หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
5.2 ภาษาที่ใช้
5.3 การรับเข้าศึกษา
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง
และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร
และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา
/หลักสูตรอื่น
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา
/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชาอื่น/หลักสูตรอื่น
13.4 การบริหารจัดการ
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
1.2 ความสาคัญ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการเรียนการสอน
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
2.3 ปัญหาของนิสติ แรกเข้า
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา
/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.6 งบประมาณตามแผน
2.7 ระบบการศึกษา
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา
และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.3 รายวิชา
3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง
และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.2 ช่วงเวลา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.3 ช่วงเวลา
5.4 จานวนหน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.6 กระบวนการประเมินผล
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.2 ความรู้
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สารบัญ(ต่อ)
หน้า
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.6 สุนทรียศิลป์
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน
การวัดและการประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นิสติ
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิ ิต
3.2 การอุทธรณ์ของนิสติ
การติดตามและทบทวนหลักสูตร
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม
และทบทวนหลักสูตร
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สารบัญ(ต่อ)
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4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต
6.1 การบริหารงบประมาณ
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มอี ยู่เดิม
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
7. ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ภาคผนวก ค คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ฉ ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
Bachelor of Science Program in Mathematics
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
:

0800
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
Bachelor of Science Program in Mathematics

วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
Bachelor of Science (Mathematics)
B.Sc. (Mathematics)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 122 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย

2

5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติทีใ่ ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
6.2 คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่........7/2559..........วันที.่ ....22.......เดือน...กันยายน...พ.ศ....2559.............
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ .......5/2560.......... วันที่ ....23.....เดือน ...มีนาคม.....พ.ศ. ...2560......
6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมเวียน
ครั้งที่ ..123(7/2560)......... วันที่ ....14......เดือน ...มิถุนายน........พ.ศ. .....2560.......
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิ ลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ......................
วันที่ .....................เดือน .......................พ.ศ. .......................

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 อาชีพในหน่วยงานที่ต้องใช้ความรูค้ วามสามารถทางทักษะ/กระบวนการ คณิตศาสตร์ สถิติ
และคอมพิวเตอร์ เช่น รับราชการครู นักวิชาการ นักวางแผน นักวิเคราะห์ระบบในหน่วยงานรัฐหรือ
เอกชน
8.2 อาชีพอิสระ

9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
นางสาวกรรณิการ์ ขาพึ่งสน 31019007XXXXX

2

นางวัชรภรณ์ ช่อลาเจียก

35605002XXXXX

อาจารย์

3

นางสาววาจารี วีระ

35605003XXXXX

อาจารย์

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
วิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.บ.
ปร.ด.

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ประยุกต์
คณิตศาสตร์
ประยุกต์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ประยุกต์
คณิตศาสตร์
ประยุกต์
คณิตศาสตร์

วท.ม.
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นางสาวเอื้อมพร วิทยารัฐ

35201009XXXXX

อาจารย์

วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2553
2547
2545
2554
2547
2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2550

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2545
2556

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2544

ปี

2550

3

ลาดับ
5

ชื่อ – สกุล
นางสาวศิริวรรณ อินทวิชัย

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
15009000XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วท.ม.

คณิตศาสตร์
ประยุกต์
คณิตศาสตร์

วท.บ.

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2546

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2550

ปี

4
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เนื่องด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลก มีแนวโน้ มที่ชะลอตัวลง
และมีความผันผวนเนื่องจากหลายเหตุปัจจัยซึ่งเป็นผลให้เป็นข้อจากัดในการส่งออก นอกจากนีป้ ระเทศ
กาลังประสบปัญหากาลังแรงงานที่ลดลงในขณะที่การเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า
การพัฒนาทางเทคโนโลยีแม้จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องแต่ยังต้องใช้เวลาในการสั่งสมระดับหนึ่ง
ดังนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) จึงมุ่งเน้นไปที่
การพัฒนาประเทศโดยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับศักยภาพของเศรษฐกิจไทย รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยี ภายใต้กรอบ
“ความมั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น ” เพื่ อ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาให้ ค นไทยมี ค วามสุ ข ภายใต้ ห ลั ก ปรั ช ญา
“เศรษฐกิจพอเพียง”
ดั ง นั้ น ในการวางแผนหลั ก สู ต รจึ ง ถู ก พิ จ ารณาเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ แ ละ
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรที่มีความรู้
พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อให้นิสิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ สามารถ
เป็นหนึ่งในกลไกสาคัญที่จะนาไปสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบันที่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรในทุ ก ช่ ว งวั ย มี ค วามเหลื่ อ มล้ าของการกระจายรายได้ สั ง คมไทยต้ อ งเผชิ ญ กั บ ภาวะ
ความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม คุณภาพชีวิตโดยรวม และมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น
อันนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยรวมได้ยากยิ่งขึน้
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 จึงมุง่ เน้นไปที่การสร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี
ครอบครัวมีความมั่นคง อบอุ่น สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ อันจะเป็นกลไกหลัก
ในการพัฒนาประเทศ
ดังนั้นในการวางแผนหลักสูตรจึงได้คานึงถึงการพัฒนาคนทั้งในด้านความรู้ คุณธรรม และ
จริ ย ธรรม ควบคู่ ไ ปกั บ การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาประเทศ
ซึ่งบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้จะได้รับการพัฒนาให้เป็นหนึ่งในกลไกในการพัฒนาชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติตามปณิธานของมหาวิทยาลัยที่วา่ “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเพื่อให้มีความคิดอย่างเป็นระบบ รู้จักใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ รู้จัก
สังเคราะห์ความรู้สั่งสมเพื่อ ต่อยอดสู่นวัตกรรมความรู้ รู้จักฝึกฝนและพึ่งพาตนเอง และใช้ปัญญาที่มี
เพื่อพัฒนาชุมชน รวมทั้งเติมเต็มความมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ
เสียสละ และคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กาหนดภารกิจในการสร้างเสริมความเข้มแข็งและจะทาหน้าที่
เป็นปัญญาเพื่อชุมชนนั้น หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้ได้มีการปรับปรุงรายละเอียดโครงสร้างหลัก สูตร
ให้สอดคล้องและสนองต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวคือ
12.2.1 ด้านการเรียนการสอน
หลั ก สู ต รที่ ป รั บ ปรุ ง ใหม่ นี้ ได้ จั ด ให้ มี ก ารเรี ย นการสอนที่ ป ระกอบด้ ว ยรายวิ ช า
ที่หลากหลายและเนื้อหาที่มีความชัดเจน เพียงพอที่จะให้ผู้เรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ อันจะเป็น
การสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน โดยเมื่อสาเร็จการศึกษาผู้เรียนจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาคณิตศาสตร์ ซึ่งถือเป็นสาขาขาดแคลนทางด้านบุคลากรทั้งภาคการศึกษาและหน่วยงานเอกชน
ซึ่งผู้สาเร็จการศึกษาจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างแน่นอน
อี ก ทั้ ง หลั ก สู ต รนี้ ยั ง สามารถน าไปต่ อ ยอดเพื่ อ การศึ ก ษาในขั้ น สู ง ทั้ ง ปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอก
ในหลากหลายสาขา และสามารถมุ่งเน้นทางด้านการวิจัยบูรณาการร่วมกับศาสตร์ด้านอื่นๆ ได้อกี ด้วย
12.2.2 ด้านการบริการวิชาการ
เพื่ อ ให้ ก ารเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต รที่ ป รั บ ปรุ ง ใหม่ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ ภารกิ จ ทางด้าน
การวิ จั ย และการน าความรู้ สู่ ชุ ม ชน จึ ง ได้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเสริ ม ควบคู่ กั บ การเรี ย นการสอน
โดยกิจกรรมเสริมจะอยู่ในรูปแบบของการบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งจะสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีส่วน
ร่ ว มในการด าเนิ น กิ จ กรรมและเป็ น ผู้ ถ่ า ยทอดความรู้ ใ ห้ กั บ ผู้ เ ข้ า รั บ บริ ก าร ทั้ ง นี้ จ ะส่ ง เสริ ม ให้ มี
การบูรณาการเนื้อหาในรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่มาใช้กับการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและความเข้าใจในการประยุกต์ผลการเรียนรู้กับการบริการให้กับชุมชนได้
12.2.3 ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
หลั ก สู ต รที่ ป รั บ ปรุ ง ใหม่ นี้ มี ก ารปรั บ รายละเอี ย ดของโครงสร้ า งหลั ก สู ต รที่ มี ร ายวิ ช า
ที่สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมซึ่งมีรายวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีความตระหนักถึงความสาคัญ รวมทั้งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรีย นได้มี ค วามเข้าใจในวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความ
ตระหนัก การใช้ท รัพ ยากรธรรมชาติใ ห้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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ให้น้อยที่สุดนอกจากนี้เรายังมุ่งเน้นการคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย โดยแทรกเข้าไปใน
กระบวนการการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา เพื่อให้ผเู้ รียนที่สาเร็จจากหลักสูตรนีเ้ ป็นผูท้ ี่มจี ติ ใจอันดีงาม
และไม่ทอดทิง้ ซึ่งวัฒนธรรมที่ได้สบื ทอดกันมาจากรุ่นสู่รนุ่
12.2.4 ด้านการบริหารและจัดการ
หลั ก สู ต รที่ ป รั บ ปรุ ง ใหม่ นี้ ไ ด้ มี ก ารจั ด สรรรายวิ ช าในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาส าหรั บ ผู้ เ รี ย น
อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนอยู่อย่างมีค วามสุ ขและเรียนได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ซึ่งผู้เรียนจะได้รับ ผลการเรียนรู้จากรายวิ ช า
ในกลุ่ ม รายวิ ช าการศึ ก ษาทั่ ว ไป กลุ่ ม รายวิ ช าเฉพาะด้ า น กลุ่ ม รายวิ ช าเอกบั ง คั บ และ เอกเลื อ ก
รวมไม่น้อยกว่ า 122 หน่ว ยกิ ต เพื่อให้ผู้เ รีย นได้ มี ความรู้ ร อบด้ าน ทั้งทางด้านความรู้ทั่ว ไปที่ ใ ช้ ใ น
การดาเนินชีวิต และความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะใช้ในการพัฒนาตนเองและนาไปสู่การพัฒนา
สังคมที่ยั่งยืนในระยะยาวต่อไป
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
002201
พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
002202
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
003201
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environment Management
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004101
004201

ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)
3(2-2-5)

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
242104
243101
244101
244102
247221

เคมี 1
Chemistry I
ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์ 1
Physics I
ฟิสิกส์ 2
Physics II
สถิตวิ ิเคราะห์
Statistical Analysis

4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-2-5)

13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
146200

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for specific purpose

3(3-0-6)

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
241111
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
241112
คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
Mathematics II
241121
หลักการทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Principles of Mathematics
241324
พีชคณิตเชิงเส้น 1
3(2-2-5)
Linear Algebra I
241334
คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
3(2-2-5)
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Discrete Mathematics
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
241151
241152
241253

แคลคูลัส 1
Calculus I
แคลคูลัส 2
Calculus II
แคลคูลัส 3
Calculus III

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กาหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดาเนินการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี
เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่ กาหนดนโยบาย
และพิจารณาการดาเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ ทาหน้าที่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กากับ ติดตาม
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจน
ประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1) แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาหรือ
คณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้บริการการสอนรายวิชาต่าง ๆ ในการจัดการด้านเนื้อหาสาระของวิชา การ
จัดตารางเวลาเรียน และตารางเวลาสอบ
2) แต่งตั้งผู้ประสานงานหรือผู้จัดการรายวิชาทุกวิชา เพื่อทาหน้าที่ประสานงานการ
วิเคราะห์และออกแบบวัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระของรายวิชา แนวทางการจัดการเรียนการสอน และ
การประเมินผล ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งระบบภาษาทีส่ ร้างตรรกะทางความคิด อันเป็นรากฐานของการ
พัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาไปสู่การพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ อย่างยั่งยืน
1.2 ความสาคัญ
ในการพัฒนาประเทศชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความจาเป็นต้องใช้องค์ความรู้
ทางด้ า นคณิ ต ศาสตร์ เ ป็ น พื้ นฐานส าคั ญ ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ยั ง พบว่ า บุค ลากรที่มี ค วามรู้ ความสามารถ
ทางด้านคณิตศาสตร์นนั้ ยังอยู่ในภาวะขาดแคลน ดังนัน้ ทางหลักสูตรจึงได้มงุ่ ผลิตบัณฑิตที่มคี วามรู้ และ
มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ โดยจัดกระบวนการเรียนการ
สอน รวมทั้งปรับรายวิชาให้ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่
12 (พ.ศ. 2560-2564) และยังสอดรับกับแผนพัฒนากาลังคนของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตเพื่อให้มีลักษณะอันพึงประสงค์ ดังต่อไปนี้
1.3.1 มีความรู้ ความสามารถ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และสถิติอย่างเป็นระบบ
รวมถึงการมีตรรกะทางความคิด
1.3.2 มีความสามารถสูงในการนาความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย
สร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้
1.3.3 มีความสามารถในการนาองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การประกอบอาชีพ การบูรณาการกับสาขาวิชาอื่น ตลอดจนการค้นคว้าหาความรู้เพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคม
1.3.4 มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความ
รับผิดชอบ
1.3.5 มีโลกทัศน์กว้าง มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ.

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง

3. ปรับปรุงวิธีการวัด และการ
ประเมินผล

กลยุทธ์
1.1 ติดตามปรับปรุงหลัก สู ตร
อย่างสม่าเสมอ
1.2 ประชุม/สัมมนา
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจาหลักสูตร
2.1 กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และประเมิ น ผลที่
เน้ น พั ฒ นาการของผู้ เ รี ย นใน
แบบประมวลรายวิชา
2.2 ประเมินประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
2.3 พัฒนาสารสนเทศที่สนับ
สนุนการเรียนรูด้ ้วยตนเอง

แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผน
ดู แ ล และก ากั บ การวั ด และ
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ใ น แ ต่ ล ะ
รายวิชา
4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ 4.1 มีการจัดโครงการ/สรรหา/
บรรลุ ม าตรฐานผลการเรี ย นรู้ ทุ ก จั ด สรรโครงการเพื่ อ พั ฒ นา
ด้าน
ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม
ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.2 มีการจัดโครงการ/สรรหา/
จั ด สรรโครงการเพื่ อ พั ฒ นา
ด้ า นการสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
1.1 รายงานการประเมินหลักสูตร
1.2 หลักสูตรที่มกี ารปรับปรุงตาม
เกณฑ์ สกอ.
1.3 เอกสารการประชุม
2.1 แบบประมวลรายวิชา
2.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การเรียน การสอนที่เน้นผูเ้ รียน
เป็นศูนย์กลาง
2.3 ความพึงพอใจของผูเ้ รียนต่อ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง
2.4 ความพึงพอใจของผูเ้ รียนต่อ
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง
3.1 รายงานการประชุมของคณะ
กรรมการ
3.2 รายงานผลการดาเนินงาน
ของแต่ละรายวิชา(มคอ. 5)
4. 1 ห นั ง สื อ ต อ บ รั บ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ หรือ เอกสารขออนุมัติ
จัดโครงการ
4.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพ
ของการดาเนินโครงการ
4.3 รายงานผลการด าเนิ น งาน
ของแต่ละรายวิชา(มคอ. 5)
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
4.3 มี ก ารปรั บ กลยุ ท ธ์ ก าร
จั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ ให้
บรรลุ ม าตรฐานการเรี ย นรู้
อย่างสม่าเสมอ

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ ป ริ ญ ญ าต รี
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 ลักษณะของนิสิตในหลักสูตรไม่ได้เรียนสายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
2.3.2 ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบ
แตกต่างไปจากเดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียน
ในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นิสิตต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 ก าหนดเกณฑ์ก ารรับ สมัครนัก เรีย นที่จบสายวิท ยาศาสตร์ -คณิต ศาสตร์ใ นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น
2.4.2 จัดอบรมภาษาอังกฤษ เรียนปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในภาคฤดูร้อน
ก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษาแรก
2.4.3 จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในสถาบันฯ
และการแบ่งเวลา
2.4.4 มอบหมายหน้ า ที่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาให้ แ ก่ อ าจารย์ ทุ ก คน ท าหน้ า ที่ ส อดส่ องดู แ ล
ตักเตือนให้คาแนะนาแก่นิสิต
2.4.5 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสั มพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนิ สิต เช่น
วันแรกพบระหว่างนิ สิตกับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนิ สิตชั้นปีที่ 1
จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจาเป็น เป็นต้น
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2560 2561 2562 2563 2564
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
80
120
160
160
40
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2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณตามแผนของหลักสูตรวิท ยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับ การ
จัดสรรจากงบประมาณรายได้ของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งงบประมาณดังกล่าวได้รับการจัดสรรจาก
งบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยพะเยาในแต่ละปีงบประมาณ
ตารางแสดงงบประมาณของหลักสูตร ตามแผน 5 ปี
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
-หมวดเงินเดือน
2. งบดาเนินการ
-หมวดค่าตอบแทน
-หมวดค่าใช้สอย
-หมวดค่าวัสดุ
-หมวดสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
-หมวดครุภัณฑ์
4. งบเงินอุดหนุน
รวมรายจ่าย

หน่วย : บาท

2560

2561

ปีงบประมาณ
2562

868,593

937,218

996,096

1,050,166

1,111,234

155,200
153,000
-

155,200
153,000
-

155,200
153,000
-

155,200
153,000
-

155,200
153,000
-

1,057,736

1,057,736

1,057,736

1,057,736

1,057,736

2,234,529

2,303,154

2,362,032

2,416,102

2,477,170

หมายเหตุ  ดาเนินการโดยมหาวิทยาลัย

ค่าดาเนินการส่วนกลางบริการ 7 หลักสูตร
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ)

