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 ไม่มี 
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 จ านวนไม่น้อยกว่า 122 หนว่ยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ี

 5.2 ประเภทของหลักสูตร 

   หลักสูตรทางวิชาการ  

 5.3  ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย 



2 

 

 

 5.4  การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสิตไทยหรอืต่างชาติทีใ่ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   
     ไม่มี 

 5.6  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

    ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร)์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

                6.1  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2560  

  6.2 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่........7/2559..........วันที่.....22.......เดือน...กันยายน...พ.ศ....2559............. 

  6.3 คณะกรรมการวชิาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ .......5/2560.......... วันที่ ....23.....เดอืน ...มีนาคม.....พ.ศ. ...2560......   

  6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมเวียน 

    ครั้งที่ ..123(7/2560)......... วันที่ ....14......เดือน ...มิถุนายน........พ.ศ. .....2560.......             

  6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ......................   

    วันที่ .....................เดือน .......................พ.ศ. .......................   

   

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  และมาตรฐานคุณวุฒิระดับระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ พ.ศ. 2554 ในปีการศึกษา 2562  
 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1  อาชีพในหน่วยงานที่ต้องใช้ความรูค้วามสามารถทางทักษะ/กระบวนการ คณิตศาสตร์ สถิต ิ

และคอมพิวเตอร์ เช่น รับราชการครู นักวิชาการ นักวางแผน นักวิเคราะห์ระบบในหน่วยงานรัฐหรือ

เอกชน  

8.2  อาชีพอิสระ 



 

 

 

9. ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นางสาวกรรณกิาร์  ข าพึ่งสน 31019007XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2553 

2547 

2545 

2 นางวัชรภรณ์  ช่อล าเจียก 35605002XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2554 

2547 

3 นางสาววาจารี  วีระ 35605003XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์

ประยุกต์

คณิตศาสตร์

ประยุกต์

คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2558 

 

2550 

 

2545 

4 นางสาวเอื้อมพร  วิทยารัฐ 

 

35201009XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์

ประยุกต์

คณิตศาสตร์

ประยุกต์

คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2556 

 

2550 

 

2544 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

5 นางสาวศิริวรรณ  อนิทวิชัย 15009000XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์

ประยุกต์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2546 

 

2550 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  เนื่องด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลก มีแนวโน้มที่ชะลอตัวลง 

และมีความผันผวนเนื่องจากหลายเหตุปัจจัยซึ่งเป็นผลใหเ้ป็นข้อจ ากัดในการส่งออก นอกจากนีป้ระเทศ

ก าลังประสบปัญหาก าลังแรงงานที่ลดลงในขณะที่การเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า 

การพัฒนาทางเทคโนโลยีแมจ้ะเป็นไปอย่างตอ่เนื่องแตย่ังต้องใช้เวลาในการสั่งสมระดับหนึ่ง  

 ดังนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) จึงมุ่งเน้นไปที่

การพัฒนาประเทศโดยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

สอดคล้องกับศักยภาพของเศรษฐกิจไทย รวมทั้งเพิ่มขดีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี ภายใต้กรอบ 

“ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เพื่อน าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขภายใต้หลักปรัชญา 

“เศรษฐกิจพอเพียง”  

  ดังนั้น ในการวางแผนหลักสูตรจึงถูกพิจารณาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ  

ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรที่มีความรู้

พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อให้นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้  สามารถ

เป็นหนึ่งในกลไกส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างมปีระสิทธิภาพ   

  

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

    จากสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบันที่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของ

ประชากรในทุกช่วงวัย มีความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ สังคมไทยต้องเผชิญกับภาวะ  

ความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม คุณภาพชีวิตโดยรวม และมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น  

อันน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชวีิตโดยรวมได้ยากยิ่งขึน้ 

 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 จงึมุง่เน้นไปที่การสร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี 

ครอบครัวมีความมั่นคง อบอุ่น สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ อันจะเป็นกลไกหลกั

ในการพัฒนาประเทศ 

 ดังนั้นในการวางแผนหลักสูตรจึงได้ค านึงถึงการพัฒนาคนทั้งในด้านความรู้ คุณธรรม และ

จริยธรรม ควบคู่ไปกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ  

ซึ่งบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้จะได้รับการพัฒนาให้เป็นหนึ่งในกลไกในการพัฒนาชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติตามปณิธานของมหาวิทยาลัยที่วา่ “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 
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12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

 ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

     มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเพื่อให้มีความคิดอย่างเป็นระบบ รู้จักใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ รู้จัก

สังเคราะห์ความรู้สั่งสมเพื่อต่อยอดสู่นวัตกรรมความรู้ รู้จักฝึกฝนและพึ่งพาตนเอง และใช้ปัญญาที่มี

เพื่อพัฒนาชุมชน รวมทั้งเติมเต็มความมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ 

เสียสละ และคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ 

            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

 ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดภารกิจในการสร้างเสริมความเข้มแข็งและจะท าหน้าที่

เป็นปัญญาเพื่อชุมชนนั้น หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้ได้มีการปรับปรุงรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร  

ให้สอดคล้องและสนองต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวคือ 

 12.2.1 ด้านการเรียนการสอน 

   หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้  ได้จัดให้มีการเรียนการสอนที่ประกอบด้วยรายวิชา 

ที่หลากหลายและเนื้อหาที่มีความชัดเจน เพียงพอที่จะให้ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ อันจะเป็น  

การสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน โดยเมื่อส าเร็จการศึกษาผู้เรียนจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาคณิตศาสตร์ ซึ่งถือเป็นสาขาขาดแคลนทางด้านบุคลากรทั้งภาคการศึกษาและหน่วยงานเอกชน 

ซึ่งผู้ส าเร็จการศึกษาจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างแน่นอน 

อีกทั้งหลักสูตรนี้ยังสามารถน าไปต่อยอดเพื่อการศึกษาในขั้นสูงทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก 

ในหลากหลายสาขา และสามารถมุ่งเนน้ทางดา้นการวิจัยบูรณาการรว่มกับศาสตรด์้านอื่นๆ ได้อกีด้วย 

 12.2.2 ด้านการบริการวิชาการ 

 เพื่อให้การเรียนการสอนในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่มีความเชื่อมโยงกับภารกิจทางด้าน  

การวิจัย และการน าความรู้สู่ ชุมชน  จึง ได้มีการจัดกิจกรรมเสริมควบคู่กับการเรียนการสอน   

โดยกิจกรรมเสริมจะอยู่ในรูปแบบของการบริการวิชาการแก่ชุมชน  ซึ่งจะสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีส่วน

ร่วมในการด าเนินกิจกรรมและเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับบริการ ทั้งนี้จะส่งเสริมให้มี  

การบูรณาการเนื้อหาในรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่มาใช้กับการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ  

เพื่อให้ผู้เรยีนมีทักษะและความเข้าใจในการประยุกต์ผลการเรียนรู้กับการบริการให้กับชุมชนได้ 

 12.2.3 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  

      หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้มีการปรับรายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรที่มีรายวิชา 

ที่สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน  โดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกี่ยวกับ

สภาพแวดล้อมซึ่งมีรายวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีความตระหนักถึงความส าคัญรวมทั้งผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความ

ตระหนักการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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ให้น้อยที่สุดนอกจากนี้เรายังมุ่งเน้นการคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย โดยแทรกเข้าไปใน

กระบวนการการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา เพื่อใหผู้เ้รียนที่ส าเร็จจากหลักสูตรนีเ้ป็นผูท้ี่มจีติใจอันดีงาม 

และไม่ทอดทิง้ซึ่งวัฒนธรรมที่ได้สบืทอดกันมาจากรุ่นสู่รุน่ 

 12.2.4 ด้านการบรหิารและจัดการ 

 หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้ได้มีการจัดสรรรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาส าหรับผู้เรียน  

อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยพะเยา  เพื่อให้ผู้เรียนได้

เรียนอยู่อย่างมีความสุขและเรียนได้อย่างสัมฤทธิ์ผล  ซึ่งผู้เรียนจะได้รับผลการเรียนรู้จากรายวิชา  

ในกลุ่มรายวิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มรายวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มรายวิชาเอกบังคับและ เอกเลือก  

รวมไม่น้อยกว่า 122 หน่วยกิต เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้รอบด้าน ทั้งทางด้านความรู้ทั่วไปที่ใช้ใน 

การด าเนินชีวิต และความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะใช้ในการพัฒนาตนเองและน าไปสู่การพัฒนา

สังคมที่ยั่งยืนในระยะยาวต่อไป 

    

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

                    13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

001101 การใชภ้าษาไทย  

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English 

3(2-2-5) 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

3(2-2-5) 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

002201 พลเมอืงใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environment Management 

3(2-2-5) 
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004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ 

Arts of Living 

3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     

                  13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวทิยาศาสตร์ 
 

242104 เคมี 1 

Chemistry I 

4(3-3-8) 

243101 ชีววิทยา 1 

Biology I 

4(3-3-8) 

244101 ฟิสิกส์ 1 

Physics I 

4(3-3-8) 

244102 ฟิสิกส์ 2 

Physics II 

4(3-3-8) 

247221 สถิตวิิเคราะห์  

Statistical Analysis 

3(2-2-5) 

                          

                            13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 
 

                     146200    ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ               3(3-0-6)      

                                         English for specific purpose 

 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น   

241111 คณิตศาสตร ์1  

Mathematics I 

3(2-2-5) 

241112 คณิตศาสตร ์2 

Mathematics II 

3(2-2-5) 

241121 หลักการทางคณิตศาสตร์ 

Principles of Mathematics 

3(2-2-5) 

241324 พีชคณิตเชิงเส้น 1 

Linear Algebra I 

3(2-2-5) 

241334 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 3(2-2-5) 
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Discrete Mathematics 
 

13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

    

241151 แคลคูลัส 1 

Calculus I 

3(3-0-6) 

241152 แคลคูลัส 2 

Calculus II 

3(3-0-6) 

241253 แคลคูลัส 3 

Calculus III 

3(3-0-6) 

 

 13.4 การบรหิารจัดการ 

   13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกิต ในโครงสรา้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี 

เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ ก าหนดนโยบาย

และพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ ท าหน้าที่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม 

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจน

ประสานงาน เพื่อใหก้ารจัดการเรียนการสอนด าเนนิไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหนา้ที่ ประสานงานการจัดการเรยีนการสอน 
 

13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

1)  แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาหรือ

คณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้บริการการสอนรายวิชาต่าง ๆ ในการจัดการด้านเนื้อหาสาระของวิชา การ

จัดตารางเวลาเรียน และตารางเวลาสอบ 

2)  แต่งตั้งผู้ประสานงานหรือผู้จัดการรายวิชาทุกวิชา เพื่อท าหน้าที่ประสานงานการ

วิเคราะห์และออกแบบวัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระของรายวิชา แนวทางการจัดการเรียนการสอน และ

การประเมนิผล ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

  คณิตศาสตรเ์ป็นศาสตรแ์ห่งระบบภาษาทีส่ร้างตรรกะทางความคิด อันเป็นรากฐานของการ

พัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าไปสู่การพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ อย่างยั่งยืน 

 1.2 ความส าคัญ  

 ในการพัฒนาประเทศชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความจ าเป็นต้องใช้องค์ความรู้

ทางด้านคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานส าคัญ ซึ่งในปัจจุบันยังพบว่าบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

ทางดา้นคณิตศาสตร์นัน้ยังอยู่ในภาวะขาดแคลน ดังนัน้ทางหลักสูตรจงึได้มุง่ผลิตบัณฑิตที่มคีวามรู ้และ

มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ โดยจัดกระบวนการเรียนการ

สอน รวมทั้งปรับรายวิชาให้ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 

12 (พ.ศ. 2560-2564) และยังสอดรับกับแผนพัฒนาก าลังคนของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  ผลติบัณฑิตเพื่อให้มีลักษณะอันพึงประสงค์ ดังตอ่ไปนี้ 

1.3.1 มีความรู้ ความสามารถ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติอย่างเป็นระบบ 

รวมถึงการมีตรรกะทางความคิด  

1.3.2 มีความสามารถสูงในการน าความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย 

สร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ 

1.3.3 มีความสามารถในการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการศกึษาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน

การประกอบอาชีพ การบูรณาการกับสาขาวิชาอื่น ตลอดจนการค้นคว้าหาความรู้เพื่อ

พัฒนาตนเองและสังคม 

 1.3.4 มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความ

รับผิดชอบ  

1.3.5 มีโลกทัศนก์ว้าง มีความสามารถในการใชภ้าษาในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

 

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานของ สกอ. 

1.1 ติดตามปรับปรุงหลักสูตร

อย่างสม่ าเสมอ 

1.2 ประชุม/สัมมนา

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

1.1 รายงานการประเมนิหลักสูตร  

1.2 หลักสูตรที่มกีารปรับปรุงตาม

เกณฑ ์สกอ.  

1.3 เอกสารการประชุม   

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง 

2.1 ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้

ด้วยตนเอง และประเมินผลที่

เน้นพัฒนาการของผู้เรียนใน

แบบประมวลรายวิชา 

2.2 ประเมินประสิทธิภาพการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 

2.3 พัฒนาสารสนเทศที่สนับ 

สนุนการเรียนรูด้้วยตนเอง 

2.1 แบบประมวลรายวิชา 

2.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพ

การเรียน การสอนที่เน้นผูเ้รียน

เป็นศูนย์กลาง 

2.3 ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นศูนย์กลาง  

2.4 ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ

สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้

ด้วยตนเอง 

3. ปรับปรุงวธิีการวัด และการ

ประเมินผล  

แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผน 

ดูแล และก ากับการวัด และ

ก า รป ร ะ เ มิ น ผล ใ น แ ต่ ล ะ

รายวิชา 

3.1 รายงานการประชุมของคณะ 

กรรมการ 

3.2 รายงานผลการด าเนินงาน

ของแต่ละรายวิชา(มคอ. 5) 

4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้

บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุก

ด้าน 

4.1 มีการจัดโครงการ/สรรหา/

จัดสรรโครงการเพื่อพัฒนา

ด้ านคุณธรรม  จริ ย ธ ร รม 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.2 มีการจัดโครงการ/สรรหา/

จัดสรรโครงการเพื่อพัฒนา

ด้านการสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. 1 หนั ง สื อ ตอบรั บ เ ข้ า ร่ ว ม

โครงการ หรือ เอกสารขออนุมัติ

จัดโครงการ 

4.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพ

ของการด าเนินโครงการ 

4.3 รายงานผลการด าเนินงาน

ของแต่ละรายวิชา(มคอ. 5)  
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

4.3 มีการปรับกลยุทธ์การ

จัดการเรียนการสอนเพื่อให้

บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้

อย่างสม่ าเสมอ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

          1.1 ระบบ 

  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ไม่มี 

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน สิงหาคม – ธันวาคม 

ภาคการศกึษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม 

 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  เป็ น ไปตามข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยพะ เยา  ว่ าด้ วย  การศึกษาระดับ ปริญญาตรี   

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

 เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

2.3.1 ลักษณะของนิสิตในหลักสูตรไม่ได้เรียนสายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ในระดับ

มัธยมศกึษาตอนปลาย 

2.3.2 ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบ

แตกต่างไปจากเดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียน  

ในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นิสิตต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม 
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  2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

2.4.1 ก าหนดเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนที่จบสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในระดับ

มัธยมศกึษาตอนปลายเท่านั้น 

2.4.2 จัดอบรมภาษาอังกฤษ เรียนปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในภาคฤดูร้อน 

ก่อนเปิดเรียนภาคการศกึษาแรก 

2.4.3 จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในสถาบันฯ 

และการแบ่งเวลา  

2.4.4 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่ องดูแล 

ตักเตอืนให้ค าแนะน าแก่นิสิต 

2.4.5 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนิสิต เช่น

วันแรกพบระหว่างนิสิตกับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนิสิตช้ันปีที่ 1  

จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจ าเป็น เป็นต้น 

 

 2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 40 40 40 40 40 

ช้ันปีที่ 2  40 40 40 40 

ช้ันปีที่ 3   40 40 40 

ช้ันปีที่ 4    40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา     40 
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2.6 งบประมาณตามแผน     

 งบประมาณตามแผนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับการ

จัดสรรจากงบประมาณรายได้ของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งงบประมาณดังกล่าวได้รับการจัดสรรจาก

งบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยพะเยาในแตล่ะปีงบประมาณ  

 

ตารางแสดงงบประมาณของหลักสูตร ตามแผน 5 ปี     หนว่ย : บาท 

หมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. งบบุคลากร 

   -หมวดเงินเดอืน 

 

868,593 

 

937,218 

 

996,096 

 

1,050,166 

 

1,111,234 

2. งบด าเนนิการ 

  -หมวดค่าตอบแทน 

  -หมวดค่าใชส้อย 

  -หมวดค่าวัสด ุ

  -หมวดสาธารณูปโภค 

 

155,200 

153,000 

- 

- 

 

155,200 

153,000 

- 

- 

 

155,200 

153,000 

- 

- 

 

155,200 

153,000 

- 

- 

 

155,200 

153,000 

- 

- 

3. งบลงทุน 

   -หมวดครุภัณฑ์ 
     

4. งบเงินอุดหนุน 1,057,736 1,057,736 1,057,736 1,057,736 1,057,736 

รวมรายจ่าย 2,234,529 2,303,154 2,362,032 2,416,102 2,477,170 

 

หมายเหตุ   ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย  
       ค่าด าเนินการส่วนกลางบริการ 7 หลักสูตร 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

   แบบช้ันเรยีน 

   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

   แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

   อื่น ๆ (ระบุ) 
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2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

  เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วย การศกึษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 

2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลักสูตร 

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

   รวมตลอดหลักสูตร 122 หนว่ยกิต 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

   โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 
 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานของ มคอ.1 
หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30หนว่ยกติ 30 30 

   1.1 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคบั  21 30 

   1.2 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปเลอืก  9  

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 84 หนว่ยกติ 87 86 

   2.1 กลุ่มวชิาแกน 

        2.1.1 วชิาพื้นฐานดา้นวทิยาศาสตร์ 

        2.1.2 วชิาพื้นฐานเฉพาะด้าน   

 25 

25 

 

32 

26 

 6 

   2.2 กลุ่มวชิาเอก 

        2.2.1 วชิาเอกบังคับ 

        2.2.2 วชิาเอกเลอืก 

 62 

44 

18 

54 

39 

15 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต  6  6 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 120 หนว่ยกติ 123 122 
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3.1.3 รายวิชา  

     1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 

    หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบังคับ จ านวน  30 หน่วยกิต 

  001101  การใชภ้าษาไทย     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 พลเมอืงใจอาสา 3(2-2-5) 

    Citizen Mind by Citizenship 

  002202 สังคมพหุวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

    Multicultural Society 

003201  การสื่อสารในสังคมดิจทิัล   3(2-2-5) 

    Communication in Digital Society 

  003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

    Health and Environmental Management  

004101  ศลิปะในการด าเนินชีวติ    3(2-2-5) 

    Arts of Living 

  004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  3(2-2-5) 

    Socialized Personality 

      

          2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  86 หน่วยกิต 

   2.1 กลุ่มวชิาแกน จ านวน   32  หนว่ยกิต 

    2.1.1 วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ จ านวน  26  หนว่ยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1 

Mathematics I 

 3(2-2-5) 

241112 คณิตศาสตร์ 2 

Mathematics II 

 3(2-2-5) 
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241211 แคลคูลัส 

Calculus  

4(3-2-7) 

242104 เคมี 1 

Chemistry I 

4(3-3-8) 

243101 ชีววิทยา 1 

Biology I 

4(3-3-8) 

244101 ฟิสิกส์ 1  

Physics I 

4(3-3-8) 

244102 ฟสิิกส์ 2  

Physics II 

4(3-3-8) 

   

 2.1.2 วิชาพืน้ฐานเฉพาะด้าน จ านวน   6  หนว่ยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for specific purpose 

3(3-0-6)      

247221 สถิตวิิเคราะห์ 

Statistical Analysis 

3(2-2-5)      

 

  2.2 กลุ่มวชิาเอก จ านวน   54  หนว่ยกิต 

  2.2.1 วิชาเอกบังคับ จ านวน   39  หน่วยกิต 

241121 หลักการทางคณิตศาสตร์   

Principles of Mathematics 

3(2-2-5)      

241221 พีชคณิตนามธรรม 1     

Abstract Algebra I 

3(2-2-5) 

241222 การวิเคราะหเ์ชงิคณิตศาสตร์ 1   

Mathematical Analysis I 

3(2-2-5) 

241223 ทฤษฎีเซต 

Set Theory 

3(2-2-5) 

241321 แคลคูลัสขั้นสูง   

Advanced Calculus 

3(2-2-5) 

241322 อนุกรมฟูเรียรแ์ละการประยุกต์ 

Fourier Series and Applications 

3(2-2-5) 
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241323 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น 

Introduction to Complex Variables 

3(2-2-5) 

 

241324 พีชคณิตเชงิเส้น 1     

Linear Algebra I 

3(2-2-5) 

241325 ระเบียบวิธีเชงิตัวเลข  

Numerical Methods  

3(2-2-5) 

241326 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 

Ordinary Differential Equations 

3(2-2-5) 

241421 สัมมนา  

Seminar 

1(0-2-1) 

241422 โครงงาน 

Senior Project 

2(0-4-2) 

241441 การศกึษาอิสระ * 

Independent Study  

6 หนว่ยกิต 

241442 การฝึกงาน * 

Professional Training 

6 หนว่ยกิต 

241443 สหกิจศึกษา * 

Co-operative Education 

6 หนว่ยกิต 

 

  หมายเหตุ  * ให้นสิิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 

    2.2.2 วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 15  หนว่ยกิต 

     ให้นิสติเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

 2.2.2.1 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ 

241331 พีชคณิตนามธรรม 2     

Abstract Algebra II 

3(2-2-5) 

241332 เครื่องมือคอมพวิเตอร์ในทางคณิตศาสตร์ 

Computer Tools in Mathematics 

3(2-2-5) 

241333 หัวข้อปัจจุบันทางคณิตศาสตร ์  

Current Topics in Mathematics 

3(2-2-5) 

241334 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 

Discrete Mathematics  

3(2-2-5) 

  



20 

 

  

241335 ทฤษฎีกราฟ 

Graph Theory 

3(2-2-5) 

241336 การวิเคราะหเ์ชงิคณิตศาสตร์ 2 

Mathematical Analysis II 

3(2-2-5) 

241337 ทฤษฎีจ านวน     

Theory of Numbers 

3(2-2-5) 

241431 การวิเคราะหเ์ชงิซ้อนเบือ้งตน้   

Introduction to Complex Analysis 

3(2-2-5) 

241432 ทอพอโลยีเบือ้งตน้ 

Introduction to Topology 

3(2-2-5) 

241433 พีชคณิตเชงิเส้น 2           

Linear Algebra II 

3(2-2-5) 

 2.2.2.2 กลุ่มวชิาสถิติ  

247223 สถิตไิม่อิงพารามิเตอร ์

Nonparametric Statistics 

3(2-2-5) 

247231 ทฤษฎีสถิต ิ1 

Statistical Theory I 

3(3-0-6) 

247324 

 

การวิเคราะหก์ารถดถอย 

Regression Analysis 

3(2-2-5) 

 

247341 การเสี่ยงและการประกันภัยเบือ้งตน้ 

Introduction to Risk and Insurance 

3(2-2-5) 

247351 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง   

Sampling Techniques 

3(2-2-5) 

247361 การวางแผนการทดลอง 

Design  of  Experiment  

3(2-2-5) 

247371 การวิจัยด าเนินการ  

Operation Research  

3(2-2-5) 

247381 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

Statistical Package Program         

3(2-2-5) 

247425 ระเบียบวิธีวิจัย            

Research Methodology           

3(2-2-5) 

247441 สถิตสิ าหรับการควบคุมคุณภาพ   

 Statistics for Quality Control 

3(2-2-5) 
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  3) หมวดวิชาเลือกเสรี       จ านวน          6  หน่วยกิต 

                 นิสิ ตสามารถ เลื อก เ รี ยนรายวิ ชาที่ เ ปิ ดสอนในมหาวิ ทยาลั ยพะ เยา  หรื อ

สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
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3.1.4 แผนการศึกษา  

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English 

3(2-2-5) 

 

004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ 

Arts of Living 

3(2-2-5) 

241111 คณิตศาสตร ์1               

Mathematics I 

3(2-2-5) 

242104  เคมี 1 

Chemistry I 

4(3-3-8) 

244101 ฟิสิกส์ 1                                                              

Physics I 

4(3-3-8) 

 รวม 17 หน่วยกิต 

   

ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใชภ้าษาไทย  

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

 

001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

3(2-2-5) 

003202

  

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environment Management 

3(2-2-5) 

241112 คณิตศาสตร ์2 

Mathematics II 

3(2-2-5) 

241121 หลักการทางคณิตศาสตร์ 

Principles of Mathematics 

3(2-2-5) 

244102 ฟิสิกส์ 2 

Physics II 

4(3-3-8) 

 รวม 19 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2  

ภาคการศึกษาต้น 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-5-5) 

002201 พลเมอืงใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

241223 ทฤษฎีเซต 

Set Theory 

3(2-2-5) 

 

241211 แคลคูลัส 

Calculus 

4(3-2-7) 

 

243101 ชีววิทยา 1 

Biology I 

4(3-3-8) 

 รวม 20 หน่วยกิต 

   

ภาคการศึกษาปลาย 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purpose        

3(3-0-6) 

241222 การวิเคราะหเ์ชิงคณิตศาสตร์ 1 

Mathematical Analysis I 

3(2-2-5) 

241221 พีชคณิตนามธรรม 1 

Abstract Algebra I 

3(2-2-5) 

247221 สถิตวิิเคราะห์  

Statistical Analysis 

3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 

241326 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 

Ordinary Different Equation 

3(2-2-5) 

241324 พีชคณิตเชิงเส้น 1 

Linear Algebra I 

3(2-2-5) 

241323 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น 

Introduction to Complex Variables 

3(2-2-5) 

24xxxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

24xxxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

   

ภาคการศึกษาปลาย 

241325 ระเบียบวิธีเชงิตัวเลข  

Numerical Methods  

3(2-2-5) 

241321 แคลคูลัสขั้นสูง   

Advanced Calculus 

3(2-2-5) 

241322 อนุกรมฟูเรียรแ์ละการประยุกต์ 

Fourier Series and Applications 

3(2-2-5) 

24xxxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

24xxxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

   

 รวม 15 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  4 

ภาคการศึกษาต้น 

241421 สัมมนา  

Seminar 

1(0-2-1) 

241422 โครงงาน 

Senior Project 

2(0-4-2) 

24xxxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 9 หน่วยกิต 

   

   

   

ภาคการศึกษาปลาย 

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังตอ่ไปนี ้1 รายวิชา 

241441 การศกึษาอิสระ  

Independent Study 

6 หนว่ยกิต 

241442 การฝึกงาน 

Professional Training 

6 หนว่ยกิต 

 

241443 สหกิจศึกษา 

Co-operative Education 

6 หนว่ยกิต 

 รวม      6 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 

001101 การใช้ภาษาไทย                                                                 3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language 

 การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความ

ส าคัญจากการฟังและการอ่าน 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 ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม                                                 3(2-2-5) 

 Ready English  

 ค าศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การ

พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการ

ปฏิเสธการเชญิชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การ

เลือกซือ้สินค้า 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 

 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตาม

สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต 

การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน   

การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึง

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 

 ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ

ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมลล ์การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว 

การอา่นกราฟและตาราง การตคีวามและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาและอาชีพ 

 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 

 สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ 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 

กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคมและ

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 การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อ

การผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

การสื่อสารในเครือขา่ยสังคมออนไลน์อย่างมจีรยิธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 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 

การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน 

ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้ าใน

ชีวติประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด 

 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 ศิลปะในการด าเนินชีวติ                                                     3(2-2-5) 

 Arts of Living 

 การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน

ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด

เชงิบวก คิดวิเคราะห ์คิดสร้างสรรค ์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 

 ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา 

ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่มกันในสังคม 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

ความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นสิิตก าลังศกึษา 

  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 

เทคนิคการอนิทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ระบบพิกัดเชิงขั้ว ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง 

อนุกรมก าลัง 

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 

ตรรกศาสตร์และระเบียบวิธีพิสูจน์ การพิสูจน์ทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับเซต ความสัมพันธ์ 

ฟังก์ชัน และระบบจ านวนจรงิ 

Logic and proof methods, proofs of theorems concerning sets, relations, functions and real 

numbers systems 

 

241151   แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

   Calculus I 

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ์ลิมติ ความตอ่เนื่อง อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและฟังก์ชัน

ค่าเวคเตอร์ของจ านวนจริงและการประยุกต์ เทคนิคการอนิทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ใช้

อนุพันธ์ รูปแบบยังไม่ก าหนด 

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 ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง 

การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน ปริพันธ์เชิงตัวเลข ระบบพิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของ

ฟังก์ชันค่าจรงิสองตัวแปร 

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

ของฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ อนุพันธ์ระบุทิศทาง ปริพันธ์หลายช้ันและการประยุกต์ 

ปริพันธ์หลายชัน้ในพิกัดทรงกระบอกและทรงกลม 

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  พีชคณตินามธรรม 1 3(2-2-5) 

   Abstract Algebra I 

กรุป  กรุปการเรียงสับเปลี่ยน  สมสัณฐาน  กรุปวัฏจักร  โคเซต  กรุปย่อยปรกติ  กรุปผลหาร  

ริง  อนิทิกรัลโดเมน และฟีลด์ 

Groups, permutations groups, isomorphisms, cyclic groups, cosets, normal subgroups,  

quotient groups,  rings,  integral domains and fields 

 

241222  การวเิคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 

   Mathematical  Analysis I 

ระบบจ านวนจริง ทอพอโลยีของเส้นจ านวนจริง ล าดับของจ านวนจริง ลิมติและความต่อเนื่อง 

อนุพันธ์ของฟังก์ชัน อินทิกรัลแบบรีมันน์ อนุกรมของจ านวนจรงิ 

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

บางสว่น  สัจพจนก์ารเลือกและหลักการซึ่งเกี่ยวข้องกัน  จ านวนธรรมชาติ  เลขคณิตจ านวนเชิงการนับ  

และเลขคณิตจ านวนเชงิอันดับที่ 

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  

สมการเชิงอนุพันธ์เบือ้งตน้และการประยุกต์ เส้นตรง ระนาบ และพืน้ผวิ ในปริภูมสิามมิติ 

แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจรงิหลายตัวแปรและการประยุกต์ 

             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 

ปริภูมิสามมติิ ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และปริภูมิของเส้นโค้ง แคลคูลัสของฟังก์ชันคา่เวกเตอร์ การ

เคลื่อนที่ในปริภูมิของเส้นโค้ง สนามเวกเตอร์ ทฤษฎีบทหลักมูลของการอนิทิกรัลตามเส้น ทฤษฎีบทของ

กรีน ทฤษฎีบทของเกาส์ พืน้ผิวองิตัวแปรเสริม 

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  อนุกรมฟูเรยีร์และการประยุกต์ 3(2-2-5) 

