. Definite integrals, differentiation under the integral sign. Improper integrals , Elliptic integrals. 

 

ว.คณ. 335 (206335)  :   การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์     3(3-0-6) 

MATH 335   :   Vector Analysis 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 112  หรือ ว.คณ. 162 

 สนามเวกเตอรแ์ละแบบเชงิอนุพันธ ์สนามกรอบ และเทนเซอร์ 

  Vector fields and differential forms, frame fields and tensors. 

 

ว.คณ. 336 (206336)  :   การวิเคราะห์เชิงจรงิ 1     3(3-0-6) 

MATH 336   :   Real Analysis 1 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 203 หรือ ว.คณ. 217 หรือ ว.คณ. 261 

 จ านวนจรงิ ล าดับและอนุกรมของจ านวน ลิมติและภาวะต่อเนื่องของฟังกชั์น การหาอนุพนัธ์ ปริพันธ์

แบบรีมันน ์

Real numbers, sequences and series of numbers, limits and continuity of functions, differentiation, 

Riemann integral. 

 

ว.คณ. 341 (206341)  :   สมการเชงิอนุพนัธ์สามญั     3(3-0-6) 

MATH 341   :   Ordinary Differential Equations 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 112 หรือ ว.คณ. 203  

 บทน าสูส่มการเชิงอนุพันธส์ามัญ สมการเชิงอนุพนัธส์ามญัอันดับหนึ่ง  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

อันดับสูง ระบบเชิงเส้นของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ   การแปลงลาปลาซ   ผลเฉลยในรูปอนุกรมของสมการ

เชิงอนุพันธส์ามัญ   และสมการเลอช็องดรแ์ละสมการเบสเซลิ 

 Introduction to ordinary differential equations, first order ordinary differential equations, higher 

order ordinary differential equations, linear system of ordinary differential equations, Laplace transform, 

series solutions of ordinary differential equations and Legendre and Bessel equations. 

 

ว.คณ. 342 (206342)  :   สมการเชงิอนุพนัธ์ย่อย     3(3-0-6) 

MATH 342   :   Partial Differential Equations 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 267 หรือ ว.คณ. 341  

 บทน าสูส่มการเชิงอนุพันธย์่อย สมการเชิงอนุพันธ์ยอ่ยอันดับหนึง่ สมการเชิงอนุพนัธย์อ่ยอนัดับสอง 

ทฤษฎีบทสตูรม์-ลียูวีล และการแยกตัวแปร 

 Introduction to partial differential equations, first order partial differential equations, 
second order partial differential equations, Sturm-Liouville theory and separation of variables. 
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ว.คณ. 355 (206355)  :   วิธีเชิงตัวเลข      3(3-0-6) 

MATH 355   :   Numerical Method 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 112 หรือ ว.คณ. 203 หรือ ว.คณ. 261 

 คา่คลาดเคลื่อนในวธิีเชิงตัวเลข  พหุนามที่ใชใ้นการประมาณค่าในช่วงและการปรับเส้นโคง้ การหา

ปรพิันธ์เชิงตัวเลข  การหาอนพุันธ์เชิงตัวเลข  ผลเฉลยเชิงตวัเลขของระบบสมการเชิงเสน้และสมการไม่เชิงเสน้  

ผลเฉลยของสมการหนึง่ตัวแปร  ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 

Error in numerical method. Interpolating polynomials and curve fitting. Numerical integration, 

Numerical differentiation. Numerical solution of systems of linear and nonlinear equations. Solution of one 

variable equation. Numerical solution of ordinary differential equations. 

 

ว.คณ. 357 (206357)  :  การแก้ปญัหาทางวิทยาศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 

MATH 357   :   Scientific Problem Solving with the Computer 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 111  

การเขยีนแผนภูมติามอัลกอริธึม, วิธีการเก็บข้อมูล, การเขยีนกราฟ โดยเครื่องเทอร์มนิลั, พิกัดโพลาร์

และกลุ่มกอ้นของความนา่จะเป็น, การเขยีนกราฟคอนทัวร์, การเขยีนกราฟของพืน้ผิว ไอเดนติพเิคชันของ

ภาษา เอนโทรบใีนภาษาไซเฟอร์และรหัส, การเคลื่อนไหวแบบบราวน,์ การเดินแบบสุ่ม, ปัญหาการ

ติดตอ่สื่อสาร, การบิดเบีย้วแบบไม่เชิงเส้น, การป้อนกลับในทิศทางลบ, เสียงรอไดว ์

Flow charting the algorithm. Data storage methods. Plotting on the terminal, polar coordinates 

and probability clouds, contour plots, plotting surfaces. Language identification. Entropy in language. 

Ciphers and codes. Brownian motion. Random walks. Communication problems. Nonlinear Distortion. 

Negative feedback. Raudive Voices. 

 

ว.คณ. 364 (206364)  :   การสร้างแบบจ าลองเชงิคณิตศาสตร์   3(3-0-6) 

MATH 364   :   Mathematical Modeling 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 104 หรือ ว.คณ. 112 หรือ ว.คณ. 162  

 แนวคิดเบื้องตน้เก่ียวกับการสรา้งแบบจ าลองเชิงคณติศาสตร ์ กระบวนการจ าลอง  การจ าลองโดย

ใช้ขอ้มูล  การปรับแบบจ าลอง  แบบจ าลองที่ใชส้มการผลต่าง  และแบบจ าลองทีใ่ช้สมการเชิงอนุพันธ์ 

 Basic concepts of mathematical modeling, modeling process, modeling using data, model fitting, 

models with difference equations and models with differential equations. 

 

ว.คณ. 370 (206370)  :   ความน่าจะเปน็ 1        3(3-0-6) 

MATH 370   :   Probability 1    

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 112 หรือ ว.คณ. 203 หรือ ว.คณ. 261 
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 รากฐานของความนา่จะเป็น ความน่าจะเปน็มีเงือ่นไข ตัวแปรสุ่มวิยุต ตัวแปรสุ่มวิยตุรว่ม การจ าลอง

ทางคอมพิวเตอร์ส าหรับตัวแปรสุ่มวิยุต 

 Foundation of probability, conditional probability, discrete random variables, joint discrete random 

variables, computer simulation for discrete random variables. 

  

ว.คณ. 381 (206381)  :   คอมบินาทอริกส์          3(3-0-6) 

MATH 381   :   Combinatorics 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 281 

วิธีการนับทั่วไปส าหรับการจดัเรียงและการเลือกฟังกช่ั์นกอ่ก าเนิด ความสัมพนัธ์เวียนบังเกิด 

หลักการอินคลูชันและเอ็คซ์คลูชัน สตูรการแจงนับของพอลยา การแจงนับกราฟ 

General counting methods for arrangements and chooseions. Generating functions. Recurrence 

relations. Principles of inclusion and exclusion. Polya's enumeration formula. Graph enumeration. 

 

ว.คณ. 390 (206390)  :   สัมมนาทางคณิตศาสตร์     1(1-0-2) 

MATH 390   :   Seminar in Mathematics 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 

 การน าเสนอหัวข้อทางคณิตศาสตรท์ี่ทันสมยัและการเขียนรายงาน ภายใต้การแนะน าของคณาจารย์ 

การวัดและประเมนิผลเปน็แบบผา่นหรอืไม่ผา่น 

  Presentation and report writing of current mathematical topics under supervision of staff. Grading 

will be given on satisfactory (S) or unsatisfactory (U) basis. 

 

ว.คณ. 400 (206400)  :   หัวข้อเลือกสรรทางคณติศาสตร ์    2(2-0-4) 

MATH 400   :   Selected Topics in Mathematics 

เงือ่นไขที่ต้องผา่นก่อน  :   นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 

 การบรรยายและอภิปรายหัวข้อทางคณิตศาสตร์ทุกสาขาที่เป็นที่สนใจในปัจจุบนั เนือ้หากระบวนวิชา

จะต้องได้รับความเห็นชอบจากภาควชิาคณิตศาสตร์ 

Lecture and discussion on currently interest and up-to-date topics in any field of mathematics. 

The course contents must be approved by the Department of Mathematics. 

 

ว.คณ. 411 (206411)  :  รากฐานเรขาคณิต      3(3-0-6) 

MATH 411   :   Foundation of Geometry 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 325 
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 เรขาคณิตเชิงภาพฉายสังเคราะห์และวิเคราะห ์ รวมทัง้ทฤษฎีบทที่เก่ียวข้อง ได้แก ่ ทฤษฎีบทเดซารก์ 

ทฤษฎีบทแพปพัส ทฤษฎีบทปาสกาล  ทฤษฎีบทหลักมูลของรูปสี่เหลี่ยม  และทฤษฎบีทจุดตรงึ  รากฐานเชิง

สัจพจน์  หลักของความสัมพนัธ์ในภาวะคู่กันระหว่างทฤษฎีบทพื้นฐาน 

Synthetic and analytic projective geometry including relevant theorems such as Desargues’ 

theorem, Pappus’ theorem, Pascal’s theorem, fundamental theorem of quadrangle and fixed point 

theorem. Axiomatic foundation. The principle of duality relations between the basic theorems. 