2563

2564
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 122 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ใ นเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.1.1 วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
2.1.2 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐานของ มคอ.1
ไม่น้อยกว่า 30หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555
30
21
9
87
25
25
62
44
18
6
123

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
30
30
86
32
26
6
54
39
15
6
122
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3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จานวน
001101
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
003201
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
003202
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
004101
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
004201
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาแกน
จานวน
2.1.1 วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ จานวน
241111
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
241112
คณิตศาสตร์ 2
Mathematics II

30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

86 หน่วยกิต
32 หน่วยกิต
26 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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241211
242104
243101
244101
244102

146200
247221

241121
241221
241222
241223
241321
241322

แคลคูลัส
Calculus
เคมี 1
Chemistry I
ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์ 1
Physics I
ฟิสิกส์ 2
Physics II

4(3-2-7)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)

2.1.2 วิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้าน
จานวน 6 หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for specific purpose
สถิตวิ ิเคราะห์
3(2-2-5)
Statistical Analysis
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
หลักการทางคณิตศาสตร์
Principles of Mathematics
พีชคณิตนามธรรม 1
Abstract Algebra I
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1
Mathematical Analysis I
ทฤษฎีเซต
Set Theory
แคลคูลัสขั้นสูง
Advanced Calculus
อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต์
Fourier Series and Applications

จานวน 54 หน่วยกิต
จานวน 39 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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241323
241324
241325
241326
241421
241422
241441
241442
241443

ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น
Introduction to Complex Variables
พีชคณิตเชิงเส้น 1
Linear Algebra I
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
Numerical Methods
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Ordinary Differential Equations
สัมมนา
Seminar
โครงงาน
Senior Project
การศึกษาอิสระ *
Independent Study
การฝึกงาน *
Professional Training
สหกิจศึกษา *
Co-operative Education

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
2(0-4-2)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หมายเหตุ * ให้นสิ ิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
2.2.2 วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
ให้นิสติ เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2.2.2.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
241331
พีชคณิตนามธรรม 2
3(2-2-5)
Abstract Algebra II
241332
เครื่องมือคอมพิวเตอร์ในทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Computer Tools in Mathematics
241333
หัวข้อปัจจุบันทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Current Topics in Mathematics
241334
คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
3(2-2-5)
Discrete Mathematics
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241335

ทฤษฎีกราฟ
Graph Theory
241336
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 2
Mathematical Analysis II
241337
ทฤษฎีจานวน
Theory of Numbers
241431
การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบือ้ งต้น
Introduction to Complex Analysis
241432
ทอพอโลยีเบือ้ งต้น
Introduction to Topology
241433
พีชคณิตเชิงเส้น 2
Linear Algebra II
2.2.2.2 กลุ่มวิชาสถิติ
247223
สถิตไิ ม่อิงพารามิเตอร์
Nonparametric Statistics
247231
ทฤษฎีสถิติ 1
Statistical Theory I
247324
การวิเคราะห์การถดถอย
Regression Analysis
247341
การเสี่ยงและการประกันภัยเบือ้ งต้น
Introduction to Risk and Insurance
247351
เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
Sampling Techniques
247361
การวางแผนการทดลอง
Design of Experiment
247371
การวิจัยดาเนินการ
Operation Research
247381
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
Statistical Package Program
247425
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
247441
สถิตสิ าหรับการควบคุมคุณภาพ
Statistics for Quality Control

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิ สิ ต สามารถเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนในมห าวิ ท ยาลั ย พ ะเยา หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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3.1.4 แผนการศึกษา

001102
004101
241111
242104
244101

001101
001103
003202
241112
241121
244102

ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
เคมี 1
Chemistry I
ฟิสิกส์ 1
Physics I
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
คณิตศาสตร์ 2
Mathematics II
หลักการทางคณิตศาสตร์
Principles of Mathematics
ฟิสิกส์ 2
Physics II
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
17 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
19 หน่วยกิต
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001204
002201
004201
241223
241211
243101

002202
003201
146200
241222
241221
247221

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
ทฤษฎีเซต
Set Theory
แคลคูลัส
Calculus
ชีววิทยา 1
Biology I
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purpose
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1
Mathematical Analysis I
พีชคณิตนามธรรม 1
Abstract Algebra I
สถิตวิ ิเคราะห์
Statistical Analysis
รวม

3(2-5-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-2-7)
4(3-3-8)
20 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

24

241326
241324
241323
24xxxx
24xxxx
xxxxxx

241325
241321
241322
24xxxx
24xxxx

ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Ordinary Different Equation
พีชคณิตเชิงเส้น 1
Linear Algebra I
ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น
Introduction to Complex Variables
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
Numerical Methods
แคลคูลัสขั้นสูง
Advanced Calculus
อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต์
Fourier Series and Applications
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

15 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
241421
241422
24xxxx
xxxxxx

สัมมนา
Seminar
โครงงาน
Senior Project
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา
241441 การศึกษาอิสระ
Independent Study
241442 การฝึกงาน
Professional Training
241443 สหกิจศึกษา
Co-operative Education
รวม