 Fourier Series and Applications 

ฟังก์ชันคาบ ฟังก์ชันเชิงตั้งฉาก อนุกรมฟูเรียร์ การกระจายครึ่งช่วง ผลการแปลงฟูเรียร์ 

ปริพันธ์ฟูเรียร์ ปัญหาคา่ขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบือ้งตน้ 

  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 

จ านวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์ ฟังก์ชันมูลฐาน การหาอินทิกรัล  อนุกรมของเทย์เลอร์ 

อนุกรมของโลรองต์ ค่าเรซิดวิและโพล การส่งคงรูปเบือ้งตน้ 

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 ค่าล าดับช้ันของเมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้นและผลเฉลย ตัวก าหนด และ

หลักเกณฑ์คราเมอร์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะ และเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ

เบือ้งตน้ 

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  ระเบียบวิธีเชิงตวัเลข  3(2-2-5) 

 Numerical Methods  

ค่าคลาดเคลื่อนการปัดเศษและค่าผิดพลาดแพร่กระจายในการค านวณ การวัดและ  

การทดสอบค่าผดิพลาด ผลเฉลยของสมการไม่เชงิเส้น ระเบียบวิธีตรงส าหรับผลเฉลยของระบบสมการ

เชิงเส้น นอร์มและการวิเคราะห์ค่าผิดพลาดส าหรับระบบสมการเชิงเส้น ระเบียบวิธีท าซ้ าส าหรับ  

ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น ผลเฉลยของระบบสมการไม่เชิงเส้น การประมาณค่าในช่วงและ 

พหุนามส าหรับการประมาณค่า อนุพันธ์และอินทิกรัลเชิงตัวเลข ผลเฉลยส าหรับปัญหาค่าเริ่มต้นของ

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ผลเฉลยส าหรับปัญหาคา่ขอบของสมการเชงิอนุพันธ์สามัญ 

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     

  สมการเชงิอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่สอง สมการเชงิอนุพันธ์สามัญ

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  พีชคณตินามธรรม 2 3(2-2-5) 

   Abstract Algebra II 

ไอดีล  ริงผลหาร โดเมนการแยกตัวประกอบได้อย่างเดียว โดเมนแบบยุคลิด ริงของพหุนาม  

ฟีลด์ภาคขยาย  และทฤษฎีกาลัวเบือ้งตน้ 

  Ideals, quotient rings, unique factorization domains, Euclidean domains, rings of 

polynomials,  extension fields and introduction to Galois theory 

 

241332  เคร่ืองมือคอมพิวเตอร์ในทางคณติศาสตร์ 3(2-2-5) 

   Computer Tools in Mathematics 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในทางคณิตศาสตร์ เครื่องมือส าหรับแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การ

ประยุกต์ใชโ้ปรแกรมทางคณติศาสตร์ 

  Computer programs for mathematics, tools to solve mathematical problems, applications of 

mathematics programming 

 

241333  หัวข้อปัจจุบันทางคณิตศาสตร์     3(2-2-5) 

   Current Topics in Mathematics 

  การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่ เป็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษา การค้นคว้ า  

การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะหแ์ละการสังเคราะห ์การน าเสนอ 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 ทฤษฎีกราฟเบือ้งตน้ 

  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 การให้ส ีการจับคู่กัน 
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Basic properties of graphs, trees, connectivity, Eulerian graph and Hamiltonian graph, 

directed graphs, non-directed graph, coloring, matchings 

 

241336  การวเิคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

   Mathematical Analysis II 

ทอพอโลยีบนปริภูมิแบบยุคลิด ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย 

ทฤษฎีบทฟังก์ชันโดยปริยาย ปัญหาคา่สุดขีด ปริพันธ์หลายชัน้ 

Topology on Euclidean spaces, limits and continuity of functions of several variables, partial 

differentiation, implicit function theorems, extremum problems, multiple integrals 

 

241337  ทฤษฎีจ านวน 3(2-2-5) 

   Theory of Numbers 

ระบบจ านวนเต็ม สมบัติเบื้องต้นของจ านวนเต็ม ขั้นตอนวิธีการหารและการประยุกต์ สมภาค 

สมการไดโอแฟนไทด์ ก าลังของจ านวนเต็มในระบบมอดุโล n จ านวนเต็มแบบเกาส์ 

   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 การน าเสนอ การอภิปราย 

และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางดา้นคณิตศาสตร์ 

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

การทฤษฎีและการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 

Searching of research, article or project in mathematics, integration of theory and 

application of science and mathematics 
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241431  การวเิคราะห์เชิงซ้อนเบื้องต้น 3(2-2-5) 

   Introduction to Complex Analysis 

สมบัติของจ านวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันมูลฐาน  การหาอนุพันธ์ ฟังก์ชันวิเคราะห์  การหาปริพันธ์ 

อนุกรมก าลัง  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 โคลเชอรแ์ละอินทีเรียร์ ความกระชับและความเช่ือมโยง 

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  พีชคณติเชิงเส้น 2 3(2-2-5) 

   Linear Algebra II 

ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ การด าเนินการแนวทแยงมุม ทฤษฎีบทเคย์เลย์-แฮมินตัน พหุ

นามเล็กสุด ผลบวกตรงและปริภูมิย่อยเสถียร ฟังก์ชันนัลเชิงเส้น ปริภูมิคู่เสมอกัน รูปแบบเชิงเส้นคู่ 

ปริภูมิผลคูณภายใน กระบวนการแกรม-ชมิดต ์

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 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ  หรือโครงงานทาง

คณิตศาสตร์ การบูรณาการทฤษฎี และการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การเขียน  

การน าเสนอและการอภปิรายในหัวข้อทางด้านคณิตศาสตร์ 

 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 องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

  Training, learning, gaining experience, improving working skills in mathematics in private 

or government sectors 

 

241443  สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

   Co-operative Education 

การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์  

ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

  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  

            บทน าทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมี 

แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ของแข็งอสัณฐานและคอลลอยด์ การเปลี่ยนแปลงสถานะและเทอร์โม

ไดนามิกส์เบื้องต้น สารละลายและสมบัติของสารละลาย ทฤษฎีกรดเบส เคมีอนิทรีย์ เคมีสิ่งแวดล้อม 

               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 การจัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์และ  

เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของ

พืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

  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 

หนว่ยการวัดทางฟิสิกส์ ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่เนื่องจากความเร่ง

ใน 1 มิติ การเคลื่อนที่ภายใต้สนามแรงโน้มถ่วง สมดุลแรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่

แบบวงกลมและกลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง โมเมนตัมและการชน งาน พลังงาน และ กฎการอนุรักษ์ใน

วิชาฟิสิกส์ สมบัติของสสาร กลศาสตรข์องไหล คลื่นและการสั่น เสียงและการได้ยิน แสง สมบัติของแสง 

ระบบเลนส์และการมองเห็น ความร้อนและอุณหภูมิ ระบบก๊าซอุดมคติ สมการสถานะและกฎ 4 ข้อ 

ของเทอร์โมไดนามกิส์ ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ และเครื่องยนตค์วามรอ้น 

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 เวกเตอร์สนามไฟฟ้าจากประจุไฟฟ้าบนตัวน าแบบ

ต่าง ๆ  การหาสนามไฟฟ้าจากกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้าและสารไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟ้า

และความต้านทาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สารแม่เหล็กและแหล่งก าเนิดสนามแม่เหล็ก เวกเตอร์

สนามแม่เหล็กจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า กฎของบิโอ -ซาวาตซ์และกฎของแอมแปร์ การ

เหนี่ยวน าแม่เหล็กและกฎของฟาราเดย์ ความเหนี่ยวน า แหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรไฟฟ้ากระ

สลับ RLC ทฤษฎีสัมพัทธภาพ  ฟิสกิส์ยุคใหม ่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 การน าสถิติไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ระเบียบวิธีการทาง

สถิติ หลักเบื้องต้นของการส ารวจด้วยตัวอย่าง สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและความ

น่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบด้วยไค

ก าลังสอง และการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะหแ์ละแปลผล 

 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 สถิติไม่อิงพารามิเตอร ์ 3(2-2-5)  

Nonparametric Statistics 

แนวคิดของสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ ประเภทของสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การทดสอบไม่อิง

พารามิเตอรก์รณีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มหรอืมากกว่าสองกลุ่มที่สัมพันธ์กัน กลุ่ม

ตัวอย่างสองกลุ่มหรือมากกว่าสองกลุ่มที่อิสระกัน การวัดความสัมพันธ์ และการทดสอบสถิติไม่อิง

พารามิเตอรด์้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 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  ทฤษฎีสถติิ 1 3(3-0-6)  

Statistics Theory I 

ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันความน่าจะเป็นและฟังก์ชันความน่าจะเป็นร่วม ค่า

คาดหมาย โมเมนต์และฟังก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์ของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การแจก

แจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง ทฤษฎีบทเชบีเชฟ ทฤษฎีขีดจ ากัด

ส่วนกลางและสถิตอิันดับ  
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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  การวเิคราะห์การถดถอย 3(2-2-5)  

Regression Analysis 

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิง

เส้นเชิงเดียวและเชิงเส้นพหุคูณ ตัวแปรหุ่น การเลือกตัวแบบ การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ 

การถดถอยไม่เชิงเส้น การวิเคราะหก์ารถดถอยแบบอื่นๆ และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

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 

แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงภัย และการจัดการความเสี่ยงภัย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ

ประกันภัย หลักส าคัญของการประกันภัย เบี้ยประกัน และปัจจัยที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกัน หลัก

กฎหมายขั้นพื้นฐานของสัญญาประกันภัย ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตขั้นพื้นฐาน การเลือกและการ

จัดการประเภทของภัย การประกันวินาศภัยต่างๆ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์

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 

ขั้นตอนในการส ารวจด้วยตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน การ

สุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มช้ันเดียวและหลายช้ัน การประมาณค่ายอดรวมและ

ค่าเฉลี่ยโดยใช้อัตราส่วนและการถดถอย การประมาณค่าสัดส่วนและอัตราส่วน  วิธีการก าหนดขนาด

ตัวอย่าง ความคลาดเคลื่อนในการส ารวจด้วยตัวอย่าง 
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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

วิเคราะหค์วามแปรปรวนร่วม และการใชโ้ปแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะหแ์ละแปลผล 

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  การวจิัยด าเนินการ  3(2-2-5)  

Operational Research  

การวิจัยด าเนินการ ก าหนดการเชิงเส้นและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของก าหนดการเชิงเส้น 

การหาผลเฉลยเชิงกราฟและวิธีซิมเพล็กซ์ ปัญหาภาวะคู่กันและการวิเคราะหค์วามไว ปัญหาการขนส่ง 

ปัญหาการมอบหมายงาน การวิเคราะหข์่ายงาน การวางแผนและควบคุมโครงการโดยเพิร์ตและซีพีเอ็ม 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีเกมและทฤษฎีแถวคอย โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อแก้ปัญหาทางการวิจัย

ด าเนนิการ 

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  โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 3(2-2-5)  

Statistical Package Program 

การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การประมาณค่า การ

ทดสอบสมมุตฐิาน การวิเคราะหค์วามแปรปรวน การวิเคราะหส์หสัมพันธ์ และการวิเคราะหก์ารถดถอย  

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 ประเภทของการวิจัยและกระบวนการท าวิจัย การก าหนดปัญหาของการ

วิจัย ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การสรา้งกรอบแนวคิดและออกแบบการวิจัย การเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย การสร้างเครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและ

วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย และการน าเสนอผลการวิจัย 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  สถิติส าหรับการควบคุมคุณภาพ 3(2-2-5)  

Statistics for Quality Control 

การควบคุมคุณภาพ ทฤษฎีความน่าจะเป็นที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุม 

แผนการเลือกตัวอย่าง ความสามารถของกระบวนการผลิตเพื่อการยอมรับ แผนการยอมรับผลิตภัณฑ์ 

แผนการยอมรับผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดทาคุชิ และแบบอื่นๆ ที่น่าสนใจ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

สถิตใินการวิเคราะหแ์ละแปลผล 

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.  เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

  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. เลขในล าดับที่ 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   รายวิชาการศกึษาอิสระ/การฝกึงาน/สหกิจศกึษา 

 4. เลขในล าดับที่ 6    หมายถึง   อนุกรมของรายวิชา 

  



 

 

  

3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษาจาก

สถาบัน 
ปี 

1 นายกมลรัตน์  แนมมณ ี 36405000XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2550 

2546 

2544 

2* นางสาวกรรณิการ์  ข าพึ่งสน 31019007XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2553 

2547 

2545 

3 นายด ารงศักดิ์  แยม้บางหวาย 31601007XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์

ประยุกต์

คณิตศาสตร์

ประยุกต์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2551 

 

2546 

 

2543 

4 นายธนกฤต  เทียนหวาน 36099007XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2549 

2546 

2544 

5 นายประสิทธ์ิ  ชอ่ล าเจียก 35603003XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

ป.บัณฑิต (วชิาชีพครู) 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

- 

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2554 

2548 

2546 

2545 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษาจาก

สถาบัน 
ปี 

6 นายอัยเรศ  เอ่ียมพันธ์ 36002001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2551 

2547 

2545 

7* นางวัชรภรณ์  ช่อล าเจียก 35605002XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2554 

2547 

8* นางสาววาจาร ี วรีะ 35605003XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์

ประยุกต์

คณิตศาสตร์

ประยุกต์

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2558 

 

2550 

 

2545 

9* นางสาวเอื้อมพร  วทิยารัฐ 

 

35201009XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์

ประยุกต์

คณิตศาสตร์

ประยุกต์

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระ

จอมเกล้าธนบุรี 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2556 

 

2550 

 

2544 

10* 

 

นางสาวศิริวรรณ  อนิทวชิัย 

 

15009000XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์

ประยุกต์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2546 

 

2550 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 

  

45 



46 
 

  

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา) 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

   ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสติ มีดังนี ้ 

  4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมคีวามเข้าใจในหลักการ

ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึน้ 

  4.1.2 บูรณาการความรู ้และกระบวน ที่ได้เรียนมาเพื่อน าไปประยุกต์ใชใ้นการแก้ไขปัญหา

ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน และในการประกอบอาชีพสบืต่อไป  

          4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้ดี  

          4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถ      

ปรับตัวใหเ้ข้ากับสถานประกอบการได้  

          4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรคไ์ปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

 

 4.2 ช่วงเวลา   

   ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 4 

 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

   จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

     ศกึษา ค้นคว้า และรวบรวมองค์ความรู ้ผลงานวิจัย คิดค้นงานวิจัยใหม่ หรอืสร้างนวัตกรรม

ทางคณิตศาสตร ์

 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

      ความคาดหวังในผลการเรยีนรู้จากการท าโครงงานหรืองานวิจัย ของนสิิต มีดังนี้ 

      5.2.1 มีทักษะในการค้นคว้า รวบรวม เรยีบเรียง ผลงานทางวชิาการ หรอืงานวิจัย 

      5.2.2 มีทักษะในการน าเสนอผลงานทางวชิาการ นวัตกรรมทางคณิตศาสตร์ หรอื งานวิจัย 

      5.2.3 มีทักษะในการบูรณาการความรู้ และกระบวนการ ที่ได้เรียนมาเพื่อน าไปประยุกต์ใช้

ในการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

 

 5.3 ช่วงเวลา 

      ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 4 
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 5.4 จ านวนหน่วยกิต 

      6 หนว่ยกิต  

 

 5.5 การเตรยีมการ 

      5.5.1 นิสติปรึกษาอาจารย์ที่มคีวามเช่ียวชาญงานวิจัยในด้าน/หัวข้อที่นสิิตสนใจ จากนั้นจงึ 

         ท าการเลือกและเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

      5.5.2 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรพิจารณาเสนอแตง่ตัง้อาจารย์ที่ปรึกษา โครงงาน/ 