 

ว.คณ. 412 (206412)  :   ทอพอโลย ี       3(3-0-6) 

MATH 412   :   Topology 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 313 

 ทบทวนปรภิูมิเชิงทอพอโลยี  ฐานและฐานยอ่ยส าหรับทอพอโลยี  ภาวะนับได้และภาวะแยกได้  ความ

เช่ือมโยงและความกระชับ  สจัพจน์การแยก  ปรภิมูิผลคูณและปริภูมิผลหาร 

Review of topological spaces. Bases and subbases for a topology. Countability and separability. 

Connectedness and compactness. Separation axioms. Product spaces and quotient spaces. 

 

ว.คณ. 414 (206414)  :   คณิตตรรกศาสตร์      3(3-0-6) 

MATH 414   :   Mathematical Logic 

เงือ่นไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 311 หรือ ว.คณ. 313 หรือ ว.คณ. 321 

 ทบทวนข้อความแคลคูลสั  สมบัติของระบบสัจพจน์  ระบบสัจพจน์ทีส่ าคัญ อุปมาและสมสัณฐาน

ปรัชญาคณิตศาสตร ์

Review of the calculus statement. Properties of postulation system. Principal axiomatic systems. 

Analogy and isomorphism. Philosophy of Mathematics. 

 

ว.คณ. 421 (206421)  :   พีชคณิตนามธรรม      3(3-0-6) 

MATH 421   :   Abstract Algebra 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 321 

 สมบัติพืน้ฐานบางประการของกรุป รงิ และฟลีด ์  กรุป รวมทั้งทฤษฎีบทสมสัณฐาน  กรุปสับเปลี่ยน

และผลคูณตรง กรุปพีและทฤษฎีบทที่ส าคัญได้แกท่ฤษฎีบทซโิล รงิ รวมทัง้โดเมนไอดีลหลัก  โดเมนที่แยกตัว

ประกอบได้อย่างเดยีวและโดเมนแบบยุคลดิ รงิพหุนาม 

Some elementary properties of groups, rings and fields. Groups, including the isomorphism 

theorems, permutation groups, and direct product of group. P-Group and the important theorem such as 

the Sylow theorem. Rings including principal ideal domains, unique factorization domain, and Euclidean 

domain. Polynomial rings 
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ว.คณ. 423 (206423)  :   เวฟเลทส ์       3(3-0-6) 

MATH 423   :   Wavelets 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 325 หรือตามความเห็นชอบของภาควชิา 

ภาพรวมของการประยุกต์  และพัฒนาการของเวฟเลทส ์  คณิตศาสตรท์ี่เป็นพืน้ฐานประกอบด้วย

หัวข้อ ในพีชคณิตเชิงเสน้   การแปลงฟูเรียร์ และการแปลงฟูเรียร์แบบจ ากัด    เวฟเลทส์แบบแฮรอ์ย่างง่าย

การแปลงเวฟเลทส์แบบจ ากัด ฐานเชิงตัง้ฉากปกติของเวฟเลทส์และการแปลงฟาสท์เวฟเลทส์    การวเิคราะห์

มัลติ – รโีซลูชัน  และเวฟเลทส์  ซึ่งมีคอมแพคสัพพอรต์ วิธีเวฟเลทส์ - กาเลอร์คินส าหรับสมการเชิงอนุพนัธ ์ 

การประยุกต์ของเวฟเลทส ์

Overview of applications and development of wavelets. Mathematics preliminaries: Topics in 

linear algebra. Fourier transform and discrete Fourier transform. Simple Haar wavelets. Discrete wavelets 

transform. Orthonormal bases wavelets: Fast wavelets transform. Multi-resolution analysis: Wavelets with 

compact support. Wavelets-Galerkin methods for differential equations. Applications of wavelets. 

 

ว.คณ. 425 (206425)  :  สังกัปของพีชคณิตนามธรรม                           3(3-0-6) 

MATH 425   :   Concepts of Abstract Algebra 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 311 หรือ ว.คณ. 313 และตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ทฤษฎีช้ันพืน้ฐานของกรุปส,์ รงิส,์ อินติกรัลโดเมนและฟลิด์ส, ไอโซมอร์ฟีซึมและออโตมอร์ฟีซึม, โพลี

โนเมียลบนฟลิดส์, ไอดีลส,์ มโนคติเบือ้งต้นของนอนโฮโมมอร์ฟิซึม, คอมมูเตทีฟรงิและเรซดิิวคลัสรงิ 

Basic theory of groups, rings, integral domain and fields. Isomorphism and automorphism. 

Polynomial over fields. Ideals. Basic concept of nonhomomorphism. Commutative ring and residue class 

ring. 

 

ว.คณ. 426 (206426)  :  พีชคณิตเชงิเส้น 2                             3(3-0-6) 

MATH 426   :   Linear Algebra 2 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 325  

ทบทวนรูปแบบบัญญัติเบือ้งตน้  รูปแบบตรรกยะ  และรูปแบบจอรแ์ดน ปรภิมูิผลคณูภายใน ตัว

ด าเนินการบนปรภิูมิผลคูณภายใน รูปแบบเชิงเส้นคู่ 

Review of elementary canonical forms. The rational and Jordan forms. Inner product spaces. 

Operators on inner product spaces. Bilinear forms. 

 

ว.คณ. 427 (206427)  :   ทฤษฎีจ านวน 2                             3(3-0-6) 

MATH 427   :   Theory of Numbers 2 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 327  
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ฟังกช่ั์นเลขคณิต, เศษส่วนตอ่เนื่อง, ฟิลด์ของจ านวนพีชคณิตแบบควอดราติค, เรขาคณิตของเลข

จ านวน 

Arithmetical function. Continued fraction. Quadratic algebraic number fields. Geometry of 

numbers. 

 

ว.คณ. 428 (206428)  :   ทฤษฎีรหัส                              3(3-0-6) 

MATH 428   :   Coding Theory 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 325 

รหัสเบื้องต้น รหสัเชิงเส้น รหสัไซคลิก รหัสฮามมิง รหัสเพอร์เฟคท์ รหัสพหุนาม การเขา้รหัสและการ

ถอดรหัส การตรวจจับและแกไ้ข แบบคลาดเคลือ่น 

Introduction to coding. Linear code. Cyclic code. Hamming code. Perfect code. Polynomial code. 

Encoding and decoding. Error detecting and correcting. 

 

ว.คณ. 432 (206432)  :   การวิเคราะห์เชิงฟงัก์ชนัเบื้องตน้                         3(3-0-6) 

MATH 432   :   Introduction to Functional Analysis 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 336 

 ปรภิูมินอรม์และปริภูมิบานาค ตัวด าเนนิการเชิงเส้นทีม่ีขอบเขตและปริภูมิคู่กัน ปรภิูมผิลคูณภายใน

และปริภูมิฮลิเบิร์ต 

Normed spaces and Banach spaces, bounded linear operators and dual spaces, inner product 

spaces and Hilbert spaces. 

 

ว.คณ. 435 (206435)  :   การวิเคราะห์เชิงจรงิ 2                          3(3-0-6) 

MATH 435   :   Real Analysis 2 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 336 

ปรพิันธ์รีมันน ์– สตลีต์เชส  ล าดับและอนุกรมของฟังกชั์น  ทฤษฎีเลอเบก 

The Riemann-Stieltjes integral. Sequences and series of functions. The Lebesque theory. 

 

ว.คณ. 436 (206436)  :   แคลคูลัสของการแปรผนัเบื้องตน้                          3(3-0-6) 

MATH 436   :   Introduction to Calculus of Variations 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 331 หรือ ว.คณ. 341 

การแปรผันของฟังกชั์นนลัที่ขึน้อยู่กับฟังกชั์นหนึ่งตัวแปร การแปรผันของฟังกชั์นนลัที่ขึ้นอยู่กับฟังกชั์น

ไม่ทราบค่า n ฟังกชั์น การแปรผันของฟังกชั์นนลัที่ขึ้นอยู่กับฟังกชั์นหลายตัวแปร วิธีตรงในปัญหาการแปรผนั 

ได้แก ่วิธีผลตา่งอนัตะของออยเลอร์ วธิีริทซ์ และวิธีแคนโทโรวชิ 
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The variation of functional depending on function of one variable. The variation of functional 

depending on unknown functions. The variation of functional depending on function of several variables. 

Direct method in variational problems such as Euler’s finite difference method, Ritz method and 

Kantorovich method. 