1(0-2-1)
2(0-4-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
9 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101 การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่อสารด้วยคา วลี การแต่งประโยค สานวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความ
สาคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะการ
ใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม
Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language usage,
identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing including thinking
expression through usage of appropriate Thai
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
คาศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การ
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการ
ปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การ
เลือกซือ้ สินค้า และการกล่าวลา
English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking, reading
and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with someone,
accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning, conversation
in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
ทัก ษะภาษาอังกฤษด้ านการฟั ง พูด อ่าน เขีย น คาศัพท์และไวยกรณ์ใ นการสื่อสารตาม
สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต
การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน
การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพัก ในโรงแรม การอธิบ ายเหตุก ารณ์ไ ม่พึง
ประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
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Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and English
grammar for different situations in communication and effectiveness in international context including
trip planning, flight and accommodation booking using internet, international phone calling,
communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration,
communication in bad situations and party
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจาวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมลล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว
การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาและอาชีพ
English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening,
speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and sharing,
data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for further
study and future careers
002201 พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สิท ธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุก ระดับ จิตอาสา สานึก สาธารณะ ความ
กตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก
Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude,
citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, adaptation
to social and cultural changing
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม
กระแสการเปลี่ ย นแปลงในสั ง คมและวั ฒ นธรรมโลก อาเซี ย น ความหลากหลายทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา
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Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural
society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s regional,
Phayao and University of Phayao dimensions
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อ
การผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Fundamentals of technology: hardware, software and networking, innovation in digital
economy, electronic commerce transaction, office automation program and software application for
multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, communication
through online social networking in accordance with ethical and related legal regulation
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ
การวิเ คราะห์ แ ละวางแผนการรับ ประทานอาหารเพื่ อสุ ข ภาพ ผลิตภัณฑ์สุข ภาพในชี วิต ประจ าวั น
ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกกาลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้าใน
ชีวติ ประจาวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด
Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors,
analysis and planning of healthy consumption, daily- health product, relation between emotion and
health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning
with accident, natural disaster, water management in daily life, waste processing and environmental
saving
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004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการดาเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การดาเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด
เชิงบวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์
Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others, goal
setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency
economy, thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control
and management
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
ความสาคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา
ใจ มารยาท วั ฒนธรรมไทย ทัก ษะการพูดในที่ชุมชน คุณลัก ษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลัก ษณ์ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่ มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก
Important of personality, personality development, personality development of physical, verbal, mind,
manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to University of Phayao's
identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นสิ ิตกาลังศึกษา
English in specific contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing skills related
to students’ discipline
241111 คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย
การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์
Limits and continuity of functions, derivatives and integral of algebraic and transcendental
functions, applications of derivatives and integrals
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241112 คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
Mathematics II
เทคนิคการอินทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ระบบพิกัดเชิงขั้ว ลาดับและอนุกรมของจานวนจริง
อนุกรมกาลัง
Techniques of integration, improper integrals, polar coordinate system, sequences and
series of real numbers, power series
241121 หลักการทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Principles of Mathematics
ตรรกศาสตร์แ ละระเบีย บวิธี พิสูจน์ การพิสูจน์ท ฤษฎีบทที่เ กี่ย วข้องกับ เซต ความสัมพันธ์
ฟังก์ชัน และระบบจานวนจริง
Logic and proof methods, proofs of theorems concerning sets, relations, functions and real
numbers systems
241151 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus I
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมติ ความต่อเนื่อง อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและฟังก์ชัน
ค่าเวคเตอร์ของจานวนจริงและการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ใช้
อนุพันธ์ รูปแบบยังไม่กาหนด
Mathematic induction, limit, continuity, differentiation and integration of real- valued and
vector-valued functions of a real variable and their applications, techniques of integration, improper
integrals, applications of derivative, indeterminate form
241152 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus II
พีชคณิตของเวคเตอร์ในสามมิติ ปริพันธ์ตามเส้นเบื้องต้น ลาดับและอนุกรมของจานวนจริง
การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน ปริพันธ์เชิงตัวเลข ระบบพิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของ
ฟังก์ชันค่าจริงสองตัวแปร
Vector algebra in three dimensions, introduction to line integrals, sequences and series of
numbers, Taylor series expansions of elementary functions, numerical integral, polar coordinate
system, calculus of real-valued functions of two variables
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241211 แคลคูลัส
4(3-2-7)
Calculus
ปริภูมิยุคลิด การเขียนกราฟของผิว ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์
ของฟั งก์ ชันหลายตัว แปรและการประยุ ก ต์ อนุพันธ์ระบุทิศทาง ปริพันธ์หลายชั้นและการประยุ กต์
ปริพันธ์หลายชัน้ ในพิกัดทรงกระบอกและทรงกลม
Euclidean space, sketch graphic surface, limits and continuity of several variable functions,
derivative of several variable function and applications, directional derivative, multiple integrals and
applications, multiple integrals in cylindrical and spherical coordinates
241221 พีชคณิตนามธรรม 1
3(2-2-5)
Abstract Algebra I
กรุป กรุปการเรียงสับเปลี่ยน สมสัณฐาน กรุปวัฏจักร โคเซต กรุปย่อยปรกติ กรุปผลหาร
ริง อินทิกรัลโดเมน และฟีลด์
Groups, permutations groups, isomorphisms, cyclic groups, cosets, normal subgroups,
quotient groups, rings, integral domains and fields
241222 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematical Analysis I
ระบบจานวนจริง ทอพอโลยีของเส้นจานวนจริง ลาดับของจานวนจริง ลิมติ และความต่อเนื่อง
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน อินทิกรัลแบบรีมันน์ อนุกรมของจานวนจริง
System of real numbers, topology of real line, sequences of real numbers, limits and
continuity, derivative of functions, Riemann integral, series of real numbers
241223 ทฤษฎีเซต
3(2-2-5)
Set Theory
พัฒนาการของทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน์ คลาสและเซต ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ คลาสอันดับ
บางส่วน สัจพจน์การเลือกและหลักการซึ่งเกี่ยวข้องกัน จานวนธรรมชาติ เลขคณิตจานวนเชิงการนับ
และเลขคณิตจานวนเชิงอันดับที่
Development of axiomatic set theory, classes and sets, functions, relations, partially ordered
classes, axiom of choice and related principles, natural numbers, arithmetic of cardinal, numbers and
arithmetic of ordinal numbers
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241253 แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
Calculus III
สมการเชิงอนุพันธ์เบือ้ งต้นและการประยุกต์ เส้นตรง ระนาบ และพืน้ ผิว ในปริภูมสิ ามมิติ
แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและการประยุกต์
Introduction to differential equations and their applications, lines, planes, and surfaces in
three-dimensional space, calculus of real-valued functions of several variables and its applications
241321 แคลคูลัสขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Calculus
ปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และปริภูมิของเส้นโค้ง แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ การ
เคลื่อนที่ในปริภูมิของเส้นโค้ง สนามเวกเตอร์ ทฤษฎีบทหลักมูลของการอินทิกรัลตามเส้น ทฤษฎีบทของ
กรีน ทฤษฎีบทของเกาส์ พืน้ ผิวอิงตัวแปรเสริม
Three dimensional coordinate systems, vector functions and space curves, calculus of vector
functions, motion in space curves, vector fields, the fundamental theorem for line integral, Green’s
theorem, Gauss’s theorem, parametric surface
241322 อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต์
3(2-2-5)
Fourier Series and Applications
ฟั งก์ ชันคาบ ฟั งก์ ชันเชิงตั้งฉาก อนุก รมฟูเ รีย ร์ การกระจายครึ่งช่วง ผลการแปลงฟูเ รียร์
ปริพันธ์ฟูเรียร์ ปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบือ้ งต้น
Periodic functions, orthogonal functions, Fourier series, half-range expansions, Fourier
transforms, Fourier integral, boundary value problems, introduction to partial differential equation
241323 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Complex Variables
จานวนเชิงซ้อน ฟั งก์ ชันวิเ คราะห์ ฟังก์ชันมูลฐาน การหาอินทิก รัล อนุก รมของเทย์เลอร์
อนุกรมของโลรองต์ ค่าเรซิดวิ และโพล การส่งคงรูปเบือ้ งต้น
Complex number, analytic functions, elementary functions, integration, Taylor series,
Laurent series, residues and poles, conformal mapping
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241324 พีชคณิตเชิงเส้น 1
3(2-2-5)
Linear Algebra I
เมทริกซ์สมมูล ค่าลาดับชั้นของเมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้นและผลเฉลย ตัวกาหนด และ
หลักเกณฑ์คราเมอร์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะ และเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ
เบือ้ งต้น
Equivalent matrices, rank of matrices, system of linear equations and solution, determinants
and Cramer’s rule, vector space, linear transformation, introduction to eigenvalues and eigenvector
241325 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
3(2-2-5)
Numerical Methods
ค่ า คลาดเคลื่ อ นการปั ด เศษและค่ า ผิ ด พลาดแพร่ ก ระจายในการค านวณ การวั ด และ
การทดสอบค่าผิดพลาด ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น ระเบียบวิธีตรงสาหรับผลเฉลยของระบบสมการ
เชิงเส้น นอร์มและการวิเ คราะห์ค่าผิดพลาดสาหรับ ระบบสมการเชิงเส้น ระเบีย บวิธีท าซ้าสาหรับ
ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น ผลเฉลยของระบบสมการไม่เ ชิงเส้น การประมาณค่าในช่ว งและ
พหุนามสาหรับการประมาณค่า อนุพันธ์และอินทิกรัลเชิงตัวเลข ผลเฉลยสาหรับปัญหาค่าเริ่มต้นของ
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ผลเฉลยสาหรับปัญหาค่าขอบของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Round- off errors and their propagation in computation, measures and tests of error,
solution of nonlinear equations, direct methods for systems of linear equations, norms and error
analysis for linear systems, iterative methods for system of linear equations, solution of nonlinear
systems of equations, interpolation and polynomial approximation, numerical integration and
differentiation, solution of Initial value problems for ordinary differential equations, solution of
boundary value problems for ordinary differential equations
241326 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(2-2-5)
Ordinary Differential Equations
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่สอง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
อันดับสูง การแปลงลาปลาซ ผลเฉลยในรูปอนุกรมของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
First order ordinary differential equations, second order ordinary differential equations,
higher order ordinary differential equations, Laplace transform, series solution of ordinary
differential equations
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241331 พีชคณิตนามธรรม 2
3(2-2-5)
Abstract Algebra II
ไอดีล ริงผลหาร โดเมนการแยกตัวประกอบได้อ ย่างเดียว โดเมนแบบยุคลิด ริงของพหุนาม
ฟีลด์ภาคขยาย และทฤษฎีกาลัวเบือ้ งต้น
Ideals, quotient rings, unique factorization domains, Euclidean domains, rings of
polynomials, extension fields and introduction to Galois theory
241332 เครื่องมือคอมพิวเตอร์ในทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Computer Tools in Mathematics
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในทางคณิตศาสตร์ เครื่องมือสาหรับแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์
Computer programs for mathematics, tools to solve mathematical problems, applications of
mathematics programming
241333 หัวข้อปัจจุบันทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Current Topics in Mathematics
การก าหนดประเด็ น หั ว ข้ อ ที่ ส นใจหรื อ ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น หรื อ กรณี ศึ ก ษา การค้ น คว้ า
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถาม
Selecting interesting or current topic or case study, studying, collecting data, analyzing and
synthesizing, presenting, discussing and answering question
241334 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
3(2-2-5)
Discrete Mathematics
โครงสร้างพีชคณิต ระบบตรรกศาสตร์และระบบเซต อันดับและเซตอันดับบางส่วน เทคนิค
การนับ ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟเบือ้ งต้น
Algebraic structures, logic system and set system, orders and posets, counting techinques,
recurrence relations, introduction to graph theory
241335 ทฤษฎีกราฟ
3(2-2-5)
Graph Theory
แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีกราฟ ต้นไม้ สภาพเชื่อมโยง กราฟออยเลอร์และกราฟแฮมิลตัน
กราฟระบุทิศทาง กราฟไม่ระบุทิศทาง การให้สี การจับคู่กัน
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Basic properties of graphs, trees, connectivity, Eulerian graph and Hamiltonian graph,
directed graphs, non-directed graph, coloring, matchings
241336 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
Mathematical Analysis II
ทอพอโลยีบนปริภูมิแบบยุคลิด ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย
ทฤษฎีบทฟังก์ชันโดยปริยาย ปัญหาค่าสุดขีด ปริพันธ์หลายชัน้
Topology on Euclidean spaces, limits and continuity of functions of several variables, partial
differentiation, implicit function theorems, extremum problems, multiple integrals
241337 ทฤษฎีจานวน
3(2-2-5)
Theory of Numbers
ระบบจานวนเต็ม สมบัติเบื้องต้นของจานวนเต็ม ขั้นตอนวิธีการหารและการประยุกต์ สมภาค
สมการไดโอแฟนไทด์ กาลังของจานวนเต็มในระบบมอดุโล n จานวนเต็มแบบเกาส์
Integer number system, elementary properties of integers, division algorithm and
application, congruences, Diophantine equations, order of integers modulo n , Gaussian integers
241421 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย
และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านคณิตศาสตร์
Searching, collecting data, analyzing, report writing, presenting, discussing and answering
question in mathematics
241422 โครงงาน
2(0-4-2)
Senior Project
การค้นคว้าผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ หรือโครงงานด้านคณิตศาสตร์ และการบูรณา
การทฤษฎีและการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Searching of research, article or project in mathematics, integration of theory and
application of science and mathematics
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241431 การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Complex Analysis
สมบัติของจานวนเชิงซ้อน ฟังก์ ชันมูลฐาน การหาอนุพันธ์ ฟังก์ชันวิเคราะห์ การหาปริพันธ์
อนุกรมกาลัง ทฤษฎีบทส่วนตกค้าง และการประยุกต์
Properties of complex numbers, elementary functions, differentiation, analytic function,
integration, power series, residue theorem and applications
241432 ทอพอโลยีเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Topology
ปริภูมิเมตริก เซตเปิดและเซตปิด การลู่เข้าและความต่อเนื่องในปริภูมิเมตริก ปริภูมิเมตริก
บริบูรณ์ ปริภูมิเชิงทอพอโลยี โคลเชอร์และอินทีเรียร์ ความกระชับและความเชื่อมโยง
Metric spaces, open sets and closed sets, convergence and continuity in metric spaces,
complete metric spaces, topological spaces, closure and interiors, compactness and connectedness
241433 พีชคณิตเชิงเส้น 2
3(2-2-5)
Linear Algebra II
ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ การดาเนินการแนวทแยงมุม ทฤษฎีบทเคย์เลย์-แฮมินตัน พหุ
นามเล็กสุด ผลบวกตรงและปริภูมิย่อยเสถียร ฟังก์ชันนัลเชิงเส้น ปริภูมิคู่เสมอกัน รูปแบบเชิงเส้นคู่
ปริภูมิผลคูณภายใน กระบวนการแกรม-ชมิดต์
Eigenvalues and eigenvectors, diagonalization, Cayley- Hamilton’s theorem, minimal
polynomial, direct sums and stable subspaces, linear functional, dual spaces, bilinear forms, inner
product spaces, Gram-Schmidt process
241441 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้ น คว้ า การรวบรวมข้ อ มู ล ผลงานวิ จั ย บทความทางวิ ช าการ หรื อ โครงงานทาง
คณิตศาสตร์ การบูรณาการทฤษฎี และการประยุ ก ต์ท างวิท ยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การเขีย น
การนาเสนอและการอภิปรายในหัวข้อทางด้านคณิตศาสตร์
Searching and collecting data of research, article or project in mathematics, integration of
theory and application of science and mathematics, report writing, presenting and discussion in
mathematics
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241442 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving working skills in mathematics in private
or government sectors
241443 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติ งาน เรีย นรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และทัก ษะในงานที่เ กี่ย วข้องกั บ คณิตศาสตร์
ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience, improving working skills in mathematics as an
apprentice in private or government sectors
242104 เคมี 1
4(3-3-8)
Chemistry I
บทนาทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมี
แก๊ ส ของแข็ ง ของเหลว ของแข็ ง อสั ณ ฐานและคอลลอยด์ การเปลี่ ย นแปลงสถานะและเทอร์ โ ม
ไดนามิกส์เบื้องต้น สารละลายและสมบัติของสารละลาย ทฤษฎีกรดเบส เคมีอนิ ทรีย์ เคมีส่งิ แวดล้อม
Introduction of chemistry, stoichiometry, atomic structure, periodic table, properties of
elements, chemical bonding, gas, solid, liquid, amorphous and colloid, changing of state and
introduction to thermodynamic, solution and solution properties, acid-base theory, organic chemistry,
environmental chemistry
243101 ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I
ระเบีย บวิธีท างวิท ยาศาสตร์ คุณ สมบัติ การจัด ระบบ และสารเคมีข องชีวิต เซลล์แ ละ
เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ข อง
พืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติก รรม
Scientific methodology, characteristics, organization and chemistry of life, cell and
metabolism, genetics, evolution, biodiversity, structures and functions of plants and animals, ecology
and behavior
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244101 ฟิสิกส์ 1
4(3-3-8)
Physics I
หน่วยการวัดทางฟิสิกส์ ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่เนื่องจากความเร่ง
ใน 1 มิติ การเคลื่อนที่ภายใต้สนามแรงโน้มถ่วง สมดุลแรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่
แบบวงกลมและกลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง โมเมนตัมและการชน งาน พลังงาน และ กฎการอนุรักษ์ใน
วิชาฟิสิกส์ สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่นและการสั่น เสียงและการได้ยิน แสง สมบัติของแสง
ระบบเลนส์และการมองเห็น ความร้อนและอุณหภูมิ ระบบก๊าซอุดมคติ สมการสถานะและกฎ 4 ข้อ
ของเทอร์โมไดนามิกส์ ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ และเครื่องยนต์ความร้อน
Physical measurement units, scalar and vector quantities, motion under acceleration in 1
dimension, motion under gravity field, force equilibrium and Newton’s law of motion, circular motion
and rigid-body mechanics, momentum and collision, work energy and conservation’ law in physics,
properties of matter, fluid mechanics, wave and vibration, sound and hearing, light, properties of
light, lens and vision, heat and temperature, ideal gas system, state equation and 4 rules of
thermodynamics, kinetic theory of gases and heat engines
244102 ฟิสิกส์ 2
4(3-3-8)
Physics II
ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและแรงทางไฟฟ้า เวกเตอร์สนามไฟฟ้าจากประจุไฟฟ้าบนตัวนาแบบ
ต่าง ๆ การหาสนามไฟฟ้าจากกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้าและสารไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟ้า
และความต้านทาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สารแม่เ หล็ก และแหล่ งก าเนิ ด สนามแม่เ หล็ก เวกเตอร์
สนามแม่ เ หล็ ก จากการเคลื่ อ นที่ ข องประจุ ไ ฟฟ้ า กฎของบิ โ อ ซาวาตซ์ แ ละกฎของแอมแปร์ การ เหนี่ยวนาแม่เหล็กและกฎของฟาราเดย์ ความเหนี่ยวนา แหล่งกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรไฟฟ้ากระ
สลับ RLC ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ฟิสกิ ส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์อะตอม และฟิสิกส์นิวเคลียร์
Electrostatistic, charges and electrical force, vector of electrical field from charges on
various conductors, electrical field from Gauss’s law, potential, capacitance and dielectric materials,
current and resistance, direct current circuits, magnet and source of magnetic field, vector of
magnetic field from charge motions, Bio- Savart’s law and Ampere’s law, magnetic inductance and
Faraday’s law, inductance, source of alternative current, alternative current RLC circuits, relativity
theory, modern physics, quantum physics, atomic physics and nuclear physics
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247221 สถิติวิเคราะห์
3(2-2-5)
Statistical Analysis
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การนาสถิติไปใช้ในชีวิตประจาวัน ระเบียบวิธีการทาง
สถิติ หลักเบื้องต้นของการสารวจด้วยตัวอย่าง สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและความ
น่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิ ติ การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบด้วยไค
กาลังสอง และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลผล
Concept, extent and utility of statistics, the application of statistics in daily life, statistical
methodology, principle of sample survey, descriptive statistics, probability, random variable and
probability distribution, sampling distribution, estimation and hypothesis test, elementary analysis of
variance, linear regression and correlation analysis, chi- square test, the use of statistical package
program to analyze and interpret the data
247223 สถิติไม่อิงพารามิเตอร์
3(2-2-5)
Nonparametric Statistics
แนวคิด ของสถิ ติไ ม่อิงพารามิเ ตอร์ ประเภทของสถิติไ ม่อิงพารามิเ ตอร์ การทดสอบไม่อิง
พารามิเตอร์กรณีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มหรือมากกว่าสองกลุ่มที่สัมพันธ์กัน กลุ่ม
ตัวอย่างสองกลุ่มหรือมากกว่าสองกลุ่มที่อิสระกัน การวัดความสัมพันธ์ และการทดสอบสถิติไม่อิง
พารามิเตอร์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ และแปลผล
Concept of nonparametric statistics, types of nonparametric statistics, testing
hypotheses for one sample, two or more dependent samples, two or more independent samples,
measure of correlation, the use of statistical package program to analyze and interpret the data
247231 ทฤษฎีสถิติ 1
3(3-0-6)
Statistics Theory I
ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันความน่าจะเป็นและฟังก์ชันความน่าจะเป็น ร่วม ค่า
คาดหมาย โมเมนต์และฟังก์ชันก่อกาเนิดโมเมนต์ของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การแจก
แจงความน่าจะเป็นของตัว แปรสุ่ มแบบไม่ ต่อเนื่องและต่ อเนื่ อง ทฤษฎีบ ทเชบีเ ชฟ ทฤษฎีขีดจากั ด
ส่วนกลางและสถิตอิ ันดับ
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Probability theory, random variables, probability function and joint probability
function, expectation, moment and moment generating function of discrete and continuous random
variables, probability distribution of discrete and continuous random variables, Chebyshev theorem,
central limit theorem and order statistics
247324 การวิเคราะห์การถดถอย
3(2-2-5)
Regression Analysis
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิง
เส้นเชิงเดียวและเชิงเส้นพหุคูณ ตัวแปรหุ่น การเลือกตัวแบบ การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ
การถดถอยไม่เชิงเส้น การวิเคราะห์การถดถอยแบบอื่นๆ และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
Basic concept of regression analysis, simple and multiple linear regression and correlation
analysis, dummy variables, model selection, model diagnostics, non- linear regression, other
regression analyses and the use of statistical software
247341 การเสี่ยงและการประกันภัยเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Risk and Insurance
แนวคิด เกี่ ย วกั บความเสี่ยงภัย และการจัดการความเสี่ย งภัย ความรู้พื้นฐานเกี่ย วกั บการ
ประกันภัย หลักสาคัญของการประกันภัย เบี้ยประกัน และปัจจัย ที่ใช้ในการคานวณเบี้ยประกัน หลัก
กฎหมายขั้นพื้นฐานของสัญญาประกันภัย ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตขั้นพื้นฐาน การเลือกและการ
จัดการประเภทของภัย การประกันวินาศภัยต่างๆ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ทางสถิติในการวิเคราะห์
และแปลผล
Concepts of risk and risk management, basic concept of insurance, principle of insurance,
insurance price and insurance pricing elements, fundamental principle of Insurance contract, basic
concept of life insurance, selection and classification of risks, and non-life insurance, the use of
statistical package program to analyze and interpret the data
247351 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
3(2-2-5)
Sampling Techniques
ขั้นตอนในการสารวจด้วยตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น การ
สุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มชั้นเดียวและหลายชั้น การประมาณค่ายอดรวมและ
ค่าเฉลี่ยโดยใช้อัตราส่วนและการถดถอย การประมาณค่าสัดส่วนและอัตราส่วน วิธีการกาหนดขนาด
ตัวอย่าง ความคลาดเคลื่อนในการสารวจด้วยตัวอย่าง
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Steps in a sample survey, simple random sampling, stratified random sampling, systematic
random sampling, single and multistage cluster sampling, estimation of total and mean by ratio and
regression, estimation of proportion and ratio, determining sample size and error in sample survey
247361 การวางแผนการทดลอง
3(2-2-5)
Design of Experiments
แนวความคิดเกี่ยวกับแผนการทดลอง แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนการทดลองแบบ
บล็อกสุ่ม แผนการทดลองแบบละตินสแควร์ แผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล ข้อมูลสูญหาย การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม และการใช้โปแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลผล
Concept of experimental designs, completely randomized designs, randomized complete
block designs, Latin squares designs, factorial experiments, missing data, analysis of covariance and
the use of statistical package program to analyze and interpret the data
247271 การวิจัยดาเนินการ
3(2-2-5)
Operational Research
การวิจัยดาเนินการ กาหนดการเชิงเส้นและตัว แบบเชิงคณิตศาสตร์ของกาหนดการเชิงเส้น
การหาผลเฉลยเชิงกราฟและวิธีซิมเพล็กซ์ ปัญหาภาวะคู่กันและการวิเคราะห์ความไว ปัญหาการขนส่ง
ปัญหาการมอบหมายงาน การวิเคราะห์ข่ายงาน การวางแผนและควบคุมโครงการโดยเพิร์ตและซีพีเอ็ม
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ทฤษฎีเกมและทฤษฎีแถวคอย โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อแก้ปัญหาทางการวิจัย
ดาเนินการ
Operational research, linear programming and the mathematical constructing model,
graphical solution and simplex method, duality problem and sensitivity analysis, transportation
problem, assignment problem, network analysis, PERT and CPM project planning and control,
introduction to game theory and queuing theory, package software for solving operations research
problems
247381 โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
3(2-2-5)
Statistical Package Program
การประยุกต์ใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การประมาณค่า การ
ทดสอบสมมุตฐิ าน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอย
Application of statistical package program to preliminary data analysis, estimation,
hypothesis testing, analysis of variances, correlation analysis and regression analysis
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247425 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ระเบียบวิธีการวิจัย ประเภทของการวิจัยและกระบวนการทาวิจัย การกาหนดปัญหาของการ
วิจัย ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การสร้างกรอบแนวคิดและออกแบบการวิจัย การเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย การสร้างเครื่องมือในการวิจัย การเก็ บ รวบรวมข้อมูล การประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย และการนาเสนอผลการวิจัย ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของนักสถิติ
Research methodology, type of research and processing, determination of research
problem, review of related literature, conceptual framework and research designs, research proposal,
equipment research construction, data collecting, data processing and analysis, research writing and
presentation with morality and ethics for statistician
247441 สถิติสาหรับการควบคุมคุณภาพ
3(2-2-5)
Statistics for Quality Control
การควบคุ ม คุ ณ ภาพ ทฤษฎี ค วามน่ า จะเป็ น ที่ ใ ช้ ใ นการควบคุ ม คุ ณ ภาพ แผนภู มิ ค วบคุ ม
แผนการเลือกตัวอย่าง ความสามารถของกระบวนการผลิตเพื่อการยอมรับ แผนการยอมรับผลิตภัณฑ์
แผนการยอมรับผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดทาคุ ชิ และแบบอื่นๆ ที่น่าสนใจ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ทาง
สถิตใิ นการวิเคราะห์และแปลผล
Quality control, probability theory in quality control, control chart, product and production
capability acceptance sampling designs, acceptance product plan, acceptance designs, Taguchi
concept acceptance plan and other interesting designs, the use of statistical package program to
analyze and interpret the data
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามลาดับแรก หมายถึง
สาขาวิชา
2. เลขในลาดับที่ 4
หมายถึง
ระดับชั้นปีของการศึกษา
2.1 เลข 1 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
2.2 เลข 2 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
2.3 เลข 3 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
2.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
3. เลขในลาดับที่ 5 หมายถึง
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
3.1 เลข 1 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาแกน
3.2 เลข 2 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาเอกบังคับ
3.3 เลข 3 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก
3.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาการศึกษาอิสระ/การฝึกงาน/สหกิจศึกษา
4. เลขในลาดับที่ 6 หมายถึง
อนุกรมของรายวิชา

3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร

1

นายกมลรัตน์ แนมมณี

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
36405000XXXXX

2*

นางสาวกรรณิการ์ ขาพึ่งสน

31019007XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

นายดารงศักดิ์ แย้มบางหวาย

31601007XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ประยุกต์
คณิตศาสตร์
ประยุกต์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

วท.ม.

4

นายธนกฤต เทียนหวาน

36099007XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5

นายประสิทธิ์ ช่อลาเจียก

35603003XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
วท.บ.

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2550
2546
2544
2553
2547
2545
2551

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2546

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2543
2549
2546
2544
2554
2548
2546
2545

ปี
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6

นายอัยเรศ เอี่ยมพันธ์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
36002001XXXXX

7*

นางวัชรภรณ์ ช่อลาเจียก

35605002XXXXX

อาจารย์

8*

นางสาววาจารี วีระ

35605003XXXXX

อาจารย์

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.บ.
ปร.ด.

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ประยุกต์
คณิตศาสตร์
ประยุกต์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ประยุกต์
คณิตศาสตร์
ประยุกต์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ประยุกต์
คณิตศาสตร์

วท.ม.

9*

นางสาวเอื้อมพร วิทยารัฐ

35201009XXXXX

อาจารย์

วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.

