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12. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาใน

การวางแผนหลักสูตร  

12.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จ าเป็นต้องน ามา

พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรขึ้นอยู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ที่กล่าวถึงเป้าหมายในการเพิ่มขีด
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ความสามารถในด้านการผลิตให้มากขึ้น ดังน้ันจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนา

คน ทั้งการพัฒนาทักษะชีวิต ความรู้พื้นฐาน และทักษะก าลังแรงงานในโลก

การท างานและการแข่งขันอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการ

ทางเศรษฐกิจและสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านจิตใจ นอกจากน้ี

แผนพัฒนาดังกล่าวยังกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าว

กระโดด รวมถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ก่อให้เกิดทั้งการ

เปลี่ยนแปลง โอกาสและภัยคุกคาม ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังน้ันจึง

จ าเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกล่าว 

โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ       ทั้งการ

พัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ที่ ด าเนินไปบนพื้ นฐานของความเป็น

วิทยาศาสตร์ รู้จักใช้กระบวนการคิดและการใช้เหตุและผล เพื่อสร้างสรรค์

สังคมแห่งการเรียนรู้ที่พึ่งพาตนเองโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     

รวมถึงการประยุกต์เทคโนโลยีที่เหมาะสม มาผสมผสานร่วมกับจุดแข็งใน

สังคมไทย ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนของประเทศต่อไป  

 12.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่พิจารณาใน

การวางแผนหลักสูตรน้ัน ได้ค านึงถึงผลของการพัฒนาเทคโนโลยีในด้าน

ต่างๆ  ที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม  ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต

และวัฒนธรรมของคนในสังคม  ดังน้ันจึงจ าเป็นต้องพัฒนานักคณิตศาสตร์   

ที่มีความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตและการพัฒนาของสังคมที่มีความ

จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยี ซึ่งมีคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐาน เช่น เทคโนโลยี

สารสนเทศและอื่นๆ เพื่อการมีส่วนร่วมในการชี้น าและขับเคลื่อนการ

เปลี่ยนแปลงน้ีให้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของ

สังคมไทย 

 

 

 

 

 

13. ผลกระทบจาก ข้อ 12.1 และ 12.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความ

เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
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13.1 การพัฒนาหลักสูตร  

เน่ืองจากมีผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกต่อการพัฒนา

หลักสูตร  จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถ

ปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ และ

รองรับการแข่งขันทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ โดยการผลิตนัก

คณิตศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาวิชาการเฉพาะทางของตนเอง 

ให้เข้ากับลักษณะงานทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพที่หลากหลาย 

สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงมีความเข้าใจในผลกระทบของ

เทคโนโลยีต่อสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และส านึกรับผิดชอบต่อสังคมซึง่

เป็ น ไ ป ต า ม น โ ย บ า ย แ ล ะ วิ สั ย ทั ศ น์ ข อ ง คณ ะวิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีทั้งคุณลักษณะทางวิชาการ 

ทางสังคมและบุคลิกภาพ รวมทั้งทางคุณธรรมและจริยธรรม 

13.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 การวางแผนหลักสูตรจะต้องค านึงถึงความเข้มแข็งด้านวิชาการ 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ทิศทางของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรมของประเทศและท้องถ่ิน ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทาง

วิชาการ และคุณภาพตามมาตรฐานสากล ผลิตบัณฑิตที่มีความสอดคล้อง

กับความต้องการของประเทศชาติ ที่มีทั้งคุณลักษณะทางวิชาการ สังคม 

บุคลิกภาพ คุณธรรม และจริยธรรม การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นการ

พัฒนาคนทั้งทางด้านทักษะด้านวิชาชีพ การท างานและความคิดสร้างสรรค์ 

ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม โดยค านึงถึงผลกระทบในด้านต่างๆ 

ของการใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย 

14. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของ

สถาบัน  

14.1   กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรนี้ที่ เปิดสอนโดยคณะ /

ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 หมวดวิชาเฉพาะ 

 หมวดวิชาเลือกเสรี 

14.2  กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนและสามารถให้

ภาควิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียนเป็น  

   วิชาศึกษาทั่วไป 

   วิชาเฉพาะ 
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   วิชาเลือกเสรี 

14.3 การบริหารจัดการ  

  การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะ

ด าเนินการโดยคณะที่เก่ียวข้อง เช่น คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ เป็นต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรของแต่ละหลักสูตรจะด าเนินการประสานงานและแจ้งไปยังคณะที่

จัดการเรียนการสอนให้ทราบล่วงหน้าถึงจ านวนนักศึกษาที่จะลงทะเบียน

เรียนในแต่ละปีการศึกษา ในส่วนของวิชาเฉพาะ จะจัดการเรียนการสอน

โดยสาขาวิชา ทั้งน้ีการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ด าเนินการตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 โดยมีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน และมี

การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 และ

มคอ. 6 ในทุกภาคการศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร

ตามแบบ มคอ.7 ทุกปีการศึกษา นอกจากน้ีทางมหาวิทยาลัยยังได้จัดให้มี

การสอบวัดความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ

นักศึกษาและส่งเสริมนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงให้สามารถพัฒนาตนเองได้

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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หมวดที ่2. ขอ้มลูเฉพาะของหลักสตูร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

วิชาคณิตศาสตร์เป็นภาษาและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการน าไป

อธิบายศาสตร์หรือปรากฏการณ์ต่างๆ ได้ชัดเจน มีหลักการที่ถูกต้องเป็นที่

ยอมรับโดยทั่วไป คณิตศาสตร์สามารถเชื่อมโยงศาสตร์หลายอย่างเข้า

ด้วยกันโดยใช้แนวคิดเชิงปรัชญา โครงสร้างนามธรรม และการให้เหตุผล

เชิงตรรกศาสตร์ จนอาจกล่าวได้ว่าคณิตศาสตร์เป็นรากฐานที่ส าคัญของ

ศาสตร์ทั้งปวง ทฤษฎีที่ส าคัญในทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 

แพทยศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์พาณิชยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ถ้าสามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์จะท าให้

ทฤษฎีเหล่าน้ันเป็นท่ียอมรับเชื่อถือและสามารถน าไปอ้างอิงได้ 

1.2 วัตถุประสงค์     เพื่อผลิตบัณฑิตที่ 

 1.  มีความรู้และความเข้าใจในเน้ือหาวิชา ทักษะ และการให้เหตุผล

อย่างถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์  

        2.  มีความสามารถในการสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อ

เชื่อมโยงและสื่อสารให้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น ในโลกได้อย่างลึกซึ้ง 

        3.  มีความสามารถน าความรู้และเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ไป

ประยุกต์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ 

        4.  มีความใฝ่รู้  ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันและสามารถท างาน

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

        5.  มีความสามารถในการสื่ อสาร และถ่ายทอดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

        6.  มีคุณธรรม จริยธรรม และส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 

2. แผนพฒันาปรบัปรงุ 

แผนการพฒันา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยทุธ ์ หลกัฐาน/ตวับง่ชี ้

มีการปรับปรุงหลักสตูร

ทุก 5 ปี 

โดยพิจารณาจาก KPI 

รวบรวมติดตามผลการ

ประเมิน QA ของ

หลักสูตรรวมทุก 5 ป ีใน

 ร้อยละของบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีที่ได้งานท า

และการประกอบอาชีพ
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แผนการพฒันา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยทุธ ์ หลกัฐาน/ตวับง่ชี ้

ที่อยู่ในการประเมิน

คุณภาพการศึกษาที่

เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

ด้านความพึงพอใจ และ

ภาวะการได้งานของ

บัณฑิต 

อิสระภายใน 1 ปี 

 ร้อยละของบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีที่ได้รับ

เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไป

ตามเกณฑ ์

 ระดับความพึงพอใจของ

นายจ้าง ผู้ประกอบการ 

และผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที ่3. ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และ

โครงสร้างของหลักสตูร 

 

1. ระบบการจดัการศึกษา  

1.1 ระบบ  

 ระบบการศึกษาตลอดปี  (ไม่น้อยกว่า ......... สัปดาห)์ 

  ระบบทวิภาค 

 ระบบหน่วยการศึกษา (Module) 

 

1.2 การจดัการศกึษาภาคฤดรูอ้น  

 มีภาคฤดูร้อน       

  ไม่มีภาคฤดูร้อน 

 

1.3 การเทยีบเคยีงหนว่ยกติในระบบทวภิาค 

  ใช้ระบบทวิภาคตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

2. การด าเนนิการหลักสตูร  

2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน 

 

     ระบบทวิภาค 

ภาคการศึกษาที่ 1 ตัง้แต่เดือน สิงหาคม ถึง ธันวาคม 

ภาคการศึกษาที่ 2 ตัง้แต่เดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม 

           ในเวลาราชการ 

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

 

2.2 คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศึกษา  

           ส าเร็จการศกึษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า    ใน

แผนการเรียนของวิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร ์  และมีคุณสมบัติอื่นที่เป็นไป

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าดว้ยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2553 

          -  เกณฑ์การรับนักศึกษาแผนก้าวหน้า  ต้องเป็นนักศึกษาสาขา

วิชาเอกคณิตศาสตรท์ี่เรียนกระบวนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปและหมวด
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วิชาแกนครบถ้วนตามแผนการศึกษาของแผนปกติในชั้นปีที่ 1 และชั้นปีท่ี 

2 และมีระดับแตม้คะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า 3.50  (จากระบบ 4 ระดับ

คะแนน)   และให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 

2558  

          - เกณฑ์การรับนักศึกษาผู้ได้รับปริญญาตรีเพื่อปริญญาที่สองของ

มหาวิทยาลัย   

            (1) แผนปกติ ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรอืวิศวกรรมศาสตร์ที่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์เพียงพอ 

            (2) แผนก้าวหน้า ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรอืวิศวกรรมศาสตร์ที่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์เพียงพอ 

และได้รับเกียรตินิยม 

1.3  ปญัหาของนกัศึกษาแรกเขา้  

       ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 

                 ความรู้ด้านคณิตศาสตร/์วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 

       การปรับตัวจากการเรียนในระดับมธัยมศึกษา  

 นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้ 

 

2.4 กลยทุธใ์นการด าเนินการเพือ่แกไ้ขปญัหา / ขอ้จ ากดัของนกัศกึษา

ในขอ้ 2.3 

   จดัสอนเสรมิเตรยีมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน 

   จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต 

เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 

   จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อท าหน้าที่สอดส่องดูแล 

ตักเตือน ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา และให้เน้นย้ าในกรณีที่นักศึกษามี

ปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ 

   จัดกจิกรรมที่เก่ียวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษา

และการดูแลนักศึกษา ได้แก่ วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบ

ผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน 

และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจ าเป็น 

 

 

2.5 แผนการรบันักศกึษาและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ป ี 
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จ านวนนักศกึษา 
ปีการศกึษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปีที่ 1 50 50 50 50 50 

ชั้นปีที่ 2 - 50 50 50 50 

ชั้นปีที่ 3 - - 50 50 50 

ชั้นปีที่ 4 - - - 50 50 

รวม 50 100 150 200 200 

คาดว่าจะส าเรจ็

การศึกษา 
- - - 50 50 
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2.6 งบประมาณตามแผน  

 1. รายงานข้อมูลงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ปี โดยจ าแนก

รายละเอียดตามหวัขอ้การเสนอตั้งงบประมาณ 

  

แผนงาน 

ปงีบประมาณ 

2559 2560 2561 

งบประมา

ณแผ่นดนิ 

งบประมาณ 

เงนิรายได ้

งบประมา

ณแผ่นดนิ 

งบประมา

ณ 

เงนิรายได ้

งบประมา

ณแผ่นดนิ 

งบประมา

ณ 

เงนิรายได ้

การเรียนการ

สอน 
295,448,

700 

56,402,30

0 

310,221

,100 

59,222,

100 

325,732,

20

0 

62,183,

50

0 

วิจัย 12,560,7

00 

11,065,30

0 

12,686,3

00 

11,618,

600 

12,813,1

00 

11,850,

900 

บริการวิชาการ

แก่สังคม 
3,131,00

0 

11,198,20

0 

3,162,30

0 

11,310,

200 

3,193,90

0 

11,423,

300 

การท านุบ ารุง

ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม

และสิ่งแวดล้อม 

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

สนับสนุน

วิชาการ 
951,700 3,010,100 961,200 3,040,2

00 

970,900 3,070,6

00 

บริหาร

มหาวิทยาลัย 
48,152,0

00 

25,919,10

0 

50,559,5

00 

27,215,

000 

53,087,5

00 

28,575,

800 

รวม 360,244,

100 

108,270,0

00 

377,590,

400 

113,114

,700 

395,797,

600 

117,848

,500 

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

 

2. ค่าใช้จ่ายต่อหัว 264,218.35 บาทตอ่คน  
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2.7 ระบบการศกึษา 

 แบบชั้นเรียน 

 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเปน็สื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอินเตอรเ์นต 

 

2.8 การเทียบโอนหนว่ยกติ กระบวนวชิาและการลงทะเบยีนเรยีนขา้ม

มหาวทิยาลยั 

1) กระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณารับโอน จะต้อง

เป็นกระบวนวิชาที่มีเน้ือหาอยู่ในระดับเดียวกันหรือมีความ

ใกล้เคียงกับกระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร

สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือเป็นกระบวนวิชาที่เป็น

ประโยชน์ต่อการเรียนของนักศึกษา และต้องได้รับความเห็นชอบ

จากคณะที่เกี่ยวข้อง 

2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณาโอนกระบวนวิชา จ านวนหน่วย

กิต  ล าดั บขั้ นของกระบวนวิช าที่ นั กศึ กษ า เรี ย นมาจาก

มหาวิทยาลัยอื่น โดยความเห็นชอบของคณะที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ี 

อาจต้องมีการพิจารณาปรับเข้าสู่ระบบล าดับขั้นตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2553 ข้อ 8 และ 9 

 

3. หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน  

3.1 หลกัสตูร  

3.1.1 จ านวนหนว่ยกติรวมตลอดหลักสูตร แผนปกติไม่น้อยกว่า  

131  หน่วยกิต และแผนก้าวหน้าไม่น้อยกว่า  143  หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสรา้งหลกัสตูร  

แผนปกต ิ

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 9 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
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- กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 หน่วยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต 

- วิชาแกน  28 หน่วยกิต 

- วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต 

 เอกบังคับ  37 หน่วยกิต 

 เอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

- วิชาโท (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

  แผนกา้วหนา้ 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 หน่วยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 107 หน่วย

กิต 

- วิชาแกน  28 หน่วยกิต 

- วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต 

 เอกบังคับ  37 หน่วยกิต 

 เอกเลือก ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 

- วิชาโท     - ไม่ม ี- 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

1.1.3 กระบวนวชิา  

แผนปกต ิ(Regular Plan) 

 
(1) หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป                 

30  หนว่ยกติ 

   General Education              30  

Credits 

1.1  กลุม่วชิาภาษาและการสือ่สาร                             

12  หนว่ยกติ 

    Language and Communication          

12  Credits 
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001101      ม.อ. 101   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1   

 3(3-0-6) 

    ENGL 101    Fundamental English 1 

001102    ม.อ. 102     ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  

  3(3-0-6) 

    ENGL 102    Fundamental English 2 

001201    ม.อ. 201     การอ่านเชิงวิเคราะห์และการ

เขียนอย่างมี 

    ประสิทธิผล     3(3-0-

6) 

    ENGL 201    Critical Reading and Effective 

Writing 

001225    ม.อ. 225     ภาษาอังกฤษในบริบท

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

      ENGL 225    English in Science and 

Technology Context 

 

1.2 กลุม่วชิามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์          9  

หนว่ยกติ 

     Humanities and Social Sciences           

9  Credits 

ให้เลือก 3 กระบวนวชิาจากกระบวนวิชาต่อไปน้ี 

Choose any 3 courses from the followings:   

  

009103    ม.บร. 103     การรู้สารสนเทศและการ

น าเสนอสารสนเทศ           3(3-0-6) 

               LS 103          Information Literacy and 

Information Presentation 

011257      ม.ปร. 257  จริยศาสตร ์    

 3(3-0-6) 
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               PHIL 257       Ethics 

011269   ม.ปร. 269      ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   3(3-0-6) 

              PHIL 269       Philosophy of Sufficiency 

Economy 

012173   ม.ศน. 173      ศาสนาเบื้องต้น   

  3(3-0-6) 

               RE 173           Descriptive Study of 

Religion 

013110   ม.จว. 110 จิตวิทยากับชีวิตประจ าวัน  

  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     กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพและ

การพัฒนาคุณภาพ 

    ชีวิต      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 กฎหมายและโลกสมยัใหม่ 

   3(3-0-6) 

              LAGE 100 Law and Modern World 
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703103   บธ.กจ. 103 การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจ

เบื้องต้น  3(3-0-6) 

              MGMT 103 Introduction to Entrepreneurship 

and Business 

751100   ศศ. 100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

  3(3-0-6) 

              ECON 100 Economics for Everyday Life 

851100   สม. 100 การสื่อสารเบือ้งต้น   

 3(3-0-6) 

              MC 100 Introduction to Communication 

 

1.3 กลุม่วชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์             

6 หนว่ยกติ 

     Science and Mathematics              

6 Credits 

201110  ว.วท. 110 คณิตศาสตร์บรูณาการ   

 3(3-0-6) 

              SC 110 Integrated Mathematical Sciences 

และให้เลือก 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปน้ี 

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 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโลก

ปัจจุบัน  3(3-0-6) 

              SC 114      Environmental Science in Today's 

World    
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205105 ว.ธณ. 105 วิทยาศาสตร์โลกและอารยธรรม 

  3(3-0-6)   GEOL 105    Earth Science 

and Civilization     

218100 ว.อณ. 100  ศาสตร์แห่งอัญมณีและเครื่องประดับ 

 3(3-0-6) 

  GEM 100 The Science of Gemstone and Jewelry

    

359202 ก.พส. 202 พืชและอาหารปลอดภัย   

 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 าอางในชีวิตประจ าวัน  

 3(3-0-6) 

  PHPS 170 Cosmetics in Everyday Life  

   

462130 ภ.บก. 130 ยาในชีวิตประจ าวัน   

 3(3-0-6) 

  PHPC 130 Medications in Everyday Life 

610114 อ.อก. 114 อาหารเพือ่สุขภาพและความงาม 

  3(3-0-6) 

  AG 114  Food for Health and Beauty 

    

801100 สถ.ส. 100  สถาปัตยกรรมในชีวิตประจ าวัน 

  3(3-0-6) 

  ARCT 100 Architecture in Everyday Life  
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951100 ศท.อ. 100 ชีวิตสมัยใหม่กับแอนนิเมชัน  

 3(3-0-6) 

  ANI 100  Modern Life and Animation  

   

953111 ศท.วว. 111 ซอฟต์แวร์ส าหรับชีวติประจ าวัน 

  3(3-0-6) 

  SE 111  Software for Everyday Life  

   

  

 1.4  กลุม่วชิาการเรยีนรูผ้า่นกจิกรรม           3 

หนว่ยกติ 

      Activities Base Courses            3 

Credits 

201191 ว.วท. 191 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม    

 2(0-6-0) 

  SC 191  Learning through Activities 

และเลือกอีก 1 กระบวนวิชาจากจากกระบวนวิชาต่อไปน้ี  

and choose any 1 course from a group of following 

learning through activity courses 

057121 ศ.ล. 121  ฟุตบอลเพื่อชีวติและการออก

ก าลังกาย  1(1-0-2) 

  EDPE 121 Football for Life and Exercise 

057122 ศ.ล. 122 ว่ายน้ าเพื่อชีวิตและการออกก าลังกาย

  1(1-0-2) 

  EDPE 122 Swimming for Life and Exercise 

057123 ศ.ล. 123  วอลเลย์บอลเพื่อชีวติและการออก

ก าลังกาย 1(1-0-2) 

             EDPE 123 Volleyball for Life and Exercise 
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057125 ศ.ล. 125 กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อชีวิตและการ

ออกก าลังกาย 1(1-0-2) 

  EDPE 125 Rhythmic Activities for Life and 

Exercise 

057126 ศ.ล. 126 บาสเกตบอลเพื่อชีวติและการออก

ก าลังกาย 1(1-0-2) 

  EDPE 126 Basketball for Life and Exercise 

057127 ศ.ล. 127 แบดมินตันเพื่อชีวิตและการออกก าลัง

กาย  1(1-0-2) 

  EDPE 127 Badminton for Life and Exercise 

057128 ศ.ล. 128 เทนนิสเพื่อชีวิตและการออกก าลังกาย

  1(1-0-2) 

  EDPE 128 Tennis for Life and Exercise 

057129 ศ.ล. 129 เทเบิลเทนนิสเพื่อชีวิตและการออก

ก าลังกาย 1(1-0-2) 

  EDPE 129 Table Tennis for Life and Exercise 

057130 ศ.ล. 130 กอล์ฟเพื่อชีวิตและการออกก 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 

หรือกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เปิดสอนเพิ่มเติมใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

or additional learning through activity subjects in Chiang 

Mai Univercity which will be open. 
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(2) หมวดวชิาเฉพาะ   ไม่นอ้ยกวา่        95 

หนว่ยกติ 

   Field of Specialization  a minimum of         

95 Credits 

2.1  วชิาแกน             28 

หนว่ยกติ 

     Core Courses            28 

Credits 

202101 ว.ชว. 101 ชีววิทยาพื้นฐาน 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 ปฏิบัติการเคม ี1     

 1(0-3-0) 

  CHEM 115 Chemistry Laboratory 1 

204101 ว.คพ. 101 คอมพิวเตอร์เบือ้งต้น   

 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 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1   

 1(0-3-0) 
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  PHYS 117 Physics Laboratory 1 

207187 ว.ฟส. 187 ฟิสิกส์ 1     

 3(3-0-6) 

  PHYS 187 Physics 1 

208263 ว.สถ. 263 สถิติเบื้องต้น    

 3(3-0-6) 

  STAT 263 Elementary Statistics 

และเลือกเรียนอีก 4 หน่วยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปน้ี  

and choose any 4 credits  from a group of followings: 

   

202102 ว.ชว. 102 ชีววิทยาพื้นฐาน 2   

 3(3-0-6) 

  BIOL 102 Basic Biology 2 

และ 202104 ว.ชว. 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2   

 1(0-3-0) 

  BIOL 104 Biology Laboratory 2 

หรือ 203113  ว.คม. 113 เคมี 2     3(3-0-

6) 

  CHEM 113 Chemistry 2 

และ 203117 ว.คม. 117 ปฏิบัติการเคม ี2   

 1(0-3-0) 

  CHEM 117 Chemistry Laboratory 2 

หรือ 207118 ว.ฟส. 118 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 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 
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2.2 วชิาเอก   ไม่นอ้ยกวา่              52 หนว่ย

กติ 

    Major   a minimum of              52 

Credits 

ในจ านวนน้ีอย่างน้อย  36  หน่วยกิต ต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 

300-400  และอย่างน้อย  18 หน่วยกิต ต้องเป็นกระบวนวิชา

ระดับ 400  ขึ้นไป 

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  วชิาเอกบงัคบั                 37 

หนว่ยกติ 

       Requirements             37 

Credits 

206211 ว.คณ. 211 แคลคูลสั 3    

 3(3-0-6) 

  MATH 211 Calculus 3 

206217 ว.คณ. 217 แนวคิดหลักมูลของคณิตศาสตร ์  

  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 
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206327   ว.คณ. 327 ทฤษฎีจ านวน 1    

 3(3-0-6) 

  MATH 327 Theory of Numbers 1 

206331 ว.คณ. 331 แคลคูลัสขั้นสูง    

 3(3-0-6) 

  MATH 331 Advanced Calculus 

206336    ว.คณ. 336 การวิเคราะหเ์ชิงจริง 1   

 3(3-0-6) 

  MATH 336 Real Analysis 1 

206341 ว.คณ. 341 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  

  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 ความน่าจะเป็น 1    

 3(3-0-6) 

  MATH 370 Probability 1 

206390 ว.คณ. 390 สัมมนาทางคณิตศาสตร ์  

 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 การค้นคว้าอิสระ    

 3(0-9-0) 

  MATH 499 Independent Study 

2.2.2 วชิาเอกเลอืก    ไมน่อ้ยกวา่       

15 หนว่ยกติ  
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         Electives     a minimum of      

15 Credits 

       โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปน้ี 

        Choose any courses from the followings: 

206207 ว.คณ. 207 เรขาคณิตวิเคราะหท์รงตัน  

 3(3-0-6) 

  MATH  207 Solid Analytic Geometry                  

         206216  ว.คณ. 216  คณิตตรรกศาสตร์เบือ้งต้น  

 3(3-0-6) 

  MATH 216  Introduction to Mathematical 

Logic     

                   206254  ว.คณ. 254 โปรแกรมส าเรจ็รูปเชิง

คณิตศาสตร ์   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 คณิตศาสตร์การเงินเเละการ

ประกันภัย  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 ทอพอโลยีเบื้องต้น    

  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 การวิเคราะหเ์ชิงเวกเตอร์   

  3(3-0-6) 

   MATH 335 Vector Analysis        

                   206342 ว.คณ. 342 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย   

 3(3-0-6) 

   MATH 342 Partial Differential Equations       

          206357  ว.คณ. 357 การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ด้วย

คอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6) 

   MATH 357 Scientific Problem Solving with the 

Computer        

          206364 ว.คณ. 364 การสร้างแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร ์

 3(3-0-6) 

   MATH 364 Mathematical Modeling         

                      206381  ว.คณ. 381 คอมบินาทอริกส์    

 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 ทอพอโลยี     

 3(3-0-6) 
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     MATH 412 Topology                                   

   206414  ว.คณ. 414 คณิตตรรกศาสตร์    

 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 การวิเคราะหเ์ชิงฟังก์ชันเบื้องต้น  

  3(3-0-6) 

    MATH 432 Introduction to Functional 

Analysis    

  206435  ว.คณ. 435 การวิเคราะหเ์ชิงจริง 2    

 3(3-0-6) 
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     MATH 435 Real Analysis 2     

  206436  ว.คณ. 436 แคลคูลัสของการแปรผันเบื้องต้น 

 3(3-0-6)       MATH 436 Introduction to 

Calculus of Variations 

  206438  ว.คณ. 438 ทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต์  

  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 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์     

 3(3-0-6) 

     MATH 446 Differential Geometry  

  206455  ว.คณ. 455 การวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข    

  3(3-0-6) 

     MATH 455 Numerical Analysis                     

  206456  ว.คณ. 456 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับสมการ

เชิงอนุพันธ์   3(3-0-6) 

     MATH 456 Numerical Method for Differential 

Equations 

  206457  ว.คณ. 457 คณิตศาสตรอ์นุพันธ์การเงิน    

 3(3-0-6)  
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     MATH 457 Mathematics of Financial 

Derivatives         

  206463  ว.คณ. 463 การหาค่าเหมาะที่สุดเชิงก าหนด   

  3(3-0-6) 

     MATH 463 Deterministic Optimization 

  206464  ว.คณ. 464 ทฤษฎีควบคุมเชิงคณิตศาสตรเ์บื้องต้น  

  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 ทฤษฎีความน่าจะเปน็ 2    

  3(3-0-6) 

     MATH 470 Probability Theory 2               

  206471  ว.คณ. 471 คณิตศาสตร์ประกันภัยเบื้องต้น   

  3(3-0-6) 

     MATH 471 Introduction to Actuarial 

Mathematics        

  206476  ว.คณ. 476 ทฤษฎีเกม     

 3(3-0-6) 

     MATH 476 Game Theory  

  206481  ว.คณ. 481 ทฤษฎีกราฟ     

 3(3-0-6) 

     MATH 481 Graph Theory                                                 
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  และกระบวนวิชาอื่นระดับ 300-400 ที่เปิดสอนเพิ่มเตมิใน

สาขาวิชา  

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

offered in the future. 

