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รายละเอียดของหลกัสตูร 
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชา คณิตศาสตร ์
       หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ 2554 

 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา :     มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา :  คณะวทิยาศาสตร ์ ภาควชิาคณติศาสตร ์

 

หมวดท่ี 1. ข้อมลูทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือหลกัสตูร 
ภาษาไทย  :  หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาคณิตศาสตร ์
ภาษาองักฤษ  : Bachelor of Science  Program in Mathematics 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  : ชือ่เตม็  วทิยาศาสตรบณัฑติ (คณติศาสตร)์ 
     ชือ่ยอ่  วท.บ. (คณติศาสตร)์ 
ภาษาองักฤษ  : ชือ่เตม็  Bachelor of Science (Mathematics) 

ชือ่ยอ่  B.S. (Mathematics) 
3. วิชาเอก   คณติศาสตร ์  
4. จาํนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูร 

จาํนวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูรแผนปกต ิไมน้่อยกวา่  131   หน่วยกติ และหลกัสตูรแผนกา้วหน้า 
ไมน้่อยกวา่ 131 หน่วยกติ 
5. รปูแบบของหลกัสตูร 
 5.1 รปูแบบ  

เป็นหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี หลกัสตูร 4 ปี   
 5.2 ภาษาท่ีใช้  

 ภาษาไทย  
 5.3 การรบัเข้าศึกษา  

รบันกัศกึษาไทยและนกัศกึษาต่างชาตทิีส่ามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งด ี
5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน  

 เป็นหลกัสตูรเฉพาะของสถาบนัฯ ทีจ่ดัการเรยีนการสอนโดยตรง 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผูส้าํเรจ็การศึกษา  

ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 
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6. สถานภาพของหลกัสตูรและการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสตูร 
 มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ภาคการศกึษาที ่ 1  ปีการศกึษา  2554  
 สภาวชิาการใหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูร ในการประชุมครัง้ที ่7/2554  เมือ่วนัที ่8 เดอืน กรกฎาคม  
      พ.ศ. 2554 
 สภามหาวทิยาลยัอนุมตัหิลกัสตูร ในการประชุมครัง้ที ่8/2554 เมือ่วนัที ่20 เดอืน สงิหาคม พ.ศ. 2554 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 
หลกัสตูรมคีวามพรอ้มในการเผยแพรคุ่ณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษา

แหง่ชาต ิในปีการศกึษา  2556 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัสาํเรจ็การศึกษา (สมัพนัธก์บัสาขาวิชา)  
 คร ูอาจารยส์าขาวชิาคณติศาสตร ์
 นกัวจิยั 
 นกัวเิคราะหแ์ละวางแผนพฒันาระบบงาน 
 โปรแกรมเมอร ์
 ผูป้ระกอบการ 

9. ช่ือ ตาํแหน่ง และคณุวฒิุการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร  
 

ช่ือ-สกลุ 
(ระบตุาํแหน่งวิชาการ) 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ (สาขาวิชา), 
ปีท่ีสาํเรจ็การศึกษา 

เลขประจาํตวัประชาชน 

1. อ.ดร.กญัญตุา ภู่ชนิาพนัธุ ์ วท.บ. (คณติศาสตร)์,  ม.เชยีงใหม,่ 2542 
วท.ม. (คณติศาสตรป์ระยุกต)์,  ม.เชยีงใหม,่  2544 
Ph.D. in Mathematics, Suranaree University of 
Technology, 2008 

3-6302-00056-04-1 

2. ผศ.ดร.มรกต เกบ็เจรญิ วท.บ. (คณติศาสตร)์,  ม.เชยีงใหม,่ 2538 
Ph.D. (Mathematics & Computer Science)   
Colorado School of Mines, USA , 2003 

3-5101-00424-00-7 

 
10. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 

ภาควชิาคณติศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจาํเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสตูร  
11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ   

สถานการณ์หรอืการพฒันาทางเศรษฐกจิ ทีจ่าํเป็นตอ้งนํามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสตูรขึน้อยูก่บั
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่11 (พ.ศ.2555 – 2559) ทีก่ล่าวถงึเป้าหมายในการเพิม่         
ขดีความสามารถในด้านการผลิตให้มากขึ้น ดงันัน้จึงจําเป็นต้องมกีารพฒันาคน ทัง้การพฒันาทกัษะชีวิต 
ความรูพ้ ืน้ฐาน และทกัษะกาํลงัแรงงานในโลกการทาํงานและการแขง่ขนัอยา่งมคีุณภาพและสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการทางเศรษฐกจิและสงัคม ควบคูไ่ปกบัการพฒันาทางดา้นจติใจ นอกจากน้ีแผนพฒันาดงักลา่วยงักลา่วถงึ
การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยอียา่งกา้วกระโดด รวมถงึความกา้วหน้าอยา่งรวดเรว็ของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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เทคโนโลยชีวีภาพ เทคโนโลยวีสัดุและนาโนเทคโนโลย ี ก่อใหเ้กดิทัง้การเปลีย่นแปลง โอกาสและภยัคุกคาม 
ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม ดงันัน้จงึจาํเป็นตอ้งเตรยีมพรอ้มใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยดีงักล่าว 
โดยจะตอ้งมกีารบรหิารจดัการองคค์วามรูอ้ย่างเป็นระบบ       ทัง้การพฒันาหรอืสรา้งองคค์วามรูท้ีด่าํเนินไป
บนพืน้ฐานของความเป็นวทิยาศาสตร ์รูจ้กัใชก้ระบวนการคดิและการใชเ้หตุและผล เพื่อสรา้งสรรค์สงัคมแห่ง
การเรยีนรูท้ีพ่ ึง่พาตนเองโดยใชห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง     รวมถงึการประยุกต์เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
มาผสมผสานรว่มกบัจุดแขง็ในสงัคมไทย ซึง่จะนําไปสูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนืของประเทศต่อไป 

11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม  
สถานการณ์หรอืการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรมทีพ่จิารณาในการวางแผนหลกัสตูรนัน้ ไดค้าํนึงถงึ 

ผลของการพฒันาเทคโนโลยใีนดา้นต่างๆ  ทีม่ต่ีอสงัคมและวฒันธรรม  ซึ่งก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงวถิชีวีติ
และวฒันธรรมของคนในสงัคม  ดงันัน้จงึจําเป็นตอ้งพฒันานักคณิตศาสตร์   ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในวถิชีวีติ
และการพฒันาของสงัคมที่มคีวามจําเป็นต้องใช้เทคโนโลย ีซึ่งมคีณิตศาสตร์เป็นพื้นฐาน เช่น เทคโนโลยี
สารสนเทศและอื่นๆ เพื่อการมสี่วนร่วมในการชี้นําและขบัเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้ให้เป็นไปในรูปแบบที่
สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัวถิชีวีติของสงัคมไทย 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของ

สถาบนั  

12.1 การพฒันาหลกัสตูร  

 เน่ืองจากมผีลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกต่อการพฒันาหลกัสตูร  จงึจาํเป็นตอ้งพฒันาหลกัสตูร
ในเชงิรุกทีม่ศีกัยภาพและสามารถปรบัเปลีย่นไดต้ามการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยใีนดา้นต่างๆ และรองรบั
การแขง่ขนัทางวชิาการทัง้ในและต่างประเทศ โดยการผลตินกัคณติศาสตรท์ีม่ศีกัยภาพสงูในการพฒันาวชิาการ
เฉพาะทางของตนเอง ใหเ้ขา้กบัลกัษณะงานทัง้ทางดา้นวชิาการและวชิาชพีทีห่ลากหลาย สอดคลอ้งกบั
วฒันธรรมองคก์ร รวมถงึมคีวามเขา้ใจในผลกระทบของเทคโนโลยต่ีอสงัคม มคีุณธรรม จรยิธรรม และสาํนึก
รบัผดิชอบต่อสงัคมซึง่เป็นไปตามนโยบายและวสิยัทศัน์ของคณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ ทีมุ่ง่เน้น
ผลติบณัฑติทีม่ที ัง้คุณลกัษณะทางวชิาการ ทางสงัคมและบุคลกิภาพ รวมทัง้ทางคุณธรรมและจรยิธรรม 

12.2 ความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั  

 การวางแผนหลกัสตูรจะตอ้งคาํนึงถงึความเขม้แขง็ดา้นวชิาการ ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก 
ทศิทางของการพฒันาทางเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรมของประเทศและทอ้งถิน่ ซึง่เป็นไปตามพนัธกจิของ
คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ ทีมุ่ง่เน้นความเป็นเลศิทางวชิาการ และคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
ผลติบณัฑติทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศชาต ิ ทีม่ที ัง้คุณลกัษณะทางวชิาการ สงัคม 
บุคลกิภาพ คณุธรรม และจรยิธรรม การพฒันาหลกัสตูรจงึตอ้งเน้นการพฒันาคนทัง้ทางดา้นทกัษะดา้นวชิาชพี 
การทาํงานและความคดิสรา้งสรรค ์ ทีป่ระกอบดว้ยคุณธรรมและจรยิธรรม โดยคาํนึงถงึผลกระทบในดา้นต่างๆ 
ของการใชแ้ละการพฒันาเทคโนโลยทีีม่ต่ีอสงัคมและวฒันธรรมไทย 
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13 ความสมัพนัธก์บัหลกัสตูรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั  
13.1 กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลกัสตูรน้ีท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลกัสตูรอ่ืน  

  กระบวนวชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป หมวดวชิาเฉพาะ และหมวดวชิาเลอืกเสร ี
13.2 กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลกัสตูรท่ีเปิดสอนและสามารถให้ภาควิชา/หลกัสตูรอ่ืนมาเรียน 
    เป็น  

  วชิาศกึษาทัว่ไป วชิาเฉพาะ และ วชิาเลอืก 
13.3 การบริหารจดัการ  

  การบรหิารจดัการเป็นแบบสหวทิยาการ (Interdisciplinary) โดยมเีป้าหมาย วตัถุประสงคเ์ป็นไป
ตามคาํอธบิายลกัษณะกระบวนวชิาใน มคอ.3 
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1หมวดท่ี 2. ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 

 
1. ปรชัญา ความสาํคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

1.1 ปรชัญา  
  คณติศาสตรเ์ป็นศาสตรส์าํคญั ทีว่า่ดว้ยการศกึษาระบบ และความสมัพนัธใ์นระบบ สามารถเชือ่มโยง 

และสมัพนัธก์บัขอ้มลูทีม่อียูใ่นธรรมชาต ิเพือ่นําไปอธบิาย และทาํนายปรากฏการณ์ต่างๆ อยา่งเหมาะสม  
นกัคณติศาสตรท์ีด่จีะตอ้งมคีวามคดิวเิคราะห ์ จาํแนกความสมัพนัธแ์ละเปรยีบเทยีบขอ้มลูไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล     
ซึง่เป็นหลกัการทีส่าํคญัในการบรูณาการกบัสรรพวทิยาการใหเ้กดิประโยชน์      และควบคุมเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้ง 
บางประการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ   

1.2 วตัถปุระสงค ์ 
1. เพือ่ผลติบณัฑติทีม่คีวามรูแ้ละทกัษะในวชิาคณติศาสตรแ์ละสามารถนําไปประยกุตไ์ด ้รวมทัง้ 

สามารถคดิอยา่งเป็นระบบและสมเหตุสมผล 
2. เพือ่ผลติบณัฑติทีม่คีวามใฝรู่ ้ ทนัต่อเหตุการณ์ปจัจุบนัและสามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งม ี
     ประสทิธภิาพ  มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
3.   เพือ่ผลติบณัฑติทีม่คีวามสามารถในการสือ่สาร และถ่ายทอดไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

           4.   เพือ่ผลติบณัฑติทีม่คีุณธรรม จรยิธรรม และสาํนึกรบัผดิชอบต่อสงัคม 
 
2.   แผนพฒันาปรบัปรงุ 

แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยทุธ ์ หลกัฐาน/ตวับง่ช้ี 

มกีารปรบัปรุงหลกัสตูรทุก 5 ปี 
โดยพจิารณาจาก KPI ทีอ่ยูใ่นการ
ประเมนิคุณภาพการศกึษาที่
เกีย่วขอ้งกบัหลกัสตูร 

รวบรวมตดิตามผลการประเมนิ QA 
ของหลกัสตูรรวมทุก 5 ปี ในดา้น
ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ  
และภาวะการไดง้านของบณัฑติ   

 รอ้ยละของบณัฑติระดบัปรญิญาตรี
ทีไ่ดง้านทาํและการประกอบอาชพี
อสิระภายใน  1 ปี 

 รอ้ยละของบณัฑติระดบัปรญิญาตรี
ทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเริม่ตน้เป็นไปตาม
เกณฑ ์

 ระดบัความพงึพอใจของนายจา้ง 
ผูป้ระกอบการ และผูใ้ชบ้ณัฑติ 
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5หมวดท่ี 3. ระบบการจดัการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 

1. ระบบการจดัการศึกษา  
1.1 ระบบ  

ระบบทวภิาค โดยแบง่ปีการศกึษาออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกต ิซึง่เป็นภาคการศกึษา 
บงัคบั มรีะยะเวลาการศกึษาภาคการศกึษาละไมน้่อยกวา่ 15 สปัดาห ์

1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน  
  ไมม่ ี

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
   ไมม่ ี
2. การดาํเนินการหลกัสตูร  

2.1 วนั-เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 
 ภาคการศกึษาที ่1 ตัง้แต่เดอืนมถุินายน ถงึ ตุลาคม 
 ภาคการศกึษาที ่2 ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน ถงึ มนีาคม 
  ในเวลาราชการ 

2.2 คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา  
 สาํเรจ็การศกึษาชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเทา่ และมคีุณสมบตัอิื่นทีเ่ป็นไปตามขอ้บงัคบั