      งานวิจัย 

      5.5.3 เสนอโครงร่าง 

      5.5.4 แต่งตัง้กรรมการสอบโครงรา่ง และกรรมการประเมินผลงาน 

      5.5.5 ด าเนนิการศกึษา ค้นคว้า 

 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 

      5.6.1 ติดตาม และประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

      5.6.2 น าเสนอผลงาน 

      5.6.3 ส่งรายงานผลการด าเนนิงาน 

      5.6.4 ประเมินผลโดยคณะกรรมการ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ดา้นบุคลิกภาพ มีการประเมนิการน าเสนอหน้าช้ันเรยีนด้านบุคลิกภาพ 

ในรายวิชาสัมมนา 

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.1 สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2 จัดให้มีรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

รวมถึงการอ้างอิงแหล่งข้อมูลในรายงานที่ ได้รับ

มอบหมาย และ วิทยานิพนธ์ และคัดเลือกนิสิตที่มี

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 และน าเสนอผลงาน 

3. ด้านภาวะผู้น า ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิตได้มอบหมายให้

นิสิตเป็นผู้ด าเนินการเองทั้งหมด โดยมีอาจารย์เป็น

ผูใ้ห้ค าปรึกษา 

 

2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 คุณธรรม จรยิธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มคีวามซื่อสัตย์สุจรติ  

(2) มรีะเบียบวินัย 

(3) มจีติส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

(4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ้ื่น 

(5) มจีติสาธารณะ 

(6) ตระหนักและส านกึในความเป็นไทย 

(7) มีความกตัญญู และน าคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวติ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

(1) มหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา ก าหนดนโยบาย ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ของนสิิตอย่างชัดเจน 

(2) สาขาวิชามอบหมายให้นิสิตท างานกลุ่มในบ้างรายวิชาเพื่อปลูกฝังการเคารพ

สิทธิและความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
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(3) อาจารย์ในสาขาวิชาได้กวดขันในเรื่อง ระเบียบวินัยของนิสิต เช่น ความ

รับผิดชอบ การแต่งกาย การเข้าห้องเรียนให้ตรงเวลา ความซื่อสัตย์สุจริตในการสอบ 

การและจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ 

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ประเมินจาก ความรับผิดชอบในการท างานกลุ่ม งานเดี่ยว การเข้าช้ันเรียน การ

แต่งกาย และ ความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงการอ้างอิงแหล่งข้อมูลในรายงานที่ได้รับ

มอบหมาย และ วิทยานิพนธ์ 

 

2.2  ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรูใ้นหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และหรอืคณิตศาสตร์ 

(2) มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะน ามาอธิบายหลักการ

และทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ 

(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยพัฒนาความรู้ใหม่เฉพาะอย่าง

ยิ่งดา้นวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 

(4) มีความรูใ้นศาสตรต์่างๆ ที่จะน าไปใช้ในชีวติประจ าวัน 

 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) อาจารย์ได้ใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กระบวนการ

กลุ่ม การเรียนแบบร่วมมือ การวัดประเมินผลที่หลากหลาย มีการศกึษาค้นคว้าเพิ่มเติม 

(2) หลักสูตรได้ก าหนดให้รายวิชาสัมมนาและการศกึษาอิสระเป็นวิชาเอกบังคับ 

  2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

ประเมินผลจาก การทดสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค รวมทั้ง 

ประเมินผลงานรายวิชาการศกึษาอิสระ 

 

2.3  ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผล ตามหลักการและวิธีการ

ทางวิทยาศาสตร์ 

(2) น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ 

ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

(3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่

หลากหลายได้อย่างถูกต้องและเพื่อน าไปสู่การสรา้งสรรค์นวัตกรรม 
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(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

อาจารย์ได้ใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กระบวนการกลุ่ม 

การเรียนแบบร่วมมือ การวัดประเมินผลที่หลากหลาย มีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมใน

รายวิชาสัมมนา และการศกึษาอิสระ 

2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

ประเมินผลจากรายวิชาสัมมนาและการศึกษาอิสระในด้านการใช้วิธีการ รวมทั้ง

กระบวนการในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องสมเหตุสมผล 

 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มภีาวะผู้น า โดยสามารถท างานรว่มกับผูอ้ื่นในฐานะผูน้ าและสมาชิกที่ดี 

(2) มคีวามรับผดิชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 

(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณแ์ละวัฒนธรรมองค์กร 

(4) มีทักษะในการด าเนินชีวติในพหุวัฒนธรรม 

(5) มมีนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

จากกลยุทธ์ด้านความรู้ อาจารย์ได้ใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ ซึ่งใช้กระบวนการกลุ่ม การเรียนแบบร่วมมือ 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

ประเมินผลจากการใช้กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่าง

กลุ่ม และความสัมพันธ์กับอาจารย์ 
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2.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ 

ประมวลผลการแก้ปัญหา และน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

(2) มีทักษะการใช้ภาษาเมื่อสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้

อย่างม ี ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลอืกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

(3) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อการค้นคว้าได้

อย่างเหมาะสมและจ าเป็น 

(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บ รวบรวมข้อมูลได้อย่างมี

 ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) หลักสูตรก าหนดรายวิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า รายวิชาการ

คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพืน้ฐาน และรายวิชาสถิติวิเคราะห ์รวมทั้งในรายวิชาเฉพาะ

ด้านบางวชิา ได้สอนการใช้โปรแกรมทางคณติศาสตร์ 

(2) การเรียนในรายวิชาเฉพาะด้าน อาจารย์ได้จัดให้นิสิตได้ฝึกการน 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 จากการน าเสนอผลการแก้ปัญหา และผลงานอื่น ๆ 

(4) วัด/ประเมินผล จากการใช้โปรแกรมทาง คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ หรือสถิติ

ประกอบการเรียนรายวิชาดังกล่าวข้างตน้ 

2.6. สุนทรียภาพ 

2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศลิป์ 

(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 



52 
 

  

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีศิลป์ 

(1) จัดการเรียนการสอนโดยที่ มอบหมายให้ท ากิจกรรมหรือผลงานที่ใช้สุนทรีย

ศลิป์กับกระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีศิลป์ 

(1) การประเมนิชิน้งาน 

(2) การประเมนิการน าเสนอหน้าช้ันเรยีน 

(3) อภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

2.7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มสีุขนิสัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) ส ารวจสุขภาพของผู้เรยีนทั้งในและนอกห้องเรยีน 

(2) ตรวจการแต่งกายที่ถูกระเบียบทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน 

(3) การน าเสนอหน้าช้ันเรยีน 

2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ

พัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) จ านวนผูเ้รียนที่มสีุขภาพกายและใจที่ดี 

(2) การประเมนิการแต่งกายที่ถูกระเบียบ 

(3) การประเมนิการน าเสนอหน้าช้ันเรยีนด้านบุคลิกภาพ 

 



 
 

  

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

       • ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์

เชงิตัวเลข การส่ือสาร 

และ 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ศิลป์ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลกิภาพ 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

001101 การใช้ภาษาไทย     ○  ● ● ●  ○ ○ ●    ○ ● ○ ○ ○  ● ●  ●   

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม    ●   ● ●  ● ●  ●   ● ● ●  ●  ● ●     

001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ลกกว้าง    ●   ● ●  ● ●  ●   ● ● ●  ●  ● ●     

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า    ●   ● ●  ● ●  ●   ● ● ●  ●  ● ●     

002201 พลเมอืงใจอาสา    ● ● ● ● ●  ○ ○ ○ ●   ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○   

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม     ●  ●  ●    ○ ○    ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ●   

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทัิล    ●    ●  ● ● ● ●   ○ ● ○   ●   ● ○   

003202 การจัดการสุขภาพและ 

            สิ่งแวดลอ้ม 
   ● ●   ●  ● ●  ●   ● ● ●   ●   ● ○ ● ○ 

004101 ศลิปะในการด าเนินชวีติ     ●   ● ●  ● ● ● ○   ○  ○  ○  ○ ○ ○ ●   
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์

เชงิตัวเลข การส่ือสาร 

และ 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ศิลป์ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลกิภาพ 

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

004201 บุคลิกภาพและการ  

แสดงออกในสังคม  
   ●  ●  ●  ● ● ● ●   ○  ○  ●  ● ●  ●  ● 

หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

กลุ่มวิชาพื้นฐานดา้นวทิยาศาสตร ์

241111 คณิตศาสตร์ 1                            

24112 คณิตศาสตร์ 2                            

241211 แคลคูลัส                            

242104 เคมี 1                            

243101 ชวีวทิยา 1                            

244101 ฟิสิกส ์1                            

244102 ฟิสิกส ์2                            

กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะดา้น 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ

วัตถุประสงค์เฉพาะ 
                           

247221 สถิตวิเิคราะห์        
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์

เชงิตัวเลข การส่ือสาร 

และ 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ศิลป์ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลกิภาพ 

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

กลุ่มวิชาเอก 

241121 หลักการทางคณิตศาสตร์        
                    

241221 พชีคณตินามธรรม 1        
                    

241223 ทฤษฎีเซต        
                    

241222 การวเิคราะห์เชงิ

คณิตศาสตร์ 1 
     

  

                    

241321 แคลคูลัสขั้นสูง        
                    

241322 อนุกรมฟูเรียร์และการ

ประยุกต ์
     

  

                    

241323 ตัวแปรเชงิซ้อนเบือ้งต้น        
                    

241324 พชีคณติเชงิเส้น 1        
                    

241325 ระเบียบวธีิเชิงตัวเลข        
                    

241326 สมการเชงิอนุพันธ์สามัญ        
                    

241332 เครื่องมือคอมพิวเตอร์

ในทางคณิตศาสตร์ 
     

  

                    

241331 พชีคณตินามธรรม 2        
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์

เชงิตัวเลข การส่ือสาร 

และ 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ศิลป์ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลกิภาพ 

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

241333 หัวขอ้ปัจจุบันทาง

คณิตศาสตร์ 
     

  

                    

241334 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย        
                    

241335 ทฤษฎีกราฟ        
                    

241337 ทฤษฎีจ านวน        
                    

241336 การวเิคราะห์เชงิ

คณิตศาสตร์ 2 
     

  

                    

241421 สัมมนา        
                    

241422 โครงงาน        
                    

241431 การวเิคราะห์เชงิซ้อน

เบือ้งต้น 
     

  

                    

241432 ทอพอโลยเีบือ้งต้น        
                    

241433 พชีคณติเชงิเส้น 2        
                    

241441 การศึกษาอิสระ        
                    

241442 การฝึกงาน                            

241443 สหกิจศึกษา                            
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์

เชงิตัวเลข การส่ือสาร 

และ 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ศิลป์ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลกิภาพ 

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

241151 แคลคูลัส 1        
                    

241152 แคลคูลัส 2        
                    

241153 แคลคูลัส 3        
                    

247223 สถิตไิมอ่งิพารามิเตอร์        
                    

247231 ทฤษฎีสถติ ิ1        
                    

247324 การวเิคราะห์การถดถอย        
                    

247341 การเสี่ยงและการประกันภัย

เบือ้งต้น 
      

 

                    

247351 เทคนิคการสุ่มตัวอยา่ง                            

247361 การวางแผนการทดลอง        
                    

247371 การวจิัยด าเนนิการ        
                    

247381 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ        
                    

247425 ระเบียบวธีิวิจัย        
                    

247441 สถิตสิ าหรับการควบคุม

คุณภาพ 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

                  สาขาวิชาจัดให้นิสิต สอบประมวลความรูโ้ดยการสัมภาษณ์ในรายวิชาสัมมนา และ

การศึกษาอิสระ  ซึ่งรวบรวมค าถามจากทุกรายวิชาที่เป็นวิชาเอกบังคับทางคณิตศาสตร์  

ด าเนนิการสอบปีละสองครั้งส าหรับนิสิตช้ันปีที่ 4 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

ด าเนินการโดยการศึกษาวิจัยติดตามบัณฑิตเพื่อน าผลงานวิจัยมาพัฒนา/ปรับปรุง 

หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรยีนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

            เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  

ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

 1.2 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบาย  

ของคณะ รวมถึงวัตถุประสงค์และมาตรฐานการเรียนรูข้องหลักสูตร 

 1.3 สนับสนุนทุนวิจัย ส าหรับนักวิจัยหนา้ใหม่ 

 1.4 สนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย ณ ตา่งประเทศ 

 1.5 สนับสนุนด้านการฝึกอบรม ดูงาน การประชุมทางวชิาการ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ดา้นการเรียนการสอน การวัด/ประเมินผล 

 2.1.2 ประเมินผลการสอน และการวัดผลการเรียนรู้ ของอาจารย์ 

 2.1.3 จัดอบรมการท าสื่อการสอนแบบต่าง ๆ 

 2.1.4 ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกท่านได้มีโอกาสพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมอบรม หรือหา

ความรูเ้พิ่มเติมในด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมนิผล  

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ตัง้กลุ่มวิจัย  

 2.2.2 กระตุน้ให้อาจารย์ท าผลงานทางวชิาการ  

2.2.3 กระตุน้ให้อาจารย์ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 ก ากับมาตรฐานให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. บัณฑิต 

หลักสูตรมีการประกันคุณภาพบัณฑติ ดังนี้ 

 2.1 จัดระบบและด าเนินการประเมินผลจากผูใ้ช้บัณฑิต 

 2.2 ก ากับ ตดิตาม และแก้ปัญหา 

  2.3 ประเมินหลักสูตรทั้งระบบและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้

สอดคล้องกับความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

  

3. นิสิต 

  3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิิต 

3.1.1 คณะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนิสิตทุกคน พร้อม

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและจัดอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตไม่เกินที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  3.1.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ค าปรึกษา

แนะน าในการจัดท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นิสติ 

  3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 

  การอุทธรณ์ของนิสิตเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ของนิสิต

ในระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้แจ้งให้คณาจารย์ บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

และนิสติรับทราบโดยทั่วกัน 

 

4. คณาจารย์ 

 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

  มีระบบในการด าเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ โดยก าหนดให้เป็นไป

ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาเอก และ/หรือมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่

คณะก าหนด           
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4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

         มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและผูส้อนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล การเยี่ยมสอน การรวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

           ส าหรับอาจารย์พิ เศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอด

ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมาให้นิสิต โดยอาจารย์พิเศษนั้น จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ใน

การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ าอยู่ในระดับ

ปริญญาเอก ทั้งนี้ในการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษจะอ้างอิงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เป็นส าคัญ  

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

5.1 แตง่ตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 5.2 วางแผนการบริหารหลักสูตร 

 5.3 จัดอาจารย์ผู้รับผดิชอบวิชาและอาจารย์ผู้สอน ตามคุณวุฒิและประสบการณ์ 

 5.4 จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูต้ามที่หลักสูตรและคณะก าหนด 

 5.5 จัดระบบการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสติ 

 5.6 จัดระบบและด าเนินการประเมินผลการจัดการเรยีนการสอน 

 5.7 ก ากับ ตดิตาม และแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 

5.8 ประเมินหลักสูตรทั้งระบบและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ 

 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรอืความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 

          คณะวางแผนงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพื่อ

จัดซื้อต ารา วารสาร โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สื่อและอุปกรณ์ประกอบการ

เรียนการสอน ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและสร้าง

สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้ด้วยตนเองของนสิิต 

6.2 ทรัพยากรการเรยีนการสอนที่มีอยู่เดิม 

  ทางสาขาคณิตศาสตร์ได้มีการเสนอจัดซื้อหนังสือ ต ารา และวารสารที่ใช้ในการ

สนับสนุนการเรียนการสอนใหก้ับศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษามหาวิทยาลัยอยู่เป็นประจ าทุก
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ปี โดยมีครบทั้งหนังสือที่เป็นรายวิชาพื้นฐาน และเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์ ทั้ง

คณิตศาสตร์บริสุทธิ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้นิสิตในหลักสูตร

ยังสามารถใช้ระบบสืบค้นข้อมูลทางวิชาการผ่านระบบสืบค้นข้อมูลของทางมหาวิทยาลัยได้ 

รวมทั้งทางสาขาคณิตศาสตร์ได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

และการท าวิจัยอย่างเพียงพอต่อการด าเนินการของหลักสูตร            

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

6.3.1 มีการศึกษาความต้องการ และน ามาวางแผนการจัดหาและแผนการใช้

ทรัพยากรการเรียนการสอน 

                    6.3.2 ขอความร่วมมือจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา 

ในการจัดซื้อหนังสือและต าราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนิสิตได้ศึกษาค้นคว้าและใช้

ประกอบการเรียนการสอน 

                    6.3.3 ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ 

ตลอดจนสื่อประกอบการเรียนการสอน 

                    6.3.4 ติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 

                    6.3.5 ประสานงานและสนับสนุนให้มีต าราและสื่อประกอบการฝึกงานในแหล่ง

ฝกึอย่างเพียงพอ 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

                    6.4.1 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วางแผน จัดหา และติดตามการใช้

ทรัพยากรการเรียนการสอน โดยใหอ้าจารย์ นิสติ ผูช่้วยสอนในแหล่งฝกึ มีสว่นร่วม 

                    6.4.2 ประเมินความพึงพอใจต่อความเพียงพอของทรัพยากร จากอาจารย์ นิสิต 

ผูช่้วยสอนในแหล่งฝกึทุกปี 

                    6.4.3 ติดตามการใช้ทรัพยากร ทั้งต ารา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์ตามความ

เหมาะสม และสถานการณข์องมหาวิทยาลัย 

                    6.4.4 น าผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรมาปรับปรุงแผนและการ

บริหารจัดการทรัพยากรในปีต่อไป 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 

มีส่วนร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และ

ทบทวนการด าเนินการของหลักสูตร  
     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ พ.ศ. 