   

2.3  วชิาโท (ถา้ม)ี               ไม่นอ้ยกวา่                 15 

หนว่ยกติ 

      Minor (if any)   a minimum of         15 

Credits 

      นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนวิชาโท

ในสาขาใดก็ได้ที่เปิดสอนตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรื่อง วิชาโทท่ีเปิดสอนส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย เชียงใหม ่

ไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่

ปรึกษาวิชาเอก 

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) หมวดวชิาเลอืกเสร ี                      ไมน่อ้ยกวา่               

6 หนว่ยกติ 

     Free Electives            a minimum of                  6  

Credits 

             เลือกเรียนกระบวนวิชาใด ๆ นอกเหนือจากวิชาเอกและวิชาโท 

(ถ้าม)ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

                   At least 6 credits of elective courses, taken outside the 

major field and minor field  

                   (if any), are required. 
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 จ านวนหนว่ยกติรวมตลอดหลกัสตูร    ไม่นอ้ยกวา่      
131  หนว่ยกติ 

         Total:                       a minimum of                
131  Credits   

 

แผนกา้วหนา้ (Honors Plan) 

 
(1) หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป               

       30  หนว่ยกติ 

   General Education                30  

Credits 

1.1  กลุม่วชิาภาษาและการสือ่สาร                             

12  หนว่ยกติ 

    Language and Communication          

12  Credits 

001101       ม.อ. 101     ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1   

 3(3-0-6) 

     ENGL 101    Fundamental English 1 

001102       ม.อ. 102     ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2   

 3(3-0-6) 

     ENGL 102    Fundamental English 2 

001201       ม.อ. 201     การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียน

อย่าง 

    มีประสิทธิผล    

 3(3-0-6) 

     ENGL 201    Critical Reading and Effective 

Writing 

001225     ม.อ. 225     ภาษาอังกฤษในบริบทวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
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       ENGL 225   English in Science and 

Technology Context 

 

1.2 กลุม่วชิามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์          9  

หนว่ยกติ 

     Humanities and Social Sciences           

9  Credits 

ให้เลือก 3 กระบวนวชิาจากกระบวนวิชาต่อไปน้ี 

Choose any 3 courses from the followings:   

  

009103     ม.บร. 103    การรู้สารสนเทศและการน าเสนอ

สารสนเทศ           3(3-0-6) 

               LS 103         Information Literacy and 

Information Presentation 

011257      ม.ปร. 257    จริยศาสตร ์    

 3(3-0-6) 

               PHIL 257       Ethics 

011269  ม.ปร. 269      ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   3(3-0-6) 

             PHIL 269       Philosophy of Sufficiency 

Economy 

012173  ม.ศน. 173      ศาสนาเบื้องต้น   

  3(3-0-6) 

               RE 173           Descriptive Study of 

Religion 

013110   ม.จว. 110 จิตวิทยากับชีวิตประจ าวัน  

  3(3-0-6) 

               PHY 110 Psychology and Daily Life 
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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     กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพและ

การพัฒนาคุณภาพ 

    ชีวิต      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 กฎหมายและโลกสมยัใหม่ 

   3(3-0-6) 

               LAGE 100 Law and Modern World 

703103   บธ.กจ. 103 การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจ

เบื้องต้น  3(3-0-6) 

              MGMT 103 Introduction to Entrepreneurship 

and Business 

751100    ศศ. 100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

  3(3-0-6) 

               ECON 100 Economics for Everyday Life 

851100    สม. 100 การสื่อสารเบือ้งต้น   

 3(3-0-6) 

               MC 100 Introduction to Communication 

 

1.3 กลุม่วชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์             

6 หนว่ยกติ 
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     Science and Mathematics              

6 Credits 

201110  ว.วท. 110 คณิตศาสตร์บรูณาการ   

 3(3-0-6) 

              SC 110 Integrated Mathematical Sciences 

และให้เลือก 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปน้ี 

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 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโลก

ปัจจุบัน  3(3-0-6) 

              SC 114       Environmental Science in Today's 

World    

205105 ว.ธณ. 105 วิทยาศาสตร์โลกและอารยธรรม 

  3(3-0-6)   GEOL 105    Earth Science 

and Civilization     

218100 ว.อณ. 100  ศาสตร์แห่งอัญมณีและเครื่องประดับ 

 3(3-0-6) 

  GEM 100 The Science of Gemstone and Jewelry

    

359202 ก.พส. 202 พืชและอาหารปลอดภัย   

 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   



37 

 

 

461170 ภ.วภ. 170 เครื่องส าอางในชีวิตประจ าวัน  

 3(3-0-6) 

  PHPS 170 Cosmetics in Everyday Life  

   

462130 ภ.บก. 130 ยาในชีวิตประจ าวัน   

 3(3-0-6) 

  PHPC 130 Medications in Everyday Life 

610114 อ.อก. 114 อาหารเพือ่สุขภาพและความงาม 

  3(3-0-6) 

  AG 114  Food for Health and Beauty 

    

801100 สถ.ส. 100  สถาปัตยกรรมในชีวิตประจ าวัน 

  3(3-0-6) 

  ARCT 100 Architecture in Everyday Life  

   

951100 ศท.อ. 100 ชีวิตสมัยใหม่กับแอนนิเมชัน  

 3(3-0-6) 

  ANI 100  Modern Life and Animation  

   

953111 ศท.วว. 111 ซอฟต์แวร์ส าหรับชีวติประจ าวัน 

  3(3-0-6) 

  SE 111  Software for Everyday Life  

   

  

 

 1.4  กลุม่วชิาการเรยีนรูผ้า่นกจิกรรม           3 

หนว่ยกติ 

      Activities Base Courses            3 

Credits 
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201191 ว.วท. 191 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม    

 2(0-6-0) 

  SC 191  Learning through Activities 

และเลือกอีก 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปน้ี  

and choose any 1 course from a group of following 

learning through activity courses 

057121 ศ.ล. 121  ฟุตบอลเพื่อชีวติและการออก

ก าลังกาย  1(1-0-2) 

  EDPE 121 Football for Life and Exercise 

057122 ศ.ล. 122 ว่ายน้ าเพื่อชีวิตและการออกก าลังกาย

  1(1-0-2) 

  EDPE 122 Swimming for Life and Exercise 

057123 ศ.ล. 123  วอลเลย์บอลเพื่อชีวติและการออก

ก าลังกาย 1(1-0-2) 

             EDPE 123 Volleyball for Life and Exercise 

057125 ศ.ล. 125 กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อชีวิตและการ

ออกก าลังกาย 1(1-0-2) 

  EDPE 125 Rhythmic Activities for Life and 

Exercise 

057126 ศ.ล. 126 บาสเกตบอลเพื่อชีวติและการออก

ก าลังกาย 1(1-0-2) 

  EDPE 126 Basketball for Life and Exercise 

057127 ศ.ล. 127 แบดมินตันเพื่อชีวิตและการออกก าลัง

กาย  1(1-0-2) 

  EDPE 127 Badminton for Life and Exercise 

057128 ศ.ล. 128 เทนนิสเพื่อชีวิตและการออกก าลังกาย

  1(1-0-2)   EDPE 128 Tennis for Life and 

Exercise 
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057129 ศ.ล. 129 เทเบิลเทนนิสเพื่อชีวิตและการออก

ก าลังกาย 1(1-0-2) 

  EDPE 129 Table Tennis for Life and Exercise 

057130 ศ.ล. 130 กอล์ฟเพื่อชีวิตและการออกก 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 

หรือกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เปิดสอนเพิ่มเติมใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

Or additional learning through activity subjects in Chiang 

Mai Univercity which will be open. 

(2) หมวดวชิาเฉพาะ   ไม่นอ้ยกวา่        

107 หนว่ยกติ 

   Field of Specialization  a minimum of         

107 Credits 

2.1  วชิาแกน             28 

หนว่ยกติ 

     Core Courses            28 

Credits 

202101 ว.ชว. 101 ชีววิทยาพื้นฐาน 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 
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203115 ว.คม. 115 ปฏิบัติการเคม ี1     

 1(0-3-0) 

  CHEM 115 Chemistry Laboratory 1 

204101 ว.คพ. 101 คอมพิวเตอร์เบือ้งต้น   

 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 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 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 สถิติเบื้องต้น    

 3(3-0-6) 

  STAT 263 Elementary Statistics 

และเลือกเรียนอีก 4 หน่วยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปน้ี  

and choose any 4 credits  from a group of followings: 

   

202102 ว.ชว. 102 ชีววิทยาพื้นฐาน 2   

 3(3-0-6) 

  BIOL 102 Basic Biology 2 

และ 202104 ว.ชว. 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2    

 1(0-3-0) 

  BIOL 104 Biology Laboratory 2 
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หรือ 203113  ว.คม. 113 เคมี 2     

 3(3-0-6) 

  CHEM 113 Chemistry 2 

และ 203117 ว.คม. 117 ปฏิบัติการเคม ี2    

 1(0-3-0) 

  CHEM 117 Chemistry Laboratory 2 

หรือ 207118 ว.ฟส. 118 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 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 วชิาเอก   ไม่นอ้ยกวา่         79 หนว่ย

กติ 

    Major   a minimum of         79 

Credits 

ในจ านวนน้ีอย่างน้อย  58  หน่วยกิต ต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 

300 ขึ้นไป  และอย่างน้อย  30 หน่วยกิต ต้องเป็นกระบวนวิชา

ระดับ 400  ขึ้นไป และอย่างน้อย  12 หน่วยกิต ต้องเป็นกระบวน

วิชาระดับ 700  ขึ้นไป 

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  วชิาเอกบงัคบั              37 

หนว่ยกติ 

       Requirements             37 

Credits 
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206211 ว.คณ. 211 แคลคูลสั 3    

 3(3-0-6) 

  MATH 211 Calculus 3 

206217 ว.คณ. 217 แนวคิดหลักมูลของคณิตศาสตร ์  

  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 แคลคูลัสขั้นสูง    

 3(3-0-6) 

  MATH 331 Advanced Calculus 

206336    ว.คณ. 336 การวิเคราะหเ์ชิงจริง 1   

 3(3-0-6) 

  MATH 336 Real Analysis 1 

206341 ว.คณ. 341 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  

  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 ความน่าจะเป็น 1    

 3(3-0-6) 
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  MATH 370 Probability 1 

206390 ว.คณ. 390 สัมมนาทางคณิตศาสตร ์  

 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 การค้นคว้าอิสระ    

 3(0-9-0) 

  MATH 499 Independent Study 

2.2.2 วชิาเอกเลอืก    ไมน่อ้ยกวา่       

42 หนว่ยกติ  

         Electives     a minimum of      

42 Credits 

       เลือกอย่างน้อย 12 หน่วยกิตจากกระบวนวิชาระดับ

บัณฑิตศึกษาต่อไปน้ี 

       Choose at least 12 credits from the following 

graduate courses : 

         206713  ว.คณ.713 ทอพอโลยี     

 3(3-0-6) 

           MATH 713 Topology 

         206720  ว.คณ.720 พีชคณิต     

 3(3-0-6) 

  MATH 720 Algebra 

206731   ว.คณ.731 การวิเคราะหเ์ชิงจริง 1    

 3(3-0-6) 

            MATH 731 Real Analysis 1 

         206734   ว.คณ.734 การวิเคราะหเ์ชิงฟังก์ชัน   

  3(3-0-6) 

  MATH 734 Functional Analysis 
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         206743   ว.คณ.743 ทฤษฎีสมการเชิงอนุพันธ์   

  3(3-0-6) 

  MATH 743 Theory of Differential Equations 

         219731    ว.คป.731 การวิเคราะห์ประยุกต์    

 3(3-0-6) 

  AMTH 731 Applied Analysis 

         219741    ว.คป.741 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย    

 3(3-0-6) 

  AMTH 741 Partial Differential Equation 

         219753   ว.คป.753 การวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข    

 3(3-0-6) 

  AMTH 753 Numerical Analysis 

       และเลือกอย่างน้อย 30 หน่วยกิต จากกระบวนวิชาระดับ

ปริญญาตรีต่อไปน้ี 

        and choose at least 30 credits  from the following 

undergraduate courses : 

206207 ว.คณ. 207 เรขาคณิตวิเคราะหท์รงตัน  

 3(3-0-6) 

  MATH  207 Solid Analytic Geometry                  

         206216  ว.คณ. 216  คณิตตรรกศาสตร์เบือ้งต้น  

 3(3-0-6) 

  MATH 216  Introduction to Mathematical 

Logic     

                   206254  ว.คณ. 254 โปรแกรมส าเรจ็รูปเชิง

คณิตศาสตร ์   3(2-2-5) 

   MATH 254 Mathematical Program Package      

         206281 ว.คณ. 281 คณิตศาสตรด์ิสครตี   

 3(3-0-6) 

                                MATH 281 Discrete Mathematics 
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         206300  ว.คณ. 300 คณิตศาสตร์การเงินเเละการ

ประกันภัย  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 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 การวิเคราะหเ์ชิงเวกเตอร์   

  3(3-0-6) 

   MATH 335 Vector Analysis        

                   206342 ว.คณ. 342 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย   

 3(3-0-6) 

   MATH 342 Partial Differential Equations       

          206357  ว.คณ. 357 การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ด้วย

คอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6) 

   MATH 357 Scientific Problem Solving with the 

Computer        

          206364 ว.คณ. 364 การสร้างแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร ์

 3(3-0-6) 

   MATH 364 Mathematical Modeling         
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                    206381  ว.คณ. 381 คอมบินาทอริกส์    

 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 ทอพอโลยี     

 3(3-0-6) 

     MATH 412 Topology                                   

   206414  ว.คณ. 414 คณิตตรรกศาสตร์    

 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 
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  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 การวิเคราะหเ์ชิงฟังก์ชันเบื้องต้น  

  3(3-0-6) 

    MATH 432 Introduction to Functional 

Analysis    

  206435  ว.คณ. 435 การวิเคราะหเ์ชิงจริง 2    

 3(3-0-6) 

     MATH 435 Real Analysis 2     

  206436  ว.คณ. 436 แคลคูลัสของการแปรผันเบื้องต้น 

 3(3-0-6)       MATH 436 Introduction to 

Calculus of Variations 

  206438  ว.คณ. 438 ทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต์  

  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 
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  206446  ว.คณ. 446 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์     

 3(3-0-6) 

     MATH 446 Differential Geometry  

  206455  ว.คณ. 455 การวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข    

  3(3-0-6) 

     MATH 455 Numerical Analysis                     

  206456  ว.คณ. 456 วิธีเชิงตัวเลขส าหรับสมการเชิง

อนุพันธ์    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 การหาค่าเหมาะที่สุดเชิงก าหนด   

  3(3-0-6) 

     MATH 463 Deterministic Optimization 

  206464  ว.คณ. 464 ทฤษฎีควบคุมเชิงคณิตศาสตรเ์บื้องต้น  

  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                         
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  206470  ว.คณ. 470 ทฤษฎีความน่าจะเปน็ 2    

  3(3-0-6) 

     MATH 470 Probability Theory 2               

  206471  ว.คณ. 471 คณิตศาสตร์ประกันภัยเบื้องต้น   

  3(3-0-6) 

   MATH 471 Introduction to Actuarial Mathematics        

  206476  ว.คณ. 476 ทฤษฎีเกม    

 3(3-0-6) 

    MATH 476 Game Theory                          

  206481  ว.คณ. 481 ทฤษฎีกราฟ     

 3(3-0-6) 

     MATH 481 Graph Theory               

  และกระบวนวิชาอื่นระดับ 300-400 ทีเ่ปิดสอนเพิ่มเตมิใน

สาขาวิชา  

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

offered in the future. 

                                   

2.3  วชิาโท          

 (ไมม่)ี                

      Minor          (none)

  

(3) หมวดวชิาเลอืกเสร ี                      ไมน่อ้ยกวา่               

6  หนว่ยกติ 

     Free Electives            a minimum of                  6  

Credits 

                   เลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ นอกเหนือจากวิชาเอก ไม่น้อย

กว่า 6 หน่วยกิต 

                        At least 6 credits of elective courses, taken outside 

the major field, are required. 
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              จ านวนหนว่ยกติรวมตลอดหลกัสตูร    ไม่นอ้ยกวา่      
143  หนว่ยกติ 

         Total:                       a minimum of                
143  Credits   
                                        
หมายเหต ุความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 

รหัสกระบวนวิชาที่ใช้ก าหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก ดังต่อไปน้ี 

1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง คณะ และภาควิชา/สาขาวิชา ที่

กระบวนวิชานั้นสังกัด 

2. เลข 3 ตัวท้าย จ าแนกได้ดังนี้ 

1) เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึง ระดับของกระบวนวิชา 

“1” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปีที่ 1 

“2” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปีที่ 2 

“3” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปีที่ 3 

“4” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปีที่ 4 

“7” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 

2) เลขตัวกลาง (หลักสบิ) แสดงถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

3) เลขตัวท้าย (หลักหน่วย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมู่ของ

สาขาวิชา 

 

 

3.1.4   แสดงแผนการศกึษา 

               แผนการศึกษา : แผนปกต ิ/ แผนกา้วหนา้ 

ชั้นปทีี ่1 

ภาคการศกึษาที ่1         หนว่ย

กติ 

001101    ม.อ. 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1    

 3(3-0-6) 

ENGL 101 Fundamental English 1 
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201110  ว.วท. 110 คณิตศาสตร์บรูณาการ    

 3(3-0-6)  SC 110  Integrated Mathematical 

Sciences 

202101    ว.ชว. 101 ชีววิทยาพื้นฐาน 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 ปฏิบัติการเคม ี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  

หนว่ยกติ 

ภาคการศกึษาที ่2         หนว่ย

กติ 

001102  ม.อ. 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2    

 3(3-0-6) 

ENGL 102 Fundamental English 2 

204101   ว.คพ. 101 คอมพิวเตอร์เบือ้งต้น    

 3(2-2-5) 

 CS 101  Introduction to Computer 

206112   ว.คณ. 112 แคลคูลัส 2                

3(3-0-6)      MATH 112 Calculus 2 
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206217  ว.คณ.217 แนวคิดหลักมูลของคณิตศาสตร์  

            3(3-0-6)   

  MATH 217 Fundamental Concepts of Mathematics 

207117   ว.ฟส.117 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 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  

หนว่ยกติ 

                แผนการศึกษา : แผนปกต ิ/ แผนกา้วหนา้ 

ชั้นปทีี ่2 

 

ภาคการศกึษาที ่1         หนว่ย

กติ 

001201    ม.อ. 201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมี

ประสิทธิผล  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 การวิเคราะหเ์ชิงจริง 1    

  3(3-0-6)     
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  MATH 336 Real Analysis 1 

208263  ว.สถ. 263 สถิติเบื้องต้น     

  3(3-0-6)   

   STAT 263 Elementary Statistics 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                          

3 หน่วยกิต  

Humanities and Social Sciences 

                   รวม  18  

หนว่ยกติ 
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แผนการศึกษา : แผนปกต ิ/ แผนกา้วหนา้ 

ชั้นปทีี ่2 

 

ภาคการศกึษาที ่2         หนว่ย

กติ 

001225  ม.อ. 225 ภาษาอังกฤษในบริบทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  3(3-0-6)     ENGL 225 English in Science and 

Technology Context 

206331  ว.คณ. 331 แคลคูลัสขั้นสูง     

 3(3-0-6)    MATH 331 Advanced Calculus 

206341  ว.คณ. 341 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ   

  3(3-0-6)    MATH 341 Ordinary Differential 

Equations 

202102  ว.ชว. 102 ชีววิทยาพื้นฐาน 2    

 3(3-0-6)   

BIOL 102 Basic Biology 2 

และ 202104  ว.ชว.104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2    

 1(0-3-0)   BIOL 104 Biology Laboratory 2 

หรือ 203113  ว.คม. 113 เคมี 2      

 3(3-0-6)     CHEM 113 Chemistry 2   

  

และ 203117  ว.คม. 117 ปฏิบัติการเคม ี2          

 1(0-3-0)   CHEM 117  Chemistry Laboratory 2 

หรือ 207118  ว.ฟส. 118 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 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 
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              

           3 หน่วยกิต 

Humanities and Social Sciences 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์              

           3 หน่วยกิต  

Science and Mathematics 

                   รวม  19  

หนว่ยกติ 
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แผนการศึกษา : แผนปกต ิ/ แผนกา้วหนา้ 

ชั้นปทีี ่3 

แผนปกต ิ แผนกา้วหนา้ 

ภาคการศกึษาที ่1 

206321  ว.คณ. 321 พีชคณิต

นามธรรมเบื้องต้น                              

3(3-0-6)   

            MATH 321 Introduction to 

Abstract Algebra 

206355  ว.คณ. 355 วิธีเชิงตวัเลข               

3(3-0-6)   

  MATH 355  Numerical 

Method 

206370 ว.คณ. 370  ความน่าจะเป็น 1

     3(3-0-6) 

            MATH 370   Probability 1 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       

3  หน่วยกิต  

Humanities and Social Sciences 

กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม              

1  หน่วยกิต 

Activities Base Course 

วิชาเอกเลือกหรือวิชาโท              

6  หน่วยกิต 

Major Elective or Minor  

                                             รวม  

19  หนว่ยกติ 

ภาคการศกึษาที ่1 

206321  ว.คณ. 321 พีชคณิต

นามธรรมเบื้องต้น                               

3(3-0-6)   

            MATH 321 Introduction to 

Abstract Algebra 

206355  ว.คณ. 355 วิธีเชิงตวัเลข                 

3(3-0-6)   

  MATH 355  Numerical 

Method 

206370 ว.คณ. 370  ความน่าจะเป็น 1

      3(3-0-6) 

            MATH 370   Probability 1 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        

3  หน่วยกิต  

Humanities and Social Sciences 

กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม               

1  หน่วยกิต 

Activities Base Course 

วิชาเอกเลือก (ระดับปริญญาตรี)               

6  หน่วยกิต 

Major Elective (undergraduate level) 

                                               รวม  

19  หนว่ยกติ                           

ภาคการศกึษาที ่2 ภาคการศกึษาที ่2 
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206327   ว.คณ. 327  ทฤษฎี

จ านวน 1          3(3-0-6)     MATH 

327  Theory of Numbers 1 

206390  ว.คณ. 390  สัมมนาทาง

คณิตศาสตร ์1(1-0-2)  

            MATH 390  Seminar in 

Mathematics 

206437  ว.คณ. 437  ตัวแปร

เชิงซ้อน     3(3-0-6)    MATH 

437  Complex Variables 

201191  ว.วท. 191    การเรียนรู้ผ่าน

กิจกรรม  2(0-6-0) 

SC 191   Learning through 

Activities 

วิชาเอกเลือกหรือวิชาโท              

6  หน่วยกิต 

Major Elective or Minor  

วิชาเลือกเสร ี               

3  หน่วยกิต  

Free Electives 

                รวม  18  

หนว่ยกติ 

206327  ว.คณ. 327  ทฤษฎจี านวน 

1             3(3-0-6)    MATH 327  

Theory of Numbers 1 

206390  ว.คณ. 390  สัมมนาทาง

คณิตศาสตร ์ 1(1-0-2)  

            MATH 390  Seminar in 

Mathematics 

206437  ว.คณ. 437  ตัวแปร

เชิงซ้อน      3(3-0-6)    MATH 

437  Complex Variables 

201191   ว.วท. 191   การเรียนรู้ผ่าน

กิจกรรม   2(0-6-0) 

SC 191   Learning through Activities 

วิชาเอกเลือก (ระดับปริญญาตรี)       9  

หน่วยกิต 

Major Elective  (undergraduate 

level) 

วิชาเลือกเสร ี                 

3  หน่วยกิต  

Free Electives 

                 รวม  21  

หนว่ยกติ 

 

แผนการศึกษา 

ชั้นปทีี ่4 

 

แผนปกต ิ แผนกา้วหนา้ 
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ภาคการศกึษาที ่1 

206499  ว.คณ. 499  การค้นคว้า

อิสระ        3(0-9-0)      

             MATH 499 

Independent Study 

วิชาเอกเลือกหรือวิชาโท                         

9 หน่วยกิต 

Major Elective or Minor 

                                              

 

                                              รวม  

12 หนว่ยกติ 

ภาคการศกึษาที ่1 

206499  ว.คณ. 499  การค้นคว้า

อิสระ       3(0-9-0)    

             MATH 499 

Independent Study 

วิชาเอกเลือก (ระดับบัณฑิตศึกษา)           

9  หน่วยกิต 

Major Elective (graduate level)        

วิชาเอกเลือก (ระดับปริญญาตรี)             

3  หน่วยกิต 

Major Elective (undergraduate 

level)                       

                                          รวม   15  

หนว่ยกติ                                      

ภาคการศกึษาที ่2 

วิชาเอกเลือกหรือวิชาโท                        

9  หน่วยกิต 

Major Elective or Minor 

วิชาเลือกเสร ี                                      

3  หน่วยกิต 

Free Electives 

 

 

                                            รวม   

12 หนว่ยกติ 

ภาคการศกึษาที ่2 

วิชาเอกเลือก (ระดับบัณฑิตศึกษา)           

3  หน่วยกิต 

Major Elective (graduate level) 

วิชาเอกเลือก  (ระดบัปริญญาตรี)           

12  หน่วยกิต 

Major Elective (undergraduate 

level)                       

วิชาเลือกเสร ี                                     

3  หน่วยกิต 

Free Electives 

                                            รวม  

18 หนว่ยกติ 

 

3.1.5 ค าอธบิายลกัษณะกระบวนวชิา  
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ระบุไว้ในภาคผนวก
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3.2 ชือ่ ต าแหนง่และคณุวฒุขิองอาจารย ์ 

3.2.1 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร / อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร / 

อาจารยป์ระจ า 

ที ่
ชือ่-นามสกลุ 

 

คณุวฒุกิารศกึษา, 

สถาบนัทีส่ าเรจ็การศกึษา 

(ปทีีส่ าเรจ็การศกึษา) 

ภาระงานสอน/สปัดาห์ ผลงาน

วชิากา

ร

ยอ้นหลั

ง 5 ป ี

ปจัจบุนั 

เมือ่

ปรบัปรงุ

หลกัสตูร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

1 ผศ.ดร.ณัฐกร   

            สุคันธ

มาลา * 

(3 5012 0074 

2xxx) 

Ph.D. (Mathematics), 

University of Alabama, 

USA., 2003 

M.A. (Mathematics), 

University of Alabama, 

USA., 1998 

วท.บ. (คณติศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2537 

18 - 18 - 4 

2 ผศ.ดร.ธรีนุช  

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), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2537     

18 - 18 - 1 

3 ผศ.ดร.มรกต   

               เก็บ

เจริญ * 

Ph.D. (Mathematics & 

Computer Science)  

18 - 18 - 2 
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ที ่
ชือ่-นามสกลุ 

 

คณุวฒุกิารศกึษา, 

สถาบนัทีส่ าเรจ็การศกึษา 

(ปทีีส่ าเรจ็การศกึษา) 

ภาระงานสอน/สปัดาห์ ผลงาน

วชิากา

ร

ยอ้นหลั

ง 5 ป ี

ปจัจบุนั 

เมือ่

ปรบัปรงุ

หลกัสตูร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

(3 5101 0042 

4xxx) 

Colorado School of 

Mines, USA, 2003 

วท.บ.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2538 

4 ผศ.ดร.สมลกัษณ ์

อุตุด ี* 

(3 5201 0005 

8xxx) 

วท.ด.(คณิตศาสตร์), 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย

, 2548 

วท.ม.(คณิตศาสตร์), 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย

, 2543 

วท.บ.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2540 

9 13.