 

ว.คณ. 437 (206437)  :   ตัวแปรเชิงซ้อน                             3(3-0-6) 

MATH 437   :   Complex Variables 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 331  

ระนาบเชงิซอ้น ฟังกซ์ันของตวัแปรเชิงซ้อน ลมิิต ความตอ่เนื่อง การหาอนุพนัธ ์ สมการโคซี-รมีันน ์

ฟังกชั์นมูลฐาน ฟงักชั์นวิเคราะห์ ทฤษฎีบทของโคชี สูตรอินทิกรัลและอนุพนัธ์ การลู่เข้าเอกรูป อนุกรมเทย์

เลอร์ อนุกรมโลรองท์ แคลคลูัสของส่วนตกค้าง และการประยุกต์ในการประเมินคา่ของอินทิกรัลเชิงจริง บท

น าสู่การส่งคงแบบ 

  The complex plane. Functions of a complex variable: limit, continuity, differentiation. The 

Cauchy-Riemann equations. Elementary functions. Analytic function. Cauchy's theorem. The integral 

formula and derivatives. Uniform convergence. Taylor and Laurent series. The calculus of residues and its 

application in the evaluation of real integrals. Introduction to conformal mapping. 

 

ว.คณ. 438 (206438)  :   ทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต์                         3(3-0-6) 

MATH 438   :   Fixed Point Theory and Applications 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 313  

 ทบทวนแนวคิดของปรภิมูิเมตรกิ และปริภูมิบานาค  ทฤษฎีจุดตรงึในปรภิูมิเมตรกิและการประยุกต ์

ภาวะคอนเวกซ ์ ทฤษฎีจดุตรงึในปรภิูมิบานาคและการประยุกต์ การสมนยั ทฤษฎีบทจุดตรงึส าหรับการสง่

หลายคา่และการประยุกต ์

Review the concept of metric spaces and Banach spaces, fixed point theory in metric spaces, convexity, 

fixed point theory in Banach spaces and applications, correspondences, and fixed point theory for multi-

valued mappings and applications. 

 

ว.คณ. 441 (206441)  :   สมการเชงิอนุพนัธ์ไม่เชงิเส้น                            3(3-0-6) 

MATH 441   :   Nonlinear Differential Equations 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 267 หรือ ว.คณ. 341 

บทน าสูส่มการเชิงอนุพันธไ์ม่เชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธไ์ม่เชิงเส้นใน 1 มติิ สมการเชิงอนุพันธอ์ิสระไม่

เชิงเส้นใน 2 มติิ สมการเชิงอนุพันธอ์ิสระไม่เชิงเสน้อันดับสงู ผลเฉลยเป็นคาบ 
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Introduction to nonlinear differential equations, one dimensional nonlinear differential equations, 

two dimensional nonlinear autonomous differential equations, higher dimensional nonlinear autonomous 

differential equations, periodic solution. 

 

ว.คณ. 445 (206445)  :   การแปลงฟูเรียรแ์ละลาปลาซ                        3(3-0-6) 

MATH 445   :   Fourier and Laplace Transformation 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 331 

 ผลการแปลงฟูเรียร์จ ากดัและการประยุกต์  ปรพิันธ์ฟูเรียร ์ผลการแปลงฟูเรียร์และการประยุกต ์ ผล

การแปลงลาปลาซและการประยุกต ์  ทฤษฎีบทการผกผันเชิงซ้อนและการประยุกต ์ เรซดิิวและทฤษฎีบทเร

ซดิิว สตูรการผกผันเชงิซอ้น บรอมวิชคอนทัวร ์การประยุกต์กับปัญหาค่าขอบ 

Finite Fourier transforms and applications. Fourier integrals, Fourier transforms and applications. 

Laplace transforms and applications. The complex inversion theorem and applications: residue and 

residue theorem, complex inversion formula, Bromwich contour, applications to boundary value problems. 

 

ว.คณ. 446 (206446)  :   เรขาคณิตเชิงอนุพันธ ์                            3(3-0-6) 

MATH 446   :   Differential Geometry 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 335 

แคลคูลัสบนผิว ความโคง้ และเรขาคณิตของผิวใน R3  

Calculus on surfaces, curvature and geometry of surface in R3. 

 

ว.คณ. 455 (206455) :  การวิเคราะห์เชิงตัวเลข                            3(3-0-6) 

MATH 455  :   Numerical Analysis 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 355 

      ทฤษฎีการประมาณค่าในช่วง  การประมาณฟังกชั์น  การวเิคราะห์เชิงตัวเลขส าหรับสมการเชิง

อนุพันธ์สามัญ  การวเิคราะหเ์ชิงตัวเลขส าหรับสมการเชิงอนุพันธย์่อย  ปัญหาค่าลักษณะเฉพาะของเมทรกิซ์ 

     Interpolation theory. Approximation of function. Numerical analysis for ordinary differential 

equations. Numerical analysis for partial differential equations. Matrix eigenvalues problem. 

 

ว.คณ. 456 (206456)  :   ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับสมการเชิงอนพุันธ์            3(3-0-6) 

MATH 456   :   Numerical Method for Differential Equations 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 355 

ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธส์ามัญ ปัญหาคา่ขอบและปญัหาค่าเจาะจง ผลเฉลยเชิง

ตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธย์่อยเชิงวงร ีพาราโบลา และไฮเพอร์โบลา 
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Numerical solutions of ordinary differential equations. Boundary value problems and eigenvalue 

problems. Numerical solutions of elliptic, parabolic and hyperbolic partial differential equations. 

 

ว.คณ. 457 (206457)  :   คณิตศาสตร์อนุพนัธ์การเงิน                            3(3-0-6) 

MATH 457   :   Mathematics of Financial Derivatives 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

อนุพันธ์  และทฤษฎอีารบ์ิเทรกไพรซิง  แบบจ าลองทวนิาม  การเคลือ่นไหวแบบบราวเนียน  และ

กระบวนวิธีแบบไวเนอร์  อิโตแคลคูลัสและอิโตเลมมา ทฤษฎีบทตัวแทนมาร์ติงเกล สมการเชิงอนุพันธย์่อยของ

แบลค โชลส์ ระเบยีบวิธีเชิงตวัเลข เดอกรกี แบบจ าลองกระแส อัตราดอกเบีย้เงนิตราต่างประเทศ  การวัดอิค

วิวาเลนท์มาร์ติงเกล  และตลาดแบบสมับูรณ์ 

Derivatives and the arbitrage pricing theory. The binomial models. Brownian motion and Wiener 

Process. Ito’s calculus and Ito’s lemma. The Martingales Representation Theorem. The Black-Scholes 

PDE. Numerical methods. The “Greeks”. Foreign currency interest rate models. Equivalent martingale 

measures and complete market. 

 

ว.คณ. 463 (206463)  :  การหาคา่เหมาะที่สุดเชิงก าหนด                        3(3-0-6) 

MATH 463   :   Deterministic Optimization 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 325 และ ว.คณ. 336 

 ตัวแบบการหาค่าเหมาะทีสุ่ดเชิงก าหนด ก าหนดการเชิงเสน้ (แอลพี) ก าหนดการจ านวนเต็ม (ไอพ)ี  

การวเิคราะห์โครงข่าย ก าหนดการเชิงเป้าหมาย และก าหนดการไม่เชิงเสน้ (เอน็แอลพี) 

 Deterministic optimization models, linear programming (LP), integer programming (IP),  network 

analysis, goal programming, and nonlinear programming (NLP).  

 

ว.คณ. 464 (206464)  :   ทฤษฎีควบคุมเชิงคณติศาสตร์เบื้องต้น               3(3-0-6) 

MATH 464   :   Introduction to Mathematical Control Theory 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 325 และ ว.คณ. 341 

 บทน า ความรูเ้บื้องตน้ทางคณิตศาสตร ์ การสรา้งตัวแบบของระบบควบคุม ผลเฉลยของสมการ

สถานะ ภาวะควบคุมได ้ ภาวะสังเกตได ้ ทฤษฎีบทเสถียรภาพ การวางต าแหนง่โพลและการปอ้นกลับสถานะ 

ตัวประมาณค่าสถานะและตัวสังเกตสถานะ การควบคุมเหมาะทีสุ่ดเบื้องต้น 

Introduction, mathematical preliminary, modelling of control systems, solutions of state equations,  

controllability,  observability,  stability  theory,  pole  placement and  state feedback,  state estimator and  

observer, and introduction to optimal control.  

 

ว.คณ. 466 (206466)  :  ไฮโดรไดนามคิ                             3(3-0-6) 
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MATH 466   :   Hydrodynamics 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 335 หรือตามความเห็นชอบของภาควชิา 

สมการการเคลื่อนที่ของของไหลอดุมคติ สมการแบร์นูลล ี ทฤษฎีการไหลศักย์เบือ้งต้น ศักย์เชิงซ้อน 

การหมุนวนและความสัมพนัธก์ับการยกตัว ทฤษฎีบทจาวโคสกี เทคนิคการทดลองการวัดอัตราเร็วของลม  

การมองภาพของการไหล อโุมงคล์ม วธิีการทดลองแบบจ าลองอุดมคติพื้นฐานของการท างานของอโุมงคล์ม 

การปฏิบัติการขั้นพืน้ฐานของคลื่นกระแทก 

 Equations of motion of an ideal fluid, Bernoulli's equation. Elementry potential flow theory, 

complex potential. Circulation and its relation to lift; Joukowskie. Experimental techniques: measurements 

of air speed, visualisation of flow, wind tunnels. Method of model experiments. Elementary ideals of wing 

tunnel operations. Elementary treatment of shock waves. 