2554 

     

3. มรีายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม ครอบคลุมหัวข้อ ตาม

แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างนอ้ยก่อนการเปิด

สอนในแต่ละภาคการศกึษาให้ครบ ทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 

30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศกึษา ที่เปิดสอนให้

ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี

การศกึษา 
     

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนิ สิตตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 

มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด

สอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน 

กลยุทธ์  การสอน หรอื การประเมินผลการเรียนรู้ 

จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 

มคอ.7 ปีที่แล้ว 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศ

หรอืค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 
     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ 

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ต่อปี 
     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑติ

ใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีตอ่

บัณฑติใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5.0 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

  ประเมินจากแบบประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนิสิต 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 ประเมินจากแบบประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนิสิต 

1.2.2 ประเมินจากวิธี และผลการวัด/ประเมินผลการสอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท าเมื่อนิสิตเรียนอยู่ช้ันปีที่ 4 และ

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วและกลับมาในวันพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งจะมีการรวบรวม

ข้อมูลว่าหลังจากส าเร็จการศึกษาไปแล้วหลักสูตรที่ได้ศึกษาได้น ามาใช้ในการประกอบอาชีพ

ได้มากน้อยเพียงใด และได้สอบถามหน่วยงานผูใ้ช้บัณฑิตที่ได้รับนิสติสาขาคณิตศาสตร ์มีความรู้

ความตอ้งการมากน้อยเพียงใด 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

   คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในด าเนินการประเมินผลการด าเนินงาน 

ตามตัวบ่งช้ี (Key Performance Indicators) ที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยใหเ้ป็นไปตามดัชนีบ่งช้ีผล

การด าเนินงานทั้ง 12 ข้อ 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 น าผลการประเมินที่ได้จากการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต  

ข้อเสนอแนะของอาจารย์ในการใช้หลักสูตร รวมทั้งผลการประเมินหลักสูตร มาปรับปรุงการ

บริหารหลักสูตร ปรับปรุงย่อย และรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรอย่างตอ่เนื่อง 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553  

และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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ตัวอย่างตารางเปรียบเทยีบหลักสูตร 

ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐาน

ของ สกอ. 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 

   1.1 หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบังคับ 

   1.2 หมวดวิชาศกึษาทั่วไปเลือก 

30 หน่วยกิต 

 

30 

21 

9 

30 

30 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 

    2.1 กลุ่มวิชาแกน 

          2.1.1 วิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ 

          2.1.2 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 

    2.2 กลุ่มวิชาเอก 

            2.2.1 วิชาเอกบังคับ 

            2.2.2 วิชาเอกเลือก 

72 หน่วยกิต 87 

 

25 

 

62 

44 

18 

86 

32 

26 

 6 

54 

39 

15 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 6 

รวม (หน่วยกิต)  108 หน่วยกิต 123 หน่วยกิต 122 หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555 

และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                    21  หน่วยกิต                    วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                    30  หน่วยกิต            

กลุ่มวิชาภาษา                               9  หน่วยกิต                    กลุ่มวิชาภาษา                             12  หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        

   3(3-0-6)               

 

ปิดรายวิชา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

Fundamental of English                                

   3(3-0-6)  
 

 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English                                 

3(3-0-6)  
 

 

 
 

 001101 การใชภ้าษาไทย  

Usage of Thai Language             

     3(3-0-6)  

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

 

 

 
 

 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม     

Ready English  

3(3-0-6) 

 
 

 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative  English 

3(3-0-6) 

 
 

 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(3-0-6) 

 
 

 001101 การใชภ้าษาไทย      

Usage of Thai Language             

     3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาสงัคมศึกษา                        3  หน่วยกิต                                             ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

 Civilization  and  Indigenous  

Wisdom 

   

กลุ่มวิชาพลานามัย   1 หน่วยกิต    บังคับเลือก         1 หน่วยกิต                       ปิดกลุ่มพลานามัย 

004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1)     

 

 

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

004151 เกม 

Game 

1(0-2-1)  
 

 

004152 บรหิารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1)    

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2-1)    

004154 ว่ายน้ า     

Swimming 

1(0-2-1)    

004155 ลีลาศ    

Ballroom Dance 

 

1(0-2-1) 

   

004156 ตะกร้อ   

Takraw  

1(0-2-1)  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1)     

004158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2-1)    

004159 เทนนิส   

Tennis 
1(0-2-1)    

004160 เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis 

1(0-2-1)  
 

 

004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

1(0-2-1)    

004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1)     

 

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

 

004163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2-1)  
 

 

004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1)  
 

 

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  

Art of Self Defense           

1(0-2-1)  
 

 

กลุ่มวิชาบูรณาการ                          8 หน่วยกิต                       กลุ่มวิชาบูรณาการ                          18 หน่วยกิต 

005171 ชีวติและสขุภาพ    

Life  and  Health              

3(3-0-6)  
 

  

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 

Living Management 

3(2-2-5)    

005173 ทักษะชีวติ  

Life Skills  

2(1-2-3    

   002201 พลเมืองใจอาสา                        3(3-2-5)                             

    Citizen Mind by Citizenship   

 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

 

 

 

   002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                   3(3-2-5)                              

    Multicultural  Society                                          

   003102 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล            3(3-2-5)                             

    Communication in Digital Society  

    

003201 

 

การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 3(3-2-5)                           

 

    Health and Environment Management  

   004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ               3(3-2-5)                            

    Art of Living  

   004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5)  

    Socialized Personality 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก   ไม่น้อยกว่า       9    หน่วยกิต                                        ปิดรายวชิาศกึษาท่ัวไปเลือก 

กลุ่มวิชาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

English for Academic Purposes 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา

ค้นคว้า 

3(3-0-6)     

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

 Information Science for Study and Research   

002122 ปรัชญาเพื่อชวีิต 

Philosophy for Life 

3(3-0-6)    

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and Culture 

3(3-0-6)    

002124 ปรทิัศน์ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0-6)    

002125 ดุรยิางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

3(3-0-6)    

002126 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ    3(3-0-6)     

ปิดรายวิชา 

 

 Fundamental Laws for Quality of Life         

003132 ไทยกับประชาคมโลก    3(3-0-6)    

 Thai and the World Community                           

003133 วิถีไทย วถิีทัศน ์

Thai Way and Vision 

3(3-0-6)       

ปิดรายวิชา 

003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     

Politics  Economy and Society             

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

006140 มนุษยก์ับสิ่งแวดล้อม    

Man and Environment 

3(3-0-6)     

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)    

 Introduction to Computer Information Science   

006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวติในยุค

สารสนเทศ   

3(3-0-6)    

 Mathematics for Life in the Information Age    

006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ าวัน    3(3-0-6)    

 Drugs and Chemicals in Daily Life                

006144 อาหารและวิถีชวีติ 

Food  and  Life  Style 

3(3-0-6)    
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก   ไม่น้อยกว่า       9    หน่วยกิต                                        ปิดรายวชิาศกึษาท่ัวไปเลือก  

006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกล้ตัว 3(3-0-6)    

 Energy and Technology  Around  Us   

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Science in Daily Life 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

กลุ่มวชิาบูรณาการ 

005170 พฤติกรรมมนุษย์   

Human Behavior                  

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555 ปรับปรุง พ. ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน       87             หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน                          91   หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวทิยาศาสตร์          25    หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานวทิยาศาสตร์           21     หน่วยกิต  

241111 คณิตศาสตร์ 1                    3(2-2-5) 

Mathematics I 

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิตและความ

ต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

และการประยุกต์ ปริพันธ์ของฟังก์ชันและ

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 

241111 คณิตศาสตร์ 1              3(2-2-5) 

Mathematics I 

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์

และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและ

ฟังก์ชันก์อดิศัย การประยุกต์ของอนพุันธ์

และปริพันธ์  

 Limits and continuity of 

functions, derivatives and integral of 

algebraic and transcendental functions, 

applications of derivatives and integral 

 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

241112 คณิตศาสตร์ 2                     3(2-2-5) 

Mathematics II 

เทคนิคการอินทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 

ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง อนุกรม

ก าลัง ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความ

ต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร 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 

241112 คณิตศาสตร์ 2                     3(2-2-5) 

Mathematics II 

เทคนิคการอินทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 

ระบบพิกัดเชิงขั้ว ล าดับและอนุกรมของ

จ านวนจรงิ อนุกรมก าลัง 

Techniques of integration, improper 

integrals, polar coordinate system, 

sequences and series of real numbers, 

power series 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

241211 ทฤษฎีเซต                         3(2-2-5) 

Set Theory 

พัฒนาการของทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน์ คลาส

และเซต ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ คลาสอันดับ

บางส่วน สัจพจน์การเลือกและหลักการซึ่ง

เกี่ยวข้องกัน จานวนธรรมชาติ เลขคณิต

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 

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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หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555 ปรับปรุง พ. ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 

241221 แคลคูลัส                            4(3-2-7) 

Calculus  

ระบบพิกัดเชิงขั้ว ปริภูมิสามมิติ เส้นตรง 

ระนาบ พื้นผิวในปริภูมิสามมิติ อนุพันธ์ระบุ

ทิศทางและเกรเดียนต์ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

หลายตัวแปรและการประยุกต์ ปริพันธ์

หลายชั้นและการประยุกต์ พื้นที่ผิว ปริพันธ์

หลายชั้นในระบบพิกัดทรงกระบอก 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 

241211 แคลคูลัส                            4(3-2-7) 

Calculus  

ปรภิูมิยุคลิค การเขียนกราฟของผิว ลิมิตและ

ความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร 

อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปรและการ

ประยุกต์ อนุพันธ์ระบุทิศทาง ปริพันธ์หลาย

ชั้นและการประยุกต์ ปรพิันธ์หลายชั้นในพิกัด

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 

เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา,  

ปรับรหัสรายวิชา และ

ค าอธิบายรายวิชา 

242104 เคมี 1                         4(3-3-8) 
Chemistry I 

บทน าทาง เคมี  ป ริมาณสารสั มพั น ธ์  

โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของ

ธาตุ พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว 

ของแข็งอสัณฐานและคอลลอยด์  การ

เปลี่ยนแปลงสถานะและเทอร์โมไดนามิกส์

เ บื้ อ งต้ น  สารละลายและสมบั ติ ของ

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 

242104 เคมี 1                         4(3-3-8) 
Chemistry I 

              บทน าทางเคมี ปริมาณสาร

สัมพันธ์ โครงสรา้งอะตอม ตารางธาตุ สมบัติ

ของธาตุ พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว 

ของแข็ งอสัณฐานและคอลลอยด์  การ

เปลี่ยนแปลงสถานะและเทอร์โมไดนามิกส์

เ บื้ อ ง ต้ น  ส า รล ะลายและสมบั 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 

คงเดมิ 

243101 ชีววทิยา 1                         4(3-3-8) 

Biology I 

ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การ

จัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์และเม

แทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความ

หลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและ

243101 ชีววทิยา 1                         4(3-3-8) 

Biology I 

ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ 

การจัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์

แ ล ะ   เ ม แ ท บ อ ล ิซ ึม  พ ัน ธ ุศ า ส ต ร ์ 

ว ิว ัฒ น า ก า ร  ค ว า มหล ากหล า ยข อ ง

คงเดมิ 
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หน้าที่ของพืชและสัตว์ นิ เวศวิทยาและ

พฤติกรรม 

Scientific methodology, characteristics, 

organization and chemistry of life, cell and 

metabolism, genetics, evolution, 

biodiversity, structure and function of 

plants and animals, ecology and behavior 

สิ ่งม ีช ีว ิต  โครงสร้างและหน้าที ่ของพืช

และสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

 Scientific methodology, characteristics, 

organization and chemistry of life, cell and 

metabolism, genetics, evolution, 

biodiversity, structures and functions of 

plants and animals, ecology and behavior 

244101 ฟิสิกส์ 1                         4(3-3-8) 

Physics I 

การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนต าแหน่งใน 1 และ 

2 มิติ  การเคลื่อนที่แบบหมุน งานและ

พลังงาน กลศาสตร์ของอนุภาคแข็งเกร็ง 

สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล 

การสั่นสะเทือนและเสียง ระบบของเลนส์ 

ทฤษฎีคลื่นของแสง ความร้อนและระบบ

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 

244101 ฟิสิกส์ 1                         4(3-3-8) 

Physics I 

หน่วยการวัดทางฟิสิกส์ ปรมิาณสเกลารแ์ละ

ปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่ เนื่องจาก

ความเร่งใน 1 มิติ การเคลื่อนที่ภายใต้สนาม

แรงโน้มถ่วง สมดุลแรงและกฎการเคลื่อนที่

ของนิวตัน  การเคลื่อนที่แบบวงกลมและ

กลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง โมเมนตัมและ

การชน งาน พลังงาน และกฎการอนุรักษ์ใน

วิชาฟิสิกส์ สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของ

ไหล คลื่นและการสั่น เสียงและการได้ยิน 

แสง สมบัติของแสง ระบบเลนส์และการ

มองเห็น ความร้อนและอุณหภูมิ ระบบก๊าซ

อุดมคติ สมการสถานะและกฎ 4 ข้อของ

เทอร์โมไดนามิกส์ ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ และ

เคร่ืองยนต์ความร้อน 

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 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

244102 ฟิสิกส์ 2        4 (3-3-8) 

Physics II 

ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า กฎ

ของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรงและ

อุปกรณ์แม่ เหล็กไฟฟ้า การเหนี่ ยวน า

244102 ฟิสิกส์ 2         4 (3-3-8) 

Physics II 

ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและแรงทางไฟฟ้า 

เวกเตอร์สนามไฟฟ้าจากประจุไฟฟ้าบน

ตัวน าแบบต่างๆ  การหาสนามไฟฟ้าจากกฎ

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
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แม่เหล็กและกฏของฟาราเดย์ การเหนี่ยวน า 