5 

9 13.

5 

1 

5 อ.ดร.ธีรนชุ  สืบ

เจริญ* 

(3 5203 0031 

1xxx) 

ปร.ด. (คณติศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 

2552 

วท.ม. (คณติศาสตร์

ประยกุต์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2547  

วท.บ. (คณติศาสตร์) 

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  

2545 

9 13.

5 

9 13.

5 

1 
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ที ่
ชือ่-นามสกลุ 

 

คณุวฒุกิารศกึษา, 

สถาบนัทีส่ าเรจ็การศกึษา 

(ปทีีส่ าเรจ็การศกึษา) 

ภาระงานสอน/สปัดาห์ ผลงาน

วชิากา

ร

ยอ้นหลั

ง 5 ป ี

ปจัจบุนั 

เมือ่

ปรบัปรงุ

หลกัสตูร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

6 อ.ดร.กมลวรรณ   

                 ก่อ

เจริญ 

 (3 1407 0011 

4xxx) 

ปร.ด.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 

2552 

วท.ม.(คณิตศาสตร์

ประยกุต์), 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 

2545 

วท.บ.(คณิตศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2536  

18 - 18 - 1 

7 อ.ดร.กฤษฎา   

                 สัง

ขนันท ์

(1 5299 0011 

3xxx) 

 

วท.ด.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2557 

วท.ม.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2553  

วท.บ.(คณิตศาสตร์), มหา

วิทยลัยเชยีงใหม,่ 2551 

18 - 9 13.

5 

5 

8 ผศ.ดร.กัญญุตา   

                ภูช่ินา

พันธุ ์

(3 6302 0005 

6xxx) 

วท.ด.(คณิตศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนาร,ี 2552 

วท.ม. (คณติศาสตร์

ประยกุต์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  

2544 

9 13.

5 

9 13.

5 

4 
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ที ่
ชือ่-นามสกลุ 

 

คณุวฒุกิารศกึษา, 

สถาบนัทีส่ าเรจ็การศกึษา 

(ปทีีส่ าเรจ็การศกึษา) 

ภาระงานสอน/สปัดาห์ ผลงาน

วชิากา

ร

ยอ้นหลั

ง 5 ป ี

ปจัจบุนั 

เมือ่

ปรบัปรงุ

หลกัสตูร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

วท.บ.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2542 

9 รศ.ดร.จูลิน  ลิ

คะสิร ิ

(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.(คณิตศาสตร์

ประยกุต์),   

มหาวิทยาลัยมหิดล, 

2537  

วท.บ.(คณิตศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2535 

9 13.

5 

9 13.

5 

7 

1

0 
อ.ดร.ชยัพร  ตั้ง

ทอง 

(3 1307 0006 

6xxx) 

ปร.ด.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 

2551 

วท.บ.(คณิตศาสตร์), 

18 - 18 - 4 
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ที ่
ชือ่-นามสกลุ 

 

คณุวฒุกิารศกึษา, 

สถาบนัทีส่ าเรจ็การศกึษา 

(ปทีีส่ าเรจ็การศกึษา) 

ภาระงานสอน/สปัดาห์ ผลงาน

วชิากา

ร

ยอ้นหลั

ง 5 ป ี

ปจัจบุนั 

เมือ่

ปรบัปรงุ

หลกัสตูร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2538 

1

1 

ผศ.ดร.เฉลิมพล   

                   

บุญปก 

(5 5712 0003 

2xxx) 

วท.ด.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2551 

วท.ม.(คณิตศาสตร์

ประยกุต์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2548 

วท.บ.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ

นทร,์   2544 

18 - 18 - 4 

1

2 

อ.ดร.ณัฐพล   

           พลอย

มะกล่ 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 

1

3 

ผศ.ดร.ธงชัย  

          ด ารงโภค
ปร.ด.(คณิตศาสตร์), 18 - 18 - 4 
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ที ่
ชือ่-นามสกลุ 

 

คณุวฒุกิารศกึษา, 

สถาบนัทีส่ าเรจ็การศกึษา 

(ปทีีส่ าเรจ็การศกึษา) 

ภาระงานสอน/สปัดาห์ ผลงาน

วชิากา

ร

ยอ้นหลั

ง 5 ป ี

ปจัจบุนั 

เมือ่

ปรบัปรงุ

หลกัสตูร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

ภัณฑ ์

(3 1012 0169 

6xxx) 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546 

วท.บ.(คณิตศาสตร์

ประยกุต)์ เกยีรตินิยม

อันดับสอง,  มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ, 2538 

1

4 

ผศ.ดร.ธนะศกัดิ ์ 

        หมวก

ทองหลาง 

(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 

1

5 

ผศ.ดร.ธเนศร ์  

          โรจน์ศิ

รพิศาล 

(3 1104 0097 

2xxx) 

Ph.D. (Applied 

Mathematics),  

University of Colorado 

Boulder, USA., 2007 

M.S. (Applied 

Mathematics),  

University of Colorado 

Boulder, USA., 2004 

9 13.

5 

9 13.

5 

9 
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ที ่
ชือ่-นามสกลุ 

 

คณุวฒุกิารศกึษา, 

สถาบนัทีส่ าเรจ็การศกึษา 

(ปทีีส่ าเรจ็การศกึษา) 

ภาระงานสอน/สปัดาห์ ผลงาน

วชิากา

ร

ยอ้นหลั

ง 5 ป ี

ปจัจบุนั 

เมือ่

ปรบัปรงุ

หลกัสตูร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

M.S. (Mathematics),  

Oregon State 

University, USA., 2001 

วท.บ.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยมหิดล,  

2540 

1

6 

อ.ดร.นราวด ี ณ 

น่าน 

(1 5799 0014 

7xxx) 

ปร.ด.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2557 

วท.บ.(คณิตศาสตร์), 

เกียรตินิยมอันดับสอง, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2552 

18 - 18 - 5 

1

7 

อ.ดร.นที  

ทองศิร ิ

(3 5099 0014 

2xxx) 0) 

Ph.D. (Computing), 

University of Bath, 

UK., 2001 

วท.บ.(คณิตศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  

2538 

18 - 18 - 2 

1

8 

ผศ.ดร.บัญชา  

             ปัญญา

นาค 

(3 6302 0039 

0xxx) 

วท.ด.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2549 

กศ.บ.(คณติศาสตร์) 

เกียรตินิยมอันดับสอง,  

9 13.

5 

9 13.

5 

17 



67 

 

 

ที ่
ชือ่-นามสกลุ 

 

คณุวฒุกิารศกึษา, 

สถาบนัทีส่ าเรจ็การศกึษา 

(ปทีีส่ าเรจ็การศกึษา) 

ภาระงานสอน/สปัดาห์ ผลงาน

วชิากา

ร

ยอ้นหลั

ง 5 ป ี

ปจัจบุนั 

เมือ่

ปรบัปรงุ

หลกัสตูร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

มหาวิทยาลัยนเรศวร,  

2545 

1

9 

อ.ดร.ปรียานชุ  

               โหน

แหยม 

(3 8501 0021 

4xxx) 

วท.ด. (คณติศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2555 

ป.บัณฑิต (การสอน), 

มหาวิทยาลัยบรูพา, 

2550 

วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, 

มหาวิทยาลัยบรูพา, 

2549 

18 - 9 13.

5 

4 

2

0 

ผศ.ดร.

ปรารถนา  

                   ใจ

ผ่อง 

(3 5703 0023 

5xxx) 

Ph.D. (Mathematics), 

University of Illinois at 

Urbana, USA., 2011 

วท.ม.(คณิตศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2545 

ศษ.บ.(คณิตศาสตร)์,  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2543 

9 13.

5 

9 13.

5 

2 

2

1 

อ.ดร.ปิยฉตัร   

             ศรี

ประทกัษ ์

(1 6001 0001 

Ph.D. (Mathematics), 

Simon Fraser 

University, Canada, 

18 - 18 - 3 
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ที ่
ชือ่-นามสกลุ 

 

คณุวฒุกิารศกึษา, 

สถาบนัทีส่ าเรจ็การศกึษา 

(ปทีีส่ าเรจ็การศกึษา) 

ภาระงานสอน/สปัดาห์ ผลงาน

วชิากา

ร

ยอ้นหลั

ง 5 ป ี

ปจัจบุนั 

เมือ่

ปรบัปรงุ

หลกัสตูร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

6xxx) 2558 

M. Math 

(Combinatorics & 

Optimization), 

University of Waterloo, 

Canada, 2552 

วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย

, 2548 

2

2 

รศ.ดร.ปิยะพงศ์  

                  

เนียมทรัพย ์ 

(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) 

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง,   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2534 

9 13.

5 

9 13.

5 

31 

2

3 

อ.ดร.ภรณัย ู 

จันทร 

 (3 5099 0014 

วท.ด.(คณิตศาสตร์), 

จุฬาลงกรณ ์

มหาวิทยาลัย, 2558 

18 - 18 - 2 
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ที ่
ชือ่-นามสกลุ 

 

คณุวฒุกิารศกึษา, 

สถาบนัทีส่ าเรจ็การศกึษา 

(ปทีีส่ าเรจ็การศกึษา) 

ภาระงานสอน/สปัดาห์ ผลงาน

วชิากา

ร

ยอ้นหลั

ง 5 ป ี

ปจัจบุนั 

เมือ่

ปรบัปรงุ

หลกัสตูร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

1xxx) วท.ม.(คณิตศาสตร์), 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย

, 2550 

วท.บ.(คณิตศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2547   

2

4 

ผศ.ดร.ภกัดี   

            เจริญ

สวรรค ์

(4 6498 0000 

1xxx) 

ปร.ด.(คณิตศาสตร)์, 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552 

วท.ม.(คณิตศาสตร)์,   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

, 2544 

วท.บ.(คณิตศาสตร)์, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2541 

18 - 18 - 10 

2

5 

อ.ดร.ภาคภมูิ   

            เพ็ชร

ประดับ 

(4 5104 0000 

2xxx) 

Ph.D. (Mathematics), 

University of Bath, 

UK., 2011 

M.Sc. (Mathematics), 

University of 

Cambridge, UK., 2007 

B.Sc. (Mathematics), 

University of Leeds, 

UK., 2006 

18 - 18 - 1 

2 ผศ.ดร.รุจริา   

               อุ่น

ปร.ด.(คณิตศาสตร์) 18 - 18 - 5 
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ที ่
ชือ่-นามสกลุ 

 

คณุวฒุกิารศกึษา, 

สถาบนัทีส่ าเรจ็การศกึษา 

(ปทีีส่ าเรจ็การศกึษา) 

ภาระงานสอน/สปัดาห์ ผลงาน

วชิากา

ร

ยอ้นหลั

ง 5 ป ี

ปจัจบุนั 

เมือ่

ปรบัปรงุ

หลกัสตูร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

6 เจริญ 

(3 5101 0131  

0xxx) 

มหาวิทยาลัยมหิดล,  

2545 

วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

เกียรตินิยมอันดับสอง,  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  

2538 

2

7 

ผศ.ดร.วรพงศ ์                    

              

ฟูปินวงศ์ 

(3 5299 0033 

3xxx) 

วท.ด.(คณิตศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2553     

วท.บ.(คณิตศาสตร)์ 

เกียรตินิยมอันดับสอง, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2548    

18 - 18 - 3 

2

8 

อ.ดร.วรรณศิร ิ  

              วรรณ

สิทธ์ิ 

(3 5308 0034 

1xxx) 

วท.ด.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2555 

วท.ม.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2551  

วท.บ.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2548 

18 - 18 - 3 

2

9 

ผศ.ดร.วา

รุนันท์   

              อินถา

วท.ด. (คณติศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

18 - 18 - 4 

8
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ที ่
ชือ่-นามสกลุ 

 

คณุวฒุกิารศกึษา, 

สถาบนัทีส่ าเรจ็การศกึษา 

(ปทีีส่ าเรจ็การศกึษา) 

ภาระงานสอน/สปัดาห์ ผลงาน

วชิากา

ร

ยอ้นหลั

ง 5 ป ี

ปจัจบุนั 

เมือ่

ปรบัปรงุ

หลกัสตูร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

ก้อน 

(3 5802 000 

1xxx) 

 

2553 

วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง,  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2548    

3

0 

อ.ดร.ศุภลกัษณ์  

โพธิ 

(3 5101 0092 

2xxx) 

Ph.D. (Mathematics) 

University of Seville, 

Spain, 2011 

M.S. (Mathematics) 

University of Seville, 

Spain, 2009 

วท.ม.(คณิตศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2547 

วท.บ.(คณิตศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2543  

9 13.

5 

9 13.

5 

2 

3

1 

ผศ.ดร.สมชาย   

                   ศรี

ยาบ 

(3 5101 0061 

5xxx) 

)3 5101  

ปร.ด.( คณติศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยมหิดล, 

2552 

วท.ม.(คณิตศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยมหิดล, 

2547  

วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

9 13.

5 

9 13.

5 

2 
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ที ่
ชือ่-นามสกลุ 

 

คณุวฒุกิารศกึษา, 

สถาบนัทีส่ าเรจ็การศกึษา 

(ปทีีส่ าเรจ็การศกึษา) 

ภาระงานสอน/สปัดาห์ ผลงาน

วชิากา

ร

ยอ้นหลั

ง 5 ป ี

ปจัจบุนั 

เมือ่

ปรบัปรงุ

หลกัสตูร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง,  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2544  

3

2 

ผศ.ดร.สมภพ  

มูลชยั 

(3 5607 0024 

9xxx) 

ปร.ด.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548 

วท.บ.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2541 

18 - 18 - 3 

3

3 

รศ.ดร.สรศักดิ์   

               ลี้

รัตนาวล ี

 (3 5099 0083 

6xxx) 

Dr. rer. Nat. (Algebra), 

University of Potsdam, 

Germany, 2002 

วท.ม.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2532 

วท.บ.(คณิตศาสตร-์

ศึกษาศาสตร์)  

เกียรตินิยมอับดับสอง, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2524 

9 13.

5 

9 13.

5 

11 

3

4 

อ.ดร.สันต ิ ทา

เสนา 

(3 5705 0121 

3xxx) 

Ph.D. (Mathematics), 

Cornell University, 

USA., 2011 

M.S. (Mathematics), 

New Mexico State 

9 13.

5 

9 13.

5 

6 
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ที ่
ชือ่-นามสกลุ 

 

คณุวฒุกิารศกึษา, 

สถาบนัทีส่ าเรจ็การศกึษา 

(ปทีีส่ าเรจ็การศกึษา) 

ภาระงานสอน/สปัดาห์ ผลงาน

วชิากา

ร

ยอ้นหลั

ง 5 ป ี

ปจัจบุนั 

เมือ่

ปรบัปรงุ

หลกัสตูร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

University, USA., 2006 

วท.บ. (คณติศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2546 

3

5 

ผศ.ดร.สายัญ  

ปันมา 

(3 5704 0049 

5xxx)2) 

วท.ด.(คณิตศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2550 

วท.ม.(คณิตศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2547  

ศษ.บ.(คณิตศาสตร)์,  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2545 

9 13.

5 

9 13.

5 

4 

3

6 

ศ.ดร.สุเทพ  

สวนใต ้

(3 6401 0081 

4xxx) 

วท.ด.(คณิตศาสตร์), 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย

, 2536 

วท.ม.(คณิตศาสตร์), 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย

, 2528 

วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์

วิโรฒน,์ 2526 

9 13.

5 

9 13.

5 

57 

3

7 

ผศ.ดร.หทยัรตัน์   

           ยิ่งทวี

สิทธิกุล 

วท.ด.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

18 - 18 - 3 
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ที ่
ชือ่-นามสกลุ 

 

คณุวฒุกิารศกึษา, 

สถาบนัทีส่ าเรจ็การศกึษา 

(ปทีีส่ าเรจ็การศกึษา) 

ภาระงานสอน/สปัดาห์ ผลงาน

วชิากา

ร

ยอ้นหลั

ง 5 ป ี

ปจัจบุนั 

เมือ่

ปรบัปรงุ

หลกัสตูร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

(3 5599 0006 

5xxx) 

2553 

วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 

2548 

3

8 

ผศ.ดร.อรรถพล   

                 แก้ว

ขาว 

(3 2006 0053 

4xxx) 

)3   

วท.ด.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2548 

กศ.บ.(คณิตศาสตร)์, 

มหาวิทยาลัยบรูพา, 

2543  

9 13.

5 

9 13.

5 

5 

3

9 

อ.ดร.อัญชล ี  

                เข็ม

เพ็ชร ์

(3 2507 0007 

1xxx) 

Ph.D. (Mathematics), 

Iowa State University, 

USA., 2012 

M.S. (Mathematics), 

Iowa State University, 

USA., 2008 

วท.บ. (คณติศาสตร์), 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย

, 2548 

18 - 9 13.

5 

1 

4

0 

อ.ดร.ณัฐวัชร์  

สนธิชัย 

(3 5099 0140 

6xxx) 

Ph.D. (Mécanique), 

Université Montpellier 

II, France, 2010 

วท.ม.(คณิตศาสตร์

ประยกุต์),   

18 - 18 - - 
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ที ่
ชือ่-นามสกลุ 

 

คณุวฒุกิารศกึษา, 

สถาบนัทีส่ าเรจ็การศกึษา 

(ปทีีส่ าเรจ็การศกึษา) 

ภาระงานสอน/สปัดาห์ ผลงาน

วชิากา

ร

ยอ้นหลั

ง 5 ป ี

ปจัจบุนั 

เมือ่

ปรบัปรงุ

หลกัสตูร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 

2548  

วท.บ.(คณิตศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2545 

4

1 

อ.ดร.ธนดล   

           ชาวบ้าน

เกาะ 

(3 1504 0024 

1xxx) 

Ph.D.(Mathematics), 

University of 

Nottingham, UK., 2012 

วท.ม.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2548  

วท.บ.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 

2546 

18 - 18 - - 

4

2 

รศ.ดร.ปฤษณา   

                กลับ

อุดม 

(3 1504 0018 

6xxx) 

()  

Dr. rer. Nat. (Algebra), 

University of Potsdam, 

Germany, 2008 

วท.ม. (คณติศาสตร์), 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย

,  2527 

วท.บ.(คณิตศาสตร ์-

ศึกษาศาสตร์)  

เกียรตินิยม อันดับสอง,  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2524  

18 - 18 - - 
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ที ่
ชือ่-นามสกลุ 

 

คณุวฒุกิารศกึษา, 

สถาบนัทีส่ าเรจ็การศกึษา 

(ปทีีส่ าเรจ็การศกึษา) 

ภาระงานสอน/สปัดาห์ ผลงาน

วชิากา

ร

ยอ้นหลั

ง 5 ป ี

ปจัจบุนั 

เมือ่

ปรบัปรงุ

หลกัสตูร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

4

3 

อ.ดร.เป็นหญิง   

                โรจ

นกุล 

(1 5799 0011 

5xxx) 

Ph.D. (Mathematics), 

Royal Holloway, 

University of London, 

UK., 2013 

วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2551 

9 13.

5 

9 13.