 

ว.คณ. 467 (206467)  :   นิวรอลเนทเวิร์ค                             3(3-0-6) 

MATH 467   :   Neural Networks 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ 

วิศวกรรมศาสตร์ หรอืตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ภาพรวมของการพัฒนาและการประยุกต์ของนิวรอลเนทเวริค์ โครงสรา้งนิวรอลเนทเวิร์ค และวิธีการ

เรียนรู ้ ทฤษฎีสารสนเทศ การขยับสู่สถานะดีที่สดุแบบเกรเดียนเดสเซนท ์ เพอร์เชพตรอน เอดาไลน ์ เนทเวิร์ค

แบบมัลติเลเยอร์ฟีดฟอร์เวริด์ และขัน้ตอนวิธีเรียนรูแ้บบแบคพรอพพาเกชัน นิวรอลเนทเวิร์คสโตคาสติค นิโอ

คอกนิตรอน ทฤษฎีอแดพทีพรโีซแนนส ์รเีคอร์เรนท์เนทเวิร์ค เคออสแบบจ าลองนิวโรไดนามิค ระบบนิวโรฟัซซี 

ขั้นตอนวธิีเจเนติค การประยกุต์ 

Overview of the development and applications of neural networks. Neural networks structure and 

learning methods. Information theory. Gradient descent optimization. Perceptron. Adaline. Multilayer 

feedforward networks and back-propagation learning algorithm, Stochastic neural networks. 

Neocognitron. Adaptive resonance theory. Recurrent network. Chaos. Neurodynamical model. Neuro-

fuzzy systems. Genetic algorithms. Applications. 

 

ว.คณ. 470 (206470)  :   ทฤษฎีความนา่จะเป็น 2                                 3(3-0-6) 

MATH 470   :   Probability Theory 2 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 370 

 ตัวแปรสุ่มตอ่เนื่อง ตัวแปรสุ่มตอ่เนื่องรว่ม การจ าลองทางคอมพิวเตอร์ส าหรับตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง 

ทฤษฎีบทลิมิตและกฎของจ านวนที่มีค่ามาก ลูกโซ่แบบมารค์อฟ 

Continuous random variables, joint continuous random variables, computer simulation for 

continuous random variables, limit theorems and laws of large numbers, Markov chains. 
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ว.คณ. 471 (206471)   :   คณิตศาสตร์ประกันภยัเบื้องต้น                              3(3-0-6) 

MATH 471   :   Introduction to Actuarial Mathematics 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 370 หรือ ว.สถ. 323 

 บทน าและความรูพ้ืน้ฐาน การแจกแจงความสูญเสีย การเรียกรอ้งรวมยอด การประกันภัยต่อ ทฤษฎี

ความล้มละลาย ทฤษฎีความน่าเชื่อถอื ระบบส่วนลดของการไม่เรยีกร้อง และสามเหลี่ยมการล่าชา้ 

Introduction and basic materials, loss distributions, aggregate claims, reinsurance, ruin theory, 

credibility theory, no claims discount system and delayed triangle. 

 

ว.คณ. 476 (206476)  :   ทฤษฎเีกม                             3(3-0-6) 

MATH 476   :   Game Theory  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 

เกมแบบเล่นพรอ้มกันทีม่ีขอ้มลูครบถว้น เกมแบบเล่นไมพ่รอ้มกันที่มีข้อมูลครบถว้น เกมแบบเล่น

พรอ้มกันที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน เกมแบบเล่นไม่พร้อมกันทีม่ีขอ้มลูไม่ครบถ้วน 

Static games of complete information, dynamic games of complete information, static games of 

incomplete information and dynamic games of incomplete information. 

 

ว.คณ. 481 (206481)  :   ทฤษฎกีราฟ                              3(3-0-6) 

MATH 481   :   Graph Theory 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ. 281 

นิยามของกราฟ ทฤษฎีกราฟมูลฐาน ทร ีออยเลอร์เรียนและแฮมลิโทเนยีนกราฟ พลานารก์ราฟ และ

นอนพลานารก์ราฟ การระบายสีกราฟ 

Definition of graphs. Elementary graph theory. Trees. Eulerian and Hamiltonian graphs. Planar 

and nonplanar graphs. Graph colourings. 

 

ว.คณ. 499 (206499)  :   การคน้ควา้อิสระ                             3(0-9-0) 

MATH 499   :   Independent Study 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 

กระบวนวิชานี ้ เน้นการศึกษาอยา่งลึกซึ้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ของสาขาวิชาเอกหรอืวิชารองของ

นักศึกษา โครงงานของแตล่ะคนจะต้องเรียบเรยีง เขียนเป็นรายงานส่งและมีการสอบปากเปล่า (วดัผลด้วย

อักษร S/U และก าหนดให้ใชอ้กัษร P) 

The course concentrates on intensive work in a special area of students' major or minor field. 

Each individual project is to culminate in a comprehensive written report and oral examination. Grading 

will be given on satisfactory or unsatisfactory basis. 
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ว.คณ. 713 (206713)  :   ทอพอโลย ี                              3(3-0-6) 

MATH 713   :   Topology 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

            ปรภิูมิเชิงทอพอโลย ี ทอพอโลยีผลคูณคารท์ีเซยีน ความเช่ือมโยงและความเช่ือมโยงตามวิถีไอเดนทิ

ฟิเคชันทอพอโลยี สัจพจน์การแยก การลู่เข้า ความกระชับ 

   Topological spaces, cartesian product topology, connectedness and path-connectedness, 

identification topology, separation axioms, convergence, compactness. 

 

ว.คณ. 720 (206720)  :   พีชคณิต                              3(3-0-6) 

MATH 720   :   Algebra 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

 กรุป : สาทสิสัณฐาน และกรปุย่อย นอร์แมลิต ีกรุปผลหาร ผลคูณตรง และผลบวกตรง กรุปเสร ีรงิ : 

ไอดลี การแยกตัวประกอบในรงิสลับที ่ รงิของพหุนาม ฟิลด์ : การขยายฟลิด์ ฟลิด์แบบสปลติทิงและฟิลด์

จ ากัด 

 Groups : Homomorphisms and subgroups, Normality, quotient groups, direct products and direct 

sums,  Free groups. Rings : Ideals,  factorization in commutative rings, Rings of polynomials.  Fields : field   

extensions,  splitting fields and finite fields.  

 

ว.คณ. 731 (206731)  :   การวิเคราะห์เชิงจรงิ 1                            3(3-0-6) 

MATH 731   :   Real  Analysis  1 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

การศึกษาในแนวลึกเก่ียวกับหัวข้อต่าง ๆ ได้แก ่ล าดับ  อนุกรมและการลู่เขา้สม่ าเสมอ  อนุพนัธ์และ

ทฤษฎีเลอเบสกข์องอินทิเกรชัน 

 Rigorous treatment of topics such as sequences, series and uniform convergence.  Differentiation 

and Lebesgue theory of integration.   

 

ว.คณ. 734 (206734)  :  การวิเคราะห์เชิงฟงัก์ชัน                            3(3-0-6) 

MATH 734   :   Functional Analysis 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ว.คณ.731 หรือตามความเห็นชอบของผู้สอน 

ปรภิูมินอร์มและปริภูมิบานาค ปรภิูมิผลคูณภายใน ปรภิูมฮิิลแบร์ต การแทนของฟงักชั์นนัลบนปรภิูมิ

ฮิลแบร์ต ทฤษฎีบทฮาห์น-บานาค ทฤษฎีบทความมีขอบเขตสม่ าเสมอ ทฤษฎีบทการสง่เปิด ทฤษฎีบทกราฟ

ปิด ทฤษฎีเชิงสเปกตรมัของตวัด าเนินการเชิงเส้นในปรภิูมินอร์ม  
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Normed spaces and Banach spaces. Inner product spaces. Hillbert spaces. Representation of 

functional on Hibert spaces. Hahn-Banach theorem. Uniform boundedness theorem. Open mapping 

theorem. Closed graph theorem. Spectral theory of linear operators in normed spaces. 

 

ว.คณ. 743 (206743)  :   ทฤษฎีสมการเชิงอนุพันธ์                            3(3-0-6) 

MATH 743   :   Theory of Differential Equations 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

 ระบบสมการเชิงเส้นทีม่ีสมัประสิทธิ์ที่เปน็คา่คงที่แบบคาบ  การมีค าตอบของระบบสมการ  สมการ

เชิงอนุพันธส์ามัญในโดเมนเชิงซอ้น  การขยายเชิงเส้นก ากบั  เสถยีรภาพของค าตอบ  ทฤษฎีเพอรเ์ทอร์เบชัน  

ทฤษฎีปวงกาเร-เบนดิกซส์ัน  ทฤษฎีสตูรม์ - ลีอูวลิล ์

   System of linear equations with constant periodic coefficients. Existence solutions. Ordinary 

differential equations in complex domains. Asymptotic expansions. Stability of solutions. Perturbation 

theory. Poincare-Bendixson theorem. Sturm-Liouville theorem. 