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่วา่ดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2553 
          -  สาํเรจ็การศกึษาในแผนการเรยีนของวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
          -  เกณฑก์ารรบันกัศกึษาแผนกา้วหน้า  ตอ้งเป็นนกัศกึษาสาขาวชิาเอกคณิตศาสตรท์ีเ่รยีนกระบวนวชิาใน
หมวดศกึษาทัว่ไปและหมวดวชิาแกนครบถว้นตามแผนการศกึษาของแผนปกตใินชัน้ปีที ่1 และชัน้ปีที ่2 และมรีะดบั
แตม้คะแนนเฉลีย่สะสมขัน้ตํ่า 3.25  (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
          - เกณฑก์ารรบันกัศกึษาผูไ้ดร้บัปรญิญาตรเีพือ่ปรญิญาทีส่องของมหาวทิยาลยั   
            (1) แผนปกต ิตอ้งเป็นผูท้ีส่าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรทีางดา้นวทิยาศาสตร ์หรอืวศิวกรรมศาสตรท์ีม่ ี
พืน้ฐานคณิตศาสตรเ์พยีงพอ 
            (2) แผนกา้วหน้า ตอ้งเป็นผูท้ีส่าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรทีางดา้นวทิยาศาสตร ์หรอืวศิวกรรมศาสตรท์ีม่ ี
พืน้ฐานคณิตศาสตรเ์พยีงพอ และไดร้บัเกยีรตนิิยม 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 นกัศกึษามคีวามรูด้า้นภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร ์และวทิยาศาสตรไ์มเ่พยีงพอ นกัศกึษา 
ไมป่ระสงคจ์ะเรยีนในสาขาวชิาทีส่อบคดัเลอืกได ้

2.4 กลยทุธใ์นการดาํเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจาํกดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
จดัสอนเสรมิเตรยีมความรูพ้ืน้ฐานก่อนการเรยีน จดัการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม ่ แนะนําการวาง เป้าหมาย

ชวีติ เทคนิคการเรยีนในมหาวทิยาลยัและการแบง่เวลา จดัใหม้รีะบบอาจารยท์ีป่รกึษาเพือ่ทาํหน้าทีส่อดสอ่งดแูล  
ตกัเตอืน  ใหค้าํแนะนําแก่นกัศกึษา   และใหเ้น้นยํา้ในกรณีทีน่กัศกึษามปีญัหาดงักลา่วขา้งตน้ เป็นกรณีพเิศษ     จดั
กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งความสมัพนัธข์องนกัศกึษา        และการพฒันาคุณภาพ 
ทัง้ดา้นจรยิธรรม คุณธรรม และดา้นวชิาการของนกัศกึษา ไดแ้ก่ วนัแรกพบระหวา่งนกัศกึษากบัอาจารย ์ วนัพบ
ผูป้กครอง การตดิตามการเรยีนของนกัศกึษาจากอาจารยผ์ูส้อน  กจิกรรมสอนเสรมิ กจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ กจิกรรม
จติใสใจสะอาดสง่เสรมิปญัญาผา่นสมาธภิาวนา 
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2.5 แผนการรบันักศึกษาและผูส้าํเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี   
 

ปีการศึกษา 
2554 2555 2556 2557 2558 

จาํนวนนักศึกษา 
ปกติ ก้าว 

หน้า 
ปกติ ก้าว 

หน้า 
ปกติ ก้าว 

หน้า 
ปกติ ก้าว 

หน้า 
ปกติ ก้าว 

หน้า 
ชัน้ปีที ่1 50 10 50 10 50 10 50 10 50 10 
ชัน้ปีที ่2 - - 50 10 50 10 50 10 50 10 
ชัน้ปีที ่3 - - - - 50 10 50 10 50 10 
ชัน้ปีที ่4 - - - - -  50 10 50 10 
รวม 50 10 100 20 150 30 200 40 200 40 
คาดวา่จะสาํเรจ็การศกึษา - - - - - - 50 10 50 10 

 
2.6 งบประมาณตามแผน  
 1)  รายงานขอ้มลูงบประมาณภาพรวมระดบัคณะ 3 ปี โดยจาํแนกรายละเอยีดตามหวัขอ้การเสนอ

ตัง้งบประมาณ ของสาขาวชิาคณติศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

ปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

 
 

แผนงาน 
 แผน่ดนิ เงนิรายได ้ แผน่ดนิ เงนิรายได ้ แผน่ดนิ เงนิรายได ้

แผนงานบรหิารมหาวทิยาลยั     1,955,922      3,499,711      2,110,597      4,347,717      2,653,256     5,944,411 

แผนงานการเรยีนการสอน   44,950,881      7,952,342    44,645,843      8,975,728    50,126,754     9,883,718 

แผนงานสนบัสนุนวชิาการ        647,771         458,942         696,379         479,171         565,294        758,725 

แผนงานวจิยั     1,171,059         966,209      1,169,082         948,394      1,230,683     1,099,771 

แผนงานบรกิารวชิาการแก่สงัคม     6,125,411          65,843      3,888,236          78,266      2,222,120     3,010,861 

แผนงานการศาสนา 
ศลิปวฒันธรรมและสิง่แวดลอ้ม                -            25,938                 -           133,875                 -           104,779 

รวม   54,851,045    12,968,985    52,510,137    14,963,152    56,798,106    20,802,264  

รวมทัง้สิน้ 67,820,030 67,473,289 77,600,370 
  
 2)  คา่ใชจ้า่ยต่อหวันกัศกึษาสาขาวชิาคณติศาสตร ์ 269,260.29 บาท 
 
2.7 ระบบการศึกษา 

แบบชัน้เรยีน 
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต กระบวนวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั (ถ้ามี) 
1) กระบวนวชิาทีม่หาวทิยาลยัเชยีงใหมจ่ะพจิารณารบัโอน จะตอ้งเป็นกระบวนวชิาทีม่เีน้ือหาอยูใ่น

ระดบัเดยีวกนัหรอืมคีวามใกลเ้คยีงกบักระบวนวชิาทีก่าํหนดไวใ้นโครงสรา้งหลกัสตูรสาขาวชิา
ของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ หรอืเป็นกระบวนวชิาทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการเรยีนของนกัศกึษา และ
ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะทีเ่กีย่วขอ้ง 

2) มหาวทิยาลยัเชยีงใหมจ่ะพจิารณาโอนกระบวนวชิา จาํนวนหน่วยกติ ลาํดบัขัน้ของกระบวนวชิาที่
นักศกึษาเรยีนมาจากมหาวทิยาลยัอื่น  โดยความเหน็ชอบของคณะทีเ่กีย่วขอ้ง  ทัง้น้ี อาจตอ้งมี
การพจิารณาปรบัเขา้สู่ระบบลําดบัขัน้ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  ว่าด้วยการศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2553 ขอ้  9    

3. หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน  
3.1 หลกัสตูร  
3.1.1 จาํนวนหน่วยกิต  