5 

- 

4

4 

อ.ดร.วชัรีพันธุ ์  

             อติพล

รัตน ์

(3 5201 0093 

6xxx) 

Ph.D. (Mathematics),  

University at Buffalo, 

USA., 2558   

วท.ม.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2551  

วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2549 

18 - 18 - - 

4

5 

อ.ดร.สุปรีดี  

แดงสกลุ 

(3 1006 0187 

7xxx) 

 

Ph.D. in Geometry 

and Topology, 

University of 

Edinburgh, 2016 

วท.ม. (คณติศาสตร์), 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย

18 - 18 - - 
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ที ่
ชือ่-นามสกลุ 

 

คณุวฒุกิารศกึษา, 

สถาบนัทีส่ าเรจ็การศกึษา 

(ปทีีส่ าเรจ็การศกึษา) 

ภาระงานสอน/สปัดาห์ ผลงาน

วชิากา

ร

ยอ้นหลั

ง 5 ป ี

ปจัจบุนั 

เมือ่

ปรบัปรงุ

หลกัสตูร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

, 2551 

วท.บ. (คณติศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต

ร,์ 2546 

4

6 

อ.ดร.อตชิาต  

             เกตตะ

พันธ์ุ 

(3 5401 0101 

2xxx) 

วท.ด.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2555 

M.A. (Mathematics), 

University of California 

at Santa Cruz, USA., 

2000 

วท.บ.(คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2540 

18 - 18 - - 

4

7 

อ.ดร.เอกชัย  

ทวินันท์ 

(3 4511 0027 

3xxx) 

 

Ph.D. (Mathematics), 

Karlsruhe Institute of 

Technology, Germany, 

2015 

M.Sc. (Mathematics), 

Karlsruhe Institute of 

Technology, Germany, 

2010 

วศ.บ. (คอมพิวเตอร์), 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย

18 - 18 - - 
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ที ่
ชือ่-นามสกลุ 

 

คณุวฒุกิารศกึษา, 

สถาบนัทีส่ าเรจ็การศกึษา 

(ปทีีส่ าเรจ็การศกึษา) 

ภาระงานสอน/สปัดาห์ ผลงาน

วชิากา

ร

ยอ้นหลั

ง 5 ป ี

ปจัจบุนั 

เมือ่

ปรบัปรงุ

หลกัสตูร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

, 2546 

 

หมายเหต ุ  *  หมายถงึ  อาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

     ล าดับที่   1 – 39  เป็นอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

         ล าดับที่  40 – 47  เป็นอาจารย์ประจ า 

 

3.2.2 อาจารยพ์เิศษ  - ไม่มี –    

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม     –-ไม่มี -- 

5. ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรอืงานวจิยั 

5.1 ค าอธบิายโดยยอ่  

    การศึกษากระบวนวิชาการค้นคว้าอิสระ 206499 เป็น

การศึกษาอย่างเข้มข้นในหัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ทั้งเชงิทฤษฎี

และประยุกต์  ที่นักศึกษาสนใจท าและอยู่ในความสนใจของอาจารย์

ที่ปรึกษา    โดยนักศึกษาเป็นผู้เสนอหัวข้อ โครงงานวิจัยแต่ละชิ้น

ต้องได้รับการเขียนเป็นรายงาน ท าโปสเตอร์และผ่านการน าเสนอ

แบบปากเปล่า   

5.2 ผลการเรยีนรู ้ 

  1. ผลการเรยีนรูด้า้นคณุธรรม จรยิธรรม 

1) มีระเบียบวินัย  

 2. ผลการเรยีนรูด้า้นความรู ้

  1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีที่ทางด้านวิทยาศาสตร์และ

หรือคณิตศาสตร ์

  2) มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่จะน ามาอธิบายหลักการ

และทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ 
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  3) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 

  

3. ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะทางปญัญา 

1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผลตาม

หลักการและวิธีการทาง 

    วิทยาศาสตร ์

2) น าความรู้ทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับ

สถานการณ์ต่างๆได้อย่าง 

    ถูกต้องและเหมาะสม 

  3) มีความใฝรู่้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก

แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทีห่ลาก 

                      หลายได้อย่างถูกต้องและเพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์

นวัตกรรม 

 
 4. ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความ

รบัผดิชอบ 

  1)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 

 5. ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และ

การใชเ้ทคโนโลย ี

        สารสนเทศ 

  1)  มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น 

เพื่อการค้นคว้าได้อย่าง  

                    เหมาะสมและจ าเป็น  

                
5.3 ชว่งเวลา  

ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4 

5.4 จ านวนหนว่ยกติ  

 3 หน่วยกิต 

5.5 การเตรยีมการ  

  ภาควิชาจัดส ารวจแนวทางและหัวข้อการท าวิจัยของคณาจารย์

เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบและใช้เป็น 
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ข้อมูลประกอบการตดัสินใจ   รวมทั้งแต่งตั้งคณะท างานเพื่อก าหนด

แนวทางและแนวปฏิบัติในการเลือก และเสนอหัวข้อโครงงานวิจัยที่ตรง

กับความสนใจและความถนัดของนักศึกษา โดยภาควิชาได้จดัท าฐาน 

ข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อหรือโครงงานวิจัยที่ได้มีการศึกษาแล้วทุกปี

การศึกษาบนเว็บไซต์ของภาควิชาเพื่อ 

ให้นักศึกษาสามารถสืบค้นแบบออนไลน์ได้ 

 

5.6 กระบวนการประเมนิผล  

 นักศึกษาจะต้องเสนอผลงานความก้าวหน้าโครงงานวิจัย แบบ

บรรยายอย่างน้อย 1 ครั้ง ในวันและเวลาที่ภาควิชาก าหนด 

 ภาควิชาแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 2 คน คือ อาจารย์ที่

ปรึกษา และกรรมการอย่างน้อย 1 คน ที่เลือกจากวันที่เสนอ

ผลงานความก้าวหน้า เพื่อด าเนินการสอบและประเมินผลการ

น าเสนอแบบปากเปล่าโดยนักศึกษา   

 นักศึกษาจะต้องสอบประมวลผลความรู้ โดยท าการสอบกับ

กรรมการ ภายในวันและเวลาที่ภาควิชาก าหนด 

 นักศึกษาจะต้องส่งรปูเล่มฉบับสมบูรณ์ ทีล่งนามรับรองโดย

อาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการสอบ พรอ้มทั้งส่งโปสเตอร ์

 เกณฑ์การประเมินผลจะพิจารณาจากเอกสารรายงานผลการศึกษา

โครงงานวิจัย    การน าเสนอและการตอบค าถาม ซึ่งต้องมีคณุภาพ

เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ 

 



81 

 

 

หมวดที ่4. ผลการเรยีนรูแ้ละกลยทุธก์ารสอนและการ

ประเมนิผล 

 

1. การพฒันาคณุลักษณะพเิศษของนักศกึษา  

คณุลักษณะพเิศษ กลยทุธ์การสอนหรอืกจิกรรม

นักศึกษา 

มีบุคลิกภาพที่ดี มีการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ

เทคนิคการเจรจาสือ่สาร  เทคนิคใน

การสมัครงาน  การมีจิตอาสา การ

บ าเพ็ญประโยชน์  การท างาน

ร่วมกับผู้อื่น และมีการสอดแทรก

เรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม ใน

กิจกรรม  

มีภาวะผู้น า ความรับผิดชอบ และมี

ระเบียบวินัย 

- มีกระบวนวิชาที่ให้นักศึกษาได้ฝึก

การท างานเป็นกลุ่ม รู้จักรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งจะสร้างภาวะ

ผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 

- มีการจดักิจกรรมทีม่อบหมายให้

นักศึกษาเป็นผู้ประสานงาน เพื่อฝึก

ให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ มี

ภาวะผู้น า 

- มีกติกาที่จะสร้างความมีระเบียบ

วินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรง

เวลาและอย่างสม่ าเสมอ การมีสว่น

ร่วมในชั้นเรียน มีความกล้าในการ

ซักถามและแสดงความคิดเห็น 

ด้านคุณธรรมและจรยิธรรม มีการฝึกฝนให้มีความซื่อสัตย์ต่อ

ตนเองและสังคม โดยการไม่ทุจริต

ในการเรียนและการสอบ และการ

อ้างอิงผลงานทางวิชาการ  

 

2. การพฒันาผลการเรยีนรูใ้นแตล่ะดา้น 
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2.1 หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 

2.1.1  คณุธรรม จรยิธรรม 

2.1.1.1  ผลการเรยีนรูด้า้นคณุธรรม จรยิธรรม  

นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับ

ผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนใน

แต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เก่ียวกับสิ่งต่อไปน้ีทั้ง 4 ข้อ เพื่อให้

นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่

ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบตัิด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย 6 

ข้อตามที่ระบุไว้ 

1)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์

สุจริต มจีรรยาบรรณทาง 

    วิชาการและวิชาชีพ 

2)  มีวินัย ตรงตอ่เวลา และความรบัผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ 

     ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและ

สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ 

     ความส าคัญ 

4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเหน็ของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน

คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น 

     มนุษย์ 

5)  มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

6)  ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 

2.1.1.2 กลยทุธก์ารสอนทีใ่ชพ้ฒันาการเรยีนรูด้า้นคณุธรรม 

จรยิธรรม  

1)  ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพือ่ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบ

วินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน 

    ให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 

2)  การท าตวัให้เป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ผู้สอน เช่น การเข้า

สอนให้ตรงเวลา เปน็ต้น 
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3)  การฝึกนักศึกษาให้มีความรับผดิชอบในหน้าท่ีที่ไดัรับมอบหมาย   

และการพัฒนาทักษะในการ 

     แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกรณีที่ท างานเป็นกลุ่ม 

4)  การปลูกฝังให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์    โดยต้องไม่ทุจรติใน

การสอบหรือไม่ลอกการบ้าน  

5)  การสอดแทรกเรื่องคุณธรรม  จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา   

รวมทั้งมีการจดักิจกรรม 

     ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  เช่น  การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี    

ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม  

     เสียสละ 

2.1.1.3 กลยทุธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นคณุธรรม จรยิธรรม  

1)  ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา และการส่งรายงานตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนด 

2)  ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงในการเข้าร่วม

กิจกรรมของนักศึกษา  

3)  ประเมินจากความสุจรติในการสอบและการส่งการบ้าน 

4)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย  

2.1.2 ความรู ้

2.1.2.1 ผลการเรยีนรูด้า้นความรู ้ 

นักศึกษาต้องมีความรู้เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ และช่วย

พัฒนาสังคม ประเทศ โดยมาตรฐานของการเรียนรู้ต้องครอบคลุมสิ่ง

ต่อไปน้ี 

 1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญใน

เนื้อหาที่ศึกษา 

 2. สามารถวิเคราะหป์ัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้

เครื่องมอืที่เหมาะสมกับการ  

              แก้ไขปัญหา 

 3. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนว

กว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อ 

              ให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ  

 4. สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษาในศาสตร์ของตน กับความรู้

ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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 5. เข้าใจและเห็นคณุค่าของตนเอง ผู้อืน่ สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ

ธรรมชาต ิ

2.1.2.2  กลยทุธก์ารสอนทีใ่ชพ้ฒันาการเรยีนรูด้า้นความรู ้ 

           ใช้วิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 

1) ให้นักศึกษามีความเข้าใจในหลักการคิดเชิงคณิตศาสตร์   มกีาร

ฝึกทักษะทางการพิสูจน์  

โดยการมอบหมายให้ส่งการบ้านหรือการท ารายงาน  

2) การฝึกให้นักศึกษารู้จักค้นคว้า คิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง   และ

สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ 

อย่างมีประสิทธภิาพผ่านกระบวนวิชาสัมมนาและการค้นคว้า

อิสระ 

3)  การจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้พิเศษเฉพาะเรื่อง    โดย

คณาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญที่มี 

     ประสบการณต์รง 

2.1.2.3 กลยทุธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นความรู้ 

 การทดสอบมาตรฐานการเรียนรู้ดังกล่าว      สามารถท าได้

โดยการทดสอบจากข้อสอบ และผลการศึกษาวิชาค้นคว้าอิสระ  หรือ

ผลงานกลุ่มของแต่ละรายวิชาตลอดระยะเวลาท่ีนักศึกษาเรียนอยู่ใน

หลักสูตร ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของ

นักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ 
  1) การทดสอบย่อย 

  2) การสอบกลางภาคและสอบปลายภาคการศึกษา 

  3) การบ้านหรือการเขียนรายงาน 

  4) การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

  5) ผลการรายงานในกระบวนวิชาสัมมนาหรือกระบวนวิชาการ

ค้นคว้าอิสระ 

  6) การเข้าชั้นเรียนสม่ าเสมอ 

2.1.3 ทักษะทางปัญญา 

2.1.3.1 ผลการเรยีนรูด้า้นทักษะทางปัญญา 

นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาทักษะด้านการคิด วิเคราะห์และ

แก้ไขปัญหา  โดยเน้นการคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตขุอง

ปัญหา เพื่อให้นักศึกษาสามารถพึ่งตนเองได้ในชีวิตจริง ผลการ 

เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาแบ่งตามลักษณะได้ดังน้ี 
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1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ 

2) สามารถสืบค้น  รวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห ์และสรุปประเด็น

ปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไข 

   ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

  3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้

อย่างเหมาะสม 

  4) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 

2.1.3.2 กลยทุธก์ารสอนทีใ่ชใ้นการพฒันาการเรยีนรูด้า้นทกัษะ

ทางปัญญา  

1) การน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนในหัวข้อที่ไม่มีอยู่ใน

เนื้อหาแต่มีความเกี่ยวข้องกับ 

   ความรู้ที่ได้รับในรายวิชา 

2) การอภิปรายกลุ่ม โดยมีการถามตอบระหว่างอาจารย์ผู้สอน

และนักศึกษา 

3) การมอบหมายงานให้นักศึกษาได้ฝึกค้นคว้าเพิ่มเติมจากชั้น

เรียน 

2.1.3.3 กลยทุธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นทักษะทางปัญญา    

1)  การประเมินจากการเขียนรายงาน 

2)  การประเมินจากการตอบค าถามของนักศึกษาระหว่างการ

รายงานแบบปากเปล่า  

    และการอภิปรายกลุ่ม 

3)  การประเมินจากการน าเสนอผลการศึกษาวิชาค้นคว้าอิสระ

หรือสัมมนา 

2.1.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ 

2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ

ความสามารถ 

        ในการรับผิดชอบ 

หลังส าเรจ็การศึกษา นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพ

และมักจะตอ้งเกี่ยวข้องกับบุคคลหลากหลายแบบ จึงจ าเป็น

อย่างย่ิงที่นักศึกษาต้องเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ดังน้ันใน

ระหว่างการศึกษานักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาให้มี

คุณลักษณะต่าง ๆ ดงัน้ี 
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1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย

ทั้งภาษาไทย   และภาษา 

อังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่

เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดง 

ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของ

กลุ่ม 

3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและ

ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4)   มีจิตอาสาและส านึกสาฑารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ

สังคมไทยและสังคมโลก 

2.1.4.2 กลยทุธก์ารสอนทีใ่ชใ้นการพัฒนาการเรยีนรูด้า้นทกัษะ

ความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ  

    ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมใหม้ีการท างานเป็นกลุ่ม 

การท างานที่ต้องประสาน 

งานกับผู้อื่นข้ามหลักสูตร   หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์บุคคลอื่น   หรือผูม้ีประสบการณ์  โดยมีความ

คาดหวังในผลการเรยีนรู้ด้านทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างตัว  

บุคคล   และความสามารถในการรับผิดชอบ ดังน้ี 

1)  สามารถท างานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

2)  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

3)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่

ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

4)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคล

ทั่วไป 

5)  มีภาวะผู้น า 

2.1.4.3 กลยทุธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นทักษะความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล และความรบัผดิชอบ   

      ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาใน

การน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียนและสังเกตจากพฤติกรรมที่

แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ   
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2.1.5 ทักษะในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้  

          เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นท่ีมีอยู่ในปัจจุบันต่อการ

ท างานที่เกี่ยวกับการใช้ 

   สารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม 

          2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ 

หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ 

             ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

          3) สามารถสือ่สารอย่างมีประสิทธภิาพทั้งปากเปล่าและการ

เขียน เลือกใช้รูปแบบ 

              ของสือ่การน าเสนออย่างเหมาะสม 
2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะใน

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

      จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้

วิเคราะหส์ถานการณ์จ าลองและสถานการณ์เสมอืนจริง และน าเสนอ

การแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี

สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

2.1.5.3 กลยทุธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นทักษะในการวเิคราะห์

เชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   

     ประเมินจากความสามารถอธบิายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการ

เลือกใช้วิธีการ หรือเครื่องมือต่างๆ  การอภิปราย กรณีศึกษา

ต่างๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 

 

2.2 หมวดวชิาเฉพาะ 

 สาขาคณิตศาสตร์ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านที่สอดคล้อง

กับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติของสาขาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร ์ดังน้ี 

2.2.1  คณุธรรม จรยิธรรม 

2.2.1.1  ผลการเรยีนรูด้า้นคณุธรรม จรยิธรรม  
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1) มีความซื่อสตัยสุจริต  

2) มีระเบียบวินัย  

3) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัตติามจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ้ื่น  

5) มีจิตสาธารณะ 

2.2.1.2 กลยทุธก์ารสอนทีใ่ชพ้ฒันาการเรยีนรูด้า้นคณุธรรม 

จรยิธรรม  

1)  ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพือ่ปลกูฝังให้นักศึกษามีระเบียบ

วินัย โดยเน้นการเข้าชั้น 

    เรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 

2)  การท าตวัให้เป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ผู้สอน เช่น การเข้า

สอนให้ตรงเวลา เปน็ต้น 

3)  การฝึกนักศึกษาให้มีความรับผดิชอบในหน้าท่ีที่ไดัรับมอบหมาย   

และการพัฒนาทักษะ 

    ในการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกรณีที่ท างานเป็นกลุ่ม 

4)  การปลูกฝังให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่ทุจริตในการ

สอบหรือไม่ลอกการบ้าน  

5)  การสอดแทรกเรือ่งคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 

รวมทั้งมีการจดักิจกรรม 

     ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท า

ประโยชน์แก่ส่วนรวม  

     เสียสละ 

2.2.1.3 กลยทุธก์ารประเมนิผลการเรยีนรู้ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม  

1)  ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา และการส่งรายงานตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนด 

2)  ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงในการเข้าร่วม

กิจกรรมของนักศึกษา  

3)  ประเมินจากความสุจรติในการสอบและการส่งการบ้าน 

4)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย  
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2.2.2 ความรู ้

2.2.2.1 ผลการเรยีนรูด้า้นความรู ้ 

1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านคณิตศาสตร์ 

2) มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่จะนำมาอธิบายหลักการและ

ทฤษฎี ในศาสตร์เฉพาะ 

3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่

โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้าน  

    วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

4) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจำวนั 

2.2.2.2 กลยทุธก์ารสอนทีใ่ชพ้ฒันาการเรยีนรูด้า้นความรู ้ 

ใช้วิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 

1)  การฝึกทักษะทางการพิสูจน์ โดยการมอบหมายให้ส่งการบ้าน

หรือการท ารายงาน  

2)  การฝึกให้นักศึกษารู้จักค้นคว้า คิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง และ

สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ 

    อย่างมีประสิทธภิาพผ่านกระบวนวิชาสัมมนาและการค้นคว้าอิสระ 

3)  การจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้พิเศษเฉพาะเรื่องโดย

คณาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญที่มี 

     ประสบการณต์รง 

2.2.2.3 กลยทุธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นความรู้ 

   การทดสอบมาตรฐานการเรียนรู้ดังกล่าว     สามารถท าได้

โดยการทดสอบจากข้อสอบ และผลการค้นคว้าอิสระ หรือผลงานกลุ่ม

ของแต่ละรายวิชาตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาเรียนอยู่ในหลักสูตร 

ประเมินจากผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาใน

ด้านต่างๆ คือ 
  1) การทดสอบย่อย 

  2) การสอบกลางภาคและสอบปลายภาคการศึกษา 

  3) การบ้านหรือการเขียนรายงาน 

  4) การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

  5) ผลการรายงานในกระบวนวิชาสัมมนาหรือกระบวนวิชาการ

ค้นคว้าอิสระ 

  6) การเข้าชั้นเรียนสม่ าเสมอ 
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2.2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.2.3.1 ผลการเรยีนรูด้า้นทักษะทางปัญญา 

1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผลตาม

หลักการและวิธีการทาง  

   คณิตศาสตร ์

2) น าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ 

ได้อย่าง ถูกต้องและ 

    เหมาะสม  

3) มีความใฝ่รู้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก

แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทีห่ลาก 

    หลายได้อย่างถูกต้องและเพื่อน าไปสูก่ารสร้างสรรค์

นวัตกรรม 

2.2.3.2 กลยทุธก์ารสอนทีใ่ชใ้นการพฒันาการเรยีนรูด้า้นทกัษะ

ทางปัญญา  

1) การน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนในหัวข้อที่ไม่มีอยู่ใน

เนื้อหาแต่มีความเกี่ยวข้อง  

    กับความรู้ที่ได้รับในรายวิชา 

2) การอภิปรายกลุ่ม โดยมีการถามตอบระหว่างอาจารย์ผู้สอน

และนักศึกษา 

3) การมอบหมายงานให้นักศึกษาได้ฝึกค้นคว้าเพิ่มเติมจากชั้น

เรียน 

2.2.3.3 กลยทุธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นทักษะทางปัญญา    

1)  การประเมินจากการเขียนรายงาน 

2)  การประเมินจากการตอบค าถามของนักศึกษาระหว่างการ

รายงานแบบปากเปล่าและ  

    การอภิปรายกลุ่ม 

3) การประเมินจากการน าเสนอผลการค้นคว้าอิสระหรือ

สัมมนา 

2.2.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ 
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2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ

ความสามารถในการ 

          รับผิดชอบ 

1) มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานรวมกับผู้อื่นในฐานะผู้นำและ

สมาชิกที่ดี  

2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและ

พัฒนางาน 

3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 

2.2.4.2 กลยทุธก์ารสอนทีใ่ชใ้นการพฒันาการเรยีนรูด้า้นทกัษะ

ความสมัพนัธร์ะหวา่ง  

           บคุคลและความรบัผดิชอบ  

       ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรม   ให้มีการท างานเป็น

กลุ่ม     การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่นข้ามหลักสูตร   

หรือตอ้งค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น   หรือผูม้ี

ประสบการณ ์   โดยมีความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ด้าน

ทักษะ      ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคล    และความสามารถ

ในการรับผิดชอบ ดงัน้ี 

1)  สามารถท างานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

2)  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

3)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่

ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่าง  

     ดี 

4)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคล

ทั่วไป 

5)  มีภาวะผู้น า 

2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะ  ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ  

           ความรับผิดชอบ   

       ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาใน

การน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียนและสังเกตจากพฤติกรรมที่

แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ   

2.2.5 ทักษะในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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2.2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้ 

            เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1)  สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพือ่การ

วิเคราะหป์ระมวลผล การแก้ 

    ปัญหาและน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

2)  มีทักษะการใช้ภาษา  เพื่อสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์   

และคณิตศาสตร์ไดอ้ย่างมี 

     ประสิทธิภาพรวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่าง

เหมาะสม 

3)  มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษ  หรือภาษาต่างประเทศอื่น   

เพื่อการค้นคว้าได้อย่าง  

     เหมาะสมและจ าเป็น  

4)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น และเก็บ

รวบรวมขอ้มูลได้อย่างมีประสิทธ ิ   

    ภาพ  และเหมาะสมกับสถานการณ์ 

2.2.5.2  กลยุทธก์ารสอนทีใ่ชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะใน

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

            การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    จัดกิจกรรมการเรยีนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้

วิเคราะหส์ถานการณ์จ าลองและสถานการณ์เสมอืนจริง และน าเสนอ

การแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี

สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

2.2.5.3 กลยทุธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นทักษะในการวเิคราะห์

เชงิตวัเลข การสือ่สาร  

           และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   

   ประเมินจากความสามารถอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการ

เลือกใช้วิธีการหรือเครื่องมือต่าง ๆ  การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่

มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กระบวนวชิา 

คณุธรรม จรยิธรรม 
ความรู ้

 

ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รบัผดิชอบ 

 

ทกัษะในการ

วเิคราะหเ์ชงิ

ตวัเลข การ

สือ่สาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

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 

00110

1 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

1 

Fundamental 

English 1 

                     

  

       

00110

2 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

2 

Fundamental 

English 2 

                     

  

       

00120 การอ่านเชิงวิเคราะห์

และการเขียนอย่างมี
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กระบวนวชิา 

คณุธรรม จรยิธรรม 
ความรู ้

 

ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รบัผดิชอบ 

 

ทกัษะในการ

วเิคราะหเ์ชงิ

ตวัเลข การ

สือ่สาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

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 

1 ประสิทธิผล 

Critical Reading 

and Effective 

Writing 

00122

5 

ภาษาอังกฤษในบริบท

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

English in Science 

and Technology 

Context 

   

  

    

   

  

    

  



      



00910 การรู้สารสนเทศและ                                 
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กระบวนวชิา 

คณุธรรม จรยิธรรม 
ความรู ้

 

ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รบัผดิชอบ 

 

ทกัษะในการ

วเิคราะหเ์ชงิ

ตวัเลข การ

สือ่สาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

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 

3 การน าเสนอ

สารสนเทศ 

Information Literacy 

and Information 

Presentation 

01125

7 

จริยศาสตร ์

Ethics 
    

  
       

  
   

  


01126

9 

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

Philosophy of 

Sufficiency 
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กระบวนวชิา 

คณุธรรม จรยิธรรม 
ความรู ้

 

ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รบัผดิชอบ 

 

ทกัษะในการ

วเิคราะหเ์ชงิ

ตวัเลข การ

สือ่สาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

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 

Economy 

01217

3 

ศาสนาเบื้องต้น 

Descriptive Study 

of Religion 

 

    

  

               

01311

0 

จิตวิทยากับ

ชีวิตประจ าวัน 

Psychology and 

Daily Life 

   

  

    



      

  

  

 

        



05010

0 

การใช้ภาษาไทย 
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กระบวนวชิา 

คณุธรรม จรยิธรรม 
ความรู ้

 

ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รบัผดิชอบ 

 

ทกัษะในการ

วเิคราะหเ์ชงิ

ตวัเลข การ

สือ่สาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

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 

Usage of the Thai 

Language 

 

05010

3 

สังคมและวัฒนธรรม

ไทย 

Thai Society and 

Culture 

 

   

    



  



  

  

  

  

  



  



05712

1 

ฟุตบอลเพื่อชีวติและ

การออกก าลังกาย 

Football for Life and 
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กระบวนวชิา 

คณุธรรม จรยิธรรม 
ความรู ้

 

ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รบัผดิชอบ 

 

ทกัษะในการ

วเิคราะหเ์ชงิ

ตวัเลข การ

สือ่สาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

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 

Exercise 

 

05712

2 

ว่ายน้ าเพื่อชีวิตและ

การออกก าลังกาย 

Swimming for Life 

and Exercise 

 

    

  

               

05712

3 

วอลเลย์บอลเพื่อชีวติ

และการออกก าลังกาย 

Volleyball for Life 

and Exercise 
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กระบวนวชิา 

คณุธรรม จรยิธรรม 
ความรู ้

 

ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รบัผดิชอบ 

 

ทกัษะในการ

วเิคราะหเ์ชงิ

ตวัเลข การ

สือ่สาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

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 

 

05712

5 

กิจกรรมเข้าจังหวะ

เพื่อชีวิตและการออก

ก าลังกาย 

Rhythmic Activities 

for Life and 

Exercise 

    

  

               

05712

6 

บาสเกตบอลเพื่อชีวติ

และการออกก าลังกาย 

Basketball for Life 

and Exercise 

    

  

               

05712 แบดมินตันเพื่อชีวิต                       
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กระบวนวชิา 

คณุธรรม จรยิธรรม 
ความรู ้

 

ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รบัผดิชอบ 

 

ทกัษะในการ

วเิคราะหเ์ชงิ

ตวัเลข การ

สือ่สาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

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 

7 และการออกก าลังกาย 

Badminton for Life 

and Exercise 

  

05712

8 

เทนนิสเพื่อชีวิตและ

การออกก าลังกาย 

Tennis for Life and 

Exercise 

 

    

  

               

05712

9 

เทเบิลเทนนิสเพื่อชีวิต

และการออกก าลังกาย 

Table Tennis for 
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กระบวนวชิา 

คณุธรรม จรยิธรรม 
ความรู ้

 

ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รบัผดิชอบ 

 

ทกัษะในการ

วเิคราะหเ์ชงิ

ตวัเลข การ

สือ่สาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

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 

Life and Exercise 

05713

0 

กอล์ฟเพื่อชีวิตและ

การออกก าลังกาย 

Golf for Life and 

Exercise 

    

  

               

05713

6 

กีฬา สุขภาพ 

สมรรถภาพและการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

Sport, Health, 

Fitness and 

Wellness 

Development 
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กระบวนวชิา 

คณุธรรม จรยิธรรม 
ความรู ้

 

ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รบัผดิชอบ 

 

ทกัษะในการ

วเิคราะหเ์ชงิ

ตวัเลข การ

สือ่สาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

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 

15410

4 

การอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

Environmental 

Conservation 

 

    

  

    

  

  

  



  



17610

0 

กฎหมายและโลก

สมัยใหม่ 

Law and Modern 

World 

   