 

ว.คป. 731 (219731) :  การวิเคราะห์ประยุกต ์                            3(3-0-6) 

AMTH 731  :   Applied Analysis 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

        การพสิูจน์ ทบทวนพืน้ฐานพีชคณิตเชิงเส้น ปรภิูมินอร์มเชงิเส้น ปรภิูมิฮลิเบิร์ต แคลคูลัสในปรภิมูิบานาค 

        Proof, elementary linear algebra, normed spaces, Hilbert spaces, and calculus in Banach spaces 

 

ว.คป. 741 (219741) :  สมการเชงิอนุพนัธ์ย่อย                            3(3-0-6) 

AMTH 741  :   Partial Differential Equations 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

 สมการเชิงอนุพนัธย์่อยอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์ยอ่ยอนัดับสงู สมการอลิิปติก สมการไฮเพอรโ์บ

ลิกและสมการพาราโบลิก ปรภีูมิโซโบเลฟ  

   First order partial differential equations. Higher order partial differential equations. Elliptic 

equations. Hyperbolic and parabolic equations. Sobolev space. 

 

ว.คป. 753 (219753) :  การวิเคราะห์เชิงตัวเลข                            3(3-0-6) 

AMTH 753  :   Numerical Analysis 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

การค านวณด้วยตัวเลข การค านวณเมทริกซ ์สมการพชีคณิตไม่เชิงเสน้ การประมาณฟงักชั์น 

Computing with numbers, matrix computations, nonlinear algebraic equations, and approximation 

of functions. 
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2. ผลงานทางวชิาการ การค้นควา้ วิจัย หรือการแต่งต าราของอาจารย์ประจ า  

 

ผศ.ดร. ณัฐกร สุคันธมาลา 

ผลงานตีพิมพ ์

1. Wongsaijai B., Sukantamala N., Applications of fractional q -calculus to certain subclass of 

analytic p -valent functions with negative coefficients, Abstract and Applied Analysis, 2015, 

(2015), 1-12.  

2. Wongsaijai B., Sukantamala N., Convexity properties for generalized q-integral operators of 

p-valent functions involving the ruscheweyh derivative and the generalized salagean operator, 

Far East Journal of Mathematical Sciences, 96 (4), (2015), 437-462.  

3. Wongsaijai B., Sukantamala N., Convexity properties for certain classes of analytic functions 

associated with an integral operator, Abstract and Applied Analysis, 2014, (2014), 1-6.  

การแต่งต ารา 

1. ณัฐกร สุคันธมาลา  ซิ่นตนีจกแห่งลุ่มแมน่้ าแม่ปิง : The symmetry analysis   เชียงใหม่ : หอ

ผ้าบุญยวง 2555 

 

ผศ.ดร. ธรีนุช บุนนาค 

ผลงานตีพิมพ ์

1. Bunnag D., Combining interval branch and bound and stochastic search, Abstract and Applied 

Analysis, 2014, (2014), 1-15.  

 

อ.ดร. ธีรนุช สืบเจริญ 

ผลงานตีพิมพ ์

1. Suebcharoen T., Van Brunt B., Wake G.C., Asymmetric cell division in a size-structured growth 

model, Differential and Integral Equations, 24 (7-8), (2011), 787-799.  
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ผศ.ดร. มรกต เก็บเจรญิ 

ผลงานตีพิมพ ์

1. Khebchareon M., Pani A.K., Fairweather G., Alternating Direction Implicit Galerkin Methods for 

an Evolution Equation with a Positive-Type Memory Term Journal of Scientific Computing, 

(2015),1-23 p. Article in Press.  

 

การแต่งต ารา 

1. มรกต   เก็บเจริญ   วิธีเชงิตัวเลข  ภาควชิาคณิตศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่2557 

 

ผศ.ดร. สมลักษณ์ อุตุดี 

ผลงานตีพิมพ ์

1. Utudee S., Maleewong M., Wavelet multilevel augmentation method for linear boundary value 

problems, Advances in Difference Equations, 2015 (126), (2015), 1-14.  

 

อ.ดร. กมลวรรณ ก่อเจริญ 

ผลงานตีพิมพ ์

1. Kocharoen K., Bell J., Lenbury Y., Dynamical analysis of a model of skeletal muscles with 

myotonia or periodic paralysis, Nonlinear Studies, 18 (3), (2011), 417-435.  

 

อ.ดร. กฤษฎา สังขนันท ์

ผลงานตีพิมพ ์

1. Billhardt B., Laysirikul E., Sangkhanan K., Sanwong J., Sommanee W., On ℛ-unipotent 

semigroups with ∏L1-embeddable band of idempotents, Semigroup Forum, (2015),14 p. Article 

in Press.  

2. Billhardt B., Sangkhanan K., Sanwong J., Sommanee W., On subsemigroups of direct powers 

of L1, Acta Mathematica Hungarica, 145 (1), (2014), 26-45.  

3. Sangkhanan K., Sanwong J., Green's relations and partial orders on semigroups of partial 

linear transformations with restricted range, Thai Journal of Mathematics, 12 (1), (2014), 81-93.  
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4. Sangkhanan K., Sanwong J., Semigroups of injective partial linear transformations with 

restricted range: Green's relations and partial orders, International Journal of Pure and Applied 

Mathematics, 80 (4), (2012), 597-608.  

5. Sangkhanan K., Sanwong J., Partial orders on semigroups of partial transformations with 

restricted range,Bulletin of the Australian Mathematical Society, 86 (1), (2012), 100-118.  

 

ผศ.ดร. กัญญตุา ภูช่ินาพันธุ์ 

ผลงานตีพิมพ ์

1. Poochinapan K., Wongsaijai B., Disyadej T., Efficiency of high-order accurate difference 

schemes for the korteweg-de vries equation, Mathematical Problems in Engineering, 2014, 

(2014), 1-8 .  

2. Wongsaijai B., Poochinapan K., A three-level average implicit finite difference scheme to solve 

equation obtained by coupling the Rosenau-KdV equation and the Rosenau-RLW equation, 

Applied Mathematics and Computation, 245, (2014), 289-304.  

3. Wongsaijai B., Poochinapan K., Disyadej T., A compact finite difference method for solving the 

general Rosenau-RLW equation, IAENG International Journal of Applied Mathematics, 44 (4), 

(2014), 192-199.  

4. Janwised J., Wongsaijai B., Mouktonglang T., Poochinapan K., A modified three-level average 

linear-implicit finite difference method for the Rosenau-Burgers equation, Advances in 

Mathematical Physics, 2014, (2014), 1-11.  

 

รศ.ดร. จูลิน ลิคะสิริ 

ผลงานตีพิมพ ์

1. Duangdai E., Likasiri C., Mathematical model analyses on the effects of global temperature 

and forest cover on seasonal rainfalls: A Northern Thailand case study, Journal of Hydrology, 

524, (2015), 270-278.  

2. Dantrakul S., Likasiri C., Pongvuthithum R., Applied p-median and p-center algorithms for 

facility location problems, Expert Systems with Applications, 41 (8), (2014), 3596-3604.  
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3. Likasiri C., Duangdai E., Pongvuthithum R., Mathematical model on the effects of global 

climate change and decreasing forest cover on seasonal rainfall in Northern Thailand, Ecological 

Modelling, 272, (2014), 388-393.  

4. Kuptarat T., Likasiri C., Pongvuthithum R., Global stability by output feedback control for a 

class of nondifferentiable uncertain nonlinear systems, Chiang Mai Journal of Science, 40 (3), 

(2013), 471-484.  

5. Panyoyai P., Likasiri C., Tinamas P., Rangsri W., Logistic models and algorithms for a biomass 

transportation system, Chiang Mai Journal of Science, 40 (3), (2013), 459-470.  

6. Dantrakul S., Likasiri C., A maximal client coverage algorithm for the p-center problem, Thai 

Journal of Mathematics, 10 (2), (2012), 423-432.  

การแต่งต ารา 

1. จูลิน ลิคะสิริ   สาระส าคญัของการวิจัยด าเนินการ  เชียงใหม ่ :  วิทอินดีไซน ์ 2555 

 

อ.ดร. ชัยพร ตั้งทอง 

ผลงานตีพิมพ ์

1. Charoensawan P., Thangthong C., On coupled coincidence point theorems on partially ordered 

G-metric spaces without mixed g-monotone, Journal of Inequalities and Applications, 2014 (1), 

(2014), 1-17.  

2. Charoensawan P., Thangthong C., (G, F)-Closed set and tripled point of coincidence theorems 

for generalized compatibility in partially metric spaces, Journal of Inequalities and Applications, 

2014 (1), (2014), 1-24.  