10*

นางสาวศิริวรรณ อินทวิชัย

15009000XXXXX

อาจารย์

วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2551
2547
2545
2554
2547
2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2550

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2545
2556

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2544
2546

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2550

ปี

2550

หมายเหตุ * อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร

45
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสติ มีดังนี้
4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ
ความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึน้
4.1.2 บูรณาการความรู้ และกระบวน ที่ได้เรียนมาเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน และในการประกอบอาชีพสืบต่อไป
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้ดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมองค์ความรู้ ผลงานวิจัย คิดค้นงานวิจัยใหม่ หรือสร้างนวัตกรรม
ทางคณิตศาสตร์
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้จากการทาโครงงานหรืองานวิจัย ของนิสิต มีดังนี้
5.2.1 มีทักษะในการค้นคว้า รวบรวม เรียบเรียง ผลงานทางวิชาการ หรืองานวิจัย
5.2.2 มีทักษะในการนาเสนอผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมทางคณิตศาสตร์ หรือ งานวิจัย
5.2.3 มีทักษะในการบูรณาการความรู้ และกระบวนการ ที่ได้เรียนมาเพื่อนาไปประยุกต์ใช้
ในการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
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5.4 จานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 นิสติ ปรึกษาอาจารย์ที่มคี วามเชี่ยวชาญงานวิจัยในด้าน/หัวข้อที่นสิ ิตสนใจ จากนั้นจึง
ทาการเลือกและเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
5.5.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาเสนอแต่งตัง้ อาจารย์ที่ปรึกษา โครงงาน/
งานวิจัย
5.5.3 เสนอโครงร่าง
5.5.4 แต่งตัง้ กรรมการสอบโครงร่าง และกรรมการประเมินผลงาน
5.5.5 ดาเนินการศึกษา ค้นคว้า
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ติดตาม และประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
5.6.2 นาเสนอผลงาน
5.6.3 ส่งรายงานผลการดาเนินงาน
5.6.4 ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด้านบุคลิกภาพ
2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

3. ด้านภาวะผู้นา

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
มีการประเมินการนาเสนอหน้าชั้นเรียนด้านบุคลิกภาพ
ในรายวิชาสัมมนา
1.1 สนับ สนุนให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมที่เ กี่ยวกั บ การ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 จั ด ให้ มี ร ายวิ ช าการศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง
รวมถึ ง การอ้ า งอิ ง แหล่ ง ข้ อ มู ล ในรายงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย และ วิ ท ยานิ พ นธ์ และคั ด เลื อ กนิ สิตที่มี
ผ ล ง า น ดี ส า ม า ร ถ ต่ อ ย อ ด เ ป็ น ง า น วิ จั ย ไ ด้
1.3 จัดโครงการประกวด และนาเสนอผลงาน
ในการจั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของนิ สิ ต ได้ มอบหมายให้
นิสิตเป็นผู้ดาเนินการเองทั้งหมด โดยมีอาจารย์เป็น
ผูใ้ ห้คาปรึกษา

2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีระเบียบวินัย
(3) มีจติ สานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
(5) มีจติ สาธารณะ
(6) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
(7) มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดาเนินชีวติ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา กาหนดนโยบาย ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของนิสิตอย่างชัดเจน
(2) สาขาวิชามอบหมายให้นิสิตทางานกลุ่มในบ้างรายวิ ชาเพื่อปลูกฝังการเคารพ
สิทธิและความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
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(3) อาจารย์ ใ นสาขาวิ ช าได้ ก วดขั น ในเรื่ อ ง ระเบี ย บวิ นั ย ของนิ สิ ต เช่ น ความ
รับผิดชอบ การแต่งกาย การเข้าห้องเรียนให้ตรงเวลา ความซื่อสัตย์สุจริตในการสอบ
การและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ประเมินจาก ความรับผิดชอบในการทางานกลุ่ม งานเดี่ยว การเข้าชั้นเรียน การ
แต่งกาย และ ความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงการอ้างอิงแหล่งข้อมูลในรายงานที่ไ ด้ รับ
มอบหมาย และ วิทยานิพนธ์
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรูใ้ นหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์
(2) มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะนามาอธิบายหลักการ
และทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยพัฒนาความรู้ใหม่เฉพาะอย่าง
ยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(4) มีความรูใ้ นศาสตร์ต่างๆ ที่จะนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) อาจารย์ได้ใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ กระบวนการ
กลุ่ม การเรียนแบบร่วมมือ การวัดประเมินผลที่หลากหลาย มีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
(2) หลักสูตรได้กาหนดให้รายวิชาสัมมนาและการศึกษาอิสระเป็นวิชาเอกบังคับ
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมิ น ผลจาก การทดสอบย่ อ ย สอบกลางภาคและปลายภาค รวมทั้ ง
ประเมินผลงานรายวิชาการศึกษาอิสระ
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผล ตามหลักการและวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์
(2) นาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
(3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่ง ข้อมูลต่างๆ ที่
หลากหลายได้อย่างถูกต้องและเพื่อนาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
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(4) ใช้ประสบการณ์ท างภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ใ นการแก้ปัญ หาได้อย่ า ง
เหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
อาจารย์ได้ใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เ รียนเป็นสาคัญ กระบวนการกลุ่ม
การเรียนแบบร่วมมือ การวัดประเมินผลที่หลากหลาย มีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ใน
รายวิชาสัมมนา และการศึกษาอิสระ
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินผลจากรายวิชาสัมมนาและการศึกษาอิสระในด้านการใช้วิธีการ รวมทั้ ง
กระบวนการในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องสมเหตุสมผล
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผู้นา โดยสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นในฐานะผูน้ าและสมาชิกที่ดี
(2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
(4) มีทักษะในการดาเนินชีวติ ในพหุวัฒนธรรม
(5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2.4.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้า นทั ก ษะความสั ม พันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
จากกลยุทธ์ด้านความรู้ อาจารย์ได้ใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ ซึ่งใช้กระบวนการกลุ่ม การเรียนแบบร่วมมือ
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ประเมินผลจากการใช้กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญ หา ความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่ม และความสัมพันธ์กับอาจารย์
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ ท างคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ เพื่ อ การวิ เ คราะห์
ประมวลผลการแก้ปัญหา และนาเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
(2) มีทักษะการใช้ภาษาเมื่อสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้
อย่างมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
(3) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่ างประเทศอื่น เพื่อการค้นคว้าได้
อย่างเหมาะสมและจาเป็น
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บ รวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
2.5.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) หลั ก สู ต รก าหนดรายวิ ช าสารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษาค้ น คว้ า รายวิ ช าการ
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพืน้ ฐาน และรายวิชาสถิติวิเคราะห์ รวมทั้งในรายวิชาเฉพาะ
ด้านบางวิชา ได้สอนการใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์
(2) การเรี ย นในรายวิ ช าเฉพาะด้ า น อาจารย์ ไ ด้ จั ด ให้ นิ สิ ต ได้ ฝึ ก การน าเสนอ
หลากหลายวิธี
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) วัด/ประเมินผล จากการใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ค้นคว้าเพิ่มเติม
ประกอบการเรียนรายวิชาต่าง ๆ
(2) วัด/ประเมินผล จากการใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ค้นคว้าเอกสาร
ประกอบการเรียนรายวิชาการวิจัยระดับปริญญาตรี
(3) วัด/ประเมินผล จากการนาเสนอผลการแก้ปัญหา และผลงานอื่น ๆ
(4) วัด/ประเมินผล จากการใช้โปรแกรมทาง คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ หรือสถิติ
ประกอบการเรียนรายวิชาดังกล่าวข้างต้น
2.6. สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์
(1) มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจและซาบซึ้ ง ในคุ ณ ค่ า ของศาสตร์ ที่ ศึ ก ษา ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
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2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์
(1) จัดการเรียนการสอนโดยที่ มอบหมายให้ทากิจกรรมหรือผลงานที่ใช้สุนทรีย
ศิลป์กับกระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์
(1) การประเมินชิน้ งาน
(2) การประเมินการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
(3) อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2.7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการส่ ง เสริม
สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) สารวจสุขภาพของผู้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียน
(2) ตรวจการแต่งกายที่ถูกระเบียบทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
(3) การนาเสนอหน้าชั้นเรียน
2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
(1) จานวนผูเ้ รียนที่มสี ุขภาพกายและใจที่ดี
(2) การประเมินการแต่งกายที่ถูกระเบียบ
(3) การประเมินการนาเสนอหน้าชั้นเรียนด้านบุคลิกภาพ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

 ความรับผิดชอบรอง

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2)

(3)

(4)

(5)

○

○
●
●
●
●
●

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)

(2) (3) (4)

7. ทักษะ
การ
6.
ส่งเสริม
สุนทรีย
สุขภาพ
ศิลป์
และพัฒนา
บุคลิกภาพ
(1)
(1) (2)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

001101 การใช้ภาษาไทย
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ ลกกว้าง
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
002201 พลเมืองใจอาสา
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
003202 การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ

○
●
●
●
●
●
●

● ●
●
●
●
● ● ●
●

●
●
●
●
●
●
●

○
●
●
●
○

○ ●
●
●
●
●
●
●
○ ○ ●
○ ○
● ● ● ●

○
●
●
●
●

●
●
●
●
○
○
○ ●

○
●
●
●
●
●
○

●

●

●

● ●

● ●

●

○

○

●

● ●

●

● ● ● ○

○
●

○
○
●

●
●
●
●
○
○

●
●
●
●
○
○

●
○

○

○

●

●
○
●

○
●
○

●

○

○

●

●

○
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2)

004201 บุคลิกภาพและการ
แสดงออกในสังคม
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
241111 คณิตศาสตร์ 1
24112 คณิตศาสตร์ 2
241211 แคลคูลัส
242104 เคมี 1
243101 ชีววิทยา 1
244101 ฟิสิกส์ 1

●



●

○

○

(5)

(1)

●


































































(2) (3) (4)

●

●
































































7. ทักษะ
การ
6.
ส่งเสริม
สุนทรีย
สุขภาพ
ศิลป์
และพัฒนา
บุคลิกภาพ
(1)
(1) (2)

●

●










● ● ● ●

(4)





244102 ฟิสิกส์ 2
กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
247221 สถิตวิ เิ คราะห์

●

(3)

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2)

กลุ่มวิชาเอก
241121 หลักการทางคณิตศาสตร์
241221 พีชคณิตนามธรรม 1
241223 ทฤษฎีเซต
241222 การวิเคราะห์เชิง
คณิตศาสตร์ 1
241321 แคลคูลัสขั้นสูง
241322 อนุกรมฟูเรียร์และการ
ประยุกต์
241323 ตัวแปรเชิงซ้อนเบือ้ งต้น
241324 พีชคณิตเชิงเส้น 1
241325 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
241326 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
241332 เครื่องมือคอมพิวเตอร์
ในทางคณิตศาสตร์
241331 พีชคณิตนามธรรม 2

(3)

(4)

(5)

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)




























































































































































































































(2) (3) (4)

7. ทักษะ
การ
6.
ส่งเสริม
สุนทรีย
สุขภาพ
ศิลป์
และพัฒนา
บุคลิกภาพ
(1)
(1) (2)





















55

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2)

241333 หัวข้อปัจจุบันทาง
คณิตศาสตร์
241334 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
241335 ทฤษฎีกราฟ
241337 ทฤษฎีจานวน
241336 การวิเคราะห์เชิง
คณิตศาสตร์ 2
241421 สัมมนา
241422 โครงงาน
241431 การวิเคราะห์เชิงซ้อน
เบือ้ งต้น
241432 ทอพอโลยีเบือ้ งต้น
241433 พีชคณิตเชิงเส้น 2
241441 การศึกษาอิสระ
241442 การฝึกงาน
241443 สหกิจศึกษา



























































(1)

(2) (3) (4)





























































































































































































































(5)







(4)







(3)









5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ



7. ทักษะ
การ
6.
ส่งเสริม
สุนทรีย
สุขภาพ
ศิลป์
และพัฒนา
บุคลิกภาพ
(1)
(1) (2)



















































































56

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2)

241151 แคลคูลัส 1
241152 แคลคูลัส 2
241153 แคลคูลัส 3
247223 สถิตไิ ม่องิ พารามิเตอร์
247231 ทฤษฎีสถิติ 1
247324 การวิเคราะห์การถดถอย
247341 การเสี่ยงและการประกันภัย
เบือ้ งต้น
247351 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
247361 การวางแผนการทดลอง
247371 การวิจัยดาเนินการ
247381 โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
247425 ระเบียบวิธีวิจัย
247441 สถิตสิ าหรับการควบคุม
คุณภาพ



(4)

(5)

(1)


























































































(3)

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ












































































































(2) (3) (4)










7. ทักษะ
การ
6.
ส่งเสริม
สุนทรีย
สุขภาพ
ศิลป์
และพัฒนา
บุคลิกภาพ
(1)
(1) (2)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
สาขาวิชาจัดให้นิสิต สอบประมวลความรูโ้ ดยการสัมภาษณ์ในรายวิชาสัมมนา และ
การศึ ก ษาอิ ส ระ ซึ่ ง รวบรวมค าถามจากทุ ก รายวิ ช าที่ เ ป็ น วิ ช าเอกบั ง คั บ ทางคณิ ต ศาสตร์
ดาเนินการสอบปีละสองครั้งสาหรับนิสิตชั้นปีที่ 4
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
ดาเนินการโดยการศึกษาวิจัยติดตามบัณฑิตเพื่อนาผลงานวิจัยมาพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์ ก ารส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลัก สูต รเป็ นไปตามข้อ บัง คั บ มหาวิท ยาลั ย พะเยา
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย
1.2 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบาย
ของคณะ รวมถึงวัตถุประสงค์และมาตรฐานการเรียนรูข้ องหลักสูตร
1.3 สนับสนุนทุนวิจัย สาหรับนักวิจัยหน้าใหม่
1.4 สนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ
1.5 สนับสนุนด้านการฝึกอบรม ดูงาน การประชุมทางวิชาการ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน การวัด/ประเมินผล
2.1.2 ประเมินผลการสอน และการวัดผลการเรียนรู้ ของอาจารย์
2.1.3 จัดอบรมการทาสื่อการสอนแบบต่าง ๆ
2.1.4 ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกท่านได้มีโอกาสพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมอบรม หรือหา
ความรูเ้ พิ่มเติมในด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ตงั้ กลุ่มวิจัย
2.2.2 กระตุน้ ให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการ
2.2.3 กระตุน้ ให้อาจารย์ทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
ก ากั บ มาตรฐานให้ เ ป็นไปตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการประกันคุณภาพบัณฑิต ดังนี้
2.1 จัดระบบและดาเนินการประเมินผลจากผูใ้ ช้บัณฑิต
2.2 กากับ ติดตาม และแก้ปัญหา
2.3 ประเมินหลักสูตรทั้งระบบและนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต
3. นิสิต
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิ ิต
3.1.1 คณะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนิสิตทุกคน พร้อม
จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและจัดอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตไม่เกินที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.1.2 จัด อาจารย์ที่ป รึก ษาด้ านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้คาปรึก ษา
แนะนาในการจัดทากิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นิสติ
3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
การอุทธรณ์ของนิสิตเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ของนิสิต
ในระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้แจ้งให้คณาจารย์ บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
และนิสติ รับทราบโดยทั่วกัน
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีระบบในการดาเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ ใหม่ โดยกาหนดให้เป็นไป
ตามระเบีย บและหลั ก เกณฑ์ของมหาวิท ยาลัย โดยอาจารย์ใ หม่จะต้องมีวุฒิก ารศึก ษาระดับ
ปริญญาเอก และ/หรือมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่
คณะกาหนด

61
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและผูส้ อนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล การเยี่ยมสอน การรวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
ส าหรั บ อาจารย์ พิ เ ศษถื อ ว่ า มี ค วามส าคั ญ มาก เพราะจะเป็ น ผู้ ถ่ า ยทอด
ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมาให้นิสิต โดยอาจารย์พิเศษนั้น จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ใน
การทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือมีวุฒิการศึกษาขั้นต่าอยู่ในระดับ
ปริญญาเอก ทั้งนี้ในการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษจะอ้างอิงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เป็นสาคัญ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5.2 วางแผนการบริหารหลักสูตร
5.3 จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาและอาจารย์ผู้สอน ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
5.4 จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูต้ ามที่หลักสูตรและคณะกาหนด
5.5 จัดระบบการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสติ
5.6 จัดระบบและดาเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
5.7 กากับ ติดตาม และแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
5.8 ประเมินหลักสูตรทั้งระบบและนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะวางแผนงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพื่อ
จัดซื้อตารา วารสาร โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สื่อและอุปกรณ์ประกอบการ
เรี ย นการสอน ให้ ไ ด้ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐาน เพื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนและสร้ า ง
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
ทางสาขาคณิตศาสตร์ได้มีการเสนอจัดซื้อหนังสือ ตารา และวารสารที่ใช้ในการ
สนับสนุนการเรียนการสอนให้กับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยอยู่เป็นประจาทุก
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ปี โดยมีครบทั้งหนังสือที่เป็นรายวิชาพื้นฐาน และเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับวิชาคณิต ศาสตร์ ทั้ง
คณิตศาสตร์บริสุทธิ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้นิสิตในหลักสูตร
ยั งสามารถใช้ระบบสืบ ค้นข้อมูล ทางวิชาการผ่านระบบสืบค้นข้อมูลของทางมหาวิท ยาลัยได้
รวมทั้งทางสาขาคณิตศาสตร์ได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
และการทาวิจัยอย่างเพียงพอต่อการดาเนินการของหลักสูตร
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.3.1 มีการศึกษาความต้องการ และนามาวางแผนการจัดหาและแผนการใช้
ทรัพยากรการเรียนการสอน
6.3.2 ขอความร่วมมือจากศูนย์บรรณสารและสื่ อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา
ในการจัดซื้อหนังสือและตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้ อาจารย์และนิสิตได้ศึกษาค้นคว้า และใช้
ประกอบการเรียนการสอน
6.3.3 ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ
ตลอดจนสื่อประกอบการเรียนการสอน
6.3.4 ติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
6.3.5 ประสานงานและสนับสนุนให้มีตาราและสื่อประกอบการฝึกงานในแหล่ง
ฝึกอย่างเพียงพอ
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
6.4.1 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วางแผน จัดหา และติดตามการใช้
ทรัพยากรการเรียนการสอน โดยให้อาจารย์ นิสติ ผูช้ ่วยสอนในแหล่งฝึก มีสว่ นร่วม
6.4.2 ประเมินความพึงพอใจต่อความเพียงพอของทรัพยากร จากอาจารย์ นิสิต
ผูช้ ่วยสอนในแหล่งฝึกทุกปี
6.4.3 ติดตามการใช้ท รัพยากร ทั้งตารา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์ตามความ
เหมาะสม และสถานการณ์ของมหาวิทยาลัย
6.4.4 นาผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรมาปรับปรุงแผนและการ
บริหารจัดการทรัพยากรในปีต่อไป
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80
มีส่วนร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ.
2554
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ครอบคลุมหัวข้อ ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ ทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลัก สูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วั น หลั ง สิ้ น สุ ด ปี
การศึกษา
6. มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนิ สิ ต ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 25 ของรายวิ ช าที่ เ ปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ประเมินจากแบบประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนิสิต
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 ประเมินจากแบบประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนิสิต
1.2.2 ประเมินจากวิธี และผลการวัด/ประเมินผลการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลั กสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทาเมื่อนิสิตเรีย นอยู่ชั้นปีที่ 4 และ
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาไปแล้วและกลับมาในวันพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งจะมีการรวบรวม
ข้อมูลว่าหลังจากสาเร็จการศึกษาไปแล้วหลักสูตรที่ได้ศึกษาได้นามาใช้ในการประกอบอาชีพ
ได้มากน้อยเพียงใด และได้สอบถามหน่วยงานผูใ้ ช้บัณฑิตที่ได้รับนิสติ สาขาคณิตศาสตร์ มีความรู้
ความต้องการมากน้อยเพียงใด
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกั นคุ ณ ภาพภายในด าเนิน การประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน
ตามตัวบ่งชี้ (Key Performance Indicators) ที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยให้เป็นไปตามดัชนีบ่งชีผ้ ล
การดาเนินงานทั้ง 12 ข้อ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
นาผลการประเมินที่ได้จากการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ในการใช้หลักสูตร รวมทั้งผลการประเมินหลักสูตร มาปรับปรุงการ
บริหารหลักสูตร ปรับปรุงย่อย และรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.1.1 วิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์
2.1.2 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
รวม (หน่วยกิต)