  



    



  



    



        



    



    

20111

0 

คณิตศาสตร์บรูณา

การ 
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กระบวนวชิา 

คณุธรรม จรยิธรรม 
ความรู ้

 

ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รบัผดิชอบ 

 

ทกัษะในการ

วเิคราะหเ์ชงิ

ตวัเลข การ

สือ่สาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

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 

Integrated 

Mathematical 

Sciences 

20111

1 

โลกแห่งวิทยาศาสตร์ 

The World of 

Science 

 

  

 

  

         

  

    

20111

4 

วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อมในโลก

ปัจจุบัน 

Environmental 

Science in Today’s   



  



    



  

 

        



      





104 

 

 

กระบวนวชิา 

คณุธรรม จรยิธรรม 
ความรู ้

 

ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รบัผดิชอบ 

 

ทกัษะในการ

วเิคราะหเ์ชงิ

ตวัเลข การ

สือ่สาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

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 

World 

20119

1 

การเรียนรู้ผ่าน

กิจกรรม 

Learning Through 

Activities 

 

    

 

               

20119

2 

ดอยสุเทพศึกษา 

Doi Suthep Study 

 

    

 

               

20510

5 

วิทยาศาสตร์โลกและ

อารยธรรม 

Earth Science and   
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กระบวนวชิา 

คณุธรรม จรยิธรรม 
ความรู ้

 

ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รบัผดิชอบ 

 

ทกัษะในการ

วเิคราะหเ์ชงิ

ตวัเลข การ

สือ่สาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

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 

Civilization 

 

21810

0 

ศาสตร์แห่งอัญมณี

และเครื่องประดับ 

The Science of 

Gemstone and 

Jewelry 

 



    



    



    

 

      

    

  



35920

2 

พืชและอาหาร

ปลอดภัย 

Plant and Food 

Safety 
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กระบวนวชิา 

คณุธรรม จรยิธรรม 
ความรู ้

 

ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รบัผดิชอบ 

 

ทกัษะในการ

วเิคราะหเ์ชงิ

ตวัเลข การ

สือ่สาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

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 

 

46110

0 

สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

และความงาม 

Herbs for Health 

and Beauty 

   

    

     

  

      

  



46117

0 

เครื่องส าอางใน

ชีวิตประจ าวัน 

Cosmetics in 

Everyday Life 

 

              

46213

0 

ยาในชีวิตประจ าวัน 

Medications in 
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กระบวนวชิา 

คณุธรรม จรยิธรรม 
ความรู ้

 

ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รบัผดิชอบ 

 

ทกัษะในการ

วเิคราะหเ์ชงิ

ตวัเลข การ

สือ่สาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

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 

Everyday Life 

 

61011

4 

อาหารเพือ่สุขภาพ

และความงาม 

Food for Health and 

Beauty 

   

    

      

 

   

  

 

  



70310

3 

การเป็นผู้ประกอบการ

และธุรกิจเบื้องต้น 

Introduction to 

Entrepreneurship 

and Business 

 

        

 

      

 

  



      



  

  

  

75110 เศรษฐศาสตร์ใน                                 
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กระบวนวชิา 

คณุธรรม จรยิธรรม 
ความรู ้

 

ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รบัผดิชอบ 

 

ทกัษะในการ

วเิคราะหเ์ชงิ

ตวัเลข การ

สือ่สาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

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 

0 ชีวิตประจ าวัน 

Economics for 

Everyday Life 

 

80110

0 

สถาปัตยกรรมใน

ชีวิตประจ าวัน 

Architecture in 

Everyday Life 

 

   

    

      

  

       

85110

0 

การสื่อสารเบือ้งต้น 

Introduction to 

Communication 
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กระบวนวชิา 

คณุธรรม จรยิธรรม 
ความรู ้

 

ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รบัผดิชอบ 

 

ทกัษะในการ

วเิคราะหเ์ชงิ

ตวัเลข การ

สือ่สาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

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 

 

95110

0 

ชีวิตสมัยใหม่กับแอน

นิเมชัน 

Modern Life and 

Animation 

   

    

              

95311

1 

ซอฟต์แวร์ส าหรับ

ชีวิตประจ าวัน 

Software for 

Everyday Life 

 

   

    

            

             ความหมายของผลการเรียนรู้ในตารางเป็นไปตามการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หน้า 47-51) 

 



110 

 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กระบวนวชิา 
คณุธรรม จรยิธรรม 

ความรู ้

 

ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รบัผดิชอบ 

 

ทกัษะในการ

วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 

การสือ่สาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

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 ชีววิทยาพื้นฐาน 

1  

Basic Biology 1 

 ●    ●  ●  ●      ●    

202102 ชีววิทยาพื้นฐาน 

2 

Basic Biology 2 

 ●    ●    ●        ●  

202103   ปฏิบัติการ

ชีววิทยา 1 

Biology 

Laboratory 1    

●  ●    ●   ● ●       ●  

202104 ปฏิบัติการ

ชีววิทยา 2  
●  ●    ●   ●        ●  
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กระบวนวชิา 
คณุธรรม จรยิธรรม 

ความรู ้

 

ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รบัผดิชอบ 

 

ทกัษะในการ

วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 

การสือ่สาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

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 

Biology 

Laboratory 2  

203111 เคมี 1  

Chemistry 1 
                   

203113 เคมี 2 

Chemistry 2 
                   

203115 ปฏิบัติการเคม ี1   

Chemistry 

Laboratory 1  

                   

203117   ปฏิบัติการเคม ี2    

Chemistry 

Laboratory 2 

                   



112 

 

 

กระบวนวชิา 
คณุธรรม จรยิธรรม 

ความรู ้

 

ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รบัผดิชอบ 

 

ทกัษะในการ

วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 

การสือ่สาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

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 

204101   คอมพิวเตอร์

เบื้องต้น 

Introduction to 

Computer 

                   

206111 แคลคูลัส  1 

Calculus 1  
 O             O   O  

206112    แคลคูลัส  2                 

Calculus 2                     
 O             O   O 

 
 

206207 เรขาคณิต

วิเคราะห์ทรงตัน 

Solid Analytic 

Geometry                  

 O         O    O   O  

206211 แคลคูลัส  3    O             O   O  
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กระบวนวชิา 
คณุธรรม จรยิธรรม 

ความรู ้

 

ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รบัผดิชอบ 

 

ทกัษะในการ

วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 

การสือ่สาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

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 

Calculus 3                                  

206216 คณิต

ตรรกศาสตร์

เบื้องต้น 

Introduction to 

Mathematical 

Logic   

                 

 O         O    O   O  

206217   แนวคิดหลักมูล

ของคณิตศาสตร ์

Fundamental 

Concepts of 

Mathematics            

 O         O    O   O  
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กระบวนวชิา 
คณุธรรม จรยิธรรม 

ความรู ้

 

ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รบัผดิชอบ 

 

ทกัษะในการ

วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 

การสือ่สาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

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 

206254   โปรแกรม

ส าเร็จรูปเชิง

คณิตศาสตร ์

Mathematical 

Program 

Package           

 O             O   O  

206281    คณิตศาสตรด์ิสค

รีต 

Discrete 

Mathematics 

 O         O    O   O  

206300    คณิตศาสตร์

การเงินเเละการ

ประกันภัย 

 O         O    O    O 
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กระบวนวชิา 
คณุธรรม จรยิธรรม 

ความรู ้

 

ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รบัผดิชอบ 

 

ทกัษะในการ

วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 

การสือ่สาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

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 

Mathematics of 

Finance and 

Insurance      
206311    ทฤษฎีเซตเชิง

สัจพจน์  

Axiomatic Set 

Theory     

 O         O    O    O 

206312    ร า ก ฐ า น

เ ร ข า ค ณิ ต

เบื้องต้น  

Introduction to 

Foundation of 

Geometry            

 O         O    O  O  O 
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กระบวนวชิา 
คณุธรรม จรยิธรรม 

ความรู ้

 

ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รบัผดิชอบ 

 

ทกัษะในการ

วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 

การสือ่สาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

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 

206313    ท อ พ อ โ ล ยี

เบื้องต้น 

Introduction to 

Topology 

 

 O         O    O    O 

206321    พีชคณิต

นามธรรม

เบื้องต้น    

Introduction to 

Abstract 

Algebra    

 O         O    O    O 

206325    พีชคณิตเชิงเส้น 

Linear Algebra                         
 O         O    O   O  
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กระบวนวชิา 
คณุธรรม จรยิธรรม 

ความรู ้

 

ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รบัผดิชอบ 

 

ทกัษะในการ

วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 

การสือ่สาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

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 

206327    ทฤษฎีจ านวน 1 

Theory of 

Numbers 1                          

 O         O    O   O  

206328    ทฤษฎีของ

สมการ 

Theory of 

Equations                            

 O         O    O   O  

206331    แคลคูลัสขั้นสูง 

Advanced 

Calculus                           

 O         O    O   O  

206335    การวิเคราะหเ์ชิง

เวกเตอร ์

Vector Analysis              

 O         O    O   O  
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กระบวนวชิา 
คณุธรรม จรยิธรรม 

ความรู ้

 

ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รบัผดิชอบ 

 

ทกัษะในการ

วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 

การสือ่สาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

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 

206336    การวิเคราะหเ์ชิง

จริง 1  

Real Analysis 1   

                       

 O         O    O   O  

206341    สมการเชิง

อนุพันธ์สามัญ  

Ordinary 

Differential 

Equations                      

 O         O    O   O  

206342    สมการเชิง

อนุพันธ์ย่อย 

Partial 

Differential 

 O         O    O   O  
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กระบวนวชิา 
คณุธรรม จรยิธรรม 

ความรู ้

 

ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รบัผดิชอบ 

 

ทกัษะในการ

วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 

การสือ่สาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

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 

Equations                     

206355    วิธีเชิงตัวเลข 

Numerical 

Method                                      

 O         O    O   O  

206357    การแก้ปัญหา

ทางวิทยาศาสตร์

ด้วยคอมพิวเตอร ์

Scientific 

Problem 

Solving with 

the Computer 

 O         O    O   O  

206364    การสร้าง

แบบจ าลองเชิง
 O         O    O   O  
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กระบวนวชิา 
คณุธรรม จรยิธรรม 

ความรู ้

 

ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รบัผดิชอบ 

 

ทกัษะในการ

วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 

การสือ่สาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

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 

คณิตศาสตร ์

Mathematical 

Modeling                    

206370    ความน่าจะเป็น 1 

Probability 1      

                     

 O         O    O   O  

206381    คอมบินาทอริกส์  

Combinatorics                     
 O         O    O   O  

206390    สัมมนาทาง

คณิตศาสตร ์

Seminar in 

Mathematics              

 O         O    O     

206400    หัวข้อเลือกสรร  O         O    O   O  
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กระบวนวชิา 
คณุธรรม จรยิธรรม 

ความรู ้

 

ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รบัผดิชอบ 

 

ทกัษะในการ

วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 

การสือ่สาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

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 

ทางคณิตศาสตร ์

Selected 

Topics in 

Mathematics        

206411    รากฐาน

เรขาคณิต 

Foundation of 

Geometry 

 O         O    O  O O  

206412    ทอพอโลยี 

Topology                       
 O         O    O   O  

206414    ค ณิ ต

ตรรกศาสตร์  

Mathematical 

 O         O    O   O  
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กระบวนวชิา 
คณุธรรม จรยิธรรม 

ความรู ้

 

ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รบัผดิชอบ 

 

ทกัษะในการ

วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 

การสือ่สาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

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 

Logic                       

206421    พีชคณิต

นามธรรม 

Abstract 

Algebra      

                

 O         O    O   O  

206423    เวฟเลทส ์

Wavelets                                 
 O         O    O   O  

206425    สังกัปของ

พีชคณิต

นามธรรม 

Concepts of 

Abstract 

 O         O    O   O  
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กระบวนวชิา 
คณุธรรม จรยิธรรม 

ความรู ้

 

ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รบัผดิชอบ 

 

ทกัษะในการ

วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 

การสือ่สาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

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 

Algebra 

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    การวิเคราะหเ์ชิง

ฟังก์ชันเบื้องต้น  

Introduction to 

 O         O    O   O  
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กระบวนวชิา 
คณุธรรม จรยิธรรม 

ความรู ้

 

ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รบัผดิชอบ 

 

ทกัษะในการ

วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 

การสือ่สาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

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 

Functional 

Analysis     

206435    การวิเคราะหเ์ชิง

จริง 2 

Real Analysis 2    

           

 O         O    O   O  

206436    แคลคูลัสของการ

แปรผันเบื้องต้น 

Introduction to 

Calculus of 

Variations 

 O         O    O   O  

206437    ตัวแปรเชิงซ้อน 

Complex 
 O         O    O   O  
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กระบวนวชิา 
คณุธรรม จรยิธรรม 

ความรู ้

 

ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รบัผดิชอบ 

 

ทกัษะในการ

วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 

การสือ่สาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

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 

Variables                          

206438    ทฤษฎีจุดตรึงและ

การประยุกต์  

Fixed Point 

Theory and 

Applications       

 O         O    O   O  

206441    ส ม ก า ร เ ชิ ง

อ นุพั นธ์ ไม่ เชิ ง

เส้น  

Nonlinear 

Differential 

Equations      

 O         O    O   O  

206445    การแปลงฟูเรียร์  O         O    O   O  
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กระบวนวชิา 
คณุธรรม จรยิธรรม 

ความรู ้

 

ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รบัผดิชอบ 

 

ทกัษะในการ

วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 

การสือ่สาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

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 

และลาปลาซ 

Fourier and 

Laplace 

Transformation 

206446    เรขาคณิตเชิง

อนุพันธ์ 

Differential 

Geometry                 

 O         O    O   O  

206455    การวิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข 

Numerical 

Analysis    

                  

 O         O    O   O  
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กระบวนวชิา 
คณุธรรม จรยิธรรม 

ความรู ้

 

ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รบัผดิชอบ 

 

ทกัษะในการ

วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 

การสือ่สาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

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    ระเบียบวิธีเชิง

ตัวเลขส าหรับ

สมการเชิง

อนุพันธ์ 

Numerical 

Method for 

Differential 

Equations 

 O          O    O   O  

206457    คณิตศาสตร์

อนุพันธ์การเงิน  

Mathematics of 

Financial 

Derivatives      

 O         O    O   O  



128 

 

 

กระบวนวชิา 
คณุธรรม จรยิธรรม 

ความรู ้

 

ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รบัผดิชอบ 

 

ทกัษะในการ

วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 

การสือ่สาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

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 

206463    การหาค่าเหมาะ

ที่สุดเชิงก าหนด 

Deterministic 

Optimization 

 O         O    O   O  

206464    ทฤษฎีควบคุมเชิง

คณิตศาสตร์

เบื้องต้น 

Introduction to 

Mathematical 

Control Theory 

 O         O    O   O  

206466    ไฮโดรไดนามิค 

Hydrodynamics                 
 O         O    O   O  

206467    นิวรอลเนทเวิร์ค  O         O    O   O  
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กระบวนวชิา 
คณุธรรม จรยิธรรม 

ความรู ้

 

ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รบัผดิชอบ 

 

ทกัษะในการ

วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 

การสือ่สาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

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 

Neural 

Networks                         

206470    ทฤษฎีความน่าจะ

เป็น 2 

Probability 

Theory 2               

 O         O    O   O  

206471    คณิตศาสตร์

ประกันภัย

เบื้องต้น 

Introduction to 

Actuarial 

Mathematics        

 O         O    O  O O  

206476    ทฤษฎีเกม  O         O    O   O  
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กระบวนวชิา 
คณุธรรม จรยิธรรม 

ความรู ้

 

ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รบัผดิชอบ 

 

ทกัษะในการ

วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 

การสือ่สาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

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 

Game Theory                         

206481    ทฤษฎีกราฟ  

Graph Theory                            
 O         O    O   O  

206499    การค้นคว้าอิสระ 

Independent 

Study                   

 O         O    O     

206713 ทอพอโลยี 

Topology 
                 O  

206720 พีชคณิต 

Algebra 

 

                 O  

206731 การวิเคราะหเ์ชิง

จริง 1 
 O           O     O  
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กระบวนวชิา 
คณุธรรม จรยิธรรม 

ความรู ้

 

ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รบัผดิชอบ 

 

ทกัษะในการ

วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 

การสือ่สาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

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 

Real Analysis 1 

206734 การวิเคราะหเ์ชิง

ฟังก์ชัน 

Functional 

Analysis 

                   

206743 ทฤษฎีสมการเชิง

อนุพันธ์ 

Theory of 

Differential 

Equations 

 O           O     O  

207117   ปฏิบัติการฟิสิกส์ 

1    

Physics 
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กระบวนวชิา 
คณุธรรม จรยิธรรม 

ความรู ้

 

ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รบัผดิชอบ 

 

ทกัษะในการ

วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 

การสือ่สาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

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 

Laboratory 1 

207118 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 

2    

Physics 

Laboratory 2 

                   

207187   ฟิสิกส์ 1    

Physics 1 
                   

207188   ฟิสิกส์ 2    

Physics 2 

 

                   

208263   สถิติเบื้องต้น 

Elementary 
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กระบวนวชิา 
คณุธรรม จรยิธรรม 

ความรู ้

 

ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รบัผดิชอบ 

 

ทกัษะในการ

วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 

การสือ่สาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

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 

Statistics 

219731 การวิเคราะห์

ประยุกต์ 

Applied 

Analysis 

 O           O     O  

219741 สมการเชิง

อนุพันธ์ย่อย 

Partial 

Differential 

Equation  

 O           O     O  

219753 การวิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข 

Numerical 

 O           O     O  
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กระบวนวชิา 
คณุธรรม จรยิธรรม 

ความรู ้

 

ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล

และความ

รบัผดิชอบ 

 

ทกัษะในการ

วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 

การสือ่สาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

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 

Analysis 

             ความหมายของผลการเรียนรู้ในตารางเป็นไปตามการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หน้า 51-54)
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หมวดที ่5. หลกัเกณฑใ์นการประเมนิผลนักศกึษา 
 
1. กฎระเบยีบหรอืหลกัเกณฑ ์ในการใหร้ะดบัคะแนน  

 ใช้ระบบล าดับขั้น และค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผล นอกจาก

กระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U เป็นล าดับขั้น 

ซึ่งไม่มีค่าล าดับขั้น 

 สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลกระบวนวิชาต่างๆ 

ให้ก าหนดดังน้ี 

 (1) อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนดดังน้ี 

                     อกัษรล าดบัขัน้ ความหมาย คา่ล าดบัขั้น 

  A ดีเย่ียม (EXCELLENT) 4.00 

  B+ ดีมาก (VERY GOOD) 3.50 

  B ดี (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 าดับขั้นที่ไม่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนดดังน้ี  

                     อกัษรล าดบัขัน้ ความหมาย 

  S เป็นท่ีพอใจ (SATISFACTORY) 

  U ไม่เป็นท่ีพอใจ (UNSATISFACTORY) 

  V ผู้เข้าร่วมศึกษา (VISITOR) 

  W การถอนกระบวนวิชา (WITHDRAWN) 

    CE หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบ 

     (CREDITS FROM EXAMINATION) 

    CP หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน  

     (CREDITS FROM PORTFOLIO) 

    CS หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน  

(CREDITS FROM STANDARDIZED 

TESTS) 

    CT หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรืออบรมที่จัด

โดยหน่วยงานต่างๆ 

     (CREDITS FROM TRAINING) 

    CX หน่วยกิตที่ได้รับจากการยกเว้นการเรียน   

      (CREDITS FROM EXEMPTION) 

 (3) อักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล ให้ก าหนดดังน้ี  

                     อกัษรล าดบัขัน้ ความหมาย 
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  I การวัดผลยังไม่สมบรูณ์ (INCOMPLETE)  

  P การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (IN 

PROGRESS) 

         กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้ล าดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ

อักษร S เท่าน้ัน จึงจะนับหน่วยกิต ของกระบวนวิชาน้ันเป็นหน่วยกิตสะสม

เพื่อส าเร็จการศึกษา 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนักศกึษาที่ยงัไมส่ าเรจ็

การศกึษา 

• การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา  

  มีคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาติดตามใน

ประเด็นดังน้ี 

1) การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเนื้อหาวิชาและวิธีการ

ที่ก าหนดไว้ในแผนการสอนของกระบวนวิชา 

     2)  ความเหมาะสมของข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามท่ี

ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค ์  และ 

         รายละเอียดของกระบวนวิชา 

     3)  การประเมินการให้คะแนนและล าดับขั้น  

     4)  มีการประเมินการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาโดย

นักศึกษา 

 

• การทวนสอบในระดับหลักสูตร  

1.  ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ท างานตรงสาขา 

2. การทวนสอบจากผู้ประกอบการ 

 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศึกษาส าเรจ็

การศกึษา 

 • ประเมินจากบัณฑิตที่จบ 

 • ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

    เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 กล่าวคือ  

   (1)  ต้องเรียนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสูตรและเงือ่นไขของ

สาขาวิชาน้ัน และต้องไม่มีกระบวนวิชา 

        ใดยังคงได้รับอักษรล าดับขั้น I หรอื P 
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   (2)  การศึกษาในระบบทวิภาคต้องใช้เวลาในการเรียนไม่น้อยกว่า 6  ภาค

การศึกษาปกติ  ส าหรับหลักสูตร  

         4 ปี ส าหรับนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษา ให้นับเวลาที่

ศึกษาใน สถาบันอุดมศึกษาเดิม และ 

         เวลาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยรวมกัน 

   (3)  มีค่าล าดับขั้นสะสมเฉล่ียในกระบวนวิชาที่ก าหนดเป็นวิชาเอก ไม่น้อย

กว่า 2.00 และมีค่าล าดับขั้นสะสม 

เฉล่ียตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 2.00  ส าหรับหลักสูตรแผนปกติ  และ

ไม่น้อยกว่า 3.50  ส าหรับหลักสูตรแผนก้าวหน้า 

(4)  ส าหรับนักศึกษาผู้ได้รับปริญญาตร ี   หรอืเทียบเท่าที่เข้าศึกษาเป็น

นักศึกษา    เพื่อปรญิญาท่ีสองของ 

มหาวิทยาลัยต้องลงทะเบียนในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่อีกไม่น้อยกว่า 

36 หน่วยกิต ทั้งน้ี หน่วยกิตสะสมรวมเพือ่ส าเรจ็การศึกษาต้องเป็นไป

ตามที่หลักสูตรสาขาวิชาใหม่ก าหนด 

(5)  เป็นผู้มีคุณสมบตัิเป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการ

พิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะเสนอขออนุมัติใหไ้ด้รับ

ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  

อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย 

 

หมวดที ่6.  การพฒันาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรบัอาจารยใ์หม ่ 

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้

และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) ส่งเสรมิอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสรมิประสบการณ์

เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้าน

การศึกษาต่อ ฝึกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ 

การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ หรือการลา

เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะให้แกค่ณาจารย ์ 

2.1 การพฒันาทักษะการจดัการเรยีนการสอน การวดัและการประเมนิผล  
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(1) ส่งเสรมิอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสรมิประสบการณ์

เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้าน

การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง 

ๆ การประชุมทางวชิาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือ

การลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้

ทันสมัย 

2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชพีดา้นอืน่ ๆ  

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาความรู้และคุณธรรม 

(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

(3) ส่งเสรมิการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสตูร 

 

1.  การก ากบัมาตรฐาน  
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การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐาน

คุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน มีคุณวุฒิตรง

หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน  ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า

หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงาน

ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  อย่างน้อย 1 

รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด

สอน ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า

กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่

ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 มีการปรับปรุงหลักสตูรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑติใหม่ ผู้ใช้บัณฑิต และการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มาประกอบการ

พิจารณา  

2.  บณัฑติ 

 มี ก ารป ระ เมิ น คุณ ภ าพบัณ ฑิ ตต ามกรอบมาต รฐานคุณ วุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต โดยพิจารณาจาก

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งครอบคลุมผลการ

เรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 

3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 มีการส ารวจข้อมูลบัณฑิตที่ได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน

ระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษาในปีการศึกษาน้ันๆ  

3.  นกัศกึษา  

 มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือก

และคุณสมบัติของนักศึกษาให้สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และ

มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมใน
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การเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตร

ก าหนด 

 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของ

นักศึกษาในรูปแบบต่างๆ เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึก

สาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะ

แนวให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยอาจารย์จะต้องก าหนดชั่วโมงให้

ค าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้  

 มีการส ารวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา 

เพื่อประเมินแนวโน้มผลการด าเนินงาน 

 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการ

ประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน  

4.  อาจารย ์ 

 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย และต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตาม

เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์

ประจ า  

 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสม

และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทาง

ของหลักสูตร 

 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีความก้าวหน้าในการผลิต

ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง 

 มีการส ารวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และ

ความพึงพอใจของอาจารย์ เพื่อประเมินแนวโน้มผลการด าเนินงาน 

5.  หลกัสตูร การเรยีนการสอน การประเมนิผูเ้รยีน  

 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเน้ือหาที่

ทันสมัย ได้มาตรฐานทางวิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

 มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติ 

 มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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 มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยค านึงถึงความรู้

ความสามารถและความเชี่ยวชาญในกระบวนวิชาที่สอน และมีการ

ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ และการจัดการ

เรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 

 มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการ

ประเมินที่หลากหลาย  (มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7)  

 

 

 

6.  สิง่สนบัสนนุการเรยีนรู้  

 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วน

ร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน ทั้งทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ 

เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้  อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะ

ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

 มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและ

นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และน าผลการส ารวจมาพัฒนา

ปรับปรุง 

 

7.  ตวับง่ชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ดชันบีง่ชีผ้ลการด าเนนิงาน ปทีี ่1 ปทีี ่2 ปทีี ่3 ปทีี ่4 ปทีี ่5 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา      

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มสี่วนร่วม

ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ 3. และมคอ. 4 อย่าง

น้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก

x x x x x 
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ดชันบีง่ชีผ้ลการด าเนนิงาน ปทีี ่1 ปทีี ่2 ปทีี ่3 ปทีี ่4 ปทีี ่5 

กระบวนวิชา 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  ตาม

แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอน

ในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาคการศึกษา 

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.