3. Thangthong C., Charoensawan P., Coupled coincidence point theorems for a -contractive 

mapping in partially ordered G-metric spaces without mixed g-monotone property, Fixed Point 

Theory and Applications, 2014, (2014),1-18. 

การแต่งต ารา  

1.  ชัยพร ตั้งทอง   แคลคูลสัของการแปรผันเบื้องตน้  ภาควชิาคณิตศาสตร ์  คณะวิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2556 
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ผศ.ดร. เฉลิมพล บญุปก 

ผลงานตีพิมพ ์

1. Bunpog, C., Distribution solutions of some PDEs related to the wave equation and the diamond 

operator, Applied Mathematical Sciences, 7 (109-112), (2013), 5515-5524.  

2. Bunpog C., The compound equation related to the Bessel-Helmholtz equation and the Bessel-

Klein-Gordon equation, Applied Mathematical Sciences, 7 (89-92), (2013), 4521-4530.  

3. Bunpog C., Nonlinear L k l operator related to the Bessel-Helmholtz operator and the Bessel 

Klein-Gordon operator, International Journal of Mathematical Analysis, 6 (25-28), (2012), 1395-

1402.  

4. Bunpog C., Cauchy problem of the Δ(k) operator related to the Diamond operator and the 

Laplace operator iterated k times, Journal of Computational Analysis and Applications, 13 (2), 

(2011), 264-271.  

 

อ.ดร. ณัฐพล พลอยมะกล่ า 

ผลงานตีพิมพ ์

1. Liu H., Ploymaklam N., A local discontinuous Galerkin method for the Burgers-Poisson 

equation, Numerische Mathematik,129 (2), (2014), 321-351. 

 

ผศ.ดร. ธงชัย ด ารงโภคภัณฑ์ 

ผลงานตีพิมพ ์

1. Dumrongpokaphan T., Kaewkheaw T., Ouncharoen R., Stability analysis of epidemic model 

with varrying total population size and constant immigration rate, Chiang Mai Journal of Science, 

41 (2), (2014), 470-485.  

2. Ouncharoen R., Intawichai S., Dumrongpokaphan T., Lenbury Y., A mathematical model for 

HIV apheresisInternational, Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 7 

(9), (2013), 810-819.  

3. Ouncharoen R., Daengkongkho S., Dumrongpokaphan T., Lenbury Y., Delay SIR model with 

nonlinear incident rate and varying total population, International Journal of Mathematics and 

Computers in Simulation, 7 (4), (2013), 369-378.  



125 

 

 

4. Dumrongpokaphan T., Jaihonglam W., Ouncharoen R., Stability of a two epidemics model, 

Advances in Intelligent and Soft Computing, 100, (2011), 443-451.  

 

ผศ.ดร. ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง 

ผลงานตีพิมพ ์

1. Yotha, N., Mouktonglang, T., Botmart, T., Exponential synchronization for hybrid coupled neural 

networks with time delays via intermittent feedback controls, International Journal of Pure and 

Applied Mathematics, 92 (5), (2014),619-644.  

2. Janwised J., Wongsaijai B., Mouktonglang T., Poochinapan K., A modified three-level average 

linear-implicit finite difference method for the Rosenau-Burgers equation, Advances in 

Mathematical Physics, 2014, (2014), 1-11.  

3. Yotha N., Botmart T., Mouktonglang T., Global synchronization of hybrid coupled neural 

networks with interval time-varying and unbounded distributed delays via sampled-data 

feedback control, International Journal of Pure and Applied Mathematics, 89 (4), (2013), 591-

617.  

4. Khunsmuth K., Mouktonglang T., Discrete multi-target linear-quadratic control problem and 

quadratic programming, Applied Mathematical Sciences, 7 (81-84), (2013), 4037-4048.  

5. Manowong, R., Mouktonglang, T.Robust perturbed linear-quadratic control problem on semi-

infinite interval with applications (2012) International Journal of Mathematical Analysis, 6 (33-

36), pp. 1659-1669.  

6. Faybusovich, L., Mouktonglang, T., Deterministic Kalman filtering on semi-infinite interval, 

International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, 2012, (2012), 1-11.  

7. Faybusovich L., Mouktonglang T., Multitarget linear-quadratic control problem: Semi-infinite 

interval, Mathematical Problems in Engineering, 2012, (2012), 1-10.  

8. Mouktonglang T., Suebsriwichai A., Approximation of copositive programming via linear 

programming using second order sum of square decomposition, Applied Mathematical Sciences, 

5 (73-76), (2011), 3627-3635.  

9. Mouktonglang T., Kabcome P., Linear-quadratic control problem with robust Quadratically 

constraints1, International Journal of Mathematical Analysis, 5 (25-28), (2011), 1375-1389.  
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10. Kanuengkid W., Mouktonglang T., Multi-criteria linear-quadratic control problem by KSH-

direction interior-point method, Applied Mathematical Sciences, 5 (1-4), (2011), 91-101.  

 

ผศ.ดร. ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล 

ผลงานตีพิมพ ์

1. Rojsiraphisal T., Puangmalai J., An improved finite-time stability and stabilization of linear 

system with constant delay, Mathematical Problems in Engineering, 2014, (2014), 1-7.  

2. Keadnarmol P., Rojsiraphisal T., Globally exponential stability of a certain neutral differential 

equation with time-varying delays, Advances in Difference Equations, 2014 (1), (2014), 1-10.  

3. Rojsiraphisal T., Sudsanguan W., Robust exponential stability of linear neutral system with 

constant neutral and time-varying discrete delays, International Journal of Pure and Applied 

Mathematics, 87 (3), (2013), 459-474.  

4. Mekparyup J., Saithanu K., Naksuwan P., Hongboonme M., Rojsiraphisal T., Multiple linear 

regression equation for chloride estimation of the groundwater for chanthaburi, Thailand, 

International Journal of Pure and Applied Mathematics, 87 (3), (2013), 443-451.  

5. Rojsiraphisal T., Sudsanguan W., New robust exponential stability criteria for neutral system 

with mixed constant delays, International Journal of Pure and Applied Mathematics, 86 (3), 

(2013), 553-566.  

6. Rajchakit, G., Rojsiraphisal, T., Rajchakit, M., Robust stability and stabilization of uncertain 

switched discrete-time systems, Advances in Difference Equations, 2012, (2012), 1-15.  

7. Sudsanguan W., Rojsiraphisal T., Robust exponential delay-dependent stability criteria for 

neutral systems with constant delay, Proceedings of the World Congress on Intelligent Control 

and Automation (WCICA), (2012), 1698-1703.  

8. Rajchakit M., Niamsup P., Rojsiraphisal T., Rajchakit G., Delay-dependent guaranteed cost 

controller design for uncertain neural networks with interval time-varying delay, Abstract and 

Applied Analysis, 2012, (2012), 1-16.  

9. Rojsiraphisal T., Kantha L., Meridional heat fluxes in the North Indian Ocean Heat Flux : 

Processes, Measurement Techniques and Applications, (2011),187-196.  
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อ.ดร. นราวด ีณ นา่น 

ผลงานตีพิมพ ์

1. Na Nan N., Charoensawan P., (H, F)-Closed set and coupled coincidence point theorems for a 

generalized compatible in partially G-metric spaces, Journal of Inequalities and Applications, 

2014 (1), (2014), 1-21.  

2. Na Nan, N., Charoensawan, P., Coupled g-coincidence point theorems for a generalized 

compatible pair in complete metric spaces, Fixed Point Theory and Applications, 2014 (1), (2014), 

1-22.  

3. Nanan N., Common fixed point results in uniformly convex metric spaces, Thai Journal of 

Mathematics, 12 (1), (2014), 195-205.  

4. Dhompongsa S., Nanan N., Fixed point theorems by ways of ultra-asymptotic centers, 

Abstract and Applied Analysis, 2011, (2011), 1-21.  

5. Nanan N., Dhompongsa S., A common fixed point theorem for a commuting family of 

nonexpansive mappings one of which is multivalued, Fixed Point Theory and Applications, 2011 

(1), (2011), 1-10  

 

อ.ดร. นท ีทองศิริ 

ผลงานตีพิมพ ์

1. Sugunnasil P., Somhom S., Jumpamule W., Tongsiri N., Modelling a neural network using an 

algebraic method, ScienceAsia, 40 (1), (2014), 94-100.  

2. Leenakul W., Eitssayeam S., Rujijangul G., Tunkasiri T., Tongsiri N., Pengpat K., Effects of rice 

husk as a precursor on crystallization kinetic of glass ceramics derived from 45S5 bioglass®, 

Advanced Structured Materials, 29, (2013), 129-142.  

 

ผศ.ดร. บัญชา ปญัญานาค 

ผลงานตีพิมพ ์

1. Panyanak B., Suantai S., Viscosity approximation methods for multivalued nonexpansive 

mappings in geodesic spaces, Fixed Point Theory and Applications, 2015 (1), (2015), 1-14.  