หน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร  
-  แผนปกต ิ  ไมน้่อยกวา่ 131 หน่วยกติ  
-  แผนกา้วหน้า   ไมน้่อยกวา่ 131 หน่วยกติ 

3.1.2 โครงสร้างหลกัสตูร  
 แผนปกต ิ

(1) หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 
- กลุม่วชิาภาษาและการสือ่สาร 12 หน่วยกติ 
- กลุม่วชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์  9 หน่วยกติ 
- กลุม่วชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์  6 หน่วยกติ 
- กลุม่วชิาการเรยีนรูผ้า่นกจิกรรม  3 หน่วยกติ 

(2) หมวดวชิาเฉพาะ  ไมน้่อยกวา่ 95 หน่วยกติ 
- วชิาแกน 28 หน่วยกติ 
- วชิาเอก   ไมน้่อยกวา่ 52 หน่วยกติ 
 เอกบงัคบั 31  หน่วยกติ 
 เอกเลอืก  ไมน้่อยกวา่ 21 หน่วยกติ 

 - วชิาโท (ถา้ม)ี  ไมน้่อยกวา่ 15 หน่วยกติ 
 (ถา้ไมม่)ี ตอ้งเรยีนวชิาเอกเลอืกในระดบั 300-400 ไมน้่อยกวา่ 15  หน่วยกติ 
(3) หมวดวชิาเลอืกเสร ี ไมน้่อยกวา่     6 หน่วยกติ 

  
แผนกา้วหน้า 

(1) หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 
- กลุม่วชิาภาษาและการสือ่สาร 12 หน่วยกติ 
- กลุม่วชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์  9 หน่วยกติ 
- กลุม่วชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์  6 หน่วยกติ 
- กลุม่วชิาการเรยีนรูผ้า่นกจิกรรม  3 หน่วยกติ 
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(2) หมวดวชิาเฉพาะ  ไมน้่อยกวา่ 95 หน่วยกติ 
- วชิาแกน 28 หน่วยกติ 
- วชิาเอก   ไมน้่อยกวา่ 67 หน่วยกติ 
 เอกบงัคบั 38  หน่วยกติ 
 เอกเลอืก  ไมน้่อยกวา่ 29 หน่วยกติ 

 - วชิาโท ไมม่ ี
 (3) หมวดวชิาเลอืกเสร ี ไมน้่อยกวา่     6 หน่วยกติ 

 
3.1.3 กระบวนวิชา  

แผนปกติ 
(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป        30  หน่วยกิต 

1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร                        12  หน่วยกิต 
001101  การฟงัและการพดูภาษาองักฤษ    3(3-0-6) 
  (Listening and Speaking in English) 
001102 การอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษ    3(3-0-6) 
  (Reading and Writing in English) 
001201 การอ่านเชงิวเิคราะหแ์ละการเขยีนอยา่งมปีระสทิธผิล  3(3-0-6) 
  (Critical Reading and Effective Writing) 
001202 ภาษาองักฤษในบรบิททางอาชพี    3(3-0-6) 
  (English in Professional Contexts) 

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์    9  หน่วยกิต 
ใหเ้ลอืก 3 กระบวนวชิาจากกระบวนวชิาต่อไปน้ี     

 011269 ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง     3(3-0-6) 
   (Philosophy of Sufficiency Economy) 
 012173 ศาสนาเบือ้งตน้      3(3-0-6) 
   (Descriptive Study of Religion) 

013110 จติวทิยากบัชวีติประจาํวนั     3(3-0-6) 
  (Psychology and Daily Life) 

 050100 การใชภ้าษาไทย      3(3-0-6) 
   (Usage of the Thai Language) 
 050103 สงัคมและวฒันธรรมไทย     3(3-0-6) 
   (Thai Society and Culture) 
 057136 กฬีา สขุภาพ สมรรถภาพและการพฒันาคุณภาพชวีติ 3(1-6-0) 
   (Sport, Health, Fitness and Wellness Development) 

154104 การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม     3(3-0-6) 
   (Environmental Conservation) 
 176100 กฎหมายและโลกสมยัใหม ่    3(3-0-6) 
   (Law and Modern World) 
 702101 การเงนิในชวีติประจาํวนั     3(3-0-6) 
   (Finance for Daily Life) 
 703103 การเป็นผูป้ระกอบการและธุรกจิเบือ้งตน้   3(3-0-6) 
   (Introduction to Entrepreneurship and Business) 
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751100 เศรษฐศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั    3(3-0-6) 
   (Economics for Everyday Life) 
 851100 การสือ่สารเบือ้งตน้     3(3-0-6) 
   (Introduction to Communication) 
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์    6 หน่วยกิต 
 201110 คณติศาสตรบ์รูณาการ     3(2-2-5) 
   (Integrated Mathematical Sciences) 

201111 โลกแหง่วทิยาศาสตร ์     3(3-0-6) 
   (The World of Science)  

   1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้า่นกิจกรรม     3 หน่วยกิต  
 201191 การเรยีนรูผ้า่นกจิกรรม      2(0-6-0) 
   (Learning through Activities) 
    และเลอืกเรยีนอกี 1 หน่วยกติจากกระบวนวชิาต่อไปน้ี    
  057121 ฟุตบอลเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย 1(0-3-0) 
   (Football for Life and Exercise) 
  057122 วา่ยน้ําเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย 1(0-3-0) 
   (Swimming for Life and Exercise) 
 057123 วอลเลยบ์อลเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย  1(0-3-0) 
 (Volleyball for Life and Exercise) 
 057125 กจิกรรมเขา้จงัหวะเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย  1(0-3-0) 
  (Rhythmic Activities for Life and Exercise) 

 057126 บาสเกตบอลเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย 1(0-3-0) 
  (Basketball for Life and Exercise) 
 057127 แบดมนิตนัเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย   1(0-3-0) 
  (Badminton for Life and Exercise) 
 057128 เทนนิสเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย   1(0-3-0) 
  (Tennis for Life and Exercise) 

  057129 เทเบิล้เทนนิสเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย  1(0-3-0) 
   (Table Tennis for Life and Exercise) 
  057130 กอลฟ์เพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย 1(0-3-0) 