7  ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 25 

ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ

สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ

ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว 

 x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน

การจัดการเรียนการสอน 
     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อ

ปี 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่

มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 

5.0 

   x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบณัฑิตใหม่ 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 
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หมวดที ่8. กระบวนการประเมนิและปรบัปรงุหลกัสตูร 

 

1.  การประเมนิประสทิธผิลของการสอน 

1.1 กระบวนการประเมนิและปรบัปรงุแผนกลยทุธก์ารสอน 

 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการ

ประเมินมาวเิคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของ

อาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์

แต่ละท่าน 

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ  

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 

 วิเคราะหเ์พื่อหาจุดออ่นและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อ

ปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละชั้นปี โดย

อาจารย์แต่ละท่าน 

 1.2 กระบวนการประเมนิทักษะของอาจารย์ในการใชแ้ผนกลยุทธก์าร

สอน 

 ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งใน

ด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และการใช้สื่อในทุกกระบวนวิชา 

 

2. การประเมนิหลกัสตูรในภาพรวม 

 ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 

 ประเมินโดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

 ประเมินโดยผู้ใชบ้ัณฑิต/ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียอื่น ๆ 

 

3. การประเมนิผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสตูร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่

ระบุในหมวดที่  7 ข้อ  7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย  3 คน 

ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้ง

จากมหาวิทยาลัย 

 

4.  การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรบัปรงุ 
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ให้กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการ

ประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต 

และข้อมูลจาก มคอ. 5, 6, 7 เพื่อทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน

ภาพรวมและในแต่ละกระบวนวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุง

กระบวนวิชาและหลักสูตรต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรน้ันจะกระท า

ทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 

 

1. ค าอธบิายลกัษณะกระบวนวชิา 

 

1.1 หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 

 

ม.อ. 101 (001101)  :  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1    

 3(3-0-6) 

ENGL 101   :  Fundamental English 1 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   : ไมม่ ี

การสื่อสารภาษาอังกฤษ   เพื่อการปฏิสมัพันธ์ในชีวิตประจ าวัน  ทักษะ

การฟัง  พูด   อ่านและเขียนในระดับเบื้องต้น   ในบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

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)  :  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2    

 3(3-0-6) 

ENGL 102   :  Fundamental English 2 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น : ม.อ. 101 หรอืตามความเหน็ชอบของภาควชิา 

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสัมพนัธ์ในชีวิตประจ าวัน ทักษะ

การฟัง พูด อ่านและเขียนในระดับที่ซับซ้อนขึ้นในบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

Communication in English for everyday interactions. More 

advanced listening, speaking, reading and writing skills in various 

social and cultural contexts for life-long learning.  
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ม.อ. 201 (001201)  :  การอา่นเชงิวเิคราะหแ์ละการเขยีนอยา่งมี

ประสทิธผิล 3(3-0-6) 

ENGL 201   :  Critical Reading and Effective Writing 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น : ม.อ. 102 หรอืตามความเหน็ชอบของภาควชิา 

 ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านเชิงวิเคราะหจ์ากแหล่งข้อมูลและสื่อ

ต่าง ๆ และการเขียนอย่างมีประสิทธผิล ในหัวข้อตามความสนใจของผู้เรียน   

 English language skills for critical reading from different 

sources and media and effective writing on topics of students’ 

interests.  

 

ม.อ.225 (001225)  :  ภาษาองักฤษในบรบิทวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

  3(3-0-6) 

ENGL 225    :  English in Science and Technology Context  

 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :  ม.อ. 102 หรอืตามความเหน็ชอบของภาควชิา 

ทักษะ องค์ประกอบ และหน้าที่ของภาษาเฉพาะทาง เพื่อการสื่อสาร

อย่างมีประสิทธภิาพในบริบททางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Specific language functions, components and skills for 

effective communication in science and technology contexts. 

 

ม.บร. 103 (009103) :  การรูส้ารสนเทศและการน าเสนอสารสนเทศ

 3(3-0-6) 

LS 103    :  Information Literacy and Information 

Presentation 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   : ไมม่ ี; ส าหรบันักศกึษาทีไ่มใ่ชว่ชิาเอก 

 ความหมายและความส าคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ ความ

ต้องการและการแสวงหาสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและบริการสารสนเทศ 
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ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดระเบียบ การสืบค้นสารสนเทศ การประเมิน

สารสนเทศ การน าเสนอสารสนเทศ การอ้างถึงและการเขียนบรรณานุกรม 

 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) :  จรยิศาสตร์

 3(3-0-6) 

PHIL 257  :  Ethics 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   : ไมม่ ี

 แนวคิดทางจริยศาสตร์ พัฒนาการของทฤษฎีจริยศาสตร์ ทฤษฎีและ

ปัญหาจริยศาสตร ์ปญัหาจริยธรรมในสังคมปัจจุบัน  

 Ethical concepts. Development of ethical theories. Ethical 

theories and problems. Moral problems in contemporary society. 

 

ม.ปร. 269 (011269)  :  ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง    

 3(3-0-6) 

PHIL 269   :  Philosophy of Sufficiency Economy 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   : ไมม่ ี

 นิยาม แนวคิด และหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนิน

ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 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)  :  ศาสนาเบือ้งตน้      

  3(3-0-6) 

RE 173    :  Descriptive Study of Religion 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :  ไมม่ ี

 ธรรมชาติและขอบเขตของศาสนา  ก าเนิด  พัฒนาการและประเภทของ

ศาสนา  รูปแบบต่าง ๆ  ของศาสนา อเทวนิยม กระบวนการก่ึงศาสนา บทบาท

ของศาสนาในปัจเจกบุคคลและสังคม 

 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)  :  จติวทิยากบัชวีติประจ าวนั    

 3(3-0-6) 

PSY 110   :  Psychology and Daily Life 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :  ไมม่;ี ส าหรบันกัศกึษาที่ไมใ่ชว่ชิาเอก 

 จิตวิทยากับชีวิตประจ าวัน ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ปัจจยัด้าน

สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ปัจจัยด้านสังคม 

 Psychology and daily life. Individual factors. Interpersonal 

factors. Social factors. 

 

ม.ศท. 100 (050100)  :  การใชภ้าษาไทย     

 3(3-0-6) 

HUGE 100   :  Usage of the Thai Language 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   : ไมม่ ี

 ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย 

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

writing. 
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ม.ศท. 103 (050103)  :  สงัคมและวฒันธรรมไทย    

 3(3-0-6) 

HUGE 103   :  Thai Society and Culture  

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :  ไมม่ ี

 การศึกษาเชิงแนะน าเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย       โดยอาศัย

เครื่องมอืการวิเคราะห์ที่มาจากมรดกทางปัญญาของไทย   รวมทั้งการเสนอ

ในเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับทฤษฎีที่มาจากโลกทรรศน์ตะวันตก  ที่ใช้ในการศึกษา

สังคม และวัฒนธรรมไทย และทางเลือกอื่น ๆ    ของความเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจสังคมของไทย 

 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)  :  ฟตุบอลเพือ่ชวีติและการออกก าลงักาย  

 1(1-0-2) 

EDPE 121   :  Football for Life and Exercise 

 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :  ไมม่ ี

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  โดยการเล่นฟุตบอล  การอบอุน่

ร่างกายและคลายเย็นในกีฬาฟุตบอล การเล่นฟุตบอลในต าแหน่งต่าง ๆ  การ

ประยุกต์เล่นกีฬาฟุตบอลในรูปแบบต่าง ๆ   กติกาทั่วไปในการเล่นกีฬา

ฟุตบอล การวิเคราะห์เกมการแข่งขันฟุตบอลและการเข้าร่วมทีมฟุตบอลใน

ระดับต่าง ๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผู้เล่น และผู้ดทูี่ดีในกีฬา

ฟุตบอล 

 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. 
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ศ.ล. 122  (057122)  :  วา่ยน้ าเพือ่ชวีติและการออกก าลงักาย  

 1(1-0-2) 

EDPE 122   :  Swimming for Life and Exercise 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น    :  ไมม่ ี

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพโดยการว่ายน้ า การอบอุ่นร่างกายและ

คลายเย็นในกีฬาว่ายน้ า หลักการหายใจและการเคลื่อนไหวในน้ า การใช้

ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการว่ายน้ าท่าต่างๆ การช่วยเหลือผู้ได้รับอันตราย

ต่าง ๆ จากการว่ายน้ า การวิเคราะห์ท่าทางการว่ายน้ า การว่ายน้ าเพื่อ

สุขภาพและการเข้ารว่มการแข่งขันว่ายน้ าในระดับต่าง ๆ ประโยชน์และ

มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดีในกีฬาว่ายน้ 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)  :  วอลเลยบ์อลเพือ่ชวีติและการออกก าลงักาย 

  1(1-0-2) 

EDPE 123    :  Volleyball for Life and Exercise 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :  ไมม่ ี

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  โดยการเล่นวอลเลย์บอล   การอบอุน่

ร่างกายและคลายเย็นในกีฬาวอลเลย์บอล การเล่นวอลเลย์บอลในต าแหน่ง

ต่าง ๆ การใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการเล่นวอลเลย์ 

บอล กติกาทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬาวอลเลย์บอล  การประยุกต์เล่น

กีฬาวอลเลย์บอลในรูปแบบต่าง ๆ การวิเคราะหเ์กมการแข่งขันวอลเลย์บอล  

และการเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลในระดับต่าง ๆ  ประโยชน์และมารยาท

ของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดีในกีฬาวอลเลย์บอล 

The principles of exercise for health by playing Volleyball. 

Warm up and cool down. How to play in each position and how to 
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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. 

 

ศ.ล. 125 (057125)  :  กจิกรรมเขา้จงัหวะเพือ่ชวีติและการออกก าลงั

กาย  1(1-0-2) 

EDPE 125   :  Rhythmic Activities for Life and Exercise 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :  ไมม่ ี

 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นกิจกรรมเข้าจังหวะ การ

เคลื่อนไหวของร่างกายในลักษณะต่าง ๆ การเคลื่อนไหวของร่างกายให้เข้า

กับจังหวะและเสียงดนตรี การเต้นร าพื้นเมืองของประเทศต่าง ๆ และการเต้น

ลีลาศในจังหวะต่าง ๆ มารยาทในการเข้าสังคมและมารยาทในการลีลาศ 

การวิเคราะห์ท่าทางการเต้นลีลาศจังหวะต่างๆ การร่วมงานลีลาศและการจดั

งานลีลาศในรูปแบบต่าง 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)  :  บาสเกตบอลเพือ่ชวีติและการออกก าลงักาย 

  1(1-0-2) 

EDPE 126   :  Basketball for Life and Exercise 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :  ไมม่ ี

  การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  โดยการเล่นบาสเกตบอล   การอบอุ่น

ร่างกายและคลายเย็นในกีฬาบาสเกตบอล การเล่นบาสเกตบอลในต าแหน่ง

ต่าง ๆ ความปลอดภยัในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล กติกาการเล่นบาสเกตบอล

ทั่วไป การประยุกต์เล่นกีฬาบาสเกตบอลในรูปแบบต่าง ๆ การวิเคราะหเ์กม

การแข่งขันบาสเกตบอลและการเข้าร่วมแข่งขันบาสเกตบอลในระดับต่าง ๆ 

ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดีในกีฬาบาสเกตบอล 
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 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)  :  แบดมนิตนัเพือ่ชวีติและการออกก าลงักาย 

  1(1-0-2) 

EDPE 127   :  Badminton for Life and Exercise 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :  ไมม่ ี

 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ   โดยการเล่นแบดมินตัน      การอบอุ่น

ร่างกายและคลายเย็นในกีฬาแบดมินตันการจับไม้และการเคลื่อนไหวของ

ร่างกายเพื่อเข้าตีลูกแบดมินตันในลักษณะต่าง ๆ กติกาแบดมินตันทั่วไปและ

การนับคะแนนในกีฬาแบดมินตัน การประยุกต์เล่นกีฬาแบดมินตันในรูปแบบ

ต่าง ๆ การวิเคราะห์เกมการแข่งขันแบดมินตัน  และการเข้าร่วมแข่งขัน

แบดมินตันในระดับต่าง ๆ  ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่

ดีในกีฬาแบดมินตัน 

 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)  :  เทนนสิเพือ่ชวีติและการออกก าลงักาย  

 1(1-0-2) 

EDPE 128   :  Tennis for Life and Exercise 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :   ไมม่ ี

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นเทนนิส   การอบอุ่นร่างกาย

และคลายเย็นในกีฬาเทนนิส การจับไม้ และการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อ
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เข้าตีเทนนิสในลักษณะต่าง ๆ กติกาเทนนิสทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬา

เทนนิส การประยุกต์เล่นกีฬาเทนนิสในรูปแบบต่าง ๆ การวิเคราะหเ์กมการ

แข่งขันเทนนิสและการเข้าร่วมการแข่งขนัเทนนิสในระดับต่าง ๆ ประโยชน์

และมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดีในกีฬาเทนนิส 

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)  :  เทเบลิเทนนสิเพือ่ชวีติและการออกก าลงักาย 

  1(1-0-2) 

EDPE 129   :  Table Tennis for Life and Exercise 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น : ไมม่ ี

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส การ

อบอุ่นร่างกายและคลายเย็นในกีฬาเทเบิลเทนนิส การจับไม้และการ

เคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อเข้าตีลูกเทเบลิเทนนิสในลักษณะต่างๆ กติกา

ทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬาเทเบิลเทนนิส การประยุกต์เล่นกีฬาเทเบิล

เทนนิสในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์เกมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสและการ

เข้าร่วมแข่งขันเทเบลิเทนนิสในระดับต่างๆ ประโยชน์และมารยาทของการ

เป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดีในกีฬาเทเบิลเทนนิส 

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. 
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ศ.ล. 130 (057130)  :  กอลฟ์เพือ่ชวีติและการออกก าลงักาย  

 1(1-0-2) 

EDPE 130    :  Golf for Life and Exercise 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :  ไมม่ ี

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นกีฬากอล์ฟ การอบอุ่น

ร่างกายและคลายเย็นในกีฬากอล์ฟ การจับไม้ ท่าทางการตีลกูและการยืนใน

กีฬากอล์ฟในลักษณะต่าง ๆ กติกาการเลน่กอล์ฟทั่วไปและการนับคะแนนใน

กีฬากอล์ฟ การประยุกต์เล่นกีฬากอล์ฟในรูปแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ท่าทาง

ในการตีกอล์ฟและการเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟในระดับต่าง ๆ ประโยชน์และ

มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดีในกีฬากอล์ฟ 

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 สขุภาพ สมรรถภาพและการพฒันาคณุภาพ

ชวีติ   3(3-0-6) 

EDPE 136   :  Sport, Health, Fitness and Wellness 

Development 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น    :  ไมม่ ี

 สุขภาพ หลักการดกีูฬา   การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายที่

เหมาะสมกับตนเอง   และการใช้ชีวิตประจ าวัน การฝึกทักษะขั้นพื้นฐาน

ทางการกีฬาและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การเล่นกีฬาและการออก

ก าลังกาย   รวมทั้งการดูแลตนเองเพื่อการมีสุขภาพที่ดี  และการพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

 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. 
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ส.ภม. 104 (154104)  :  การอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม    

 3(3-0-6)        

GEO 104   :  Environmental Conservation 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :  ไมม่ ี

 ปัญหาในการจัดการ  และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาต ิ

ซึ่งเน้นในเรื่อง ดิน ป่าไม้ น้ า แร่ สตัว์ป่า  มนุษย์  พลังงานธรรมชาต ิทิวทัศน์

ธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการอนุรักษ์และมาตรการใน

การอนุรักษ์ที่จ 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)  :  กฎหมายและโลกสมยัใหม ่    

 3(3-0-6) 

LAGE 100   :  Law and Modern World 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :  ไมม่ ี

 แนวคิดทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทใน

สังคม กฎหมายกับสังคมระหว่างประเทศ กฎหมายกับปัญหาท้องถิ่น และ

กฎหมายกับสิทธิชุมชน บทบาทของกฎหมายระดับท้องถ่ิน ระดับสังคมเมอืง 

และบทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภิวัตน์ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจาก

กรณีศึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎหมายและโลกสมัยใหม่ 

 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. 

 



98 

 

 

ว.วท. 110 (201110)  :  คณติศาสตรบ์รูณาการ                             

  3(3-0-6) 

SC 110    :  Integrated Mathematical Sciences  

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :  ไมม่ ี

 วิทยาการคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน ประวัติของการค านวณ 

อินเทอร์เน็ต สถิติในชีวิตประจ าวัน สถิติกับการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

ความน่าจะเป็นเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ตา่งๆ การจ าลอง ตัวอย่างของ

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ การด าเนินการเมทริกซ์และการประยุกต์ การหา

ค่าเหมาะสมที่สุด การแทนข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง 

การเรียงล าดับและการค้นหา สถิติเพื่อการตัดสินใจ 

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)  :  โลกแหง่วทิยาศาสตร ์    

 3(3-0-6) 

SC 111    :  The World of Science 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :  ไมม่ ี

 บทน า ความหมายของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประวัติ

ของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

กิจกรรมกลุ่มเก่ียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศ วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีกับเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสังคม วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับวัฒนธรรม 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับชุมชนท้องถิ่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนา
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ที่ย่ังยืน หรือหัวข้ออื่นๆ ตามความสนใจของนักศึกษา และการน าเสนอใน

ห้องเรียน 

 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. 

ว.วท. 114 (201114)  :  วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้มในโลก

ปจัจบุนั    3(3-0-6) 

SC 114  :  Environmental Science in Today’s World  

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :  ไมม่ ี

           สิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ ความตระหนักเรื่อง

สิ่งแวดล้อมในเวทีนานาชาติ ความส าคญัของความหลากหลายทางชีวภาพ ; 

การอนุรักษ์เพื่ออนาคต การใช้ทรัพยากร การเติบโตของประชากรและ

มลพิษ การแตกตวัของโอโซน ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ วิกฤติพลังงาน การพัฒนาอย่างย่ังยืนเพื่อรักษาสมดุลในการ

บริโภคทรัพยากรธรรมชาติและการทดแทนสถานการณ์ 

สิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 

          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)  :  การเรยีนรูผ้า่นกจิกรรม    

 2(0-6-0) 

SC 191    :  Learning Through Activities 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :   ไมม่ ี
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 การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การ

เสริมทักษะและประสบการณ์ชีวิตต่าง ๆ ที่ถูกจัดขึ้นท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย เป็นส่วนประกอบที่ดีที่ท าให้นักศึกษามีส่วนร่วมในช่วงเวลาของ

การศึกษาในมหาวิทยาลัย กิจกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ีสามารถท าให้นักศึกษา

ประยุกต์ใช้การเรียนรู้จากกิจกรมต่าง ๆ ไปพัฒนาในด้านเกี่ยวกับการสร้าง

จิตส านึกที่ดี ตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีการพฒันาบุคลิกภาพ 

เข้าใจการท างานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถน าไปใช้เป็น

แบบอย่างในการด ารงชีพในอนาคตได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ 

พร้อมทั้งมจีิตสาธารณะ ส านึกและรับผิดชอบต่อตนเอง 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)  :  ดอยสเุทพศกึษา      

 1(0-3-0) 

SC 192    :  Doi Suthep Study 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :  ไมม่ ี

ศึกษาดอยสุเทพใน 4 มิต ิ คือ มิติทางกายภาพ : ธรณีวิทยา  มิติทาง

ชีวภาพ : ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ   มิติทางสังคมและ

วัฒนธรรม  :  ศาสนาและมานุษยวิทยา  และมิติทางการอนุรักษ์  : พื้นที่

อนุรักษ์ การฟื้นฟูป่าและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ความสัมพนัธ์ระหว่างดอยสุ

เทพกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

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

GEOL 105  :  Earth Science and Civilization  

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :  ไมม่ ี

             หลักการของวิทยาศาสตร์โลก โลกในระบบสุรยิะ ระบบและ

วิวัฒนาการของโลก ก าเนิดมนุษย์ ทรัพยากรธรณีและอารยธรรม ธรณีพิบตัิ

ภัย ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ย่ังยืน 

            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)    :  ศาสตรแ์หง่อญัมณแีละ

เครือ่งประดบั                                 3(3-0-6)     

GEM 100    :  The Science of Gemstone and Jewelry  

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น    :  ไมม่ ี

             ปริทัศน์ทางอัญมณี และเครื่องประดับ หลักการทางอัญมณีศาสตร ์

ลักษณะเฉพาะ และสมบัติของอัญมณีที่ส าคัญ อัญมณีสังเคราะห์ และอัญมณี

เลียนแบบ  

            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)     :  พชืและอาหารปลอดภยั                                                    

3(3-0-6) 

HORT 202   :  Plant and Food Safety  

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น    :  ไมม่ ี

             ศึกษาระบบผลิตแบบต่าง ๆ  ทางการเกษตร  ชนิดของสารเคมีที่ใช้

ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช อันตรายจากการปนเปื้อนในอาหาร ระบบความ

ปลอดภัยด้านอาหาร เกษตรดีที่เหมาะสม การตรวจสอบสารป้องกันก าจัด

ศัตรูพืชที่ตกค้างในผลผลิตการเกษตรและสารพิษในอาหาร 

            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. 
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ภ.วภ.100 (461100)   :  สมนุไพรเพือ่สขุภาพและความงาม                                       

3(3-0-6) 

PHPS 100  :  Herbs for Health and Beauty  

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :  ไมม่ ี

             พืชสมุนไพรที่ใช้เพื่อเสรมิสุขภาพ กลุ่มที่ใช้รักษาโรคพื้นฐาน กลุม่

ผักพื้นบ้าน  รวมถึงพืชพิษต่าง ๆ และการแก้พิษ  สมุนไพรทั้งลักษณะพืชสด

และพืชแห้ง  พร้อมทั้งยาเตรียมและผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ  

สรรพคุณ ทั้งที่เป็นยา อาหาร และเครือ่งส าอาง เน้นที่มีใช้ประจ าวัน ช่วยให้

สามารถน ามาใช้ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยตามหลักวิชา 

              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)  :  เครือ่งส าอางในชวีติประจ าวนั 

 3(3-0-6) 

PHPS 170   :  Cosmetics in Everyday Life  

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   : ไมม่ ี

ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยเน้นองค์ความรู้

พื้นฐานเก่ียวกับผิวหนังและเครื่องส าอาง การจัดประเภทเครื่องส าอาง 

กฎหมายที่ เก่ียวข้อง รู้จักองค์ประกอบและประโยชน์อย่างถูกต้องและ

เหมาะสมตามหลักวิชาการและหลักการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อประสิทธิภาพ

และความปลอดภัยในการใช้เครื่องส 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)    : ยาในชวีติประจ าวนั                                                   3(3-0-6) 

PHPC 130  : Medications in Everyday Life  
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เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :  ไมม่ ี

            แนะน าความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ยา ชนิดของยา ข้อควรระวังใน

การใช้ยา ผลข้างเคียงของยา พิษของยา การใช้สมุนไพรใกล้ตัว และ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อการดูแลสุขภาพตนเองและเพื่อประโยชน์ในด้าน

ความปลอดภัยในการใช้ยา และส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

            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)        :  อาหารเพือ่สขุภาพและความงาม                                          

3(3-0-6) 

AG 114  :  Food for Health and Beauty 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :  ไมม่ ี

            บทบาทของอาหารที่มีตอ่สุขภาพ และความงาม ชนิดและหน้าที่ของ

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในอาหารที่มีผลต่อสุขภาพและความงาม โรคที่

เกี่ยวเน่ืองกับพฤติกรรมการบรโิภค (โรคอ้วน โรคไต โรคหลอดเลือดและ

หัวใจ โรคกระดูกพรุน โรคเบาหวานและโรคมะเร็ง) อาหารต้านโรค อาหาร

ชะลอความแก่ อาหารเพื่อผิวสวย อาหารล้างพิษ อาหารเสรมิแคลเซียม 

กฎหมายอาหารที่เกีย่วข้องกับผลิตภัณฑอ์าหารเพือ่สุขภาพและความงาม    

            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)   :  การเปน็ผูป้ระกอบการและธรุกจิเบือ้งตน้ 

   3(3-0-6) 

MGMT 103    :  Introduction to Entrepreneurship and 

Business 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น    :  ไมม่ ี
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 บทบาทการเป็นผู้ประกอบการกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ   

โอกาสในการประกอบธุรกิจ คุณลักษณะและแรงจูงใจในการเป็น

ผู้ประกอบการ สภาพแวดล้อม ประเภท รูปแบบและแผนธุรกิจ หลักการ

จัดการ การจัดการด้านการตลาด การผลิต การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย

ธุรกิจ ธรุกิจระหว่างประเทศ และจริยธรรมส าหรับผู้ประกอบการ 

 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)  :  เศรษฐศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั   

  3(3-0-6) 

ECON 100   :  Economics for Everyday Life 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น    : ไมม่ ี

 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ที่เกี่ยวข้องกับ

การผลิต การบริโภค ตลาด รายได้ประชาชาติ  การคลังสาธารณะ  การเงิน

และการธนาคาร ภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด  การจ้างงาน  เศรษฐกิจการค้าและ

การเงินระหว่างประเทศ 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)  :  สถาปตัยกรรมในชวีติประจ าวนั 

 3(3-0-6) 
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ARCT 100   :  Architecture in Everyday Life 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :  ไมม่ ี

 ความแตกต่างระหว่างอาคาร และสถาปัตยกรรม ศาสตรแ์ละศิลป์

พื้นฐานทางสถาปัตยกรรม สุนทรียะในงานสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมใน

ชีวิตประจ าวัน รูปแบบสไตล์ แฟชั่น และศิลปะสถาปัตยกรรมในแบบต่าง ๆ 

บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของวิชาชีพสถาปนิก เริ่มต้นอย่างไรกับ

การท างานกับสถาปนิก สถาปนิกในอุดมคติของลูกค้า และลูกค้าในอุดมคติ

ของสถาปนิก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเบื้องต้น วัสดุที่ใช้ในงาน

สถาปัตยกรรมเบื้องต้น การอ่านแบบและการท าความเข้าใจแบบ

สถาปตัยกรรมเบื้องต้น ฮวงจุ้ย และความเชื่อในมุมมองของสถาปนิก อดีต 

ปัจจุบัน และอนาคตของสถาปัตยกรรมไทย 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)   :  การสือ่สารเบือ้งตน้     

 3(3-0-6) 

MC 100    :  Introduction to Communication 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น    :  ไมม่ ี

 แนวคิดด้านการสื่อสาร  กระบวนการสือ่สาร  หน้าท่ีและบทบาทของ

การสื่อสารมวลชน สือ่ทางเลือกและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อสังคม 
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Concepts of communication. Communication process. Roles 

and functions of mass communication. Alternative media. 