การสั่นทางแม่เหล็ก ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า

กระแสสลับ สนามแม่ เหล็ก เนื่ องจาก

กระแสไฟฟ้าที่ เปลี่ยนแปลง วงจรและ

อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

พิเศษ กัมมันตรังสีและนิวเคลียส ก าเนิด

ทฤษฎีควอนตัม คลื่นและอนุภาค 

Electrostatic, electric charge and electric 

field, Gauss’s Law, electric potential, 

directed current and magnetic instruments, 

induced magnetic and Faraday’s Law, 

inductance, magnetic resonance and 

alternating current circuit, magnetic field 

by varied  current in a circuit, the basic 

circuit and fundamental of electronics, 

special relativity, radioactive and nucleus, 

the beginning of quantum theory, wave 

and particle 

 

ของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้าและสาร

ไดอเิล็กทรกิ กระแสไฟฟา้และความต้านทาน 

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สารแม่เหล็กและ

แหล่ งก า เนิ ดสนามแม่ เหล็ก  เ วก เตอ ร์

สนามแม่เหล็กจากการเคลื่อนที่ของประจุ

ไฟฟ้า กฎของบิโอ -ซาวาตซ์และกฎของ

แอมแปร์ การเหนี่ยวน าแม่เหล็กและกฎ

ของฟาราเดย์ ความเหนี่ยวน า แหล่งก าเนิด

ไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรไฟฟ้ากระสลับ RLC 

ทฤษฎีสัมพัทธภาพ  ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์

ควอนตัม ฟิสิกส์อะตอม และฟิสิกส์นวิเคลียร์   

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   

กลุ่มวิชาพืน้ฐานเฉพาะด้านจ านวน   3  หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน       จ านวน   15  หน่วยกิต 

247221 สถิตวิิเคราะห์                     3(2-2-5) 

Statistical Analysis 

แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิต ิการ

น าสถิติไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ระเบียบ

วิธีการทางสถิติ  หลักเบื้องต้นของการ

ส ารวจด้วยตัวอย่าง สถิติพรรณนา ความ

น่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและความน่าจะเป็น

ของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติ 

การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การ

วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น 

การทดสอบด้วยไคก าลังสอง สถิติไม่อิง

พารามิเตอร์ และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป

ในการวเิคราะห์และแปลผล 

Concept, extent and utility of statistics, the 

application of statistics in daily life, 

247221 สถิตวิิเคราะห์                     3(2-2-5) 

Statistical Analysis 

แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของ

สถิติ  การน าสถิติ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ระเบียบวิธีการทางสถิติ หลักเบื้องต้นของ

การส ารวจด้วยตัวอย่าง สถิตพิรรณนา ความ

น่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและความน่าจะเป็นของ

ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติ การ

ประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การ

วิ เคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การ

วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น 

การทดสอบด้วยไคก าลังสอง และการใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปล

ผล 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
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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, 

nonparametric statistics, the use of 

statistical package program to analyze and 

interpret the data 

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 

 

 

 

  146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์เฉพาะ 

    3(3-0-6) 

English for specific purpose 

การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง

โดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่มี

ความเกี่ยวข้องกับศาสตรท์ี่นิสิตก าลังศึกษา 

English in specific contexts focusing on 

listening, speaking, reading, and writing skill 

related to students’ discipline 

เปิดรายวิชาใหม่ 

วชิาเอกบังคับจ านวน  40  หน่วยกิต 
241121 หลักการทางคณิตศาสตร์         3(2-2-5)      

Principles of Mathematics 

ตรรกศาสตร์และระเบียบวิธีพิสูจน์ การ

พิ สู จ น์ ท ฤ ษฎี บ ทที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ เ ซ ต 

ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และระบบจ านวนจรงิ 

Logic and proof methods, proofs of 

theorems concerning sets, relations, 

functions and real numbers systems 

241121 หลักการทางคณิตศาสตร์         3(2-2-5)      

Principles of Mathematics 

ตรรกศาสตร์และระเบียบวิธีพิสูจน์ 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 และระบบจ านวนจรงิ 

Logic and proof methods, proofs of 

theorems concerning sets, relations, 

functions and real numbers systems 

คงเดมิ 

241221 แคลคูลัส                            4(3-2-7) 

Calculus  

ระบบพิกัดเชิงขั้ว ปริภูมิสามมิติ เส้นตรง 

ระนาบ พื้นผิวในปริภูมิสามมิติ อนุพันธ์ระบุ

ทิศทางและเกรเดียนต์ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

หลายตัวแปรและการประยุกต์ ปริพันธ์

หลายชั้นและการประยุกต์ พื้นที่ผิว ปริพันธ์

หลายชั้นในระบบพิกัดทรงกระบอก และ

ทรงกลม   

  เปลี่ยนกลุ่มรายวิชาและ

รหัสรายวิชา 
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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 

ระบบจ านวนจริง ทอพอโลยีของเส้นจ านวน

จริง ล าดับของจ านวนจริง ลิมิตและความ

ต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ อินทิกรัลแบบรี

มันน์ อนุกรมของจ านวนจรงิ 

System of real numbers, topology of real 

line, sequences of real numbers, limits and 

continuity, differentiable functions, 

Riemann integral, series of real numbers 

241222 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1   3(2-2-5) 

Mathematical Analysis I 

ระบบจ านวนจริง ทอพอโลยีของเส้นจ านวน

จริง ล าดับของจ านวนจริง ลิมิตและความ

ต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ อนิทิกรัลแบบรีมันน์ 

อนุกรมของจ านวนจรงิ 

System of real numbers, topology of real 

line, sequences of real numbers, limits and 

continuity, differentiable functions, Riemann 

integral, series of real numbers 

คงเดมิ 

241223 ทฤษฎีจ านวน                      3(2-2-5) 

Theory of Numbers 

ระบบจ านวนเต็ม สมบัติเบือ้งต้นของจ านวน

เต็ม ขั้นตอนวิธีการหารและการประยุกต์ 

สมภาค สมการไดโอแฟนไทด์ ก าลังของ

จ านวนเต็มในระบบมอดุโล n จ านวนเต็ม

แบบเกาส์ 

Integer number system, elementary 

properties of integers, division algorithm 

and application, congruences, Diophantine 

equations, order of integers modulo n , 

Gaussian integers 

  เปลี่ยนกลุ่มรายวิชาและ

ปรับรหัสรายวิชา 

241224 พีชคณิตนามธรรม 1              3(2-2-5) 

Abstract Algebra I 

กรุป  กรุปการเรียงสับเปลี่ยน  สมสัณฐาน  

กรุปวัฏจักร  โคเซต  กรุปย่อยปรกติ  กรุป

ผลหาร  ริง  อนิทิกรัลโดเมน และฟีลด์ 

Groups, permutations groups,  

isomorphisms,  cyclic groups,  cosets,  

normal subgroups,  quotient groups,  rings,  

integral domains and fields 

241221 พีชคณิตนามธรรม 1              3(2-2-5) 

Abstract Algebra I 

กรุป  กรุปการเรียงสับเปลี่ยน  สมสัณฐาน  

กรุปวัฏจักร  โคเซต  กรุปย่อยปรกติ  กรุป

ผลหาร  ริง  อนิทิกรัลโดเมน และฟีลด ์

Groups, permutations groups,  

isomorphisms,  cyclic groups,  cosets,  

normal subgroups,  quotient groups,  rings,  

integral domains and fields 

ปรับรหัสรายวิชา 

241225 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ          3(2-2-5) 

Ordinary Differential Equations 

241326 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ          3(2-2-5) 

Ordinary Differential Equations 

ปรับรหัสรายวิชา 
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สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการ

เชิงอนุพันธ์อันดับที่สอง สมการเชิงอนุพันธ์

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 

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการ

เชิงอนุพันธ์อันดับที่สอง สมการเชิงอนุพันธ์

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 

เมทริกซ์สมมูล ค่าล าดับชั้นของเมทริกซ์ 

ร ะ บ บ ส ม ก า ร เ ชิ ง เ ส้ น แ ล ะ ผ ล เ ฉ ล ย 

ตัวก าหนด 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

เบือ้งต้น 

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 

241324 พีชคณิตเชิงเส้น 1                  3(2-2-5) 

Linear Algebra I 

เมทริกซ์สมมูล ค่าล าดับชั้นของเมทริกซ์ 

ระบบสมการเชิงเส้นและผลเฉลย ตัวก าหนด 

และหลักเกณฑ์คราเมอร์ ปริภูมิเวกเตอร์ 

การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะ 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 

241322 ตัวแปรเชิงซ้อนเบือ้งต้น           3(2-2-5) 

Introduction to Complex Variables 

จ านวนเชิงซ้อน 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 ตัวแปรเชิงซ้อนเบือ้งต้น           3(2-2-5) 

Introduction to Complex Variables 

จ านวนเชิงซ้อน 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 

ปรับรหัสรายวิชา 

241323 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 1             3(2-2-5) 

Numerical Methods I 

ค่าคลาดเคลื่อนการปัดเศษและค่าผิดพลาด

แพร่กระจายในการค านวณ การวัดและการ

ทดสอบค่าผิดพลาด ผลเฉลยของสมการไม่

เชิงเส้น ระเบียบวิธีตรงส าหรับผลเฉลยของ

ระบบสมการเชิ ง เส้น  นอ ร์มและการ

วิเคราะห์ค่าผิดพลาดส าหรับระบบสมการ

241325 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข              3(2-2-5) 

Numerical Methods  

ค่าคลาดเคลื่อนการปัดเศษและค่าผิดพลาด

แพร่กระจายในการค านวณ การวัดและ 

การทดสอบค่าผิดพลาด ผลเฉลยของสมการ

ไม่เชิงเส้น ระเบียบวิธีตรงส าหรับผลเฉลย

ของระบบสมการเชิงเส้น นอร์มและการ

ปรับชื่อรายวิชา รหัส

รายวิชา 

และค าอธบิายรายวิชา 
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เชิงเส้น ระเบียบวิธีท าซ้ าส าหรับผลเฉลย

ของระบบสมการเชิงเส้น 

Round- off errors and their propagation in 

computation, error measures and error 

tests, 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 

วิเคราะห์ค่าผิดพลาดส าหรับระบบสมการ

เชิงเส้น ระเบียบวิธีท าซ้ าส าหรับ 

ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น ผลเฉลย

ของระบบสมการไม่เชิงเส้น การประมาณค่า

ในชว่งและ 

พหุนามส าหรับการประมาณค่า อนุพันธ์และ

อินทิกรัลเชิงตัวเลข ผลเฉลยส าหรับปัญหา

ค่าเร่ิมต้นของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ผล

เฉลยส าหรับปัญหาค่าขอบของสมการเชิง

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 

การประมาณค่าในช่วงและพหุนามส าหรับ

การประมาณค่า อนุพันธ์และปริพันธ์เชิง

ตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิง

อนุพันธ์สามัญ  

Interpolation and polynomial 

approximation, numerical integration and 

differentiation, numerical solution of 

ordinary differential equations 

  ปิดรายวิชา 

241331 แคลคูลัสขั้นสูง                      3(2-2-5) 

Advanced Calculus 

การหาอนุพันธ์และอินทิก รัลเชิงตัวเลข  

พืน้ผิวในปริภูมิสามมิติ อนิทิกรัลสามชั้นและ

การประยุกต์  ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์  อนิทิกรัล

ตามเส้นและอินทิกรัลตามพื้นผิว อนุกรมฟู

เรียร์และผลการแปลงฟูเรียร์  สมการเชิง

อนุพันธ์ย่อยเบือ้งต้น 

241321 แคลคูลัสขั้นสูง                    3(2-2-5) 

Advanced Calculus 

ปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และปรภิูมิ

ของเส้นโค้ง แคลคูลัสของฟังก์ชันคา่เวกเตอร์ 

การเคลื่อนที่ในปริภูมิของเส้นโค้ง สนาม

เวกเตอร์ ทฤษฎีบทหลักมูลของการอนิทิกรัล

ตามเส้น ทฤษฎีบทของกรีน ทฤษฎีบทของ

เกาส์ พืน้ผิวอิงตัวแปรเสริม 

ปรับรหัสรายวิชาและ

ค าอธิบายรายวิชา 
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Numerical  differentiation and integration,  

surface in three-dimensional space,  triple 

integral and applications, vector functions,  

line integral and surface integral,  Fourier 

series and Fourier transform,   introduction 

to partial differential equations 

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 

241421 สัมมนา                              1(0-2-1) 

Seminar 

การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย 

และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้าน

คณิตศาสตร์ 

Searching, collecting data, analyzing, 

report writing, presenting, discussing and 

answering question in mathematics 

241421 สัมมนา                            1(0-2-1) 

Seminar 

การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย 

และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้าน

คณิตศาสตร์ 

Searching, collecting data, analyzing, report 

writing, presenting, discussing and 

answering question in mathematics 

คงเดมิ 

241422 โครงงาน                             3(0-6-3) 

Senior Project  

การค้นคว้าผลงานวิจัย  บทความทาง

วิชาการ หรือโครงงานด้านคณิตศาสตร์ 

และการบูรณาการทฤษฎีและการประยุกต์

ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

Searching of research, article or project in 

mathematics, integration of theory and 

application of science and mathematics 

241422 โครงงาน                              2(0-4-2) 

Senior Project 

การค้นคว้าผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ 

หรือโครงงานด้านคณิตศาสตร์ และการบูร

ณาก า รทฤษฎี แ ล ะ ก า รปร ะ ยุกต์ ท า ง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

Searching of research, article or project in 

mathematics, integration of theory and 

application of science and mathematics 

ปรับจ านวนหน่วยกิต 

  241322 อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต์ 3(2-2-5) 

Fourier series and Applications 

ฟังก์ชันคาบ ฟังก์ชันเชิงตั้งฉาก อนุกรมฟู

เรียร์ การกระจายคร่ึงช่วง ผลการแปลงฟู

เรียร์ ปริพันธ์ฟูเรียร์ ปัญหาค่าขอบ สมการ

เชิงอนุพันธ์ย่อยเบือ้งต้น 

Periodic functions, orthogonal functions, 

Fourier series, half- range expansions, 

Fourier transforms, Fourier integral, 

boundary value problems, introduction to 

partial differential equation 

เปิดรายวิชาใหม่  

241441 การศึกษาอิสระ                         6 

Independent Study  

การค้นคว้ า  การรวบรวมข้อมูล  การ

วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ 

และการอภิ ปราย  ในหั ว ข้ อทางด้ า น

คณิตศาสตร์  

241441 การศึกษาอิสระ                         6 

Independent Study  

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย 

บทความทางวิชาการ การบูรณการทฤษฎี

และการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์และ

ปรับค าอธิบายรายวิชา 



93 

 

  

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555 ปรับปรุง พ. ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 

Studying, collecting data, analyzing, report 

writing, presenting and discussion in 

mathematics 

คณิตศาสตร์ การเขียน การน าเสนอและการ

อภิปรายในหัวข้อทางด้านคณิตศาสตร์ 

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 

Professional Training 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ 

และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์

ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือ

เอกชน 

Training, learning, gaining experience, 

improving working skills in mathematics in 

private or government sectors 

 

 การฝึกงาน                    6 หน่วยกิต 

Professional Training 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ 

และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์

ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือ

เอกชน 

Training, learning, gaining experience, 

improving working skills in mathematics in 

private or government sectors 

 

คงเดมิ 

241443 สหกิจศกึษา                    6 หน่วยกิต 

Co-operative Education 

การปฏิบัติงาน เรยีนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ 

ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบ

การณ์ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

   Working, learning, gaining experience, 

improving working skills in mathematics as 

an apprentice in private or government 

sectors 

 

 สหกิจศกึษา                    6 หน่วยกิต 

Co-operative Education 

การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ 

ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบ

การณ์ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

   Working, learning, gaining experience, 

improving working skills in mathematics as 

an apprentice in private or government 

sectors 

 