  (Golf for Life and Exercise) 
 201192    ดอยสเุทพศกึษา 1(0-3-0) 
  (Doi Suthep Study) 
 หรอืกระบวนวชิาการเรยีนรูผ้า่นกจิกรรมทีเ่ปิดสอนเพิม่เตมิในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่1 หน่วยกติ 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      ไมน้่อยกวา่   95 หน่วยกิต 
 2.1  วิชาแกน                 28 หน่วยกิต 
 202111  ชวีวทิยา 1      4(3-3-6) 
   (Biology 1) 
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 203111  เคม ี1         3(3-0-6) 
   (Chemistry 1) 
 203115  ปฏบิตักิารเคม ี1       1(0-3-0) 
   (Chemistry Laboratory 1) 
 204101  คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้     3(2-2-5) 
   (Introduction to Computer) 
 206111  แคลคลูสั 1      3(3-0-6) 
   (Calculus 1) 
 206112  แคลคลูสั 2      3(3-0-6) 
   (Calculus 2) 
 207117  ปฏบิตักิารฟิสกิส ์1     1(0-3-0) 
   (Physics Laboratory 1) 
 207187  ฟิสกิส ์1       3(3-0-6) 
   (Physics 1) 
 208263  สถติเิบือ้งตน้      3(3-0-6) 
   (Elementary Statistics) 
และเลอืกเรยีนอกี 4 หน่วยกติ จากกระบวนวชิาต่อไปน้ี     
 202112  ชวีวทิยา 2      4(3-3-6) 
   (Biology 2) 
หรอื 203113  เคม ี2       3(3-0-6) 
   (Chemistry 2) 
และ 203117  ปฏบิตักิารเคม ี2      1(0-3-0) 
   (Chemistry Laboratory 2) 
หรอื 207118  ปฏบิตักิารฟิสกิส ์2     1(0-3-0) 
   (Physics Laboratory 2) 
และ 207188  ฟิสกิส ์2       3(3-0-6) 
   (Physics 2) 

2.2 วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า    52 หน่วยกิต 
      ในจาํนวนหน่วยกติของวชิาเอกในขอ้ 2.2.1และ 2.2.2 จะตอ้งเป็นกระบวนวชิาระดบั 300 ขึน้ไป
ไมน้่อยกวา่ 36 หน่วยกติ และในจาํนวนน้ีตอ้งเป็นกระบวนวชิาระดบั 400 ไมน้่อยกวา่ 18 หน่วยกติ 
2.2.1  วิชาเอกบงัคบั         31 หน่วยกิต  
206211  แคลคลูสั 3      3(3-0-6) 
  (Calculus 3) 

 206217  แนวคดิหลกัมลูของคณติศาสตร ์     3(3-0-6) 
   (Fundamental Concepts of Mathematics)  
 206321  พชีคณตินามธรรมเบือ้งตน้    3(3-0-6) 
   (Introduction to Abstract Algebra) 
 206325   พชีคณติเชงิเสน้      3(3-0-6) 
   (Linear Algebra) 
 206331  แคลคลูสัขัน้สงู      3(3-0-6) 
   (Advanced Calculus) 
 206336        การวเิคราะหเ์ชงิจรงิ 1     3(3-0-6) 
   (Real Analysis 1) 
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206341  สมการเชงิอนุพนัธส์ามญั     3(3-0-6) 
   (Ordinary Differential Equations) 

206355  วธิเีชงิตวัเลข      3(3-0-6) 
   (Numerical Method) 

206390  สมัมนาทางคณติศาสตร ์     1(1-0-2) 
   (Seminar in Mathematics) 
 206437  ตวัแปรเชงิซอ้น      3(3-0-6) 
   (Complex Variables) 
 206499  การคน้ควา้อสิระ      3 หน่วยกติ 
   (Independent Study) 

2.2.2 วิชาเอกเลือก 
  ใหเ้ลอืกเรยีนไมน้่อยกวา่ 21 หน่วยกติ จากกระบวนวชิาต่อไปน้ี  
 2.2.2.1  กระบวนวชิาอื่นทีเ่ปิดสอนในภาควชิาคณติศาสตร ์ยกเวน้กระบวนวชิาทีเ่ปิดสอนใหเ้ฉพาะ 

สาขาวชิาอื่น  
2.2.2.2 นกัศกึษาซึง่วชิาโทไมใ่ชว่ชิาฟิสกิส ์สามารถนบักระบวนวชิาต่อไปน้ีเป็นวชิาเอกเลอืกได ้

 207306   ฟิสกิสย์คุใหม ่      3(3-0-6) 
   (Modern Physics) 
 207308   กลศาสตรค์ลาสสกิ     3(3-0-6) 
   (Classical Mechanics) 
 207401   กลศาสตรค์วอนตมั 1     3(3-0-6) 
   (Quantum Mechanics 1) 

2.2.2.3  นกัศกึษาซึง่วชิาโทไมใ่ชว่ชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์สามารถนบักระบวนวชิาต่อไปน้ีเป็น 
วชิาเอกเลอืกได ้    

 204452  ทฤษฎกีารคาํนวณ                    3(3-0-6) 
   (Theory of Computation) 
 204481  เทคนิคการเขยีนโปรแกรมเชงิคณติศาสตรเ์บือ้งตน้  3(3-0-6) 
   (Introduction to Mathematical Programming Technique) 
 204482  การจาํลองแบบปญัหาและแบบจาํลอง   3(3-0-6) 
   (Simulation and Modelling) 

2.2.2.4  นกัศกึษาซึง่วชิาโทไมใ่ชว่ชิาสถติ ิสามารถนบักระบวนวชิาต่อไปนี้เป็นวชิาเอกเลอืกได ้
 208321  สถติคิณติศาสตร ์1      3(3-0-6) 
   (Mathematical Statistics 1) 
 208322  สถติคิณติศาสตร ์2     3(3-0-6) 
   (Mathematical Statistics 2) 
 208380  หลกัเบือ้งตน้เกีย่วกบัการวจิยัดาํเนินงาน   3(3-0-6) 
   (Introduction to Operational Research) 

2.3 วิชาโท (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต  
   2.3.1  ถา้มวีชิาโท นกัศกึษาจะตอ้งเรยีนวชิาโทอยา่งน้อย 15 หน่วยกติ โดยเลอืกจากกลุม่ 
     กระบวนวชิาโทในสาขาวชิาอื่นทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่โดยความเหน็ชอบของ 
     อาจารยท์ีป่รกึษา    

 2.3.2  ถา้ไมม่วีชิาโท นกัศกึษาจะตอ้งเรยีนวชิาเอกเลอืกในระดบั 300-400 เพิม่จากขอ้ 2.2.2  
   อกีไมน้่อยกวา่ 15 หน่วยกติ   
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 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
เลอืกเรยีนไมน้่อยกวา่ 6 หน่วยกติ จากกระบวนวชิานอกสาขาวชิาเอกและวชิาโท  

 
แผนก้าวหน้า 

   (1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป        30  หน่วยกิต 
1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร                        12  หน่วยกิต 

001101  การฟงัและการพดูภาษาองักฤษ    3(3-0-6) 
  (Listening and Speaking in English) 
001102 การอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษ    3(3-0-6) 
  (Reading and Writing in English) 
001201 การอ่านเชงิวเิคราะหแ์ละการเขยีนอยา่งมปีระสทิธผิล  3(3-0-6) 
  (Critical Reading and Effective Writing) 
001202 ภาษาองักฤษในบรบิททางอาชพี    3(3-0-6) 
  (English in Professional Contexts) 

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์    9  หน่วยกิต 
ใหเ้ลอืก 3 กระบวนวชิาจากกระบวนวชิาต่อไปน้ี     

 011269 ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง     3(3-0-6) 
   (Philosophy of Sufficiency Economy) 
 012173 ศาสนาเบือ้งตน้      3(3-0-6) 
   (Descriptive Study of Religion) 