เกณฑ์มาตรฐาน
ของ สกอ.
30 หน่วยกิต

72 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555
30
21
9
87
25
62
44
18

6 หน่วยกิต
108 หน่วยกิต

6
123 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
30
30
86
32
26
6
54
39
15
6
122 หน่วยกิต
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555
และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
21 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
001103 ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language Skills
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental of English
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0-6)
Developmental English

วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
กลุ่มวิชาภาษา

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ปิดรายวิชา

001101
001102
001103
001204
001101
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
3 หน่วยกิต
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
Civilization and Indigenous
Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต บังคับเลือก
004150 กอล์ฟ
Golf
004151 เกม
Game
004152 บริหารกาย
Body Conditioning
004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
004154 ว่ายน้า
Swimming
004155 ลีลาศ
Ballroom Dance
004156 ตะกร้อ
Takraw

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา

3(3-0-6)

1 หน่วยกิต
1(0-2-1)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

เปิดรายวิชา
ใหม่

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ปิดรายวิชา

ปิดกลุ่มพลานามัย

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

1(0-2-1)
1(0-2-1)

ปิดรายวิชา
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
004157
004158
004159

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

นันทนาการ
Recreation
ซอฟท์บอล
Softball

1(0-2-1)

เทนนิส
Tennis

1(0-2-1)

1(0-2-1)

004160

เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
Table Tennis
004161 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
Basketball
004162 แบดมินตัน
1(0-2-1)
Badminton
004163 ฟุตบอล
1(0-2-1)
Football
004164 วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
Volleyball
004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
1(0-2-1)
Art of Self Defense
กลุ่มวิชาบูรณาการ
8 หน่วยกิต
005171 ชีวติ และสุขภาพ
3(3-0-6)
Life and Health
005172 การจัดการการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Living Management
005173 ทักษะชีวติ
2(1-2-3
Life Skills

ปิดรายวิชา

กลุ่มวิชาบูรณาการ

18 หน่วยกิต

ปิดรายวิชา

002201
002202
003102

003201
004101
004201

พลเมืองใจอาสา

3(3-2-5)

Citizen Mind by Citizenship
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(3-2-5)
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(3-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม 3(3-2-5)
Health and Environment Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(3-2-5)
Art of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5)

Socialized Personality

เปิดรายวิชา
ใหม่
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วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
3(3-0-6)
Thai Performing Arts
002125 ดุรยิ างควิจักขณ์
3(3-0-6)
Music Appreciation
002126 ศิลปะในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Arts in Daily Life
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003131 กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ
3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
003132 ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
003133 วิถีไทย วิถีทัศน์
3(3-0-6)
Thai Way and Vision
003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0-6)
Politics Economy and Society
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)
Introduction to Computer Information Science
006142 คณิตศาสตร์สาหรับชีวติ ในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
006143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
006144 อาหารและวิถีชวี ติ
3(3-0-6)
Food and Life Style

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

83
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
3(3-0-6)
Energy and Technology Around Us
006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
Human Behavior

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน
87
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
25 หน่วยกิต
241111
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
อุ ป นั ย เชิ ง คณิ ต ศาสตร์ ลิ มิ ต และความ
ต่ อ เนื่ อ งของฟั ง ก์ ชั น อนุ พั น ธ์ ข องฟั ง ก์ ชั น
และการประยุกต์ ปริพัน ธ์ข องฟังก์ชันและ
การประยุกต์ เมทริกซ์และระบบสมการเชิง
เส้น
Mathematic induction, limits and continuity
of functions, derivative of functions and
applications, integral of functions and
applications, matrices and system of linear
equations
241112
คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
Mathematics II
เทคนิคการอินทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ
ล าดั บ และอนุก รมของจานวนจริง อนุ ก รม
กาลัง ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความ
ต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัว แปร อนุพันธ์
ของฟังก์ชันหลายตัวแปร
Techniques of integration, improper
integrals, sequences and series of real
numbers, power series, functions of
several variables, limits and continuity of
several variable functions, derivative of
several variable functions
241211
ทฤษฎีเซต
3(2-2-5)
Set Theory
พัฒนาการของทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน์ คลาส
และเซต ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ คลาสอันดับ
บางส่วน สัจพจน์การเลือกและหลักการซึ่ง
เกี่ ย วข้ อ งกั น จานวนธรรมชาติ เลขคณิ ต
จานวนเชิงการนับ และเลขคณิตจานวนเชิง
อันดับที่
Development of axiomatic set theory,
classes and sets, functions, relations,
partially ordered classes, axiom of choice
and related principles, natural numbers,
arithmetic of cardinal, numbers and
arithmetic of ordinal numbers

ปรับปรุง พ. ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
91 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
21 หน่วยกิต
241111
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์
และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและ
ฟังก์ชันก์อดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์
และปริพันธ์
Limits and continuity of
functions, derivatives and integral of
algebraic and transcendental functions,
applications of derivatives and integral

สาระที่ปรับปรุง

ปรับคาอธิบายรายวิชา

241112

คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
Mathematics II
เทคนิค การอิน ทิก รัล อิน ทิก รัล ไม่ ต รงแบบ
ระบบพิ กั ด เชิ ง ขั้ ว ล าดั บ และอนุ ก รมของ
จานวนจริง อนุกรมกาลัง
Techniques of integration, improper
integrals, polar coordinate system,
sequences and series of real numbers,
power series

ปรับคาอธิบายรายวิชา

241223

ทฤษฎีเซต
3(2-2-5)
Set Theory
พัฒนาการของทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน์ คลาส
และเซต ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ คลาสอันดับ
บางส่วน สัจพจน์การเลือกและหลักการซึ่ง
เกี่ยวข้องกัน จานวนธรรมชาติ เลขคณิตจาน
วนเชิงการนับ และเลขคณิตจานวนเชิงอันดับ
ที่
Development of axiomatic set theory,
classes and sets, functions, relations,
partially ordered classes, axiom of choice
and related principles, natural numbers,
arithmetic of cardinal, numbers and
arithmetic of ordinal numbers

เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
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241221 แคลคูลัส
4(3-2-7)
Calculus
ระบบพิ กั ด เชิ ง ขั้ ว ปริ ภู มิ ส ามมิ ติ เส้ น ตรง
ระนาบ พื้นผิวในปริภูมิสามมิติ อนุพันธ์ระบุ
ทิศทางและเกรเดียนต์ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
หลายตั ว แปรและการประยุ ก ต์ ปริ พั น ธ์
หลายชั้นและการประยุกต์ พื้นที่ผิว ปริพันธ์
หลายชั้ น ในระบบพิ กั ด ทรงกระบอก และ
ทรงกลม
Polar coordinates system, three
dimensional coordinates system, lines,
planes, surfaces, directional derivatives
and gradients, derivative of multivariate
function and applications, multiple integrals
and applications, area of surfaces, multiple
integral in cylindrical and spherical
coordinates system
242104 เคมี 1
4(3-3-8)
Chemistry I
บ ท น าท าง เค มี ป ริ ม าณส ารสั ม พั น ธ์
โครงสร้า งอะตอม ตารางธาตุ สมบั ติข อง
ธาตุ พั น ธะเคมี แก๊ ส ของแข็ ง ของเหลว
ของแข็ ง อสั ณ ฐานและคอลลอยด์ การ
เปลี่ยนแปลงสถานะและเทอร์โมไดนามิกส์
เ บื้ อ ง ต้ น ส ารล ะล ายแ ล ะส ม บั ติ ข อง
สารละลาย ทฤษฎีกรดเบส เคมีอินทรีย์ เคมี
สิ่งแวดล้อม
Introduction of chemistry, stoichiometry,
atomic structure, periodic table, properties
of elements, chemical bonding, gas, solid,
liquid, amorphous and colloid, changing of
state and introduction to thermodynamic,
solution and solution properties, acid-base
theory, organic chemistry, environmental
chemistry
243101 ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การ
จัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์และเม
แทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความ
หลากหลายของสิ่ ง มี ชี วิ ต โครงสร้ า งและ

ปรับปรุง พ. ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560
241211
แคลคูลัส
4(3-2-7)
Calculus
ปริภูมิยุคลิค การเขียนกราฟของผิว ลิมิตและ
ความต่ อ เนื่ อ งของฟั ง ก์ ชั น หลายตั ว แปร
อนุ พั น ธ์ ข องฟั ง ก์ ชั น หลายตั ว แปรและการ
ประยุกต์ อนุพันธ์ระบุทิศทาง ปริพันธ์หลาย
ชั้นและการประยุกต์ ปริพันธ์หลายชั้นในพิกัด
ทรงกระบอกและทรงกลม
Euclidean space, sketch graphic surface,
limits and continuity of several variable
functions, derivative of several variable
function and applications, directional
derivative, multiple integrals and
applications, multiple integrals in cylindrical
and spherical coordinates

242104

243101

เคมี 1
Chemistry I

4(3-3-8)

บทนาทางเคมี ปริมาณสาร
สัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติ
ของธาตุ พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว
ของแข็ ง อสั ณ ฐานและคอลลอยด์ การ
เปลี่ยนแปลงสถานะและเทอร์โมไดนามิกส์
เ บื้ อ ง ต้ น ส า ร ล ะ ล า ย แ ล ะ ส ม บั ติ ข อ ง
สารละลาย ทฤษฎีกรดเบส เคมีอินทรีย์ เคมี
สิ่งแวดล้อม
Introduction of chemistry,
stoichiometry, atomic structure, periodic
table, properties of elements, chemical
bonding, gas, solid, liquid, amorphous and
colloid, changing of state and introduction to
thermodynamic, solution and solution
properties, acid- base theory, organic
chemistry, environmental chemistry
ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I
ระเบีย บวิธ ีท างวิท ยาศาสตร์ คุณ สมบัต ิ
การจัด ระบบ และสารเคมีข องชีวิต เซลล์
แ ล ะ เ ม แ ท บ อ ล ิ ซ ึม พ ัน ธ ุศ า ส ต ร ์
วิว ัฒ น า ก า ร ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ข อ ง

สาระที่ปรับปรุง
เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา,
ปรับรหัสรายวิชา และ
คาอธิบายรายวิชา

คงเดิม

คงเดิม
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หน้ า ที่ ข องพื ช และสั ต ว์ นิ เ วศวิ ท ยาและ
สิ ่ง มีช ีว ิต โครงสร้า งและหน้า ที ่ข องพืช
พฤติกรรม
และสั ต ว์ นิเ วศวิท ยาและพฤติก รรม
Scientific methodology, characteristics,
Scientific methodology, characteristics,
organization and chemistry of life, cell and
organization and chemistry of life, cell and
metabolism,
genetics,
evolution,
metabolism,
genetics,
evolution,
biodiversity, structure and function of
biodiversity, structures and functions of
plants and animals, ecology and behavior
plants and animals, ecology and behavior
244101

ฟิสิกส์ 1
4(3-3-8)
244101
Physics I
การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนตาแหน่งใน 1 และ
2 มิ ติ การเคลื่ อ นที่ แ บบหมุ น งานและ
พลั ง งาน กลศาสตร์ ข องอนุ ภ าคแข็ง เกร็ง
สมบั ติ ข องสสาร กลศาสตร์ ข องของไหล
การสั่ น สะเทือนและเสียง ระบบของเลนส์
ทฤษฎี ค ลื่ น ของแสง ความร้ อ นและระบบ
ก๊าซอุดมคติ เทอร์โมไดนามิกส์ และกลจักร
ความร้อน ทฤษฎีจลน์
Transitional of motion in 1 dimension and 2
demensions, rotating motion, work and
energy, mechanics of rigid body,
properties of matter, fluid mechanics,
vibration and sound, len system, wave
theory of light, heat and ideal gas,
thermodynamics, heat engine and kinetic
theory

244102

244102
ฟิสิกส์ 2
4 (3-3-8)
Physics II
ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า กฎ
ของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรงและ
อุ ป กรณ์ แ ม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า การเหนี่ ย วน า

ฟิสิกส์ 1
4(3-3-8)
Physics I
หน่วยการวัดทางฟิสิกส์ ปริมาณสเกลาร์และ
ปริ ม าณเวกเตอร์ การเคลื่ อ นที่ เ นื่ อ งจาก
ความเร่งใน 1 มิติ การเคลื่อนที่ภายใต้สนาม
แรงโน้มถ่วง สมดุลแรงและกฎการเคลื่อนที่
ของนิ ว ตั น การเคลื่ อ นที่ แ บบวงกลมและ
กลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง โมเมนตัมและ
การชน งาน พลังงาน และกฎการอนุรักษ์ใน
วิชาฟิสิกส์ สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของ
ไหล คลื่ น และการสั่ น เสี ย งและการได้ ยิน
แสง สมบั ติ ข องแสง ระบบเลนส์ แ ละการ
มองเห็น ความร้อนและอุณหภูมิ ระบบก๊าซ
อุ ด มคติ สมการสถานะและกฎ 4 ข้ อ ของ
เทอร์โมไดนามิกส์ ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ และ
เครื่องยนต์ความร้อน
Physical measurement units, scalar and
vector quantities, motion under acceleration
in 1 dimension, motion under gravity field,
force equilibrium and Newton’s law of
motion, circular motion and rigid- body
mechanics, momentum and collision, work
energy and conservation law in physics,
properties of matter, fluid mechanics, wave
and vibration, sound and hearing, light,
properties of light, lens and vision, heat and
temperature, ideal gas system, state
equation and 4 rules of thermodynamics,
kinetic theory of gases and heat engines
ฟิสิกส์ 2
4 (3-3-8)
Physics II
ไฟฟ้ า สถิ ต ประจุ ไ ฟฟ้ า และแรงทางไฟฟ้ า
เวกเตอร์ ส นามไฟฟ้ า จากประจุ ไ ฟฟ้ า บน
ตัวนาแบบต่างๆ การหาสนามไฟฟ้าจากกฎ
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แม่เหล็กและกฏของฟาราเดย์ การเหนี่ยวนา
ของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้าและสาร
การสั่นทางแม่เหล็ก ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า
ไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน
กระแสสลั บ สนามแม่ เ หล็ ก เนื่ อ งจาก
วงจรไฟฟ้ า กระแสตรง สารแม่ เ หล็ ก และ
กระแสไฟฟ้ า ที่ เ ปลี่ ย นแปลง วงจรและ
แหล่ ง ก าเนิ ด สนามแม่ เ หล็ ก เวกเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
สนามแม่ เ หล็ ก จากการเคลื่ อนที่ข องประจุ
พิ เ ศษ กั ม มั น ตรั ง สี แ ละนิ ว เคลี ย ส ก าเนิด
ไฟฟ้ า กฎของบิ โ อ ซาวาตซ์ แ ละกฎของทฤษฎีควอนตัม คลื่นและอนุภาค
แอมแปร์ การเหนี่ ย วน าแม่ เ หล็ ก และกฎ
Electrostatic, electric charge and electric
ของฟาราเดย์ ความเหนี่ยวนา แหล่งกาเนิด
field, Gauss’s Law, electric potential,
ไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรไฟฟ้ากระสลับ RLC
directed current and magnetic instruments,
ทฤษฎี สั ม พั ท ธภาพ ฟิ สิ ก ส์ ยุ ค ใหม่ ฟิ สิ ก ส์
induced magnetic and Faraday’s Law,
ควอนตัม ฟิสิกส์อะตอม และฟิสิกส์นวิ เคลียร์
inductance, magnetic resonance and
Electrostatistic, charges and electrical force,
alternating current circuit, magnetic field
vector of electrical field from charges on
by varied current in a circuit, the basic
various conductors, electrical field from
circuit and fundamental of electronics,
Gauss’s law, potential, capacitance and
special relativity, radioactive and nucleus,
dielectric materials, current and resistance,
the beginning of quantum theory, wave
direct current circuits, magnet and source
and particle
of magnetic field, vector of magnetic field
from charge motions, Bio-Savart’s law and
Ampere’s law, magnetic inductance and
Faraday’s law, inductance, source of
alternative current, alternative current RLC
circuits, relativity theory, modern physics,
quantum physics, atomic physics and
nuclear physics
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้านจานวน 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
จานวน 15 หน่วยกิต
247221 สถิตวิ ิเคราะห์
3(2-2-5)
247221 สถิตวิ ิเคราะห์
3(2-2-5)
Statistical Analysis
Statistical Analysis
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การ
แนวคิ ด ขอบเขตและประโยชน์ ข อง
น าสถิ ติ ไ ปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ระเบี ย บ
สถิ ติ การน าสถิ ติ ไ ปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น
วิ ธี ก ารทางสถิ ติ หลั ก เบื้ อ งต้ น ของการ
ระเบียบวิธีก ารทางสถิติ หลั ก เบื้องต้น ของ
ส ารวจด้วยตั วอย่า ง สถิติพรรณนา ความ
การสารวจด้วยตัวอย่าง สถิตพิ รรณนา ความ
น่ า จะเป็ น ตั ว แปรสุ่ ม และความน่า จะเป็ น
น่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและความน่าจะเป็นของ
ของตั ว แปรสุ่ ม การแจกแจงของตั ว สถิ ติ
ตั ว แปรสุ่ ม การแจกแจงของตั ว สถิ ติ การ
การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน
ประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การ
วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนเบื้ อ งต้ น การ
วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น
วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น
การทดสอบด้ ว ยไคก าลั ง สอง สถิ ติ ไ ม่ อิ ง
การทดสอบด้ ว ยไคก าลั ง สอง และการใช้
พารามิเตอร์ และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปล
ในการวิเคราะห์และแปลผล
ผล
Concept, extent and utility of statistics, the
application of statistics in daily life,
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statistical methodology, principle of sample
Concept, extent and utility of
survey, descriptive statistics, probability,
statistics, the application of statistics in daily
random variable and probability
life, statistical methodology, principle of
distribution,
sampling
distribution,
sample survey, descriptive statistics,
estimation and hypothesis test, elementary
probability, random variable and probability
analysis of variance, linear regression and
distribution,
sampling
distribution,
correlation analysis, chi- square test,
estimation and hypothesis test, elementary
nonparametric statistics, the use of
analysis of variance, linear regression and
statistical package program to analyze and
correlation analysis, chi- square test, the
interpret the data
use of statistical package program to
analyze and interpret the data