คงเดมิ 

 วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า      15  หน่วยกิต 

241332 เคร่ืองมือคอมพิวเตอร์ในทางคณิตศาสตร์ 

3(2-2-5) 

Computer Tools in Mathematics 

พื้นฐานแนวคิดของเอกสาร โครงสร้าง

เอกสาร และกระบวนการสร้างเอกสารทาง

คณิตศาสตร์ พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ในทางคณิตศาสตร์ เคร่ืองมือ

ส าหรับแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เทคนิค

การน าเสนอผลงานทางคณิตศาสตร์ 

Basic concepts of documents and their 

structures, mathematical document 

creation process, basic concepts to utilize 

241332 เคร่ืองมือคอมพิวเตอร์ในทางคณิตศาสตร์ 

3(2-2-5) 

Computer Tools in Mathematics 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในทางคณิตศาสตร์ 

เคร่ืองมือส าหรับแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

การประยุกต์ใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ 

Computer programs for mathematics, tools 

to solve mathematical problems, 

applications of mathematics programming 

 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
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their mathematics applications, tools to 

solve mathematical problems, concepts 

and techniques of presentation 

241333 พีชคณิตนามธรรม 2               3(2-2-5) 

Abstract Algebra II 

ไอดีล   ริ งผลหาร โด เมนการแยกตัว

ประกอบได้อย่างเดียว โดเมนแบบยุคลิด ริง

ของพหุนาม  ฟีลด์ภาคขยาย  และทฤษฎี

กาลัวเบื้องต้น 

Ideals,  quotient rings,  unique factorization 

domains,  Euclidean domains, rings of 

polynomials,  extension fields and 

introduction to Galois theory 

 

241331 พีชคณิตนามธรรม 2               3(2-2-5) 

Abstract Algebra II 

ไอดีล  ริงผลหาร โดเมนการแยกตัวประกอบ

ได้อย่างเดียว โดเมนแบบยุคลิด ริงของพหุ

นาม  ฟีลด์ภาคขยาย  และทฤษฎีกาลัว

เบือ้งต้น 

Ideals,  quotient rings,  unique factorization 

domains,  Euclidean domains, rings of 

polynomials,  extension fields and 

introduction to Galois theory 

 

ปรับรหัสรายวิชา 

241334 พีชคณิตเชิงเส้น 2                   3(2-2-5)    

Linear Algebra II 

ค่ า เ ฉพา ะและ เ วก เ ตอ ร์ เ ฉพา ะ  ก า ร

ด าเนินการแนวทแยงมุม ทฤษฎีบทเคย์เลย์-

แฮมินตัน พหุนามเล็กสุด   ผลบวกตรงและ

ปริภูมิย่อยเสถียร ฟังก์ชันนัลเชิงเส้น ปริภูมิ

คู่เสมอกัน รูปแบบเชิงเส้นคู่ ปริภูมิผลคูณ

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  

241433 พีชคณิตเชิงเส้น 2                 3(2-2-5)    

Linear Algebra II 

ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ การด าเนินการ

แนวทแยงมุม ทฤษฎีบทเคย์เลย์-แฮมินตัน 

พหุนามเล็กสุด   ผลบวกตรงและปริภูมิย่อย

เสถียร ฟังก์ชันนัลเชิงเส้น ปริภูมิคู่เสมอกัน 

รูปแบบเชิ ง เส้นคู่  ป ริภู มิ ผลคูณภายใน 

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 

ปรับรหัสรายวิชา 

241335 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย             3(2-2-5)    

Discrete Mathematics  

โครงสร้างพีชคณิต ระบบตรรกศาสตร์และ

ระบบเซต อันดับและเซตอันดับบางส่วน 

เทคนิคการนับ ความสัมพันธ์ เวียนเกิด 

ทฤษฎีกราฟเบือ้งต้น 

Algebraic structures, logic system and set, 

system orders and posets, counting 

techinques, recurrence relations, 

introduction to graph theory 

 

 

 

241334 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย             3(2-2-5)    

Discrete Mathematics  

โครงสร้างพีชคณิต ระบบตรรกศาสตร์และ

ระบบเซต อันดับและเซตอันดับบางส่วน 

เทคนิคการนับ ความสัมพันธ์เวยีนเกิด ทฤษฎี

กราฟเบือ้งต้น 

Algebraic structures, logic system and set, 

system orders and posets, counting 

techinques, recurrence relations, 

introduction to graph theory 

ปรับรหัสรายวิชา 



95 

 

  

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555 ปรับปรุง พ. ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 

241336 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 2   3(2-2-5)    

Mathematical Analysis II 

ทอพอโลยีบนปริภูมิแบบยุคลิด ลิมิตและ

ความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร 

อนุพันธ์ย่อย ทฤษฎีบทฟังก์ชันโดยปริยาย 

ปัญหาค่าสุดขีด ปรพิันธ์หลายชั้น 

Topology on Euclidean spaces, limits and 

continuity of functions of several variables, 

partial differentiation, implicit function 

theorems, extremum problems, multiple 

integrals 

241336 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 2   3(2-2-5)    

Mathematical Analysis II 

ทอพอโลยีบนปริภูมิแบบยุคลิด ลิมิตและ

ความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร 

อนุพันธ์ย่อย ทฤษฎีบทฟังก์ชันโดยปริยาย 

ปัญหาค่าสุดขีด ปรพิันธ์หลายชั้น 

Topology on Euclidean spaces, limits and 

continuity of functions of several variables, 

partial differentiation, implicit function 

theorems, extremum problems, multiple 

integrals 

คงเดมิ 

241337 การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบือ้งต้น     3(2-2-5)    

Introduction to Complex Analysis 

สมบัติของจ านวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันมูลฐาน  

การหาอนุพันธ์ ฟังก์ชันวิเคราะห์  การหา

ปริพันธ์  อนุกรมก าลัง   ทฤษฎีบทส่วน

ตกค้าง และการประยุกต์  

Properties of complex numbers, 

elementary functions, differentiation, 

analytic function, integration, power series, 

residue theorem and applications 

241431 การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบือ้งต้น     3(2-2-5)    

Introduction to Complex Analysis 

สมบัติของจ านวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันมูลฐาน  

การหาอนุพันธ์ ฟังก์ชันวิเคราะห์  การหา

ปรพิันธ์ อนุกรมก าลัง  ทฤษฎีบทส่วนตกค้าง 

และการประยุกต์  

Properties of complex numbers, elementary 

functions, differentiation, analytic function, 

integration, power series, residue theorem 

and applications 

ปรับรหัสรายวิชา 

241431 ทอพอโลยเีบือ้งต้น                  3(2-2-5)    

Introduction to Topology 

ปริภูมิเมตริก เซตเปิดและเซตปิด การลู่เข้า

และความต่อเนื่องในปริภูมิเมตริก ปริภูมิ

เมตริกบริบูรณ์ ปริภูมิเชิงทอพอโลยีโคลส

เชอร์และอินทีเรียร์ ล าดับและการลู่เข้า 

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 ทอพอโลยเีบือ้งต้น                  3(2-2-5)    

Introduction to Topology 

ปริภูมิเมตริก เซตเปิดและเซตปิด การลู่เข้า

และความต่อเนื่องในปริภูมิเมตริก ปริภูมิ

เมตริกบริบูรณ์ ปริภูมิเชิงทอพอโลยีโคลส

เชอร์และอินทีเ รียร์ ล าดับและการลู่ เข้า 

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 

ปรับรหัสรายวิชา 

241432 ทฤษฎีกราฟ                         3(2-2-5)    

Graph Theory 

แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีกราฟ  ต้นไม้   

สภาพเชื่อมโยง กราฟออยเลอร์และกราฟ    

แฮมิลตัน  กราฟระบุทิศทาง กราฟไม่ระบุ

241335 ทฤษฎีกราฟ                         3(2-2-5)    

Graph Theory 

แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีกราฟ  ต้นไม้   

สภาพเชื่อมโยง กราฟออยเลอร์และกราฟ    

แฮมิลตัน  กราฟระบุทิศทาง กราฟไม่ระบุ

ปรับรหัสรายวิชา 
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ทิศทาง การให้สีของกราฟ การจับคู่กันของ

กราฟ 

Basic properties of graphs, trees, 

connectivity, Eulerian graph and 

Hamiltonian graph, directed graphs, non-

directed graph, coloring, matchings 

ทิศทาง การให้สีของกราฟ การจับคู่กันของ

กราฟ 

Basic properties of graphs, trees, 

connectivity, Eulerian graph and 

Hamiltonian graph, directed graphs, non-

directed graph, coloring, matchings 

241433 การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์          3(2-2-5)       

Vector Analysis 

พีชคณิตของเวกเตอร์ การหาอนุพันธ์ย่อย

ของเวกเตอร์ สนามสเกลาร์และสนาม

เวกเตอร์ การหาอินทิกรัลของเวกเตอร์  

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 

 

  ปิดรายวิชา 

241435 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์       3(2-2-5)       

Special Topics in Mathematics 

การค้นคว้า ประเด็นในปัจจุบัน หรือหัวข้อ

พิเศษในทางคณิตศาสตร์ การเขียนเป็น

รายงาน และการน าเสนอด้วยปากเปล่า 

Studying, current issues or special topics in 

mathematics, written report and oral 

examination 

241333 หัวข้อปัจจุบันทางคณิตศาสตร์     3(2-2-5)       

Current Topics in Mathematics 

การค้นคว้า ประเด็นในปัจจุบัน หรือหัวข้อ

พิเศษในทางคณิตศาสตร์ การเขียนเป็น

รายงาน และการน าเสนอด้วยปากเปล่า 

Studying, current issues or special topics in 

mathematics, written report and oral 

examination 

ปรับชื่อรายวิชาและรหัส

รายวิชา 

241223 ทฤษฎีจ านวน                        3(2-2-5)                        

Theory of Numbers 

             ระบบจ านวนเต็ม สมบัติเบื้องต้น

ของจ านวนเต็ม ขั้นตอนวิธีการหารและการ

ประยุกต์ สมภาค สมการไดโอแฟนไทด์ 

ก าลังของจ านวนเต็มในระบบมอดุโล n 

จ านวนเต็มแบบเกาส์ 

              Integer number system, 

elementary properties of integers, division 

algorithm and application, congruences, 

Diophantine equations, order of integers 

modulo n , Gaussian integers 

241337 ทฤษฎีจ านวน                      3(2-2-5) 

Theory of Numbers 

ระบบจ านวนเต็ม สมบัติเบื้องต้นของจ านวน

เต็ม ขั้นตอนวิธีการหารและการประยุกต์ สม

ภาค สมการไดโอแฟนไทด์ ก าลังของจ านวน

เต็มในระบบมอดุโล n จ านวนเต็มแบบเกาส์ 

   Integer number system, 

elementary properties of integers, division 

algorithm and application, congruences, 

Diophantine equations, order of integers 

modulo n , Gaussian integers 

เปลี่ยนกลุ่มรายวิชาและ

ปรับรหัสรายวิชา 

247321 สถิตไิม่อิงพารามิเตอร์     3(2-2-5) 

Nonparametric Statistics  

247223 สถิตไิม่อิงพารามิเตอร์               3(2-2-5) 

Nonparametric Statistics 

ปรับรหัสรายวิชา 
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    แนวคิดของสถิติ ไม่อิ งพารามิ เตอร์  

ประเภทของสถิติ  ไม่อิงพารามิเตอร์ การ

ทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์กรณีกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่ม เดียว กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มห รือ

มากกว่าสองกลุ่มที่สัมพันธ์กัน กลุ่มตัวอย่าง

สองกลุ่มหรือมากกว่าสองกลุ่มที่อิสระกัน 

การวัดความสัมพันธ์ และการทดสอบสถิติ

ไม่อิงพารามิเตอร์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป

ทางสถิต ิ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 

     แนวคิดของสถิติ ไม่อิ งพารามิ เตอ ร์  

ประเภทของสถิติ  ไม่อิงพารามิเตอร์ การ

ทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์กรณีกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่ ม เดี ยว  กลุ่ มตั วอ ย่างสองกลุ่มห รือ

มากกว่าสองกลุ่มที่สัมพันธ์กัน กลุ่มตัวอย่าง

สองกลุ่มหรือมากกว่าสองกลุ่มที่อิสระกัน 

การวัดความสัมพันธ์ และการทดสอบสถิตไิม่

อิงพารามิเตอร์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง

สถิต ิ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 ทฤษฎีสถิต ิ1                        3(3-0-6) 

Statistics Theory I 

ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชัน  

ความน่าจะเป็นและฟังก์ชันความน่าจะเป็น

ร่วม ค่าคาดหมาย โมเมนต์และฟังก์ชัน

ก่อก าเนิดโมเมนต์ของตัวแปรสุ่มแบบไม่

ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การแจกแจง  ความ

น่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ตอ่เนื่องและ

ต่อเนื่อง ทฤษฎีบทเชบีเชฟ ทฤษฎีขีดจ ากัด

ส่วนกลางและสถิตอิันดับ 

    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 

247231 ทฤษฎีสถิต ิ1                          3(3-0-6) 

Statistical Theory I 

ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชัน

ความน่าจะเป็นและฟังก์ชันความน่าจะเป็น

ร่วม ค่าคาดหมาย โมเมนต์และฟังก์ชัน

ก่อก าเนิดโมเมนต์ของตัวแปรสุ่มแบบไม่

ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การแจกแจงความ

น่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและ

ต่อเนื่อง ทฤษฎีบทเชบีเชฟ ทฤษฎีขีดจ ากัด

ส่วนกลางและสถิตอิันดับ  

      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 

คงเดมิ 

247322 การวิเคราะห์การถดถอย           3(2-2-5) 

Regression Analysis 

     แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์

การถดถอย การวิเคราะห์การถดถอยและ

สหสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงเดียวและเชิงเส้น

พหุคูณ ตัวแปรหุ่น การเลือกตัวแบบ การ

ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ การ

247324 การวิเคราะห์การถดถอย          3(2-2-5) 

Regression Analysis 

     แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์การ

ถดถอย การวิ เคราะห์การถดถอยและ

สหสัมพันธ์ เชิงเส้นเชิงเดียวและเชิงเส้น

พหุคูณ ตัวแปรหุ่น การเลือกตัวแบบ การ

ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ การ

ปรับรหัสรายวิชา 
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การถดถอยไม่เชิงเส้น การวิเคราะห์การ

ถดถอยแบบอื่น ๆ และการใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปทางสถิติ 

    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 

การถดถอยไม่เชิงเส้น การวิเคราะห์การ

ถดถอยแบบอื่น ๆ และการใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปทางสถิติ 

    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 

 

247342 การเสี่ยงและการประกันภัยเบือ้งต้น 

3(2-2-5)  

Introduction to Risk and Insurance  

     แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงภัย และการ

จัดการ    ความเสี่ยงภัย ความรู้พื้นฐาน

เกี่ยวกับการประกันภัย    หลักส าคัญของ

การประกันภัย เบีย้ประกัน และปัจจัยที่ใชใ้น

การค านวณเบี้ยประกัน หลักกฎหมายขั้น

พื้นฐานของสัญญาประกันภัย ความรู้

เกี่ยวกับการประกันชีวิต ขั้นพื้นฐาน การ

เลือกและการจัดการประเภทของภัย 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 

247341 การเสี่ยงและการประกันภัยเบือ้งต้น 

3(2-2-5) 

Introduction to Risk and Insurance 

แ น วคิ ด เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม เ สี่ ย ง ภั ย  แ ล ะ 

การจัดการ ความเสี่ยงภัย ความรู้พื้นฐาน

เกี่ยวกับการประกันภัย    หลักส าคัญของ

การประกันภัย เบี้ยประกัน และปัจจัยที่ใช้ใน

การค านวณเบี้ยประกัน หลักกฎหมายขั้น

พื้ นฐานของสัญญาประกันภัย  ความ รู้

เกี่ยวกับการประกันชีวิต ขั้นพื้นฐาน การ

เลือกและการจัดการประเภทของภัย 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 

ปรับรหัสรายวิชา 

และรายวิชาใหม ่

247361 การวางแผนการทดลอง 1         3(2-2-5) 

Design of Experiments I 

     แนวความคิดเกี่ยวกับแผนการทดลอง 

แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนการ

ทดลองแบบบล็อกสุ่ม แผนการทดลองแบบ

ละติ นสแคว ร์  แ ผนการทดลอง แบบ

แฟคทอเรียล ข้อมูลสูญหาย การวิเคราะห์

ความแปรปรวนร่วม และการใช้โปแกรม

ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลผล 

    Concept of experimental designs, 

completely randomized designs, 

randomized complete block designs, Latin 

squares designs, Factorial experiments, 

247361 การวางแผนการทดลอง            3(2-2-5) 

Design of Experiments 

     แนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนการ

ทดลอง แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 

แผนการทดลองแบบบล็อกสุ่ม แผนการทดลอง

แบบจั ตุ รั สละติ น แผนการทดลองแบบ

แฟคทอเรียล การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 

การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

     Concept of experimental designs, 

completely randomized designs, 

randomized complete block designs, latin 

squares designs, factorial designs, analysis 

ปรับชื่อรายวิชาและ

ค าอธิบายรายวิชา 
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missing data, analysis of covariance and 

the use of statistical package program to 

analyze and interpret the data 

 

of covariance, use of statistical package 

program. 