013110 จติวทิยากบัชวีติประจาํวนั     3(3-0-6) 
  (Psychology and Daily Life) 

 050100 การใชภ้าษาไทย      3(3-0-6) 
   (Usage of the Thai Language) 
 050103 สงัคมและวฒันธรรมไทย     3(3-0-6) 
   (Thai Society and Culture) 
 057136 กฬีา สขุภาพ สมรรถภาพและการพฒันาคุณภาพชวีติ 3(1-6-0) 
   (Sport, Health, Fitness and Wellness Development) 

154104 การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม     3(3-0-6) 
   (Environmental Conservation) 
 176100 กฎหมายและโลกสมยัใหม ่    3(3-0-6) 
   (Law and Modern World) 
 702101 การเงนิในชวีติประจาํวนั     3(3-0-6) 
   (Finance for Daily Life) 
 703103 การเป็นผูป้ระกอบการและธุรกจิเบือ้งตน้   3(3-0-6) 
   (Introduction to Entrepreneurship and Business) 

751100 เศรษฐศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั    3(3-0-6) 
   (Economics for Everyday Life) 
 851100 การสือ่สารเบือ้งตน้     3(3-0-6) 
   (Introduction to Communication) 
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์    6 หน่วยกิต 
 201110 คณติศาสตรบ์รูณาการ     3(2-2-5) 
   (Integrated Mathematical Sciences) 
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201111 โลกแหง่วทิยาศาสตร ์     3(3-0-6) 
   (The World of Science)  

  1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้า่นกิจกรรม     3 หน่วยกิต  
 201191 การเรยีนรูผ้า่นกจิกรรม      2(0-6-0) 
   (Learning through Activities) 
    และเลอืกเรยีนอกี 1 หน่วยกติจากจากกระบวนวชิาต่อไปน้ี    
  057121 ฟุตบอลเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย 1(0-3-0) 
   (Football for Life and Exercise) 
  057122 วา่ยน้ําเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย 1(0-3-0) 
   (Swimming for Life and Exercise) 
 057123 วอลเลยบ์อลเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย  1(0-3-0) 
 (Volleyball for Life and Exercise) 
 057125 กจิกรรมเขา้จงัหวะเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย  1(0-3-0) 
  (Rhythmic Activities for Life and Exercise) 

 057126 บาสเกตบอลเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย 1(0-3-0) 
  (Basketball for Life and Exercise) 
 057127 แบดมนิตนัเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย   1(0-3-0) 
  (Badminton for Life and Exercise) 
 057128 เทนนิสเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย   1(0-3-0) 
  (Tennis for Life and Exercise) 

  057129 เทเบิล้เทนนิสเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย  1(0-3-0) 
   (Table Tennis for Life and Exercise) 
  057130 กอลฟ์เพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย 1(0-3-0) 

  (Golf for Life and Exercise) 
 201192    ดอยสเุทพศกึษา 1(0-3-0) 
  (Doi Suthep Study) 
 หรอืกระบวนวชิาการเรยีนรูผ้า่นกจิกรรมทีเ่ปิดสอนเพิม่เตมิในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่1 หน่วยกติ 
 (2) หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า  95 หน่วยกิต 
 2.1  วิชาแกน                 28 หน่วยกิต 
 202111  ชวีวทิยา 1      4(3-3-6) 
   (Biology 1) 
 203111  เคม ี1         3(3-0-6) 
   (Chemistry 1) 
 203115  ปฏบิตักิารเคม ี1       1(0-3-0) 
   (Chemistry Laboratory 1) 
 204101  คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้     3(2-2-5) 
   (Introduction to Computer) 
 206111  แคลคลูสั 1      3(3-0-6) 
   (Calculus 1) 
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 206112  แคลคลูสั 2      3(3-0-6) 
   (Calculus 2) 
 207117  ปฏบิตักิารฟิสกิส ์1     1(0-3-0) 
   (Physics Laboratory 1) 
 207187  ฟิสกิส ์1       3(3-0-6) 
   (Physics 1) 
 208263  สถติเิบือ้งตน้      3(3-0-6) 
   (Elementary Statistics) 
และเลอืกเรยีนอกี 4 หน่วยกติ จากกระบวนวชิาต่อไปน้ี     
 202112  ชวีวทิยา 2      4(3-3-6) 
   (Biology 2) 
หรอื 203113  เคม ี2       3(3-0-6) 
   (Chemistry 2) 
และ 203117  ปฏบิตักิารเคม ี2      1(0-3-0) 
   (Chemistry Laboratory 2) 
หรอื 207118  ปฏบิตักิารฟิสกิส ์2     1(0-3-0) 
   (Physics Laboratory 2) 
และ 207188  ฟิสกิส ์2       3(3-0-6) 
   (Physics 2) 

2.2 วิชาเอก     ไม่น้อยกว่า   67 หน่วยกิต 
       ในจาํนวนหน่วยกติของวชิาเอกในขอ้ 2.2.1 และ 2.2.2 จะตอ้งเป็นกระบวนวชิาระดบั 300 
ขึน้ไปไมน้่อยกวา่  58  หน่วยกติ    และในจาํนวนน้ีตอ้งเป็นกระบวนวชิาระดบั  400  ขึน้ไป 
ไมน้่อยกวา่  28 หน่วยกติ 
2.2.1  วิชาเอกบงัคบั        38 หน่วยกิต 
206211  แคลคลูสั 3      3(3-0-6) 
  (Calculus 3) 

 206217  แนวคดิหลกัมลูของคณติศาสตร ์     3(3-0-6) 
   (Fundamental Concepts of Mathematics)  
 206325   พชีคณติเชงิเสน้      3(3-0-6) 
   (Linear Algebra) 
 206331  แคลคลูสัขัน้สงู      3(3-0-6) 
   (Advanced Calculus) 
 206341  สมการเชงิอนุพนัธส์ามญั     3(3-0-6) 
   (Ordinary Differential Equations) 
 206390  สมัมนาทางคณติศาสตร ์     1(1-0-2) 
   (Seminar in Mathematics) 

206413  ทอพอโลยสีาํหรบัแผนกา้วหน้า    4(4-0-8) 
  (Topology for Honors Plan) 

 206422  พชีคณตินามธรรมสาํหรบัแผนกา้วหน้า   4(4-0-8) 
   (Abstract Algebra for Honors Plan) 
 206433  การวเิคราะหเ์ชงิจรงิสาํหรบัแผนกา้วหน้า   4(4-0-8) 
   (Real Analysis for Honors Plan) 
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206437  ตวัแปรเชงิซอ้น      3(3-0-6) 
   (Complex Variables) 

206458 วธิเีชงิตวัเลขสาํหรบัแผนกา้วหน้า    4(4-0-8) 
   (Numerical Method for Honors Plan) 
 206499  การคน้ควา้อสิระ      3(3-0-6) 
   (Independent Study) 
  
 