Information technology and its interface with society. 

 

ศท.อ. 100 (951100)   :   ชวีติสมยัใหมก่บัแอนนเิมชนั                                               

3(3-0-6) 

ANI 100   :   Modern Life and Animation  

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น    :   ไมม่ ี

            ความเข้าใจเชิงประวตัิศาสตร์แอนนิเมชันและภาพยนตร์แอนนิเมชัน 

วิวัฒนาการ และรูปแบบแอนนิเมชันในปัจจุบัน แนวคิดและกระบวนการสร้าง

แอนนิเมชันเบื้องต้น เช่น ขั้นเตรียมการผลิต การผลิตและหลังการผลิต การ

ใช้ไฟล์ในงานแอนนิเมชันต่าง ๆ เพื่อน าเสนอผลงานของนักศึกษา การ

ออกแบบตัวละครแอนนิเมชันเบื้องต้น 

           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,  

 

and post-production. File utilization in presenting the animation 

projects of students. And the basic design of animation character. 

 

ศท.วว. 111 (953111)  :  ซอฟตแ์วรส์ าหรบัชวีติประจ าวนั                                        

3(3-0-6) 

SE 111  :  Software for Everyday Life 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :  ไมม่ ี

           แนะน าลักษณะ องค์ประกอบ และบทบาทของซอฟต์แวร์ใน

ชีวิตประจ าวัน การน าซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านส่วน

บุคคลเพื่อเพิ่มสมรรถภาพ และยกระดบัคุณภาพของชีวติ ด้านองค์กรทาง

ธุรกิจ เพื่อประสิทธิภาพและการบรหิารจัดการ และด้านการค้นคว้าวิจัย 

หัวข้อที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ เช่น อาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อ

ควรระวงั และพึงปฏิบัติในการใช้งานซอฟต์แวร์ ตลอดจนทิศทางของ

เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ในอนาคต 

           The course will provide basic understanding of computer 

software: what it is and its role in improving our daily lives. Major 
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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. หมวดวชิาเฉพาะ 

1.2.1 วชิาแกน 

 

ว.ชว.101 (202101)  :  ชวีวทิยาพื้นฐาน 1      

 3(3-0-6) 

BIOL 101   :  Basic Biology 1 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :  ไมม่ ี

บทน า ระเบียบวิธกีารทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต 

การจัดระบบสิ่งมีชีวติ สารเคมีของสิ่งมชีีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุ

ศาสตร์และอณูพันธศุาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของ

สิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าท่ีของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์ และ

นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

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)  :  ชวีวทิยาพื้นฐาน 2      

 3(3-0-6) 

BIOL 102   :  Basic Biology 2 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :  ว.ชว.101 และ ว.ชว.103 
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ระบบนิเวศและการอนุรักษ์ การจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิต สรีรวิทยาของสัตว ์

และสรีรวิทยาของพชื 

Ecosystem and conservation, classification of living 

organisms, animal physiology and plant physiology. 

 

ว.ชว.103 (202103)  :  ปฏบิตักิารชวีวทิยา 1      

 1(0-3-0) 

BIOL 103   :  Biology Laboratory 1 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :  ลงทะเบยีนพรอ้ม ว.ชว.101 

กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การหายใจระดับเซลล์ 

การแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร ์ วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

เนื้อเยื่อพืช เนื้อเยื่อสตัว์ 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)  :  ปฏบิตักิารชวีวทิยา 2      

 1(0-3-0) 

BIOL 104   :  Biology Laboratory 2 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน   :  ลงทะเบยีนพรอ้ม ว.ชว.102 

บทน า ระบบนิเวศและการอนุรักษ์ การจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิต : จุลินทรีย์ 

พืชและสัตว์ กายวิภาคเปรียบเทียบในสัตว์ การแลกเปลี่ยนก๊าซ ระบบ

หมุนเวียนโลหิตและการขับถ่าย ระบบประสาทและอวยัวะรับความรูส้ึก 

ฮอร์โมนสตัว์ การสืบพันธุ์และการเจริญขั้นต้นของตัวอ่อนสัตว์ การสังเคราะห์

แสง การล าเลียงในพืช การควบคุมการเติบโตในพืช และการสืบพันธุ์และ

การขยายพันธุ์พืช 

           Introduction, ecosystem and conservation, classification of 

microorganisms, plants and animals, animal comparative anatomy, 

gas exchange, circulatory system and excretion, nervous system 
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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)  :  เคม ี  1       

 3(3-0-6) 

CHEM 111             :  Chemistry 1 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น    :  ไมม่ ี

บทน าและปริมาณสัมพันธ์ทางเคมี โครงสร้างอะตอม พันธะเคมีใน

สารประกอบประเภทต่างๆ สมดุลเคมี อุณหพลศาสตรเ์ชิงเคม ีเคมีไฟฟ้า 

สารละลายและคอลลอยด์ กรด-เบส และจลนพลศาสตร์เชิงเคม ี

  Introduction and chemical stoichiometry, atomic structures, 

chemical bonding in various compounds, chemical equilibrium, 

chemical thermodynamics, electrochemistry, solutions and colloids, 

acid-bases and chemical kinetics. 

 

ว.คม.113 (203113) :  เคม ี  2        

3(3-0-6) 

CHEM 113            :  Chemistry 2 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :  ว.คม.111 

แก๊ส ของเหลวและของแข็ง ธาตุเรพรเีซนเททีฟและโลหะแทรนซิชัน 

สารประกอบโคออรด์ิเนชัน สมดุลการละลายของเกลือและสมดุลการเกิดสาร

เชิงซ้อน เคมีนิวเคลยีร์ เคมีอินทรีย์ สารชีวโมเลกุล โลกของเคมี  

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. 
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ว.คม.115 (203115)  :  ปฏบิตักิารเคม ี 1     

 1(0-3-0) 

CHEM 115            :  Chemistry Laboratory 1 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :  ลงทะเบยีนพรอ้ม ว.คม.111 

เทคนิคต่างๆ ในห้องปฏิบัติการเคม ีปฏิกิรยิาของทองแดงและ

สารประกอบของทองแดง สารก าหนดปรมิาณ: การสังเคราะหแ์คลเซียมออก

ซาเลต การสังเคราะห์โพแทสเซียมอะลัมจากอะลูมิเนียมฟอยล์ พันธะเคมีและ

โครงสร้างโมเลกุล สมดุลเคมีและปฏิกิริยาผันกลับ ความร้อนของปฏิกิริยา 

เซลล์กัลวานิกและเซลล์ความเข้มข้น อิเลก็โทรลิซีส การหามวลโมเลกุลโดย

อาศัยการลดลงของจุดเยือกแข็ง สมดุลกรด-เบสและบัฟเฟอร์ การไทเทรต

กรด-เบส กราฟไทเทรชัน จลนพลศาสตร์เคมี: ปฏิกิริยาไอโอดิเนชันของแอซี

โตน และการทดลองพิเศษ 

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)  :  ปฏบิตักิารเคม ี 2     

 1(0-3-0) 

CHEM 117             :  Chemistry Laboratory 2 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น    :  ว.คม.115 และลงทะเบยีนพรอ้ม ว.คม.113  

การวิเคราะหเ์ชิงคุณภาพของแคทไอออนกลุ่ม I II III และ IV บางตัว 

การวิเคราะหเ์ชิงคุณภาพของแคทไอออนและแอนไอออนของเกลือตัวอย่าง 

สถานะออกซิเดชันของแวเนเดียม สารประกอบโคออรด์ิเนชัน ผลของ

อุณหภูมิทีม่ีต่อการละลายของเกลือ ผลคณูการละลายของแคลเซียมซัลเฟต 
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การหาค่าคงที่ของแก๊ส โครงสร้างผลึก การวิเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์ การ

ทดสอบคาร์โบไฮเดรต และโปรตีน การศึกษาปฏิกิริยาซาปอนิฟิเคชันของ

ไขมัน และการวิเคราะห์น้ าเสีย 

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)  :  คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้     

 3(2-2-5) 

CS 101     :  Introduction to Computer 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :  ไมม่ ี

 ระบบคอมพิวเตอร์ การประมวลผลขอ้มลู ระบบจ านวนและแทนรหัส

ข้อมูล  ผังงานเชิงโครงสร้างและรหัสเทยีม ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ

สื่อสารข้อมูล 

Computer system. Data processing. Number system and data 

representation. Structure flowchart and pseudocode. Computer 

programming language and data communication. 

 

ว.คณ. 111 (206111)  :   แคลคลูสั 1       

 3(3-0-6) 

MATH 111   :   Calculus 1 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ไมม่ ี  

 อนุพันธ์และการประยุกต์  การหาปริพันธ์และการประยุกต์    สมการเชิง

อนุพันธ์อันดับหน่ึงและการประยุกต์ 
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Derivatives and applications, integration and applications, and 

first-order differential equations and some applications. 

 

ว.คณ. 112 (206112)  :    แคลคูลสั 2       

 3(3-0-6) 

MATH 112             :   Calculus 2 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 111 

 สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง    ฟังก์ชันหลายตัวแปร   ปริพันธ์

หลายชั้น        อนุกรมอนันต์ 

 Linear second-order differential equations, functions of several 

variables, multiple integrals, and infinite series. 

 

ว.ฟส. 117 (207117)  :   ปฏบิตักิารฟสิกิส ์ 1     

 1(0-3-0) 

PHYS 117   :   Physics Laboratory 1 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ไมม่ ี

กระบวนวิชาปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์  ใน

ฟิสิกส์พื้นฐาน      ซึง่ประกอบด้วย  การทดลองต่าง ๆ ทางดา้นกลศาสตร์  

อุณหพลศาสตร์  คลืน่ ไฟฟ้า  สภาวะแมเ่หล็ก  ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่ 

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)  :   ปฏบิตักิารฟสิกิส ์ 2     

 1(0-3-0) 

PHYS 118   :   Physics Laboratory 2 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.ฟส. 117 
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กระบวนวิชาปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการทดลอง   และการวิเคราะห์

ผลการทดลอง  ในวิชาฟิสิกส์ 

พื้นฐาน   ซึ่งประกอบด้วย  การทดลองตา่ง ๆ  ทางด้าน  กลศาสตร์   อุณหพล

ศาสตร์  คลื่น  ไฟฟ้า  สภาวะแม่เหล็ก  ทศันศาสตร์  และฟิสิกส์ยุคใหม่ 

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)  :   ฟสิกิส ์ 1      

 3(3-0-6) 

PHYS 187   :   Physics 1 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ไมม่ ี

หน่วยและการวัด กลศาสตร์ การสั่น คลื่น และเสียง ของไหล อุณหพล

ศาสตร์ ไฟฟ้า สนามไฟฟ้า สภาวะแมเ่หลก็และสนามแม่เหล็ก ทัศนศาสตร์ 

และฟิสิกส์ยุคใหม่  

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)  :   ฟสิกิส ์ 2      

 3(3-0-6) 

PHYS 188   :   Physics 2 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.ฟส. 187 

หลักการเบื้องต้นของวิทยาศาสตร์พื้นฐาน   การเคลื่อนท่ีของอนุภาค

เดี่ยว   และวัตถุแขง็เกร็ง   การเคลื่อนท่ีแบบคลื่น ฟิสิกส์อุณหภาพ ไฟฟ้า 

สภาวะแมเ่หล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์เชิงกายภาพ และฟิสิกส์ยุค

ใหม่ โดยใช้การเข้าสู่เนื้อหาเชิงแคลคูลัส 
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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. 

 

ว.สถ. 263 (208263) :  สถติเิบือ้งตน้      

 3(3-0-6) 

STAT 263  :  Elementary Statistics 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :   ไมม่ ี

ทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ  ความน่าจะเป็นและการแจกแจง

ความน่าจะเป็น    การประมาณค่า  และการทดสอบสมมุติฐานพารามิเตอร์

ของประชากรโดยใช้  Z , t , x2 และ F การประยุกต์ไคว์ – สแควร์   

การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การถดถอยและสหสัมพันธ์ 

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  วชิาเอก  

 

ว.คณ. 207 (206207)   :   เรขาคณติวเิคราะหท์รงตนั    

  3(3-0-6) 

MATH 207             :   Solid Analytic Geometry 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :   ไมม่ ี

 เรขาคณิตและพีชคณิตของเวกเตอร์   ระบบพิกัดในสามมิติ  ระนาบ

และเส้นตรงในสามมติิ พื้นผิวและเส้นโค้ง ทฤษฎีเมทริกซ์ และการประยุกต์   

ชิ้นประกอบของเรขาคณิตเชิงภาพฉาย 
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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)   :   แคลคูลสั 3      

  3(3-0-6) 

MATH 211             :   Calculus 3 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 112 

 เวกเตอร์ใน  2  และ  3   ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ แคลคูลัสเวกเตอร์  และ

พิกัดเชิงเส้นโค้ง  

 Vectors in  2  and  3  , vector valued functions, vector 

calculus and curvilinear coordinates 

 

ว.คณ. 216 (206216)  :   คณติตรรกศาสตรเ์บือ้งตน้      

 3(3-0-6) 

MATH 216   :   Introduction to Mathematical Logic 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 103 หรอื ว.คณ. 111 หรอื ว.คณ. 161 

การให้เหตุผลแบบอปุนัยและแบบนิรนัย ตรรกศาสตร์ของประพจน์ 

วิธีการพิสูจน์ ตรรกศาสตร์ของประพจน์มีตัวบ่งปริมาณ ตรรกศาสตร์ของ

ประพจน์เชิงความสมัพันธ์ โครงการเชงิคณิตศาสตร์ พีชคณิตบูลีนและการ

ประยุกต์ของตรรกศาสตร ์

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. 
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ว.คณ. 217 (206217)  :   แนวคดิหลกัมลูของคณติศาสตร ์                  

  3(3-0-6) 

MATH 217   :   Fundamental Concepts of Mathematics 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 103 หรอื ว.คณ. 111 หรอื ว.คณ. 161 

 ตรรกศาสตร์และวิธกีารพิสูจน์  เซต  ความสัมพันธ์และฟังก์ชนั  ทฤษฎี

จ านวนเบื้องต้น ทฤษฎีกรุปเบื้องต้น การวิเคราะหเ์ชิงจริงเบื้องต้น 

Logic and methods of proof, sets, relations and functions, 

elementary number theory, elementary group theory, elementary 

real analysis. 

 

ว.คณ. 254 (206254)  :   โปรแกรมส าเรจ็รปูเชงิคณติศาสตร ์  

  3(2-2-5) 

MATH 254   :   Mathematical Program Package 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 104 หรอื ว.คณ. 112 หรอื ว.คณ. 162 

การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเชิงคณิตศาสตร์ เช่น จโีอมเิตอร์สเก็ตช์แพ็ด 

แมทแล็บ แมททิแมทิคา เมเปิล เลเทกซ์ และปฏิบัติการเพื่อฝึกหัดใช้โปรแกรม

ดังกล่าว 

Using mathematical softwares such as Geometer Sketchpad, 

MATLAB, MATHEMATICA, MAPLE, LATEX, and practical 

laboratory. 

 

ว.คณ. 281 (206281)  :   คณติศาสตรด์สีครตี     

 3(3-0-6) 

MATH 281             :   Discrete Mathematics 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 103 หรอื ว.คณ. 111 หรอื ว.คณ. 161 

หรอื ว.คณ. 113 

 ความรู้พื้นฐาน วิธีการนับทั่วไป ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ทรีและการแยก

จ าพวก ข่ายงาน พีชคณิตบูลีน 
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Basic background. General counting methods. Elementary 

graph theory. Trees and sorting. Networks. Boolean algebra. 

 

ว.คณ. 300 (206300)  :   คณติศาสตรก์ารเงินเเละการประกนัภยั  

 3(3-0-6) 

MATH 300   :   Mathematics of Finance and Insurance 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   นกัศกึษาชั้นปทีี ่3 

การน าเอาคณิตศาสตร์มาประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ  ของวชิาการคลัง

โดยเน้นในปัญหาของการลงทุนเกี่ยวกับการประกัน และการธนาคาร 

Applications of mathematics in various fields of finance, with 

emphasis on problems of investment insurance and banking. 

 

ว.คณ. 311 (206311) :   ทฤษฎเีซตเชงิสจัพจน์    

 3(3-0-6) 

MATH 311  :   Axiomatic Set Theory 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 217 

 สัจพจน์แซร์เมโล-แฟรงเคล เซตอันดับดี ภาวะเชิงการนับและภาวะเชิง

อันดับที่ สมมุตฐิานความต่อเนื่อง ความตอ้งกันของทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน์ 

Zermelo – Frankel’s axioms. Well-ordered sets. Cardinality 

and ordinality. Continuum hypothesis. Consistency of axiomatic set 

theory. 

 

ว.คณ. 312 (206312)  :   รากฐานเรขาคณติเบือ้งตน้    

 3(3-0-6) 

MATH 312   :   Introduction to Foundation of Geometry 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 207 หรอื ว.คณ. 216 หรอื ว.คณ. 217 
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    รากฐานเรขาคณิต   เรขาคณิตเชิงภาพฉายวิเคราะห์ เรขาคณิตสัม

พรรค  เรขาคณิตเเบบยุคลิด และเรขาคณิตนอกแบบยุคลิด   ทอพอโลยี

เบื้องต้น 

Foundations of geometry. Analytic projective geometry. Affine 

geometry. Euclidean and Non-Euclidean geometry. Introduction to 

topology. 

    

ว.คณ. 313 (206313)  :   ทอพอโลยเีบือ้งตน้                                 

  3(3-0-6) 

MATH 313   :   Introduction to Topology 

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

  

 ทบทวนทฤษฎีเซต ปริภูมิทอพอโลยี ความกระชับ และความตอ่เน่ือง

ของฟังก์ชัน        

 Review of set theory, topological spaces, compactness and 

continuity of functions 

 

ว.คณ. 321 (206321)  :   พชีคณตินามธรรมเบือ้งตน้    

 3(3-0-6) 

MATH 321   :   Introduction to Abstract Algebra 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 216 หรอื ว.คณ. 217  

 กรุป กรุปย่อย กรุปโฮโมมอร์ฟิซึม  กรุปย่อยปกติ  และกรุปผลหาร  ริง  

ริงย่อยและไอดีล  อนิทิกรัลโดเมน  และฟิลด์ 

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)  :   พชีคณติเชงิเสน้     

 3(3-0-6) 

MATH 325   :   Linear Algebra 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 112 หรอื ว.คณ. 203 หรอื ว.คณ. 261 

 ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์  ดีเทอรม์ิแนนต์ ปริภูมิเวกเตอร์ การ

แปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะ 

และเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะรวมทั้งการท าให้อยู่ในรูปทแยงมุม  ปริภมูิผลคูณ

ภายใน   

System of linear equations and matrices, Determinants, Vector 

spaces, Linear transformations. Eigenvalues and eigenvectors 

including diagonalization.  Inner product spaces. 

 

ว.คณ. 327 (206327)  :   ทฤษฎจี านวน 1     

 3(3-0-6) 

MATH 327   :   Theory of Numbers 1 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 217  

 สมภาคของจ านวนเต็ม พหุนามที่มสีัมประสิทธ์เป็นจ านวนเต็ม ผลเฉลย

ของสมภาคพหุนาม  สมการไดโอแฟนไทน์ ฟังก์ชันเลขคณิต วัฏจักร และ

ส่วนตกค้างก าลังสอง 

 Integer congruence, polynomial with integral coefficients,  

solution of polynomial congruence, diophantine equation, arithmetic 

function, cyclicity and quadratic residue. 

 

ว.คณ. 328 (206328)  :   ทฤษฎขีองสมการ     

 3(3-0-6) 

MATH 328   :   Theory of Equations 
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เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 112 หรอื ว.คณ. 203 หรอื ว.คณ. 261 

ความต่อเนื่องและการหาค่าของโพลิโนเมียลส์, คุณสมบัติของ

สัมประสิทธิ์ของสมการพีชคณิต, การหาค าตอบของสมการพีชคณิตแบบนิ

วเมอริคัล, การหาต าแหน่งของรากสมการ, สมการพีชคณิตก าลังสอง และ

ก าลังสาม, และแบบแคโนนิคัลของสมการเหล่าน้ัน, การหาค าตอบแบบเก

รกอร์ ขบวนการหาค่าลิมิต และการหาคา่ประมาณ 

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)  :   แคลคลูสัขัน้สงู     

 3(3-0-6) 

MATH 331   :   Advanced Calculus 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 112 หรอื ว.คณ. 203 หรอื ว.คณ. 261 

 ฟังก์ชันหลายตัวแปร จาโคเบียนของการแปลง  ค่าสูงสุดและค่าต่ าสดุ  

ตัวคูณลากรานจ์  ปริพันธ์จ ากัดเขต  การหาอนุพันธ์ภายใต้เครื่องหมาย

ปริพันธ์  ปริพันธ์ไมต่รงแบบ  ปรพิันธ์เชงิวงรี 

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)  :   การวเิคราะหเ์ชงิเวกเตอร ์    

 3(3-0-6) 
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MATH 335   :   Vector Analysis 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 112  หรอื ว.คณ. 162 

 สนามเวกเตอร์และแบบเชิงอนุพันธ์ สนามกรอบ และเทนเซอร์ 

  Vector fields and differential forms, frame fields and tensors. 

 

ว.คณ. 336 (206336)  :   การวเิคราะหเ์ชงิจรงิ 1    

 3(3-0-6) 

MATH 336   :   Real Analysis 1 

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

 จ านวนจริง ล าดับและอนุกรมของจ านวน ลิมิตและภาวะต่อเนื่องของ

ฟงัก์ชัน การหาอนุพันธ์ ปริพันธ์แบบรีมันน์ 

Real numbers, sequences and series of numbers, limits and 

continuity of functions, differentiation, Riemann integral. 

 

ว.คณ. 341 (206341)  :   สมการเชงิอนพุนัธส์ามญั    

 3(3-0-6) 

MATH 341   :   Ordinary Differential Equations 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 112 หรอื ว.คณ. 203  

 บทน าสู่สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง  

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสูง ระบบเชิงเส้นของสมการเชงิอนุพันธ์สามัญ   

การแปลงลาปลาซ   ผลเฉลยในรูปอนุกรมของสมการเชิงอนุพันธ์สามญั   

และสมการเลอช็องดร์และสมการเบสเซิล 

 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. 
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ว.คณ. 342 (206342)  :   สมการเชงิอนพุนัธย์อ่ย    

 3(3-0-6) 

MATH 342   :   Partial Differential Equations 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 267 หรอื ว.คณ. 341  

 บทน าสู่สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับหนึ่ง 

สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับสอง ทฤษฎีบทสตูร์ม-ลียูวีล และการแยกตัวแปร 

 Introduction to partial differential equations, first order partial 

differential equations, second order partial differential equations, 

Sturm-Liouville theory and separation of variables. 

ว.คณ. 355 (206355)  :   วธิเีชงิตวัเลข     

 3(3-0-6) 

MATH 355   :   Numerical Method 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 112 หรอื ว.คณ. 203 หรอื ว.คณ. 261 

 ค่าคลาดเคลื่อนในวิธีเชิงตัวเลข  พหุนามที่ใช้ในการประมาณค่า

ในช่วงและการปรับเส้นโค้ง การหาปริพนัธ์เชิงตัวเลข  การหาอนุพันธ์เชิง

ตัวเลข  ผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้นและสมการไม่เชิงเสน้  

ผลเฉลยของสมการหนึ่งตัวแปร  ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์

สามัญ 

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)  :  การแกป้ัญหาทางวทิยาศาสตรด์ว้ยคอมพวิเตอร์

  3(3-0-6) 

MATH 357   :   Scientific Problem Solving with the Computer 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 111  
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การเขียนแผนภูมิตามอัลกอริธึม, วิธีการเก็บข้อมูล, การเขียนกราฟ 

โดยเครื่องเทอร์มินัล, พิกัดโพลาร์และกลุ่มก้อนของความน่าจะเป็น, การ

เขียนกราฟคอนทัวร์, การเขียนกราฟของพื้นผิว ไอเดนติพิเคชันของภาษา 

เอนโทรบีในภาษาไซเฟอร์และรหัส, การเคลื่อนไหวแบบบราวน์, การเดิน

แบบสุ่ม, ปัญหาการติดต่อสือ่สาร, การบิดเบี้ยวแบบไม่เชิงเสน้, การป้อนกลับ

ในทิศทางลบ, 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)  :   การสรา้งแบบจ าลองเชงิคณติศาสตร ์  

 3(3-0-6) 

MATH 364   :   Mathematical Modeling 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 104 หรอื ว.คณ. 112 หรอื ว.คณ. 162

  

 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร ์ 

กระบวนการจ าลอง  การจ าลองโดยใช้ข้อมูล  การปรับแบบจ าลอง  

แบบจ าลองที่ใช้สมการผลต่าง  และแบบจ าลองที่ใช้สมการเชิงอนุพันธ์ 

 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)  :   ความนา่จะเปน็ 1       

 3(3-0-6) 
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MATH 370   :   Probability 1    

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 112 หรอื ว.คณ. 203 หรอื ว.คณ. 261 

 รากฐานของความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นมีเงื่อนไข ตัวแปรสุ่มวิยตุ 

ตัวแปรสุ่มวิยุตรว่ม การจ าลองทางคอมพวิเตอรส์ าหรับตัวแปรสุ่มวิยุต 

 Foundation of probability, conditional probability, discrete 

random variables, joint discrete random variables, computer 

simulation for discrete random variables. 