2. Nanjaras B., Panyanak B., Generalized hybrid mappings on CAT(κ) spaces, Journal of 

Inequalities and Applications, 2014 (1), (2014, 1-12.  
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3. Panyanak B., On the Ishikawa iteration processes for multivalued mappings in some CAT(κ) 

spaces, Fixed Point Theory and Applications, 2014 (1), (2014), 1-9.  

4. Panyanak B., On total asymptotically nonexpansive mappings in (Formula presented.) spaces, 

Journal of Inequalities and Applications, 2014 (1), (2014), 1-13.  

5. Samanmit K., Panyanak B., Remarks on multivalued quasi-nonexpansive mappings in R-

trees, Journal of Nonlinear and Convex Analysis, 15 (6), (2014), 1181-1191.  

6. Panyanak B., Pasom P., Common fixed points for asymptotic pointwise nonexpansive 

mappings, Fixed Point Theory, 14 (1), (2013), 151-160.  

7. Panyanak B., The homotopic invariance for fixed points of set-valued mappings in banach 

spaces, International Journal of Mathematical Analysis, 7 (45-48), (2013), 2341-2348.  

8. Nanjaras B., Panyanak B., An approximation method for common fixed points of a finite family 

of asymptotic pointwise nonexpansive mappings, Fixed Point Theory and Applications, 2012, 

(2012), 1-13.  

9. Samanmit K., Panyanak B., On multivalued nonexpansive mappings in ℝ-trees, Journal of 

Applied Mathematics, 2012, (2012), 1-13.  

10. Dhompongsa S., Kaewkhao A., Panyanak B., Browder's convergence theorem for 

multivalued mappings without endpoint condition, Topology and its Applications, 159 (10-11), 

(2012), 2757-2763. 

11. Pasom P., Panyanak B., Common fixed points for asymptotic pointwise nonexpansive 

mappings in metric and banach spaces, Journal of Applied Mathematics, 2012, (2012), 1-17.  

12. Dhompongsa S., Kaewkhao A., Panyanak B., On Kirk's strong convergence theorem for 

multivalued nonexpansive mappings on CAT(0) spaces, Nonlinear Analysis, Theory, Methods and 

Applications, 75 (2), (2012), 459-468.  

13. Panyanak B., Laokul T., On the ishikawa iteration process in CAT(0) spaces, Bulletin of the 

Iranian Mathematical Society, 37 (4), (2011), 185-197.  

14. Kaewcharoen A., Panyanak B., Fixed point theorems for some generalized multivalued 

nonexpansive mappings, Nonlinear Analysis, Theory, Methods and Applications, 74 (16), (2011), 

5578-5584. 

15. Panyanak B., Cuntavepanit A., A generalization of Suzuki's lemma, Abstract and Applied 

Analysis, 2011, (2011), 1-14.  

16. Panyanak B., Cuntavepanit A., Strong convergence of modified Halpern iterations in CAT(0) 

spaces, Fixed Point Theory and Applications, 2011, (2011), 1-11.  
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17. Laowang W., Panyanak B., Common fixed points for some generalized multivalued 

nonexpansive mappings in uniformly convex metric spaces, Fixed Point Theory and Applications, 

2011, (2011), 1-9.  

 

อ.ดร. ปรยีานชุ โหนแหยม 

ผลงานตีพิมพ ์

1. Fernandes V.H., Honyam P., Quinteiro T.M., Singha B., On semigroups of endomorphisms of a 

chain with restricted range, Semigroup Forum, 89 (1), (2013), 77-104.  

2. Choomanee W., Honyam P., Sanwong J., Regularity in semigroups of transformations with 

invariant sets, International Journal of Pure and Applied Mathematics, 87 (1), (2013), 151-164.  

3. Honyam P., Sanwong J., Semigroups of transformations with fixed sets, Quaestiones 

Mathematicae, 36 (1), (2013), 79-92.  

4. Honyam P., Sanwong J., Semigroups of transformations with invariant set, Journal of the 
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5.   ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาเดิมกบัแผนการศึกษาของหลกัสูตรท่ีปรบัปรงุใหม ่

แผนปกติ 
แผนก าหนดการศึกษาเดิม แผนก าหนดการศึกษาใหม่ 

ชัน้ปีท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

001101 การฟังและการพดูภาษาองักฤษ 3 001101 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1 3 
201110 คณิตศาสตรบ์ูรณาการ 3 201110 คณิตศาสตรบ์ูรณาการ 3 

202111 ชวีวทิยา 1 4 202101 ชวีวทิยาพืน้ฐาน 1 3 

203111 เคม ี1 3 202103 ปฏบิตักิารชวีวทิยา 1 1 

203115 ปฏบิตักิารเคม ี1 1 203111 เคม ี1 3 

206111 แคลคลูสั 1 3 203115 ปฏบิตักิารเคม ี1 1 

  

 
  206111 แคลคลูสั 1 3 

  รวม 17   รวม 17 

ภาคการศึกษาท่ี 2     หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2     หน่วยกิต 

001102 การอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษ 3 001102 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 3 

201111 โลกแหง่วทิยาศาสตร ์ 3 204101 คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 3 

204101 คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 3 206112 แคลคลูสั 2 3 

206112 แคลคลูสั 2 3 206217 แนวคดิหลกัมลูของคณิตศาสตร์ 3 

207117 ปฏบิตักิารฟิสกิส ์1 1 207117 ปฏบิตักิารฟิสกิส ์1 1 

207187 ฟิสกิส ์1 3 207187 ฟิสกิส ์1 3 

  รวม 16   รวม 16 
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แผนก าหนดการศึกษาเดิม แผนก าหนดการศึกษาใหม่ 

ชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

001201 การอ่านเชงิวเิคราะหแ์ละการเขยีน
อยา่งมปีระสทิธผิล 

3 001201 การอ่านเชงิวเิคราะหแ์ละการเขยีน
อยา่งมปีระสทิธผิล 

3 

        

206211 แคลคลูสั 3 3 206211 แคลคลูสั 3 3 
206217 แนวคดิหลกัมลูของคณิตศาสตร์ 3 206325 พชีคณิตเชงิเสน้ 3 
208263 สถติเิบือ้งตน้ 3 206336 การวเิคราะหเ์ชงิจรงิ 1 3 

  วชิามนุษยศาสตร ์/สงัคมศาสตร ์ 6 208263 สถติเิบือ้งตน้ 3 
        วชิามนุษยศาสตร ์/สงัคมศาสตร ์ 3 

  รวม 18   รวม 18 

 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต  ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

001202 ภาษาองักฤษในบรบิททางอาชพี 3 001225 ภาษาองักฤษในบรบิท 3 

        วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   
206331 แคลคลูสัขัน้สงู 3 206331 แคลคลูสัขัน้สงู 3 

206341 สมการเชงิอนุพนัธส์ามญั 3 206341 สมการเชงิอนุพนัธส์ามญั 3 

202112* ชวีวทิยา 2 4 202102* ชวีวทิยาพืน้ฐาน 2 3 

หรอื 203113* เคม ี2 3 และ 202104* ปฏบิตักิารชวีวทิยา 2 1 

และ 203117* ปฏบิตักิารเคม ี2 1 หรอื 203113* เคม ี2 3 

หรอื 207118*    ปฏบิตักิารฟิสกิส ์2 1 และ 203117* ปฏบิตักิารเคม ี2 1 

และ 207188* ฟิสกิส ์2 3 หรอื 207118*    ปฏบิตักิารฟิสกิส ์2 1 

  วชิามนุษยศาสตร ์/ สงัคมศาสตร์ 3 และ 207188* ฟิสกิส ์2 3 

        วชิามนุษยศาสตร ์/ สงัคมศาสตร ์ 3 

        วชิาวทิยาศาสตร ์/คณิตศาสตร ์ 3 

  รวม 16   รวม 19 

             เลอืก 4 หน่วยกติ  จาก   202112 
 

            *เลอืก 4 หน่วยกติ จาก  202102  และ 202104 

             หรอื  203113 และ 203117 
 

              หรอื  203113 และ 203117   

             หรอื 207118 และ 207188 
 

              หรอื  207118 และ 207188 
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แผนก าหนดการศึกษาเดิม แผนก าหนดการศึกษาใหม่ 