247451 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง             3(2-2-5) 

Sampling Techniques 

ขั้นตอนในการส ารวจด้วยตัวอย่าง การสุ่ม

ตัวอย่างแบบง่าย การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง

ชั้น การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ การสุ่ม

ตัวอย่างแบบกลุ่มชั้นเดียวและหลายชั้น   

การประมาณค่ายอดรวมและค่าเฉลี่ยโดยใช้

อัตราส่วนและการถดถอย การประมาณค่า

สัดส่วนและอัตราส่วน  วิธีการก าหนดขนาด

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 

247351 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง              3(2-2-5) 

Sampling Techniques        

ขั้นตอนในการส ารวจด้วยตัวอย่าง การสุ่ม

ตัวอย่างแบบง่าย การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง

ชั้น การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ การสุ่ม

ตัวอย่างแบบกลุ่มชั้นเดียวและหลายชั้น   

การประมาณค่ายอดรวมและค่าเฉลี่ยโดยใช้

อัตราส่วนและการถดถอย การประมาณค่า

สัดส่วนและอัตราส่วน  วิธีการก าหนดขนาด

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       

ปรับรหัสรายวิชา 

247371 การวิจัยด าเนินการ 1              3(2-2-5) 

Operational research I  

      การวิจัยด าเนินการ ก าหนดการเชิงเส้น

และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของก าหนดการ

เชิงเส้น การหาผลเฉลย เชิงกราฟและวิธีซิม

เพล็กซ์ ปัญหาภาวะคู่กันและการวิเคราะห์

ความไว ปัญหาการขนส่ง  ปัญหาการ

มอบหมายงาน การวิเคราะห์ข่ายงาน การ

วางแผนและควบคุมโครงการโดยเพิร์ตและ

ซีพีเอ็ม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีเกม

และทฤษฎีแถวคอย โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ

แก้ปัญหาทางการวิจัยด าเนินการ 

     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 

247271 

  

การวิจัยด าเนินการ               3(2-2-5) 

Operational research   

      ก า ร วิ จั ย ด า เ นิ น ก า ร 

ก า ห น ดก า ร เ ชิ ง เ ส้ น แ ล ะ ตั ว แ บบ เ ชิ ง

คณิตศาสตร์ของก าหนดการเชิงเส้น การหา

ผลเฉลย เชิงกราฟและวิธีซิมเพล็กซ์ ปัญหา

ภาวะคู่กันและการวิเคราะห์ความไว ปัญหา

การขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน การ

วิเคราะห์ข่ายงาน การวางแผนและควบคุม

โครงการโดยเพิ ร์ตและซีพี เอ็ม ความรู้

เบื้องต้น เกี่ ยวกับทฤษฎี เกมและทฤษฎี

แถวคอย โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อแก้ปัญหา

ทางการวิจัยด าเนินการ 

     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, 

ปรับรหัสรายวิชา 
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control, introduction to game theory and 

queuing theory, package software for 

solving operations research problems 

PERT and CPM project planning and control, 

introduction to game theory and queuing 

theory, package software for solving 

operations research problems 

247381 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ      3(2-2-5) 

Statistical Package Program 

การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ

วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การประมาณค่า 

การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความ

แปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และ

การวิเคราะห์การถดถอย  

     Application of statistical package 

program to preliminary data analysis, 

estimation, hypothesis testing, analysis of 

variances, correlation analysis and 

regression analysis 

247381 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ      3(2-2-5) 

Statistical Package Program 

การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ

วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การประมาณค่า 

การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความ

แปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการ

วิเคราะห์การถดถอย  

     Application of statistical package 

program to preliminary data analysis, 

estimation, hypothesis testing, analysis of 

variances, correlation analysis and 

regression analysis 

คงเดมิ 

 

 

247325 ระเบียบวิธีวิจัย                       3(2-2-5) 

Research Methodology 

     ระเบียบวิธีการวิจัย ประเภทของการ

วิจัยและกระบวนการท าวิจัย การก าหนด

ปัญหาของการวิจัย ทบทวนเอกสารและ

วรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง การสร้าง กรอบ

แนวคิดและออกแบบการวิจัย การเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย การสรา้งเคร่ืองมือใน

การวิจัย การเก็บ รวบรวมข้อมูล การ

ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน

ร า ย ง า นกา ร วิ จั ย  แ ล ะ ก า รน า เ สนอ

ผลการวิจัย 

        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 

247325 ระเบียบวิธีวิจัย                       3(2-2-5) 

Research Methodology 

     ระเบียบวิธีการวิจัย ประเภทของการวิจัย

และกระบวนการท าวิจัย การก าหนดปัญหา

ของการวิจัย ทบทวนเอกสารและวรรณกรรม

ที่ เกี่ยวข้อง การสร้าง กรอบแนวคิดและ

ออกแบบการวิจั ย  ก าร เ ขี ยนข้ อ เสนอ

โครงการวิจัย การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 

การเก็บ รวบรวมข้อมูล การประมวลผลและ

วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย 

และการน าเสนอผลการวิจัย 

    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 

คงเดมิ 

247341 สถิตสิ าหรับการควบคุมคุณภาพ 3(2-2-5) 

Statistics for Quality Control 

การควบคุมคุณภาพ ทฤษฎีความน่าจะเป็น

ที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุม 

แผนการเลือกตัวอย่าง ความสามารถของ

247441 สถิตสิ าหรับการควบคุมคุณภาพ   3(2-2-5) 

Statistics for Quality Control 

การควบคุมคุณภาพ ทฤษฎีความน่าจะเป็นที่

ใช้ในการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุม 

แผนการเลือกตัวอย่าง ความสามารถของ

ปรับรหัสรายวิชา 
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กระบวนการผลิตเพื่อการยอมรับ แผนการ

ยอม รับผลิ ตภัณฑ์  แ ผนการยอม รั บ

ผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดทาคุชิ และแบบอื่น ๆ 

ที่น่าสนใจ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ

วิเคราะห์และแปลผล 

      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 

กระบวนการผลิตเพื่อการยอมรับ แผนการ

ย อ ม รั บ ผ ลิ ต ภั ณฑ์  แ ผ น ก า ร ย อม รั บ

ผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดทาคุชิ และแบบอื่น ๆ 

ที่น่าสนใจ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ

วิเคราะห์และแปลผล 

    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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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 

  

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) - - - 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) - - - 

005171 ชีวติและสขุภาพ 3(3-0-6) - - - 

- - - 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 

- - - 004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 

- - - 242104 เคมี 1 4(3-3-8) 

244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) - - - 

 รวม 17 หน่วยกิต  รวม 17 หน่วยกิต 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) - - - 

005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) - - - 

005173 ทักษะชีวติ 2(1-2-3) - - - 

- - - 001101 การใชภ้าษาไทย  3(2-2-5) 

- - - 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

- - - 003202 การจดัการสขุภาพและสิง่แวดล้อม 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 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

- - - 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 

- - - 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

- - - 004201 บุคลกิภาพและการแสดงออกในสงัคม 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 ชีววทิยา 1 4(3-3-8) 243101 ชีววทิยา 1 4(3-3-8) 

*00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) - - - 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 20 หน่วยกิต 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 

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 พะเยาศกึษา 3(3-0-6) - - - 

241222 การวิเคราะห์เชงิคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 241222 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 

241113 ทฤษฎีจ านวน 3(2-2-5) - - - 

241224 พีชคณิตนามธรรม 1 3(2-2-5) 241221 พีชคณิตนามธรรม 1 3(2-2-5) 

241225 สมการเชิงอนุพันธ์สามญั 3(2-2-5) - - - 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) - - - 

   247221 สถิตวิิเคราะห ์ 3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพยีง 1 รายวชิา 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

241321 พีชคณิตเชิงเส้น 1    3(2-2-5) 241324 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(2-2-5) 

241322 ตัวแปรเชิงซ้อนเบือ้งต้น 3(2-2-5) 241323 ตัวแปรเชิงซ้อนเบือ้งต้น 3(2-2-5) 

241323 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 1 3(2-2-5) - - - 

- - - 241326 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(2-2-5) 

247221 สถิตวิิเคราะห์  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 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 

ชั้นปีที่ 3 

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 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 4 

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 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 4 

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 สหกิจศกึษา 6(0-18-9) *241443 สหกิจศกึษา 6(0-18-9) 

 รวม 6 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต 

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพยีง 1 รายวชิา หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวชิา 
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก  จ 

ประวัตแิละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ข าพึ่งสน 

Assistant Professor Kannika Khompurngson, Ph.D 

 

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณกิาร์ ข าพึ่งสน 

รหัสประจ าตัวประชาชน 31019007XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1792  

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2545 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2547 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2553 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานวิชาการ  

K. Khompurngson and B. Navaprateep. (2015). Hypercircle inequality for partially-corrupted 

data. Annals of Functional Analysis, 6, 95-108. 

K. Khompurngson, B. Novaprateep, and Y. Lenbury. (2013). Some remarks on hypercircle 

inequality for inaccurate data and its application.  International.  Journal of 

Mathematics and Computers in Simulation, 7. 

W. Ngamsaad and K. Khompurngson. (2013). Self-similar dynamics of bacterial chemotaxis. 

Physical Review E, 86,  062901. 
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W. Ngamsaad and K. Khompurngson. (2012). Self-similar solutions to a density-dependent 

reaction-diffusion model. Physical Review E, 85, 066120. 

K. Khompurngson, B. Novaprateep, and D. Poltem. (2012). Learning the value of a function 

from inaccurate data with different error tolerance of data error. International Journal 

of Mathematics and Computers in Simulation, 6(6), 513-520. 

K. Khompurngson, B. Novaprateep and Y. Lenbury. (2011). Learning the value of a function 

from inaccurate data. East-Weast Journal of Mathematics Special. 5, issue 1. 
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ประวัติ 

ดร.วาจาร ี วีระ 

Wajaree  Weera, Ph.D 

 

ชื่อ-สกุล ดร.วาจาร ี วีระ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35605003XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ - 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1792  

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2545 ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2550 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2558 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

 

ผลงานวิชาการ  

W. Weera and P. Niamsup. (2016). Novel delay-dependent exponential stability criteria for 

neutral-type neural networks with non-differentiable time-varying discrete and neutral 

delays. Neurocomputing, Vol. 173, 886-898. 

T. Bothmart and W. Weera. (2013). Guaranteed cost control for exponential synchronization 

of cellular neural networks  with mixed time-varying delays via hybrid feedback control. 

Abstract and Apply Analysis, Vol. 2013, Article ID 175796, 12 pages. 
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W. Weera and P. Niamsup. (2012). Exponential Stabilization of Neutral-Type Neural Net-

works with Interval Non-differentiable and Distributed Time-Varying Delays. Abstract 

and Applied Analysis, Vol. 2012, Article ID 101426, 21 pages. 

W. Weera and P. Niamsup. (2012). Robust stability of a class of uncertain Lur' e systems of 

neutral type. Abstract and Applied Analysis, Vol. 2012, Article ID 961382, 18 pages. 

W. Weera and P. Niamsup. (2012). Exponential Stabilization of Neutral-Type Neural Networks 

with Interval Nondifferentiable and Distributed Time-Varying Delays. Abstract and 

Applied Analysis, Vol. 2012, Article ID 101426, 21 pages. 
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ประวัติ 

ดร.วัชรภรณ์  ช่อล าเจยีก 

Watcharaporn  Cholamjiak, Ph.D 

 

ชื่อ-สกุล ดร.วัชรภรณ์  ช่อล าเจยีก 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35605002XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ - 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1792  

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2547 ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2554 ปริญญาวทิยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

 

ผลงานวิชาการ  

W.  Cholamjiak.  (2016)  Shrinking projection methods for a split equilibrium problem and a 

nonspreading-type multivalued mapping. J. Nonlinear Sci., Inpress. 

P. Cholamjiak, W. Cholamjiak, and S. Suantai. (2015). A modified regularization method for 

finding zeros of monotone operators in Hilbert spaces.  Journal of Inequalities and 

Applications,  2015:220 DOI 10.1186/s13660-015-0739-8. 

W. Cholamjiak , P. Cholamjiak, and S. Suantai. (2015). Convergence of iterative schemes 

for solving fixed point problems for multi- valued nonself mappings and equilibrium 

problems. J. Nonlinear Sci. Appl., 8, 1245–1256. 
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P. Cholamjiak, W. Cholamjiak, and S. Suantai. (2014). Viscosity Approximation methods for 

Nonexpansive Multi-valued nonself Mappings and Equilibrium Problems. Demonstratio 

Mathematica, 47, 382-395.  

P.  Cholamjiak, W.  Cholamjiak, and S.  Suantai.  (2013) .  A Hybrid Method for a Countable 

Family of Lipschitz Generalized Asymptotically Quasi- nonexpansive Mappings and an 

Equilibrium. Commun. Korean Math. Soc., 28, 335-351. 

S. Suantai, W. Cholamjiak, and P. Cholamjiak. (2012). A hybrid method for a finite family of 

quasi-nonexpansive and Lipschitz multi-valued mappings. Dynamics of Continuous. 

Discrete and Impulsive Systems Series A:  Mathematical Analysis, 18, 357-

369. 

S. Suantai, W. Cholamjiak, and P. Cholamjiak. (2013). Strong convergence theorems of a 

finite family of quasi-nonexpansive and Lipschitz multi-valued mappings. Afrika 

Mathmatika, DOI 10.1007/s13370-013-0210-2.  

P.  Cholamjiak, W.  Cholamjiak, and S.  Suantai.  (2012) .  An implicit iteration process for a 

finite family of multi- valued mappings in Banach spaces.  Applied Mathematics 

Letters, 11, 1656-1660.  
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ประวัติ 

ดร.เอื้อมพร วิทยารัฐ 

Uamporn  Witthayarat, Ph.D 

 

ชื่อ-สกุล ดร.เอื้อมพร  วิทยารัฐ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35201009XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ - 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1792  

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2544 ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2550 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2556 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  กรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานวิชาการ  

U. Witthayarat, K. Wattanawitoon, and P. Kumam. (2016). Iterative scheme for system of 

equilibrium problems and bregman asymptotically quasi- nonexpansive mappings in 

Banach spaces. Journal of Information and Optimization Sciences, Vol. 37, Issue 
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