146200

วิชาเอกบังคับจานวน 40 หน่วยกิต
241121
หลักการทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5) 241121
Principles of Mathematics
ตรรกศาสตร์ แ ละระเบี ย บวิ ธี พิ สู จ น์ การ
พิ สู จ น์ ท ฤ ษ ฎี บ ท ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ เ ซ ต
ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และระบบจานวนจริง
Logic and proof methods, proofs of
theorems concerning sets, relations,
functions and real numbers systems
241221 แคลคูลัส
4(3-2-7)
Calculus
ระบบพิ กั ด เชิ ง ขั้ ว ปริ ภู มิ ส ามมิ ติ เส้ น ตรง
ระนาบ พื้นผิวในปริภูมิสามมิติ อนุพันธ์ระบุ
ทิศทางและเกรเดียนต์ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
หลายตั ว แปรและการประยุ ก ต์ ปริ พั น ธ์
หลายชั้นและการประยุกต์ พื้นที่ผิว ปริพันธ์
หลายชั้ น ในระบบพิ กั ด ทรงกระบอก และ
ทรงกลม

สาระที่ปรับปรุง

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for specific purpose
การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง
โดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิตกาลังศึกษา
English in specific contexts focusing on
listening, speaking, reading, and writing skill
related to students’ discipline

เปิดรายวิชาใหม่

หลักการทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Principles of Mathematics
ตรรกศาสตร์ แ ละระเบี ย บวิ ธี พิ สู จ น์ การ
พิ สู จ น์ ท ฤ ษ ฎี บ ท ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ เ ซ ต
ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และระบบจานวนจริง
Logic and proof methods, proofs of
theorems concerning sets, relations,
functions and real numbers systems
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Polar coordinates system, three
dimensional coordinates system, lines,
planes, surfaces, directional derivatives
and gradients, derivative of multivariate
function and applications, multiple integrals
and applications, area of surfaces, multiple
integral in cylindrical and spherical
coordinates system
241222 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)
Mathematical Analysis I
ระบบจานวนจริง ทอพอโลยีของเส้นจานวน
จริง ลาดับของจานวนจริง ลิมิตและความ
ต่ อ เนื่ อ ง การหาอนุ พั น ธ์ อิ น ทิ ก รั ล แบบรี
มันน์ อนุกรมของจานวนจริง
System of real numbers, topology of real
line, sequences of real numbers, limits and
continuity, differentiable functions,
Riemann integral, series of real numbers
241223 ทฤษฎีจานวน
3(2-2-5)
Theory of Numbers
ระบบจานวนเต็ม สมบัติเบือ้ งต้นของจานวน
เต็ ม ขั้น ตอนวิธีก ารหารและการประยุ ก ต์
สมภาค สมการไดโอแฟนไทด์ ก าลั ง ของ
จานวนเต็ ม ในระบบมอดุ โล n จานวนเต็ ม
แบบเกาส์
Integer number system, elementary
properties of integers, division algorithm
and application, congruences, Diophantine
equations, order of integers modulo n ,
Gaussian integers
241224 พีชคณิตนามธรรม 1
3(2-2-5)
Abstract Algebra I
กรุป กรุปการเรียงสับเปลี่ยน สมสัณฐาน
กรุปวัฏจักร โคเซต กรุปย่อยปรกติ กรุป
ผลหาร ริง อินทิกรัลโดเมน และฟีลด์
Groups,
permutations
groups,
isomorphisms, cyclic groups, cosets,
normal subgroups, quotient groups, rings,
integral domains and fields
241225 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(2-2-5)
Ordinary Differential Equations
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241222

การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)
Mathematical Analysis I
ระบบจานวนจริง ทอพอโลยีของเส้นจานวน
จริง ล าดั บ ของจานวนจริง ลิมิ ต และความ
ต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ อินทิกรัลแบบรีมันน์
อนุกรมของจานวนจริง
System of real numbers, topology of real
line, sequences of real numbers, limits and
continuity, differentiable functions, Riemann
integral, series of real numbers
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241326

พีชคณิตนามธรรม 1
3(2-2-5)
Abstract Algebra I
กรุป กรุปการเรียงสับเปลี่ยน สมสัณฐาน
กรุปวัฏจักร โคเซต กรุปย่อยปรกติ กรุป
ผลหาร ริง อินทิกรัลโดเมน และฟีลด์
Groups,
permutations
groups,
isomorphisms, cyclic groups, cosets,
normal subgroups, quotient groups, rings,
integral domains and fields
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(2-2-5)
Ordinary Differential Equations
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สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการ
เชิงอนุพันธ์อันดับที่สอง สมการเชิงอนุ พันธ์
สามัญอันดับสูง การแปลงลาปลาซ ผลเฉลย
ในรูปอนุกรมของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
First order ordinary differential equations,
second order ordinary differential
equations, higher order ordinary
differential equations, Laplace transform,
series solution of ordinary differential
equations
241321 พีชคณิตเชิงเส้น 1
3(2-2-5)
Linear Algebra I
เมทริ ก ซ์ ส มมู ล ค่ า ล าดั บ ชั้ น ของเมทริก ซ์
ร ะ บ บ ส ม ก า ร เ ชิ ง เ ส้ น แ ล ะ ผ ล เ ฉ ล ย
ตัวกาหนด และหลักเกณฑ์คราเมอร์ ปริภูมิ
เ ว ก เ ต อ ร์ ก า ร แ ป ล ง เ ชิ ง เ ส้ น ค่ า
ลักษณะเฉพาะ และเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ
เบือ้ งต้น
Equivalent matrices, rank of matrices,
system of linear equations and solution,
determinants and Cramer’s rule, vector
space, linear transformation, introduction
to eigenvalues and eigenvectors
241322 ตัวแปรเชิงซ้อนเบือ้ งต้น
3(2-2-5)
Introduction to Complex Variables
จานวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์ ฟังก์ชันมูล
ฐาน การหาอินทิกรัล อนุกรมของเทย์เลอร์
อนุกรมของโลรองต์ ค่าเรซิดิวและโพล การ
ส่งคงรูปเบื้องต้น
Complex number, analytic functions,
elementary functions, integration, Taylor
series, Laurent series, residues and poles,
conformal mapping
241323 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 1
3(2-2-5)
Numerical Methods I
ค่าคลาดเคลื่อนการปัดเศษและค่าผิดพลาด
แพร่กระจายในการคานวณ การวัดและการ
ทดสอบค่าผิดพลาด ผลเฉลยของสมการไม่
เชิงเส้น ระเบียบวิธีตรงสาหรับผลเฉลยของ
ระบบสมการเชิ ง เส้ น นอร์ ม และการ
วิเคราะห์ค่าผิดพลาดสาหรับระบบสมการ
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สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดั บหนึ่ง สมการ
เชิงอนุ พันธ์อันดั บที่สอง สมการเชิงอนุ พั นธ์
สามัญอันดับสูง การแปลงลาปลาซ ผลเฉลย
ในรูปอนุกรมของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
First order ordinary differential equations,
second order ordinary differential equations,
higher order ordinary differential equations,
Laplace transform, series solution of
ordinary differential equations

สาระที่ปรับปรุง

241324

พีชคณิตเชิงเส้น 1
3(2-2-5)
Linear Algebra I
เมทริ ก ซ์ ส มมู ล ค่ า ล าดั บ ชั้ น ของเมทริ ก ซ์
ระบบสมการเชิงเส้นและผลเฉลย ตัวกาหนด
และหลั ก เกณฑ์ ค ราเมอร์ ปริ ภู มิ เ วกเตอร์
การแปลงเชิ ง เส้ น ค่ า ลั ก ษณะเฉพาะ และ
เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะเบื้องต้น
Equivalent matrices, rank of matrices,
system of linear equations and solution,
determinants and Cramer’s rule, vector
space, linear transformation, introduction to
eigenvalues and eigenvectors

ปรับรหัสรายวิชา

241323

ตัวแปรเชิงซ้อนเบือ้ งต้น
3(2-2-5)
Introduction to Complex Variables
จานวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์ ฟังก์ชันมูล
ฐาน การหาอินทิกรัล อนุกรมของเทย์เลอร์
อนุกรมของโลรองต์ ค่าเรซิดิวและโพล การ
ส่งคงรูปเบื้องต้น
Complex number, analytic functions,
elementary functions, integration, Taylor
series, Laurent series, residues and poles,
conformal mapping
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
3(2-2-5)
Numerical Methods
ค่าคลาดเคลื่อนการปัดเศษและค่าผิดพลาด
แพร่กระจายในการคานวณ การวัดและ
การทดสอบค่าผิดพลาด ผลเฉลยของสมการ
ไม่ เ ชิง เส้น ระเบียบวิธีต รงส าหรับ ผลเฉลย
ของระบบสมการเชิ ง เส้ น นอร์ ม และการ

ปรับรหัสรายวิชา
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รายวิชา
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เชิง เส้น ระเบียบวิธีท าซ้าส าหรับ ผลเฉลย
วิเ คราะห์ค่า ผิด พลาดส าหรับ ระบบสมการ
ของระบบสมการเชิงเส้น
เชิงเส้น ระเบียบวิธีทาซ้าสาหรับ
Round- off errors and their propagation in
ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น ผลเฉลย
computation, error measures and error
ของระบบสมการไม่เชิงเส้น การประมาณค่า
tests, solution of nonlinear equations, direct
ในช่วงและ
methods for systems of linear equations,
พหุนามสาหรับการประมาณค่า อนุพันธ์และ
norms and error analysis for linear
อินทิกรัลเชิงตัวเลข ผลเฉลยสาหรับปัญ หา
systems, iterative methods for system of
ค่าเริ่มต้นของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ผล
linear equations
เฉลยส าหรับ ปั ญ หาค่า ขอบของสมการเชิ ง
อนุพันธ์สามัญ
Round- off errors and their propagation in
computation, measures and tests of error,
solution of nonlinear equations, direct
methods for systems of linear equations,
norms and error analysis for linear systems,
iterative methods for system of linear
equations, solution of nonlinear systems of
equations, interpolation and polynomial
approximation, numerical integration and
differentiation, solution of Initial value
problems for ordinary differential equations,
solution of boundary value problems for
ordinary differential equations
241324 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 2
3(2-2-5)
Numerical Methods II
การประมาณค่าในช่วงและพหุนามสาหรับ
การประมาณค่ า อนุ พั น ธ์ แ ละปริ พั น ธ์เ ชิง
ตั วเลข ผลเฉลยเชิง ตั วเลขของสมการเชิง
อนุพันธ์สามัญ
Interpolation
and
polynomial
approximation, numerical integration and
differentiation, numerical solution of
ordinary differential equations
241331 แคลคูลัสขั้นสูง
3(2-2-5) 241321 แคลคูลัสขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Calculus
Advanced Calculus
การหาอนุ พั น ธ์ แ ละอิ น ทิ ก รั ล เชิ ง ตั ว เลข
ปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และปริภูมิ
พืน้ ผิวในปริภูมิสามมิติ อินทิกรัลสามชั้นและ
ของเส้นโค้ง แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์
การประยุกต์ ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ อินทิกรัล
การเคลื่ อ นที่ ใ นปริ ภู มิ ข องเส้ น โค้ ง สนาม
ตามเส้นและอินทิกรัลตามพื้นผิว อนุกรมฟู
เวกเตอร์ ทฤษฎีบทหลักมูลของการอินทิกรัล
เรียร์แ ละผลการแปลงฟูเ รียร์ สมการเชิง
ตามเส้น ทฤษฎี บ ทของกรีน ทฤษฎี บ ทของ
อนุพันธ์ย่อยเบือ้ งต้น
เกาส์ พืน้ ผิวอิงตัวแปรเสริม
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Numerical differentiation and integration,
Three dimensional coordinate systems,
surface in three-dimensional space, triple
vector functions and space curves, calculus
integral and applications, vector functions,
of vector functions, motion in space curves,
line integral and surface integral, Fourier
vector fields, the fundamental theorem for
series and Fourier transform, introduction
line integral, Green’s theorem, Gauss’s
to partial differential equations
theorem, parametric surface
241421 สัมมนา
1(0-2-1)
241421 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย
และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้าน
และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้า น
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
Searching, collecting data, analyzing,
Searching, collecting data, analyzing, report
report writing, presenting, discussing and
writing, presenting, discussing and
answering question in mathematics
answering question in mathematics
241422 โครงงาน
3(0-6-3) 241422 โครงงาน
2(0-4-2)
Senior Project
Senior Project
การค้ น คว้ า ผลงานวิ จั ย บทความทาง
การค้นคว้าผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ
วิ ช าการ หรื อ โครงงานด้ า นคณิ ต ศาสตร์
หรือโครงงานด้านคณิตศาสตร์ และการบูร
และการบูรณาการทฤษฎีและการประยุกต์
ณ า ก า ร ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ท า ง
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Searching of research, article or project in
Searching of research, article or project in
mathematics, integration of theory and
mathematics, integration of theory and
application of science and mathematics
application of science and mathematics
241322 อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต์ 3(2-2-5)
Fourier series and Applications
ฟั ง ก์ ชั น คาบ ฟั ง ก์ ชั น เชิ ง ตั้ ง ฉาก อนุ ก รมฟู
เรียร์ การกระจายครึ่ง ช่วง ผลการแปลงฟู
เรียร์ ปริพันธ์ฟูเรียร์ ปัญหาค่าขอบ สมการ
เชิงอนุพันธ์ย่อยเบือ้ งต้น
Periodic functions, orthogonal functions,
Fourier series, half- range expansions,
Fourier transforms, Fourier integral,
boundary value problems, introduction to
partial differential equation
241441 การศึกษาอิสระ
6
241441
การศึกษาอิสระ
6
Independent Study
Independent Study
การค้ น คว้ า การรวบรวมข้ อ มู ล การ
การค้น คว้า การรวบรวมข้อมูลผลงานวิจั ย
วิเ คราะห์ การเขี ยนรายงาน การน าเสนอ
บทความทางวิช าการ การบู รณการทฤษฎี
แ ล ะก ารอภิป ราย ในหั ว ข้ อ ท าง ด้ า น
และการประยุ ก ต์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิตศาสตร์
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Studying, collecting data, analyzing, report
คณิตศาสตร์ การเขียน การนาเสนอและการ
writing, presenting and discussion in
อภิปรายในหัวข้อทางด้านคณิตศาสตร์
mathematics
Searching and collecting data of research,
article or project in mathematics, integration
of theory and application of science and
mathematics, report writing, presenting and
discussion in mathematics
241442 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์
ในสถานประกอบการ องค์ก รภาครัฐหรือ
ในสถานประกอบการ องค์ ก รภาครั ฐ หรือ
เอกชน
เอกชน
Training, learning, gaining experience,
Training, learning, gaining experience,
improving working skills in mathematics in
improving working skills in mathematics in
private or government sectors
private or government sectors
241443

241332

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์
ในฐานะพนั ก งานฝึก หัด ในสถานประกอบ
การณ์ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience,
improving working skills in mathematics as
an apprentice in private or government
sectors

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์
ในฐานะพนั ก งานฝึ ก หั ด ในสถานประกอบ
การณ์ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience,
improving working skills in mathematics as
an apprentice in private or government
sectors

วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
เครื่องมือคอมพิวเตอร์ในทางคณิตศาสตร์
241332 เครื่องมือคอมพิวเตอร์ในทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
3(2-2-5)
Computer Tools in Mathematics
Computer Tools in Mathematics
พื้ น ฐานแนวคิ ด ของเอกสาร โครงสร้ า ง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใ นทางคณิต ศาสตร์
เอกสาร และกระบวนการสร้างเอกสารทาง
เครื่องมือสาหรับแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
คณิต ศาสตร์ พื้น ฐานการใช้ง านโปรแกรม
การประยุกต์ใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ในทางคณิตศาสตร์ เครื่องมือ
Computer programs for mathematics, tools
สาหรับแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เทคนิค
to solve mathematical problems,
การนาเสนอผลงานทางคณิตศาสตร์
applications of mathematics programming
Basic concepts of documents and their
structures, mathematical document
creation process, basic concepts to utilize
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their mathematics applications, tools to
solve mathematical problems, concepts
and techniques of presentation
241333 พีชคณิตนามธรรม 2
3(2-2-5) 241331 พีชคณิตนามธรรม 2
3(2-2-5)
Abstract Algebra II
Abstract Algebra II
ไอดี ล ริ ง ผลหาร โดเมนการแยกตั ว
ไอดีล ริงผลหาร โดเมนการแยกตัวประกอบ
ประกอบได้อย่างเดียว โดเมนแบบยุคลิด ริง
ได้อย่า งเดียว โดเมนแบบยุค ลิด ริง ของพหุ
ของพหุน าม ฟีล ด์ภ าคขยาย และทฤษฎี
นาม ฟี ล ด์ ภ าคขยาย และทฤษฎี ก าลั ว
กาลัวเบื้องต้น
เบือ้ งต้น
Ideals, quotient rings, unique factorization
Ideals, quotient rings, unique factorization
domains, Euclidean domains, rings of
domains, Euclidean domains, rings of
polynomials,
extension fields and
polynomials,
extension fields and
introduction to Galois theory
introduction to Galois theory
241334

241335

พีชคณิตเชิงเส้น 2
3(2-2-5) 241433
Linear Algebra II
ค่ า เ ฉ พ า ะ แ ล ะ เ วก เ ต อ ร์ เ ฉ พ า ะ ก า ร
ดาเนินการแนวทแยงมุม ทฤษฎีบทเคย์เลย์แฮมินตัน พหุนามเล็กสุด ผลบวกตรงและ
ปริภูมิย่อยเสถียร ฟังก์ชันนัลเชิงเส้น ปริภูมิ
คู่เ สมอกัน รูป แบบเชิงเส้น คู่ ปริภู มิ ผลคูณ
ภายใน กระบวนการแกรม-ชมิดต์
Eigenvalues
and
eigenvectors,
diagonalization, Cayley- Hamilton’s
theorem, minimal polynomial, direct sums
and stable subspaces, linear functional,
dual spaces, bilinear forms, inner product
spaces, Gram-Schmidt process
คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
3(2-2-5) 241334
Discrete Mathematics
โครงสร้างพีชคณิต ระบบตรรกศาสตร์และ
ระบบเซต อั น ดั บ และเซตอั น ดั บ บางส่ ว น
เทคนิ ค การนั บ ความสั ม พั น ธ์ เ วี ย นเกิ ด
ทฤษฎีกราฟเบือ้ งต้น
Algebraic structures, logic system and set,
system orders and posets, counting
techinques,
recurrence
relations,
introduction to graph theory

พีชคณิตเชิงเส้น 2
3(2-2-5)
Linear Algebra II
ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ การดาเนินการ
แนวทแยงมุ ม ทฤษฎี บ ทเคย์เ ลย์ - แฮมิ น ตัน
พหุนามเล็กสุด ผลบวกตรงและปริภูมิย่อย
เสถียร ฟังก์ชันนัลเชิงเส้น ปริภูมิคู่เสมอกัน
รู ป แบบเชิ ง เส้ น คู่ ปริ ภู มิ ผ ลคู ณ ภายใน
กระบวนการแกรม-ชมิดต์
Eigenvalues
and
eigenvectors,
diagonalization, Cayley- Hamilton’s
theorem, minimal polynomial, direct sums
and stable subspaces, linear functional, dual
spaces, bilinear forms, inner product
spaces, Gram-Schmidt process
คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
3(2-2-5)
Discrete Mathematics
โครงสร้างพีชคณิต ระบบตรรกศาสตร์และ
ระบบเซต อั น ดั บ และเซตอั น ดั บ บางส่ ว น
เทคนิคการนับ ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎี
กราฟเบือ้ งต้น
Algebraic structures, logic system and set,
system orders and posets, counting
techinques,
recurrence
relations,
introduction to graph theory
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241336 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5)
Mathematical Analysis II
ทอพอโลยี บ นปริ ภู มิ แ บบยุ ค ลิ ด ลิ มิ ต และ
ความต่ อ เนื่ อ งของฟั ง ก์ ชั น หลายตั ว แปร
อนุ พัน ธ์ย่อย ทฤษฎี บ ทฟังก์ชั นโดยปริยาย
ปัญหาค่าสุดขีด ปริพันธ์หลายชั้น
Topology on Euclidean spaces, limits and
continuity of functions of several variables,
partial differentiation, implicit function
theorems, extremum problems, multiple
integrals
241337 การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบือ้ งต้น 3(2-2-5)
Introduction to Complex Analysis
สมบั ติข องจานวนเชิงซ้อน ฟัง ก์ชั นมูลฐาน
การหาอนุ พัน ธ์ ฟัง ก์ชั น วิเ คราะห์ การหา
ปริ พั น ธ์ อนุ ก รมก าลั ง ทฤษฎี บ ทส่ ว น
ตกค้าง และการประยุกต์
Properties of complex numbers,
elementary functions, differentiation,
analytic function, integration, power series,
residue theorem and applications
241431 ทอพอโลยีเบือ้ งต้น
3(2-2-5)
Introduction to Topology
ปริภูมิเมตริก เซตเปิดและเซตปิด การลู่เข้า
และความต่อเนื่องในปริภู มิ เ มตริก ปริภู มิ
เมตริก บริบู รณ์ ปริ ภู มิ เ ชิง ทอพอโลยีโคลส
เชอร์ แ ละอิ น ที เ รี ย ร์ ล าดั บ และการลู่ เ ข้ า
ความต่อเนื่อง การคอมแพกต์และการคอน
เนคเตด
Metric spaces, open sets and closed sets,
convergence and continuity in metric
spaces, complete metric spaces,
topological spaces, closure and interiors,
sequences and convergence, continuity,
compactness and connectedness
241432 ทฤษฎีกราฟ
3(2-2-5)
Graph Theory
แนวคิ ด พื้ น ฐานของทฤษฎี ก ราฟ ต้ น ไม้
สภาพเชื่อมโยง กราฟออยเลอร์และกราฟ
แฮมิลตัน กราฟระบุทิศทาง กราฟไม่ระบุ
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241336 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5)
Mathematical Analysis II
ทอพอโลยี บ นปริ ภู มิ แ บบยุ ค ลิ ด ลิ มิ ต และ
ความต่ อ เนื่ อ งของฟั ง ก์ ชั น หลายตั ว แปร
อนุ พั น ธ์ ย่ อ ย ทฤษฎี บ ทฟัง ก์ชั น โดยปริยาย
ปัญหาค่าสุดขีด ปริพันธ์หลายชั้น
Topology on Euclidean spaces, limits and
continuity of functions of several variables,
partial differentiation, implicit function
theorems, extremum problems, multiple
integrals
241431 การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบือ้ งต้น 3(2-2-5)
Introduction to Complex Analysis
สมบั ติ ข องจ านวนเชิง ซ้อ น ฟั ง ก์ ชั น มู ล ฐาน
การหาอนุ พั น ธ์ ฟั ง ก์ ชั น วิ เ คราะห์ การหา
ปริพันธ์ อนุกรมกาลัง ทฤษฎีบทส่วนตกค้าง
และการประยุกต์
Properties of complex numbers, elementary
functions, differentiation, analytic function,
integration, power series, residue theorem
and applications
241432 ทอพอโลยีเบือ้ งต้น
3(2-2-5)
Introduction to Topology
ปริภูมิเมตริก เซตเปิดและเซตปิด การลู่เข้า
และความต่ อ เนื่ อ งในปริ ภู มิ เ มตริ ก ปริ ภู มิ
เมตริ ก บริ บู ร ณ์ ปริ ภู มิ เ ชิ ง ทอพอโลยีโคลส
เชอร์ แ ละอิ น ที เ รี ย ร์ ล าดั บ และการลู่ เ ข้ า
ความต่อเนื่อง การคอมแพกต์และการคอน
เนคเตด
Metric spaces, open sets and closed sets,
convergence and continuity in metric
spaces, complete metric spaces, topological
spaces, closure and interiors, sequences
and convergence, continuity, compactness
and connectedness
241335 ทฤษฎีกราฟ
3(2-2-5)
Graph Theory
แนวคิ ด พื้ น ฐานของทฤษฎี ก ราฟ ต้ น ไม้
สภาพเชื่อมโยง กราฟออยเลอร์แ ละกราฟ
แฮมิ ล ตั น กราฟระบุ ทิศทาง กราฟไม่ ระบุ
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ทิศทาง การให้สีของกราฟ การจับคู่กันของ
ทิศทาง การให้สีของกราฟ การจับคู่กันของ
กราฟ
กราฟ
Basic properties of graphs, trees,
Basic properties of graphs, trees,
connectivity, Eulerian graph and
connectivity, Eulerian graph and
Hamiltonian graph, directed graphs, nonHamiltonian graph, directed graphs, nondirected graph, coloring, matchings
directed graph, coloring, matchings
241433 การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์
3(2-2-5)
Vector Analysis
พีชคณิตของเวกเตอร์ การหาอนุพันธ์ย่อย
ของเวกเตอร์ สนามสเกลาร์ แ ละสนาม
เวกเตอร์ การหาอิ น ทิ ก รั ล ของเวกเตอร์
การประยุกต์ของเวกเตอร์ในวิชาเรขาคณิต
และวิชากลศาสตร์
The algebra of vectors, partial derivative of
vectors, scalar fields and vector fields,
integration of vectors, applications of
vectors for geometric and mechanic
241435

241223

247321

หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5) 241333
Special Topics in Mathematics
การค้นคว้า ประเด็นในปัจจุบัน หรือหัวข้อ
พิ เ ศษในทางคณิ ต ศาสตร์ การเขี ย นเป็ น
รายงาน และการนาเสนอด้วยปากเปล่า
Studying, current issues or special topics in
mathematics, written report and oral
examination
ทฤษฎีจานวน
3(2-2-5) 241337
Theory of Numbers
ระบบจานวนเต็ม สมบัติเบื้องต้น
ของจานวนเต็ม ขั้นตอนวิธีการหารและการ
ประยุ ก ต์ สมภาค สมการไดโอแฟนไทด์
ก าลั ง ของจ านวนเต็ ม ในระบบมอดุ โ ล n
จานวนเต็มแบบเกาส์
Integer number system,
elementary properties of integers, division
algorithm and application, congruences,
Diophantine equations, order of integers
modulo n , Gaussian integers
สถิตไิ ม่อิงพารามิเตอร์
3(2-2-5) 247223
Nonparametric Statistics

หัวข้อปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
Current Topics in Mathematics
การค้น คว้า ประเด็ น ในปั จจุบั น หรือหัวข้อ
พิ เ ศษในทางคณิ ต ศาสตร์ การเขี ย นเป็ น
รายงาน และการนาเสนอด้วยปากเปล่า
Studying, current issues or special topics in
mathematics, written report and oral
examination
ทฤษฎีจานวน
3(2-2-5)
Theory of Numbers
ระบบจานวนเต็ม สมบัติเบื้องต้นของจานวน
เต็ม ขั้นตอนวิธีการหารและการประยุกต์ สม
ภาค สมการไดโอแฟนไทด์ กาลังของจานวน
เต็มในระบบมอดุโล n จานวนเต็มแบบเกาส์
Integer number system,
elementary properties of integers, division
algorithm and application, congruences,
Diophantine equations, order of integers
modulo n , Gaussian integers
สถิตไิ ม่อิงพารามิเตอร์
Nonparametric Statistics

3(2-2-5)
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แนวคิ ด ของสถิ ติ ไ ม่ อิ ง พารามิ เ ตอร์
แนวคิ ด ของสถิ ติ ไ ม่ อิ ง พารามิ เ ตอร์
ประเภทของสถิติ ไม่ อิง พารามิเ ตอร์ การ
ประเภทของสถิ ติ ไม่ อิ ง พารามิ เ ตอร์ การ
ทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์กรณีกลุ่มตัวอย่าง
ทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์กรณีกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม เดี ย ว กลุ่ ม ตั ว อย่ า งสองกลุ่ ม หรื อ
กลุ่ ม เดี ย ว กลุ่ ม ตั ว อย่ า งสองกลุ่ ม หรื อ
มากกว่าสองกลุ่มที่สัมพันธ์กัน กลุ่มตัวอย่าง
มากกว่าสองกลุ่มที่สัมพันธ์กัน กลุ่มตัวอย่าง
สองกลุ่มหรือมากกว่าสองกลุ่มที่อิสระกัน
สองกลุ่ ม หรื อ มากกว่า สองกลุ่ ม ที่อิส ระกัน
การวัดความสัมพันธ์ และการทดสอบสถิติ
การวัดความสัมพันธ์ และการทดสอบสถิตไิ ม่
ไม่ อิง พารามิ เ ตอร์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
อิงพารามิเตอร์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ทาง
ทางสถิติ และแปลผล
สถิติ และแปลผล
Concept of nonparametric statistics,
Concept of nonparametric statistics,
types of nonparametric statistics, testing
types of nonparametric statistics, testing
hypotheses for one sample, two or more
hypotheses for one sample, two or more
dependent samples, two or more
dependent samples, two or more
independent samples, measure of
independent samples, measure of
correlation, the use of statistical package
correlation, the use of statistical package
program to analyze and interpret the data
program to analyze and interpret the data
247231 ทฤษฎีสถิติ 1
3(3-0-6) 247231 ทฤษฎีสถิติ 1
3(3-0-6)
Statistics Theory I
Statistical Theory I
ทฤษฎี ค วามน่า จะเป็น ตั วแปรสุ่ม ฟัง ก์ชัน
ทฤษฎี ค วามน่ า จะเป็ น ตั ว แปรสุ่ ม ฟั ง ก์ ชั น
ความน่าจะเป็นและฟังก์ชันความน่าจะเป็น
ความน่าจะเป็น และฟังก์ชั นความน่าจะเป็น
ร่ ว ม ค่ า คาดหมาย โมเมนต์ แ ละฟั ง ก์ ชั น
ร่ ว ม ค่ า คาดหมาย โมเมนต์ แ ละฟั ง ก์ ชั น
ก่ อ ก าเนิ ด โมเมนต์ ข องตั ว แปรสุ่ ม แบบไม่
ก่ อ ก าเนิ ด โมเมนต์ ข องตั ว แปรสุ่ ม แบบไม่
ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การแจกแจง ความ
ต่ อ เนื่ อ งและต่ อ เนื่ อ ง การแจกแจงความ
น่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ตอ่ เนื่องและ
น่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและ
ต่อเนื่อง ทฤษฎีบทเชบีเชฟ ทฤษฎีขีดจากัด
ต่อเนื่อง ทฤษฎี บ ทเชบีเชฟ ทฤษฎีขีดจากัด
ส่วนกลางและสถิตอิ ันดับ
ส่วนกลางและสถิตอิ ันดับ
Probability theory, random variables,
Probability theory, random variables,
probability function and joint probability
probability function and joint probability
function, expectation, moment and
function, expectation, moment and moment
moment generating function of discrete
generating function of discrete and
and continuous random variables,
continuous random variables, probability
probability distribution of discrete and
distribution of discrete and continuous
continuous random variables Chebyshev
random variables, Chebyshev theorem,
theorem, central limit theorem and order
central limit theorem and order statistics
statistics
247322 การวิเคราะห์การถดถอย
3(2-2-5) 247324 การวิเคราะห์การถดถอย
3(2-2-5)
Regression Analysis
Regression Analysis
แนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ย วกั บ การวิ เ คราะห์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์การ
การถดถอย การวิเคราะห์การถดถอยและ
ถดถอย การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยและ
สหสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เส้ น เชิ ง เดี ย วและเชิ ง เส้ น
สหสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เส้ น เชิ ง เดี ย วและเชิ ง เส้ น
พหุคูณ ตั วแปรหุ่น การเลือกตัวแบบ การ
พหุ คู ณ ตั ว แปรหุ่ น การเลื อ กตั วแบบ การ
ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ การ
ตรวจสอบความเหมาะสมของตั วแบบ การ
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การถดถอยไม่ เ ชิ ง เส้ น การวิ เ คราะห์ ก าร
การถดถอยไม่ เ ชิ ง เส้ น การวิ เ คราะห์ ก าร
ถดถอยแบบอื่ น ๆ และการใช้ โ ปรแกรม
ถดถอยแบบอื่ น ๆ และการใช้ โ ปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติ
สาเร็จรูปทางสถิติ
Basic concept of regression analysis,
Basic concept of regression analysis,
simple and multiple linear regression and
simple and multiple linear regression and
correlation analysis, dummy variables,
correlation analysis, dummy variables, model
model selection, model diagnostics, nonselection, model diagnostics, non- linear
linear regression, other regression
regression, other regression analyses and the
analyses and the use of statistical software
use of statistical software