ชัน้ปีท่ี 3 ชัน้ปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

206321 พชีคณิตนามธรรมเบือ้งตน้ 3 206321 พชีคณิตนามธรรมเบือ้งตน้ 3 

206325 พชีคณิตเชงิเสน้ 3 206355 วธิเีชงิตวัเลข 3 

206336 การวเิคราะหเ์ชงิจรงิ 1 3 206370 ความน่าจะเป็น 1 3 

  วชิาการเรยีนรูผ้า่นกจิกรรม 1 

 
วชิามนุษยศาสตร ์/ สงัคมศาสตร์ 3 

  วชิาโทหรอืวชิาเอกเลอืกระดบั 300-400 6   วชิาการเรยีนรูผ้า่นกจิกรรม 1 

        วชิาเอกเลอืกหรอืวชิาโท 6 

  รวม 16   รวม 19 

ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

201191 การเรยีนรูผ้า่นกจิกรรม 2 201191 การเรยีนรูผ้า่นกจิกรรม 2 

206355 วธิเีชงิตวัเลข 3 206327 ทฤษฎจี านวน 1 3 

206390 สมัมนาทางคณิตศาสตร ์ 1 206390 สมัมนาทางคณิตศาสตร ์ 1 

206437 ตวัแปรเชงิซอ้น 3 206437 ตวัแปรเชงิซอ้น 3 

  วชิาเอกเลอืก 3   วชิาเอกเลอืกหรอืวชิาโท 6 

  วชิาโทหรอืวชิาเอกเลอืกระดบั 300-400 6   วชิาเลอืกเสร ี 3 

  รวม 18   รวม 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 

 

 

แผนก าหนดการศึกษาเดิม แผนก าหนดการศึกษาใหม่ 

ชัน้ปีท่ี 4 ชัน้ปีท่ี 4     

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

206499 การคน้ควา้อสิระ 3 206499 การคน้ควา้อสิระ 3 

  วชิาเอกเลอืก 12   วชิาเอกเลอืกหรอืวชิาโท 9 

  รวม 15   รวม 12 

ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

 
วชิาเอกเลอืก 6   วชิาเอกเลอืกหรอืวชิาโท 9 

 
วชิาโทหรอืวชิาเอกเลอืกระดบั 300-400 3   วชิาเลอืกเสร ี 3 

 
วชิาเลอืกเสร ี 6 

 
  

 
  รวม 15   รวม 12 
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แผนก้าวหน้า 
แผนก าหนดการศึกษาเดิม แผนก าหนดการศึกษาใหม่ 

ชัน้ปีท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

001101 การฟังและการพดูภาษาองักฤษ 3 001101 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1 3 
201110 คณิตศาสตรบ์ูรณาการ 3 201110 คณิตศาสตรบ์ูรณาการ 3 

202111 ชวีวทิยา 1 4 202101 ชวีวทิยาพืน้ฐาน 1 3 

203111 เคม ี1 3 202103 ปฏบิตักิารชวีวทิยา 1 1 

203115 ปฏบิตักิารเคม ี1 1 203111 เคม ี1 3 

206111 แคลคลูสั 1 3 203115 ปฏบิตักิารเคม ี1 1 

  

 
  206111 แคลคลูสั 1 3 

  รวม 17   รวม 17 

ภาคการศึกษาท่ี 2     หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2     หน่วยกิต 

001102 การอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษ 3 001102 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 3 

201111 โลกแหง่วทิยาศาสตร ์ 3 204101 คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 3 

204101 คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 3 206112 แคลคลูสั 2 3 

206112 แคลคลูสั 2 3 206217 แนวคดิหลกัมลูของคณิตศาสตร์ 3 

207117 ปฏบิตักิารฟิสกิส ์1 1 207117 ปฏบิตักิารฟิสกิส ์1 1 

207187 ฟิสกิส ์1 3 207187 ฟิสกิส ์1 3 

  รวม 16   รวม 16 
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แผนก าหนดการศึกษาเดิม แผนก าหนดการศึกษาใหม่ 

ชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

001201 การอ่านเชงิวเิคราะหแ์ละการเขยีน
อยา่งมปีระสทิธผิล 

3 001201 การอ่านเชงิวเิคราะหแ์ละการเขยีน
อยา่งมปีระสทิธผิล 

3 

        

206211 แคลคลูสั 3 3 206211 แคลคลูสั 3 3 
206217 แนวคดิหลกัมลูของคณิตศาสตร์ 3 206325 พชีคณิตเชงิเสน้ 3 
208263 สถติเิบือ้งตน้ 3 206336 การวเิคราะหเ์ชงิจรงิ 1 3 

  วชิามนุษยศาสตร ์/สงัคมศาสตร ์ 6 208263 สถติเิบือ้งตน้ 3 
        วชิามนุษยศาสตร ์/สงัคมศาสตร ์ 3 

  รวม 18   รวม 18 

 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต  ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

001202 ภาษาองักฤษในบรบิททางอาชพี 3 001225 ภาษาองักฤษในบรบิท 3 

        วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   
206331 แคลคลูสัขัน้สงู 3 206331 แคลคลูสัขัน้สงู 3 

206341 สมการเชงิอนุพนัธส์ามญั 3 206341 สมการเชงิอนุพนัธส์ามญั 3 

202112* ชวีวทิยา 2 4 202102* ชวีวทิยาพืน้ฐาน 2 3 

หรอื 203113* เคม ี2 3 และ 202104* ปฏบิตักิารชวีวทิยา 2 1 

และ 203117* ปฏบิตักิารเคม ี2 1 หรอื 203113* เคม ี2 3 

หรอื 207118*    ปฏบิตักิารฟิสกิส ์2 1 และ 203117* ปฏบิตักิารเคม ี2 1 

และ 207188* ฟิสกิส ์2 3 หรอื 207118*    ปฏบิตักิารฟิสกิส ์2 1 

  วชิามนุษยศาสตร ์/ สงัคมศาสตร์ 3 และ 207188* ฟิสกิส ์2 3 

  วชิาเลอืกเสร ี 3   วชิามนุษยศาสตร ์/ สงัคมศาสตร ์ 3 

      วชิาวทิยาศาสตร ์/คณิตศาสตร ์ 3 

  รวม 19   รวม 19 

 
เลือก 4 หน่วยกิต  จาก   202112 

 

            *เลอืก 4 หน่วยกติ จาก     202102  และ 202104 

 
        หรอื  203113 และ 203117 

 

                        หรอื  203113 และ 203117   

 
        หรอื 207118 และ 207188 

 
                        หรอื  207118 และ 207188 
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แผนก าหนดการศึกษาเดิม แผนก าหนดการศึกษาใหม่ 

ชัน้ปีท่ี 3 ชัน้ปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

206325 พชีคณิตเชงิเสน้ 3 206321 พชีคณิตนามธรรมเบือ้งตน้ 3 

206422 พชีคณิตนามธรรมส าหรบัแผนกา้วหน้า 4 206355 วธิเีชงิตวัเลข 3 

206433 
การวเิคราะหเ์ชงิจรงิส าหรบัแผน
กา้วหน้า 

4 206370 ความน่าจะเป็น 1 3 

  วชิาเอกเลอืกระดบั 300-400 6   วชิามนุษยศาสตร ์/ สงัคมศาสตร์ 3 

  วชิาการเรยีนรูผ้า่นกจิกรรม 1   วชิาการเรยีนรูผ้า่นกจิกรรม 1 

        วชิาเอกเลอืก (ระดบัปรญิญาตร)ี 6 

  รวม 18   รวม 19 

ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

201191 การเรยีนรูผ้า่นกจิกรรม 2 201191 การเรยีนรูผ้า่นกจิกรรม 2 

206390 สมัมนาทางคณิตศาสตร ์ 1 206327 ทฤษฎจี านวน 1 3 

206413 ทอพอโลยสี าหรบัแผนกา้วหน้า 4 206390 สมัมนาทางคณิตศาสตร ์ 1 

206437 ตวัแปรเชงิซอ้น 3 206437 ตวัแปรเชงิซอ้น 3 

206458 วธิเีชงิตวัเลขส าหรบัแผนกา้วหน้า 4 
 

วชิาเอกเลอืก (ระดบัปรญิญาตร)ี 9 

  วชิาเอกเลอืกระดบั 300-400                                                                                             3   วชิาเลอืกเสร ี 3 

  รวม 17   รวม 21 
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แผนก าหนดการศึกษาเดิม แผนก าหนดการศึกษาใหม่ 

ชัน้ปีท่ี 4 ชัน้ปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

206499 การคน้ควา้อสิระ 3 206499 การคน้ควา้อสิระ 3 

 
วชิาเอกเลอืกระดบั 300-400 5 

 
วชิาเอกเลอืก (ระดบับณัฑติศกึษา) 9 

  วชิาเอกเลอืกระดบั 700 6   วชิาเอกเลอืก (ระดบัปรญิญาตร)ี 3 

  รวม 14   รวม 15 

ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

 
วชิาเอกเลอืกระดบั 300-400 9 

 
วชิาเอกเลอืก (ระดบับณัฑติศกึษา) 3 

 
วชิาเลอืกเสร ี 3 

 
วชิาเอกเลอืก (ระดบัปรญิญาตร)ี 12 

  
  

 
วชิาเลอืกเสร ี 3 

  รวม 12   รวม 18 
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ข้อ 6.    ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

 

 

 



169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 

 

 



171 

 

 



172 

 

 



173 

 

 



174 

 

 



175 

 

 



176 

 

 



177 

 

 



178 

 

 



179 

 

 



180 

 

 



181 

 

 



182 

 

 



183 

 

 



184 

 

 

 