  

ว.คณ. 381 (206381)  :   คอมบนิาทอรกิส ์        

 3(3-0-6) 

MATH 381   :   Combinatorics 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 281 

วิธีการนับทั่วไปส าหรับการจัดเรียงและการเลือกฟังก์ชั่นก่อก าเนิด 

ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด หลักการอินคลูชันและเอ็คซ์คลูชัน สูตรการแจงนับ

ของพอลยา 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)  :   สมัมนาทางคณติศาสตร ์    

 1(1-0-2) 

MATH 390   :   Seminar in Mathematics 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   นกัศกึษาชั้นปทีี ่3 

 การน าเสนอหัวข้อทางคณิตศาสตร์ที่ทันสมัยและการเขียนรายงาน 

ภายใต้การแนะน าของคณาจารย์ การวัดและประเมินผลเป็นแบบผ่านหรือไม่

ผ่าน 
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  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)  :   หวัขอ้เลอืกสรรทางคณติศาสตร ์   

 2(2-0-4) 

MATH 400   :   Selected Topics in Mathematics 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   นกัศกึษาชั้นปทีี ่4 

 การบรรยายและอภิปรายหัวข้อทางคณิตศาสตร์ทุกสาขาที่เป็นที่สนใจ

ในปัจจุบัน เนื้อหากระบวนวิชาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา

คณิตศาสตร ์

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)  :  รากฐานเรขาคณติ     

 3(3-0-6) 

MATH 411   :   Foundation of Geometry 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 325 

 เรขาคณิตเชิงภาพฉายสังเคราะห์และวเิคราะห์ รวมทั้งทฤษฎีบทท่ี

เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทฤษฎีบทเดซาร์ก ทฤษฎีบทแพปพัส ทฤษฎีบทปาสกาล  

ทฤษฎีบทหลักมูลของรูปสี่เหลี่ยม  และทฤษฎีบทจุดตรึง  รากฐานเชิงสัจพจน์  

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. 
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ว.คณ. 412 (206412)  :   ทอพอโลย ี      

 3(3-0-6) 

MATH 412   :   Topology 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 313 

 ทบทวนปริภูมิเชิงทอพอโลยี  ฐานและฐานย่อยส าหรับทอพอโลยี  

ภาวะนับได้และภาวะแยกได้  ความเชื่อมโยงและความกระชบั  สัจพจน์การ

แยก  ปริภูมิผลคูณและปริภมูิผลหาร 

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)  :   คณติตรรกศาสตร ์     

 3(3-0-6) 

MATH 414   :   Mathematical Logic 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 311 หรอื ว.คณ. 313 หรอื ว.คณ. 321 

 ทบทวนข้อความแคลคูลัส  สมบตัิของระบบสจัพจน์  ระบบสัจพจน์ที่

ส าคัญ อุปมาและสมสัณฐานปรัชญาคณิตศาสตร์ 

Review of the calculus statement. Properties of postulation 

system. Principal axiomatic systems. Analogy and isomorphism. 

Philosophy of Mathematics. 

 

ว.คณ. 421 (206421)  :   พชีคณตินามธรรม     

 3(3-0-6) 

MATH 421   :   Abstract Algebra 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 321 
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 สมบัติพื้นฐานบางประการของกรุป ริง และฟีลด์  กรุป รวมทั้งทฤษฎีบท

สมสัณฐาน  กรุปสับเปลี่ยนและผลคูณตรง กรุปพีและทฤษฎีบทท่ีส าคัญได้แก่

ทฤษฎีบทซิโล ริง รวมทั้งโดเมนไอดีลหลัก  โดเมนที่แยกตัวประกอบได้อย่าง

เดียวและโดเมนแบบยุคลิด ริงพหุนาม 

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 

 

ว.คณ. 423 (206423)  :   เวฟเลทส ์      

 3(3-0-6) 

MATH 423   :   Wavelets 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 325 หรอืตามความเหน็ชอบของภาควชิา 

ภาพรวมของการประยุกต์  และพัฒนาการของเวฟเลทส์  คณิตศาสตร์

ที่เป็นพื้นฐานประกอบด้วยหัวข้อ ในพีชคณิตเชิงเส้น   การแปลงฟูเรียร์ และ

การแปลงฟูเรียร์แบบจ ากัด    เวฟเลทส์แบบแฮร์อย่างง่ายการแปลงเวฟเลทส์

แบบจ ากัด ฐานเชิงตั้งฉากปกติของเวฟเลทส์และการแปลงฟาสท์เวฟเลทส ์   

การวิเคราะหม์ัลติ – รีโซลูชัน  และเวฟเลทส์  ซึ่งมีคอมแพคสัพพอร์ต วธิีเวฟ

เลทส์ - กาเลอร์คินส าหรับสมการเชงิอนุพันธ์  การประยุกต์ของเวฟเลทส์ 

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. 
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ว.คณ. 425 (206425)  :  สงักปัของพชีคณตินามธรรม                          

 3(3-0-6) 

MATH 425   :   Concepts of Abstract Algebra 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 311 หรอื ว.คณ. 313 และตามความ

เหน็ชอบของภาควชิา 

ทฤษฎีชั้นพื้นฐานของกรุปส์, ริงส,์ อินติกรัลโดเมนและฟิลดส์, ไอโซ

มอร์ฟีซึมและออโตมอร์ฟีซึม, โพลีโนเมียลบนฟิลด์ส, ไอดีลส์, มโนคติ

เบื้องต้นของนอนโฮโมมอร์ฟิซึม, คอมมเูตทีฟริงและเรซิดวิคลัสริง 

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)  :  พชีคณติเชงิเสน้ 2                           

  3(3-0-6) 

MATH 426   :   Linear Algebra 2 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 325  

ทบทวนรูปแบบบัญญัติเบื้องต้น  รูปแบบตรรกยะ  และรูปแบบจอร์แดน 

ปริภูมิผลคูณภายใน ตัวด าเนินการบนปริภูมิผลคูณภายใน 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)  :   ทฤษฎจี านวน 2                            

 3(3-0-6) 

MATH 427   :   Theory of Numbers 2 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 327  
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ฟังก์ชั่นเลขคณิต, เศษส่วนต่อเนื่อง, ฟลิด์ของจ านวนพีชคณิตแบบค

วอดราติค, เรขาคณติของเลขจ านวน 

Arithmetical function. Continued fraction. Quadratic algebraic 

number fields. Geometry of numbers. 

 

ว.คณ. 428 (206428)  :   ทฤษฎรีหสั                            

  3(3-0-6) 

MATH 428   :   Coding Theory 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 325 

รหัสเบื้องต้น รหัสเชิงเส้น รหัสไซคลิก รหัสฮามมิง รหสัเพอร์เฟคท ์

รหัสพหุนาม การเข้ารหัสและการถอดรหัส การตรวจจับและแก้ไข แบบ

คลาดเคลื่อน 

Introduction to coding. Linear code. Cyclic code. Hamming 

code. Perfect code. Polynomial code. Encoding and decoding. Error 

detecting and correcting. 

 

ว.คณ. 432 (206432)  :   การวเิคราะหเ์ชงิฟงักช์ันเบือ้งตน้                        

 3(3-0-6) 

MATH 432   :   Introduction to Functional Analysis 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 336 

 ปริภูมินอรม์และปรภิมูิบานาค ตัวด าเนินการเชิงเส้นที่มีขอบเขตและ

ปริภูมิคู่กัน ปริภมูิผลคูณภายในและปริภูมิฮิลเบิร์ต 

Normed spaces and Banach spaces, bounded linear operators 

and dual spaces, inner product spaces and Hilbert spaces. 

 

ว.คณ. 435 (206435)  :   การวเิคราะหเ์ชงิจรงิ 2                       

   3(3-0-6) 

MATH 435   :   Real Analysis 2 
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เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 336 

ปริพันธ์รีมันน์ – สตีลต์เชส  ล าดับและอนุกรมของฟังก์ชัน  ทฤษฎีเลอ

เบก 

The Riemann-Stieltjes integral. Sequences and series of 

functions. The Lebesque theory. 

 

ว.คณ. 436 (206436)  :   แคลคลูสัของการแปรผันเบือ้งตน้                      

    3(3-0-6) 

MATH 436   :   Introduction to Calculus of Variations 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 331 หรอื ว.คณ. 341 

การแปรผันของฟังก์ชันนัลท่ีขึ้นอยู่กับฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร การแปรผัน

ของฟังก์ชันนัลท่ีขึ้นอยู่กับฟังก์ชันไม่ทราบค่า n ฟังก์ชัน การแปรผันของ

ฟังก์ชันนัลที่ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันหลายตัวแปร วิธีตรงในปัญหาการแปรผัน 

ได้แก่ วิธีผลต่างอันตะของออยเลอร์ วธิรีิทซ์ และวิธีแคนโทโรวิช 

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)  :   ตวัแปรเชงิซอ้น                           

  3(3-0-6) 

MATH 437   :   Complex Variables 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 331  

ระนาบเชิงซ้อน ฟังก์ซันของตัวแปรเชิงซ้อน ลิมิต ความต่อเนื่อง การ

หาอนุพันธ์ สมการโคซี-รีมันน์ ฟังก์ชันมูลฐาน ฟังก์ชันวิเคราะห ์ ทฤษฎีบท

ของโคชี สตูรอินทิกรัลและอนุพันธ์ การลู่เข้าเอกรูป อนุกรมเทย์เลอร ์
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อนุกรมโลรองท์ แคลคูลัสของส่วนตกค้าง และการประยุกต์ในการประเมินค่า

ของอินทิกรัลเชิงจริง บทน 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)  :   ทฤษฎจีดุตรงึและการประยกุต์                        

 3(3-0-6) 

MATH 438   :   Fixed Point Theory and Applications 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 313  

 ทบทวนแนวคิดของปริภูมิเมตริก และปริภูมิบานาค  ทฤษฎีจุดตรึงใน

ปริภูมิเมตริกและการประยุกต์ ภาวะคอนเวกซ์ ทฤษฎีจุดตรึงในปริภูมิบานาค

และการประยุกต์ การสมนัย ทฤษฎีบทจุดตรึงส าหรับการส่งหลายค่าและการ

ประยุกต์ 

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)  :   สมการเชงิอนพุนัธไ์มเ่ชงิเสน้                         

   3(3-0-6) 

MATH 441   :   Nonlinear Differential Equations 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 267 หรอื ว.คณ. 341 

บทน าสู่สมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้นใน 

1 มิติ สมการเชิงอนพุันธ์อิสระไมเ่ชิงเส้นใน 2 มิติ สมการเชิงอนุพันธ์อิสระไม่

เชิงเส้นอันดับสูง 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)  :   การแปลงฟเูรยีรแ์ละลาปลาซ                     

   3(3-0-6) 

MATH 445   :   Fourier and Laplace Transformation 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 331 

 ผลการแปลงฟูเรียร์จ ากัดและการประยุกต์  ปริพันธ์ฟเูรียร์ ผลการ

แปลงฟูเรียร์และการประยุกต์  ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต์  ทฤษฎี

บทการผกผันเชิงซ้อนและการประยุกต์ เรซิดิวและทฤษฎีบทเรซิดิว สูตรการ

ผกผันเชิงซ้อน บรอมวิชคอนทัวร์ 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)  :   เรขาคณติเชงิอนพุนัธ์                          

  3(3-0-6) 

MATH 446   :   Differential Geometry 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 335 

แคลคูลัสบนผิว ความโค้ง และเรขาคณิตของผิวใน R3  

Calculus on surfaces, curvature and geometry of surface in R3. 
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ว.คณ. 455 (206455) :  การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข                           

 3(3-0-6) 

MATH 455  :   Numerical Analysis 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 355 

      ทฤษฎีการประมาณค่าในช่วง  การประมาณฟงัก์ชัน  การวิเคราะห์

เชิงตัวเลขส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามญั  การวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขส าหรับ

สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย  ปัญหาค่าลักษณะเฉพาะของเมทริกซ์ 

     Interpolation theory. Approximation of function. Numerical 

analysis for ordinary differential equations. Numerical analysis for 

partial differential equations. Matrix eigenvalues problem. 

 

ว.คณ. 456 (206456)  :   ระเบยีบวธิเีชงิตวัเลขส าหรบัสมการเชงิอนพุันธ ์         

  3(3-0-6) 

MATH 456   :   Numerical Method for Differential Equations 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 355 

ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ปัญหาคา่ขอบและ

ปัญหาค่าเจาะจง ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการเชงิอนุพันธ์ย่อยเชิงวงรี 

พาราโบลา และไฮเพอร์โบลา 

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)  :   คณติศาสตรอ์นพุนัธ์การเงนิ                        

    3(3-0-6) 

MATH 457   :   Mathematics of Financial Derivatives 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ตามความเหน็ชอบของภาควชิา 

อนุพันธ์  และทฤษฎีอาร์บิเทรกไพรซิง  แบบจ าลองทวินาม  การ

เคลื่อนไหวแบบบราวเนียน  และกระบวนวิธีแบบไวเนอร์  อิโตแคลคูลัสและอิ
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โตเลมมา ทฤษฎีบทตัวแทนมาร์ติงเกล สมการเชงิอนุพันธ์ย่อยของแบลค 

โชลส์ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข เดอกรีก แบบจ าลองกระแส อัตราดอกเบี้ย

เงินตราต่างประเทศ  การวัดอิควิวาเลนท์มาร์ติงเกล  และตลาดแบบสัมบูรณ์ 

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)  :  การหาคา่เหมาะทีส่ดุเชงิก าหนด                       

 3(3-0-6) 

MATH 463   :   Deterministic Optimization 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 325 และ ว.คณ. 336 

 ตัวแบบการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงก าหนด ก าหนดการเชิงเส้น (แอลพี) 

ก าหนดการจ านวนเต็ม (ไอพี)  การวิเคราะหโ์ครงข่าย ก าหนดการเชิง

เป้าหมาย และก าหนดการไม่เชิงเส้น (เอน็แอลพี) 

 Deterministic optimization models, linear programming (LP), 

integer programming (IP),  network analysis, goal programming, 

and nonlinear programming (NLP).  

 

ว.คณ. 464 (206464)  :   ทฤษฎคีวบคมุเชงิคณติศาสตรเ์บือ้งตน้              

 3(3-0-6) 

MATH 464   :   Introduction to Mathematical Control Theory 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 325 และ ว.คณ. 341 

 บทน า ความรู้เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์ การสร้างตัวแบบของระบบ

ควบคุม ผลเฉลยของสมการสถานะ ภาวะควบคุมได ้ ภาวะสังเกตได้ ทฤษฎี

บทเสถียรภาพ การวางต าแหน่งโพลและการป้อนกลับสถานะ ตัวประมาณค่า

สถานะและตัวสังเกตสถานะ การควบคุมเหมาะที่สุดเบื้องต้น 
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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) 

MATH 466   :   Hydrodynamics 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 335 หรอืตามความเหน็ชอบของภาควชิา 

สมการการเคลื่อนท่ีของของไหลอุดมคต ิ สมการแบร์นูลลี ทฤษฎีการ

ไหลศักย์เบื้องต้น ศักย์เชิงซ้อน การหมุนวนและความสัมพันธ์กับการยกตัว 

ทฤษฎีบทจาวโคสกี เทคนิคการทดลองการวัดอัตราเร็วของลม  

การมองภาพของการไหล อุโมงค์ลม วิธีการทดลองแบบจ าลองอุดมคติ

พื้นฐานของการท างานของอุโมงค์ลม การปฏิบัติการขั้นพื้นฐานของคลื่น

กระแทก 

 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)  :   นวิรอลเนทเวริค์                            

 3(3-0-6) 

MATH 467   :   Neural Networks 
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เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   นกัศกึษาชั้นปทีี ่4 ในสาขาวชิาคณติศาสตร ์

วทิยาการคอมพวิเตอร ์หรอื วศิวกรรมศาสตร ์หรอืตามความเหน็ชอบของ

ภาควชิา 

ภาพรวมของการพฒันาและการประยุกต์ของนิวรอลเนทเวิรค์ 

โครงสร้างนิวรอลเนทเวิร์ค และวิธีการเรียนรู้ ทฤษฎีสารสนเทศ การขยับสู่

สถานะดีที่สุดแบบเกรเดียนเดสเซนท์ เพอร์เชพตรอน เอดาไลน์ เนทเวิร์ค

แบบมัลติเลเยอร์ฟีดฟอร์เวริ์ด และขั้นตอนวิธีเรียนรู้แบบแบคพรอพพาเกชัน 

นิวรอลเนทเวิร์คสโตคาสติค นิโอคอกนิตรอน ทฤษฎีอแดพทีพรีโซแนนส์ รี

เคอร์เรนท์เนทเวิร์ค เคออสแบบจ าลองนิวโรไดนามิค ระบบนิวโรฟัซซ ี

ขั้นตอนวิธีเจเนติค การประยุกต ์

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)  :   ทฤษฎคีวามนา่จะเปน็ 2                              

   3(3-0-6) 

MATH 470   :   Probability Theory 2 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 370 

 ตัวแปรสุ่มตอ่เน่ือง ตัวแปรสุ่มตอ่เน่ืองร่วม การจ าลองทางคอมพิวเตอร์

ส าหรับตัวแปรสุ่มตอ่เนื่อง ทฤษฎีบทลิมิตและกฎของจ านวนที่มีค่ามาก ลูกโซ่

แบบมาร์คอฟ 

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)   :   คณติศาสตรป์ระกันภยัเบือ้งตน้                            

  3(3-0-6) 

MATH 471   :   Introduction to Actuarial Mathematics 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 370 หรอื ว.สถ. 323 

 บทน าและความรู้พื้นฐาน การแจกแจงความสูญเสีย การเรียกร้องรวม

ยอด การประกันภัยต่อ ทฤษฎีความล้มละลาย ทฤษฎีความน่าเชื่อถือ ระบบ

ส่วนลดของการไม่เรยีกร้อง และสามเหลี่ยมการล่าช้า 

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  

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   นกัศกึษาชั้นปทีี ่3 

เกมแบบเล่นพร้อมกันที่มีข้อมูลครบถ้วน เกมแบบเล่นไม่พร้อมกันที่มี

ข้อมูลครบถ้วน เกมแบบเล่นพร้อมกันที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน เกมแบบเล่นไม่

พร้อมกันที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน 

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 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ. 281 

นิยามของกราฟ ทฤษฎีกราฟมูลฐาน ทรี ออยเลอร์เรียนและแฮมิลโท

เนียนกราฟ พลานาร์กราฟ และนอนพลานาร์กราฟ การระบายสีกราฟ 
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Definition of graphs. Elementary graph theory. Trees. Eulerian 

and Hamiltonian graphs. Planar and nonplanar graphs. Graph 

colourings. 

 

ว.คณ. 499 (206499)  :   การคน้ควา้อสิระ                            

 3(0-9-0) 

MATH 499   :   Independent Study 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   นกัศกึษาชั้นปทีี ่4 

กระบวนวิชานี้ เน้นการศึกษาอย่างลึกซึ้งในเรื่องใดเรื่องหน่ึง ของ

สาขาวิชาเอกหรือวชิารองของนักศึกษา โครงงานของแตล่ะคนจะต้องเรียบ

เรียง เขียนเป็นรายงานส่งและมีการสอบปากเปล่า (วัดผลด้วยอักษร S/U และ

ก าหนดให้ใช้อักษร 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. 

 

ว.คณ. 713 (206713)  :   ทอพอโลย ี                             

 3(3-0-6) 

MATH 713   :   Topology 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :   ตามความเหน็ชอบของผูส้อน 

            ปริภูมเิชิงทอพอโลยี ทอพอโลยีผลคูณคาร์ทีเซียน ความเชื่อมโยง

และความเชื่อมโยงตามวิถีไอเดนทิฟิเคชันทอพอโลยี สัจพจน์การแยก การลู่

เข้า ความกระชับ 

   Topological spaces, cartesian product topology, 

connectedness and path-connectedness, identification topology, 

separation axioms, convergence, compactness. 
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ว.คณ. 720 (206720)  :   พชีคณติ                            

  3(3-0-6) 

MATH 720   :   Algebra 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ตามความเหน็ชอบของผูส้อน 

 กรุป : สาทิสสัณฐาน และกรุปย่อย นอร์แมลิตี กรุปผลหาร ผลคูณตรง 

และผลบวกตรง กรปุเสร ี ริง : ไอดีล การแยกตัวประกอบในริงสลับท่ี ริงของ

พหุนาม ฟิลด์ : การขยายฟิลด์ ฟิลด์แบบสปลิตทิงและฟิลด์จ 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)  :   การวเิคราะหเ์ชงิจรงิ 1                          

  3(3-0-6) 

MATH 731   :   Real  Analysis  1 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ตามความเหน็ชอบของผูส้อน 

การศึกษาในแนวลึกเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ล าดับ  อนุกรมและการ

ลู่เข้าสม่ าเสมอ  อนุพันธ์และทฤษฎีเลอเบสก์ของอินทิเกรชัน 

 Rigorous treatment of topics such as sequences, series and 

uniform convergence.  Differentiation and Lebesgue theory of 

integration.   

 

ว.คณ. 734 (206734)  :  การวเิคราะหเ์ชงิฟงักช์ัน                         

   3(3-0-6) 

MATH 734   :   Functional Analysis 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คณ.731 หรอืตามความเหน็ชอบของผูส้อน 

ปริภูมินอรม์และปรภิมูิบานาค ปริภูมิผลคณูภายใน ปริภูมิฮิลแบร์ต การ

แทนของฟังก์ชันนัลบนปริภูมิฮิลแบร์ต ทฤษฎีบทฮาห์น-บานาค ทฤษฎี
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บทความมีขอบเขตสม่ าเสมอ ทฤษฎีบทการส่งเปิด ทฤษฎีบทกราฟปิด ทฤษฎี

เชิงสเปกตรมัของตัวด าเนินการเชิงเส้นในปริภูมินอร์ม  

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)  :   ทฤษฎสีมการเชงิอนพุันธ์                           

 3(3-0-6) 

MATH 743   :   Theory of Differential Equations 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :   ตามความเหน็ชอบของผูส้อน 

 ระบบสมการเชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์ที่เป็นค่าคงที่แบบคาบ  การมีค าตอบ

ของระบบสมการ  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญในโดเมนเชิงซ้อน  การขยายเชิง

เส้นก ากับ  เสถียรภาพของค าตอบ  ทฤษฎีเพอร์เทอร์เบชัน  ทฤษฎีปวงกาเร-

เบนดิกซ์สัน  ทฤษฎีสตูร์ม - ลีอูวิลล์ 

   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) :  การวเิคราะหป์ระยกุต์                           

 3(3-0-6) 

AMTH 731  :   Applied Analysis 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ตามความเหน็ชอบของผูส้อน 

        การพิสูจน์ ทบทวนพื้นฐานพีชคณิตเชิงเส้น ปรภิูมินอรม์เชิงเส้น ปรภิูมิ

ฮิลเบิร์ต แคลคูลัสในปริภูมิบานาค 

        Proof, elementary linear algebra, normed spaces, Hilbert 

spaces, and calculus in Banach spaces 
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ว.คป. 741 (219741) :  สมการเชงิอนพุนัธย์อ่ย                           

 3(3-0-6) 

AMTH 741  :   Partial Differential Equations 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :   ตามความเหน็ชอบของผูส้อน 

 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับสูง 

สมการอิลิปติก สมการไฮเพอร์โบลิกและสมการพาราโบลิก ปรีภูมิโซโบเลฟ  

   First order partial differential equations. Higher order partial 

differential equations. Elliptic equations. Hyperbolic and parabolic 

equations. Sobolev space. 

 

ว.คป. 753 (219753) :  การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข                           

 3(3-0-6) 

AMTH 753  :   Numerical Analysis 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :   ตามความเหน็ชอบของผูส้อน 

การค านวณด้วยตัวเลข การค านวณเมทริกซ์ สมการพีชคณติไม่เชิง

เส้น การประมาณฟังก์ชัน 

Computing with numbers, matrix computations, nonlinear 

algebraic equations, and approximation of functions. 

 

2. ผลงานทางวชิาการ การคน้ควา้ วจิยั หรอืการแตง่ต าราของอาจารย์

ประจ า  

 

ผศ.ดร. ณฐักร สคุนัธมาลา 

ผลงานตพีมิพ ์

1. Wongsaijai B., Sukantamala N., Applications of fractional q -

calculus to certain subclass of analytic p -valent functions with 
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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.  

การแตง่ต ารา 

1. ณัฐกร สุคันธมาลา  ซิน่ตนีจกแหง่ลุม่แม่น้ าแมป่งิ : The symmetry 

analysis   เชียงใหม่ : หอผ้าบุญยวง 2555 

 

ผศ.ดร. ธรีนชุ บนุนาค 

ผลงานตพีมิพ ์

1. Bunnag D., Combining interval branch and bound and 

stochastic search, Abstract and Applied Analysis, 2014, 

(2014), 1-15.  

 

อ.ดร. ธรีนชุ สบืเจรญิ 

ผลงานตพีมิพ ์
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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.  

 

 

 

 

ผศ.ดร. มรกต เกบ็เจรญิ 

ผลงานตพีมิพ ์

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.  

 

การแตง่ต ารา 

1. มรกต   เก็บเจริญ   วธิเีชงิตวัเลข  ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะ
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5.   ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาเดิมกบัแผนการศึกษาของหลกัสูตรท่ีปรบัปรงุใหม ่

แผนปกติ 
แผนก าหนดการศึกษาเดิม แผนก าหนดการศึกษาใหม่ 

ชัน้ปีท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

001101 การฟงัและการพดูภาษาองักฤษ 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 
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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 การฟงัและการพดูภาษาองักฤษ 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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ขอ้ 6.    ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเชียงใหมว่า่ดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

พ.ศ. 2553 
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