สาระที่ปรับปรุง

247342

ปรับรหัสรายวิชา
และรายวิชาใหม่

247361

การเสี่ยงและการประกันภัยเบือ้ งต้น
247341
3(2-2-5)
Introduction to Risk and Insurance
แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงภัย และการ
จั ด การ ความเสี่ ย งภั ย ความรู้ พื้ น ฐาน
เกี่ยวกับการประกันภัย หลักสาคัญของ
การประกันภัย เบีย้ ประกัน และปัจจัยที่ใช้ใน
การค านวณเบี้ยประกัน หลั ก กฎหมายขั้น
พื้ น ฐานของสั ญ ญาประกั น ภั ย ความรู้
เกี่ ย วกั บ การประกัน ชี วิ ต ขั้ น พื้ น ฐาน การ
เลือกและการจัด การประเภทของภัย การ
ประกันวินาศภัยต่าง ๆ
Concepts of risk and risk management,
basic concept of Insurance, principle of
Insurance, Insurance price and Insurance
pricing elements, fundamental principle of
Insurance contract, basic concept of Life
insurance, selection and classification of
risks, and non-life insurance
การวางแผนการทดลอง 1
3(2-2-5) 247361
Design of Experiments I
แนวความคิ ดเกี่ ยวกั บแผนการทดลอง
แผนการทดลองแบบสุ่ มสมบู รณ์ แผนการ
ทดลองแบบบล็อกสุ่ม แผนการทดลองแบบ
ล ะ ติ น ส แ ค ว ร์ แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ
แฟคทอเรียล ข้อมู ลสู ญหาย การวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่ ว ม และการใช้ โ ปแกรม
สาเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลผล
Concept of experimental designs,
completely
randomized
designs,
randomized complete block designs, Latin
squares designs, Factorial experiments,

การเสี่ยงและการประกันภัยเบือ้ งต้น
3(2-2-5)
Introduction to Risk and Insurance
แ น ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม เ สี่ ย ง ภั ย แ ล ะ
การจัด การ ความเสี่ยงภั ย ความรู้พื้น ฐาน
เกี่ยวกับ การประกัน ภั ย หลั ก ส าคัญ ของ
การประกันภัย เบี้ยประกัน และปัจจัยที่ใช้ใน
การค านวณเบี้ ย ประกั น หลั ก กฎหมายขั้น
พื้ น ฐานของสั ญ ญาประกั น ภั ย ความรู้
เกี่ ย วกั บ การประกั น ชี วิ ต ขั้ น พื้ น ฐาน การ
เลื อ กและการจั ด การประเภทของภั ย การ
ประกันวินาศภัยต่าง ๆ
Concepts of risk and risk management,
basic concept of Insurance, principle of
Insurance, Insurance price and Insurance
pricing elements, fundamental principle of
Insurance contract, basic concept of Life
insurance, selection and classification of
risks, and non-life insurance
การวางแผนการทดลอง
3(2-2-5)
Design of Experiments
แนวความคิ ด เกี่ ยวกั บการวางแผนการ
ทดลอง แผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์
แผนการทดลองแบบบล็อกสุ่ม แผนการทดลอง
แบบจั ตุ รั ส ละติ น แผนการทดลองแบบ
แฟคทอเรียล การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
Concept of experimental designs,
completely randomized designs,
randomized complete block designs, latin
squares designs, factorial designs, analysis

ปรับชื่อรายวิชาและ
คาอธิบายรายวิชา
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missing data, analysis of covariance and
of covariance, use of statistical package
the use of statistical package program to
program.
analyze and interpret the data

สาระที่ปรับปรุง

247451

ปรับรหัสรายวิชา

247371

เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
3(2-2-5) 247351
Sampling Techniques
ขั้นตอนในการสารวจด้วยตัวอย่าง การสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชั้ น การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบมี ร ะบบ การสุ่ ม
ตั ว อย่ า งแบบกลุ่ ม ชั้ น เดี ย วและหลายชั้ น
การประมาณค่ายอดรวมและค่าเฉลี่ยโดยใช้
อัตราส่วนและการถดถอย การประมาณค่า
สัดส่วนและอัตราส่วน วิธีการกาหนดขนาด
ตัวอย่าง ความคลาดเคลื่อนในการส ารวจ
ด้วยตัวอย่าง
Steps in a sample survey, simple
random sampling, stratified random
sampling, systematic random sampling,
single and multistage cluster sampling,
estimation of total and mean by ratio and
regression, estimation of proportion and
ratio, determining sample size and error in
sample survey
การวิจัยดาเนินการ 1
3(2-2-5) 247271
Operational research I
การวิจัยดาเนินการ กาหนดการเชิงเส้น
และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของกาหนดการ
เชิงเส้น การหาผลเฉลย เชิงกราฟและวิธีซิม
เพล็กซ์ ปัญหาภาวะคู่กันและการวิเคราะห์
ความไว ปั ญ หาการขนส่ ง ปั ญ หาการ
มอบหมายงาน การวิเคราะห์ข่ายงาน การ
วางแผนและควบคุมโครงการโดยเพิร์ตและ
ซีพีเอ็ม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎี เกม
และทฤษฎีแถวคอย โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อ
แก้ปัญหาทางการวิจัยดาเนินการ
Operations
research,
linear
programming and the mathematical
constructing model, graphical solution and
simplex method, duality problem and
sensitivity analysis, transportation problem,
assignment problem, network analysis,
PERT and CPM project planning and

เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
3(2-2-5)
Sampling Techniques
ขั้น ตอนในการส ารวจด้วยตั วอย่า ง การสุ่ม
ตั วอย่า งแบบง่า ย การสุ่ม ตั วอย่างแบบแบ่ง
ชั้ น การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบมี ร ะบบ การสุ่ ม
ตั ว อย่ า งแบบกลุ่ ม ชั้ น เดี ย วและหลายชั้ น
การประมาณค่ายอดรวมและค่าเฉลี่ยโดยใช้
อัตราส่วนและการถดถอย การประมาณค่า
สัดส่วนและอัตราส่วน วิธีการกาหนดขนาด
ตั วอย่า ง ความคลาดเคลื่อนในการส ารวจ
ด้วยตัวอย่าง
Steps in a sample survey, simple
random sampling, stratified random
sampling, systematic random sampling,
single and multistage cluster sampling,
estimation of total and mean by ratio and
regression, estimation of proportion and
ratio, determining sample size and error in
sample survey
การวิจัยดาเนินการ
3(2-2-5)
Operational research
ก า ร วิ จั ย ด า เ นิ น ก า ร
ก า ห น ด ก า ร เ ชิ ง เ ส้ น แ ล ะ ตั ว แ บ บ เ ชิ ง
คณิตศาสตร์ของกาหนดการเชิงเส้น การหา
ผลเฉลย เชิงกราฟและวิธีซิมเพล็กซ์ ปัญหา
ภาวะคู่กันและการวิเคราะห์ความไว ปัญหา
การขนส่ ง ปั ญ หาการมอบหมายงาน การ
วิเคราะห์ข่ายงาน การวางแผนและควบคุม
โครงการโดยเพิ ร์ ต และซี พี เ อ็ ม ความรู้
เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ทฤษฎี เ กมและทฤษฎี
แถวคอย โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อแก้ปั ญ หา
ทางการวิจัยดาเนินการ
Operations
research,
linear
programming and the mathematical
constructing model, graphical solution and
simplex method, duality problem and
sensitivity analysis, transportation problem,
assignment problem, network analysis,
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control, introduction to game theory and
PERT and CPM project planning and control,
queuing theory, package software for
introduction to game theory and queuing
solving operations research problems
theory, package software for solving
operations research problems
247381 โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ 3(2-2-5) 247381 โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ 3(2-2-5)
Statistical Package Program
Statistical Package Program
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ทางสถิติ
วิเ คราะห์ข้อมู ล เบื้องต้น การประมาณค่ า
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น การประมาณค่ า
การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความ
การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ค วาม
แปรปรวน การวิ เ คราะห์ ส หสั ม พัน ธ์ และ
แปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการ
การวิเคราะห์การถดถอย
วิเคราะห์การถดถอย
Application of statistical package
Application of statistical package
program to preliminary data analysis,
program to preliminary data analysis,
estimation, hypothesis testing, analysis of
estimation, hypothesis testing, analysis of
variances, correlation analysis and
variances, correlation analysis and
regression analysis
regression analysis
247325 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5) 247325 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
Research Methodology
ระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย ประเภทของการ
ระเบียบวิธีการวิจัย ประเภทของการวิจัย
วิจัยและกระบวนการท าวิจัย การก าหนด
และกระบวนการทาวิจัย การกาหนดปัญหา
ปั ญ หาของการวิ จั ย ทบทวนเอกสารและ
ของการวิจัย ทบทวนเอกสารและวรรณกรรม
วรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การสร้ า ง กรอบ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การสร้ า ง กรอบแนวคิ ด และ
แนวคิ ด และออกแบบการวิ จั ย การเขี ย น
ออก แ บ บ ก ารวิ จั ย ก ารเขี ย นข้ อ เสนอ
ข้อเสนอโครงการวิจัย การสร้างเครื่องมือใน
โครงการวิจัย การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
การวิ จั ย การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การ
การเก็บ รวบรวมข้อมูล การประมวลผลและ
ประมวลผลและวิเ คราะห์ข้อมูล การเขียน
วิเ คราะห์ข้อมู ล การเขียนรายงานการวิจัย
ร า ย ง า น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ก า ร น า เ ส น อ
และการนาเสนอผลการวิจัย
ผลการวิจัย
Research methodology, type of research
Research methodology, type of
and processing, determination of research
research and processing, determination of
problem, review of related literature,
research problem, review of related
conceptual framework and research
literature, conceptual framework and
designs, research proposal, equipment
research designs, research proposal,
research construction, data collecting, data
equipment research construction, data
processing and analysis, research writing
collecting, data processing and analysis,
and presentation
research writing and presentation
247341 สถิตสิ าหรับการควบคุมคุณภาพ 3(2-2-5) 247441 สถิตสิ าหรับการควบคุมคุณภาพ 3(2-2-5)
Statistics for Quality Control
Statistics for Quality Control
การควบคุมคุณภาพ ทฤษฎีความน่าจะเป็น
การควบคุมคุณภาพ ทฤษฎีความน่าจะเป็นที่
ที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุม
ใช้ ใ นการควบคุม คุ ณ ภาพ แผนภู มิ ค วบคุม
แผนการเลือกตัวอย่าง ความสามารถของ
แผนการเลือกตั วอย่า ง ความสามารถของ

สาระที่ปรับปรุง
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กระบวนการผลิตเพื่อการยอมรับ แผนการ
กระบวนการผลิตเพื่อการยอมรับ แผนการ
ย อ ม รั บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ผ น ก า ร ย อ ม รั บ
ย อ ม รั บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ผ น ก า ร ย อ ม รั บ
ผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดทาคุชิ และแบบอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดทาคุชิ และแบบอื่น ๆ
ที่น่าสนใจ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการ
ที่น่าสนใจ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการ
วิเคราะห์และแปลผล
วิเคราะห์และแปลผล
Quality control, probability theory in
Quality control, probability theory in
quality control, control chart, product and
quality control, control chart, product and
production capability acceptance sampling
production capability acceptance sampling
designs, acceptance product plan,
designs, acceptance product plan,
acceptance designs, Taguchi concept
acceptance designs, Taguchi concept
acceptance plan and other interesting
acceptance plan and other interesting
designs, the use of statistical package
designs, the use of statistical package
program to analyze and interpret the data
program to analyze and interpret the data

สาระที่ปรับปรุง

102
ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560

ชั้นปีท่ี 1

ชั้นปีท่ี 1

ภาคการศึกษาต้น

ภาคการศึกษาต้น

001103

ทักษะภาษาไทย

3(3-0-6)

-

-

-

001111

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

3(3-0-6)

-

-

-

005171

ชีวติ และสุขภาพ

3(3-0-6)

-

-

-

-

-

-

001102

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม

3(2-2-5)

-

-

-

004101

ศิลปะในการดาเนินชีวติ

3(2-2-5)

3(2-2-5)

241111

คณิตศาสตร์ 1

3(2-2-5)

-

242104

เคมี 1

4(3-3-8)

ฟิสิกส์ 1

4(3-3-8)

241111

คณิตศาสตร์ 1

-

-

244101

ฟิสิกส์ 1

4(3-3-8)

244101

004xxx

กลุ่มวิชาพลานามัย

1(0-2-1)

-

รวม

17 หน่วยกิต

รวม

17 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560

ชั้นปีท่ี 1

ชั้นปีท่ี 1

ภาคการศึกษาปลาย

ภาคการศึกษาปลาย

001112

ภาษาอังกฤษพัฒนา

3(3-0-6)

-

-

-

005172

การจัดการการดาเนินชีวติ

3(2-2-5)

-

-

-

005173

ทักษะชีวติ

2(1-2-3)

-

-

-

-

-

-

001101

การใช้ภาษาไทย

3(2-2-5)

-

-

-

001103

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง

3(2-2-5)

-

-

-

003202

การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม

3(2-2-5)

241112

คณิตศาสตร์ 2

3(2-2-5)

241112

คณิตศาสตร์ 2

3(2-2-5)

241121

หลักการทางคณิตศาสตร์

3(2-2-5)

241121

หลักการทางคณิตศาสตร์

3(2-2-5)

244102

ฟิสิกส์ 2

4(3-3-8)

244102

ฟิสิกส์ 2

4(3-3-8)

รวม

16 หน่วยกิต

รวม

19 หน่วยกิต

103

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560

ชั้นปีท่ี 2

ชั้นปีท่ี 2

ภาคการศึกษาต้น

ภาคการศึกษาต้น

-

-

-

001204

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า

3(2-2-5)

-

-

-

002201

พลเมืองใจอาสา

3(2-2-5)

-

-

-

004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม

3(2-2-5)

241211

ทฤษฎีเซต

3(2-2-5)

241223

ทฤษฎีเซต

3(2-2-5)

241221

แคลคูลัส

4(3-2-7)

241211

แคลคูลัส

4(3-2-7)

242104

เคมี 1

4(3-3-8)

-

243101

ชีววิทยา 1

4(3-3-8)

243101

*00xxxx

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

3(x-x-x)

-

รวม

18 หน่วยกิต

ชีววิทยา 1

4(3-3-8)

รวม

20 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560

ชั้นปีท่ี 2

ชั้นปีท่ี 2

ภาคการศึกษาปลาย

ภาคการศึกษาปลาย

-

-

-

002202

สังคมพหุวัฒนธรรม

3(2-2-5)

-

-

-

003102

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล

3(2-2-5)

-

-

-

146200

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

3(2-2-5)

*003134

อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่

3(3-0-6)

-

-

-

*003136

พะเยาศึกษา

3(3-0-6)

-

-

-

241222

การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1

3(2-2-5)

241222

การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1

3(2-2-5)

241113

ทฤษฎีจานวน

3(2-2-5)

-

-

-

241224

พีชคณิตนามธรรม 1

3(2-2-5)

241221

241225

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

3(2-2-5)

-

-

-

xxxxxx

วิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

-

-

-

247221
รวม
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

18 หน่วยกิต

พีชคณิตนามธรรม 1

สถิตวิ ิเคราะห์
รวม

3(2-2-5)

3(2-2-5)
18 หน่วยกิต
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560

ชั้นปีท่ี 3

ชั้นปีท่ี 3

ภาคการศึกษาต้น

ภาคการศึกษาต้น

241321

พีชคณิตเชิงเส้น 1

3(2-2-5)

241324

พีชคณิตเชิงเส้น 1

3(2-2-5)

241322

ตัวแปรเชิงซ้อนเบือ้ งต้น

3(2-2-5)

241323

ตัวแปรเชิงซ้อนเบือ้ งต้น

3(2-2-5)

241323

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 1

3(2-2-5)

-

-

-

-

241326

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

3(2-2-5)

247221

สถิตวิ ิเคราะห์

3(2-2-5)

-

00xxxx

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

3(x-x-x)

24xxxx

วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

xxxxxx

วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

24xxxx

วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

-

xxxxxx

วิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

-

รวม

18 หน่วยกิต

-

-

รวม

-

18 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555

ชั้นปีท่ี 3

ชั้นปีท่ี 3

ภาคการศึกษาปลาย

ภาคการศึกษาปลาย

241324

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 2

3(2-2-5)

-

-

-

00xxxx

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

3(x-x-x)

-

-

-

-

-

-

241325

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข

3(2-2-5)

-

-

-

241321

แคลคูลัสขั้นสูง

3(2-2-5)

-

-

-

241322

อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต์

3(2-2-5)

xxxxxx

วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

24xxxx

วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

xxxxxx

วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

24xxxx

วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

xxxxxx

วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

24xxxx

วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

xxxxxx

วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

-

รวม

18 หน่วยกิต

รวม
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560

ชั้นปีท่ี 4

ชั้นปีท่ี 4

ภาคการศึกษาต้น

ภาคการศึกษาต้น

241421

สัมมนา

1(0-2-1)

241421

สัมมนา

1(0-2-1)

241422

โครงงาน

3(0-6-3)

241422

โครงงาน

2(0-4-2)

xxxxxx

วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

24xxxx

วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

xxxxxx

วิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

xxxxxx

วิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

รวม

10 หน่วยกิต

รวม

9 หน่วยกิต
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
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ชั้นปีท่ี 4

ภาคการศึกษาปลาย

ภาคการศึกษาปลาย

*241441

การศึกษาอิสระ

6(0-18-9)

*241441

การศึกษาอิสระ

6(0-18-9)

*241442

การฝึกงาน

6(0-18-9)

*241442

การฝึกงาน

6(0-18-9)

*241443

สหกิจศึกษา

6(0-18-9)

*241443

สหกิจศึกษา

6(0-18-9)
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6 หน่วยกิต

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

รวม
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

6 หน่วยกิต
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วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
ป.บัณฑิต
(วิชาชีพครู)
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาระการสอน
ชั่วโมง / ปีการศึกษา
2556 2557 2558 2559
360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

140

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

7*

นางวัชรภรณ์ ช่อลาเจียก

35605002XXXXX

อาจารย์

8*

นางสาววาจารี วีระ

35605003XXXXX

อาจารย์

9*

10*

นางสาวเอื้อมพร วิทยารัฐ

35201009XXXXX

นางสาวศิริวรรณ อินทวิชัย 15009000XXXXX

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปร.ด.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาระการสอน
ชั่วโมง / ปีการศึกษา
2556 2557 2558 2559
360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

หมายเหตุ * อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
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