2.2.2 วิชาเอกเลือก 
 ใหเ้ลอืกเรยีนไมน้่อยกวา่ 29 หน่วยกติ จากกระบวนวชิาต่อไปน้ี 

2.2.2.1   กระบวนวชิาอื่นในระดบัปรญิญาตรทีีเ่ปิดสอนในภาควชิาคณิตศาสตร ์ยกเวน้กระบวนวชิาที ่
  เปิดสอนใหเ้ฉพาะสาขาวชิาอื่น 

2.2.2.2   กระบวนวชิาในระดบับณัฑติศกึษา  อยา่งน้อย 6 หน่วยกติ จากกระบวนวชิา ดงัต่อไปน้ี 
206713  ทอพอโลย ี      3(3-0-6) 
  (Topology) 
206720  พชีคณติ       3(3-0-6) 
  (Algebra) 
206731  การวเิคราะหเ์ชงิจรงิ 1     3(3-0-6) 
  Real Analysis 1 
206743  ทฤษฎสีมการเชงิอนุพนัธ ์     3(3-0-6) 
  (Theory of Differential Equations) 
219731  การวเิคราะหป์ระยกุต ์     3(3-0-6) 
  (Applied Analysis) 
219753  การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข     3(3-0-6) 
  (Numerical Analysis) 
2.3 วิชาโท  - ไมม่ ี– 
 

 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
เลอืกเรยีนไมน้่อยกวา่ 6 หน่วยกติ จากกระบวนวชิานอกสาขาวชิาเอกและวชิาโท  

 
หมายเหต ุความหมายของเลขรหสักระบวนวชิา 

รหสักระบวนวชิาทีใ่ชก้าํหนดเป็นตวัเลข 6 หลกั ดงัต่อไปน้ี 
1. เลข 3 ตวัแรก แสดงถงึ คณะ และภาควชิา/สาขาวชิา ทีก่ระบวนวชิานัน้สงักดั 
2. เลข 3 ตวัทา้ย จาํแนกไดด้งัน้ี 

1) เลขตวัแรก (หลกัรอ้ย) แสดงถงึ ระดบัของกระบวนวชิา 
“1” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดบัปีที ่1 
“2” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดบัปีที ่2 
“3” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดบัปีที ่3 
“4” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดบัปีที ่4 
“5” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดบัปีที ่5 
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“6” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดบัปีที ่6 
“7”      แสดงถงึ     กระบวนวชิาในระดบับณัฑติศกึษา 

2) เลขตวักลาง (หลกัสบิ) แสดงถงึ หมวดหมูใ่นสาขาวชิา 
3) เลขตวัทา้ย (หลกัหน่วย) แสดงถงึ อนุกรมในหมวดหมูข่องสาขาวชิา 

 
 
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
 

แผนปกติ 
 

ชัน้ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  
001101 การฟงัและการพดูภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 
201110 คณติศาสตรบ์รูณาการ 3(2-2-5) 
202111 ชวีวทิยา 1 4(3-3-6) 
203111 เคม ี1 3(3-0-6) 
203115 ปฏบิตักิารเคม ี1 1(0-3-0) 
206111 แคลคลูสั 1 3(3-0-6) 

 รวม 17 
    ชัว่โมง/สปัดาห ์= 51   
ชัน้ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  

001102 การอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 
201111 โลกแหง่วทิยาศาสตร ์ 3(2-2-5) 
204101 คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 3(3-0-6) 
206112 แคลคลูสั 2 3(3-0-6) 
207117 ปฏบิตักิารฟิสกิส ์1 1(0-3-0) 
207187 ฟิสกิส ์1 3(3-0-6) 

 รวม 16 
    ชัว่โมง/สปัดาห ์= 48   
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ชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  
001201 การอ่านเชงิวเิคราะหแ์ละการเขยีนอยา่งมปีระสทิธผิล 3(3-0-6) 
206211 แคลคลูสั 3 3(3-0-6) 
206217 แนวคดิหลกัมลูของคณติศาสตร ์ 3(3-0-6) 
208263 สถติเิบือ้งตน้ 3(3-0-6) 

 วชิามนุษยศาสตร ์/ สงัคมศาสตร ์ 6 
 รวม 18 

    ชัว่โมง/สปัดาห ์= 54   
ชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  

001202 ภาษาองักฤษในบรบิททางอาชพี 3(3-0-6) 
206331 แคลคลูสัขัน้สงู 3(3-0-6) 
206341 สมการเชงิอนุพนัธส์ามญั 3(3-0-6) 
202112* ชวีวทิยา 2    4(3-3-6) 
203113* เคม ี2          3(3-0-6) 
203117* 

หรอื 
ปฏบิตักิารเคม ี2 1(0-3-0) 

207118* 
และ 

ปฏบิตักิารฟิสกิส ์2 1(0-3-0) 
207188* ฟิสกิส ์2 3(3-0-6) 

 

หรอื 
และ 

วชิามนุษยศาสตร ์/ สงัคมศาสตร ์ 3 
 รวม 16 

 *เลอืก 4 หน่วยกติ จาก 202112  
หรอื 203113 และ203117 
หรอื 207118 และ 207188 

    ชัว่โมง/สปัดาห ์= 48   
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ชัน้ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  
206321 พชีคณตินามธรรมเบือ้งตน้ 3(3-0-6) 
206325 พชีคณติเชงิเสน้ 3(3-0-6) 
206336 การวเิคราะหเ์ชงิจรงิ 1 3(3-0-6) 

 วชิาการเรยีนรูผ้า่นกจิกรรม 1 
 วชิาโทหรอืวชิาเอกเลอืกระดบั 300-400 6 

 รวม 16 
    ชัว่โมง/สปัดาห ์= 48   
ชัน้ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2  

201191 การเรยีนรูผ้า่นกจิกรรม 2(0-6-0) 
206355 วธิเีชงิตวัเลข 3(3-0-6) 
206390 สมัมนาทางคณติศาสตร ์ 1(1-0-2) 
206437 ตวัแปรเชงิซอ้น 3(3-0-6) 

 วชิาเอกเลอืก 3 
 วชิาโทหรอืวชิาเอกเลอืก ระดบั 300-400 6 

 รวม 18 
    ชัว่โมง/สปัดาห ์= 54 
   
ชัน้ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  

206499 การคน้ควา้อสิระ 3 
 วชิาเอกเลอืก  12 

 รวม 15 
    ชัว่โมง/สปัดาห ์= 45   

 
ชัน้ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2  

 วชิาเอกเลอืก 6 
 วชิาโทหรอืวชิาเอกเลอืก ระดบั 300-400 3 
 วชิาเลอืกเสร ี 6 

 รวม 15 
    ชัว่โมง/สปัดาห ์= 45   
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แผนก้าวหน้า 
 

ชัน้ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  
001101 การฟงัและการพดูภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 
201110 คณติศาสตรบ์รูณาการ 3(2-2-5) 
202111 ชวีวทิยา 1 4(3-3-6) 
203111 เคม ี1 3(3-0-6) 
203115 ปฏบิตักิารเคม ี1 1(0-3-0) 
206111 แคลคลูสั 1 3(3-0-6) 

 รวม 17 
    ชัว่โมง/สปัดาห ์= 51   
 
ชัน้ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  

001102 การอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 
201111 โลกแหง่วทิยาศาสตร ์ 3(2-2-5) 
204101 คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 3(3-0-6) 
206112 แคลคลูสั 2 3(3-0-6) 
207117 ปฏบิตักิารฟิสกิส ์1 1(0-3-0) 
207187 ฟิสกิส ์1 3(3-0-6) 

 รวม 16 
    ชัว่โมง/สปัดาห ์= 48   
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ชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  
001201 การอ่านเชงิวเิคราะหแ์ละการเขยีนอยา่งมปีระสทิธผิล 3(3-0-6) 
206211 แคลคลูสั 3 3(3-0-6) 
206217 แนวคดิหลกัมลูของคณติศาสตร ์ 3(3-0-6) 
208263 สถติเิบือ้งตน้ 3(3-0-6) 

 วชิามนุษยศาสตร ์/ สงัคมศาสตร ์ 6 
 รวม 18 

    ชัว่โมง/สปัดาห ์= 54   
ชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  

001202 ภาษาองักฤษในบรบิททางอาชพี 3(3-0-6) 
206331 แคลคลูสัขัน้สงู 3(3-0-6) 
206341 สมการเชงิอนุพนัธส์ามญั 3(3-0-6) 
202112* ชวีวทิยา 2    4(3-3-6) 
203113* เคม ี2          3(3-0-6) 
203117* ปฏบิตักิารเคม ี2 1(0-3-0) 
207118* 

หรอื 

ปฏบิตักิารฟิสกิส ์2 1(0-3-0) 
207188* 

และ 

ฟิสกิส ์2 3(3-0-6) 
 

หรอื 
และ 

วชิามนุษยศาสตร ์/ สงัคมศาสตร ์ 3 
 วชิาเลอืกเสร ี 3 

 รวม 19 
 *เลอืก 4 หน่วยกติ จาก 202112  

หรอื 203113 และ203117 
หรอื 207118 และ 207188 

    ชัว่โมง/สปัดาห ์= 48   
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ชัน้ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  
206325 พชีคณติเชงิเสน้ 3(3-0-6) 
206422 พชีคณตินามธรรมสาํหรบัแผนกา้วหน้า 4(4-0-8) 
206433 การวเิคราะหเ์ชงิจรงิสาํหรบัแผนกา้วหน้า 4(4-0-8) 

 วชิาเอกเลอืกระดบั 300-400 6 
 วชิาการเรยีนรูผ้า่นกจิกรรม 1 

 รวม 18 
    ชัว่โมง/สปัดาห ์= 54  
 
ชัน้ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2  

201191 การเรยีนรูผ้า่นกจิกรรม 2(0-6-0) 
206390 สมัมนาทางคณติศาสตร ์ 1(1-0-2) 
206413 ทอพอโลยสีาํหรบัแผนกา้วหน้า 4(4-0-8) 
206437 ตวัแปรเชงิซอ้น 3(3-0-6) 
206458 วธิเีชงิตวัเลขสาํหรบัแผนกา้วหน้า 4(4-0-8) 

 วชิาเอกเลอืกระดบั 300-400 3 
 รวม 17 

    ชัว่โมง/สปัดาห ์= 57   
 
ชัน้ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  

206499 การคน้ควา้อสิระ 3(3-0-6) 
 วชิาเอกเลอืกระดบั 300-400 5 
 วชิาเอกเลอืกระดบั 700 6 

 รวม 14 
    ชัว่โมง/สปัดาห ์= 42   

 
ชัน้ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2  

 วชิาเอกเลอืกระดบั 300-400 9 
 วชิาเลอืกเสร ี 3 

 รวม 12 
    ชัว่โมง/สปัดาห ์= 36   

 
 
3.1.5 คาํอธิบายลกัษณะกระบวนวิชา (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 

ระบุไวใ้นภาคผนวก 
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3. 2  ช่ือ ตาํแหน่งและคณุวฒิุของอาจารย ์ 
3.2.1 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
 

ภาระงานสอน/สปัดาห ์
ปัจจบุนั เมื่อเปิดสอน/

ปรบัปรงุหลกัสตูร 
ท่ี 

ช่ือ -นามสกลุ 
 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ (สาขา), 
สถาบนัท่ีสาํเรจ็การศึกษา 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 
1 อ.ดร.กญัญตุา  ภู่ชนิาพนัธุ ์ 

(3 6302 00056 04 1) 
วท.บ. (คณติศาสตร)์, ม.เชยีงใหม,่ 2542 
วท.ม. (คณติศาสตรป์ระยุกต)์, ม.เชยีงใหม,่  2544 
Ph.D. in Mathematics, Suranaree University of 
Technology, 2008 

22.5 1.5 22.5 1.5 

2 อ.ดร.ธงชยั ดาํรงโภคภณัฑ ์
(3 1012 01696 35 0) 

วท.บ. (คณติศาสตร)์, ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
พระนครเหนือ, 2538 
ปร.ด.  (คณติศาสตร)์,  ม.มหดิล, 2546 

22.5 1.5 22.5 1.5 

3 อ.ดร.ภกัด ี เจรญิสวรรค ์
(4 6498 00001 77 5) 

วท.บ. (คณติศาสตร)์, ม.เชยีงใหม,่ 2541 
วท.ม. (คณติศาสตร)์, ม.เชยีงใหม,่ 2544 
ปร.ด.  (คณติศาสตร)์, ม.มหดิล, 2552 

22.5 - 22.5 - 

4 ผศ.ดร.มรกต  เกบ็เจรญิ  
(3 5101 00424 00 7) 

วท.บ. (คณติศาสตร)์, ม.เชยีงใหม,่ 2538 
Ph.D. (Mathematics & Computer Science)    
Colorado School of Mines, USA , 2003 

22.5 - 22.5 - 

5 อ.ดร.สมภพ  มลูชยั 
(3 5607 00249 36 2) 

วท.บ. (คณติศาสตร)์, ม.เชยีงใหม,่ 2541 
ปร.ด. (คณติศาสตร)์,  ม.มหดิล, 2548 

22.5 - 22.5 - 

 
 
3.2.2 อาจารยป์ระจาํ 
 

ภาระงานสอน/สปัดาห ์
ปัจจบุนั เมื่อเปิดสอน/

ปรบัปรงุหลกัสตูร 
ท่ี 

ช่ือ -นามสกลุ 
 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ  (สาขา), 
สถาบนัท่ีสาํเรจ็การศึกษา 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 
1. 

 
ผศ.กรรณกิา  เกยีนวฒันา 
(3 (5099 00137 01 9) 

วท.บ. (คณติศาสตร)์,  ม.เชยีงใหม,่ 2515 
วท.ม. (คณติศาสตร)์,  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 
2519 

22.5 - 22.5 - 

2 อ.ดร.กมลวรรณ  ก่อเจรญิ 
( 3 1407 00114 31 2) 

วท.บ. (คณติศาสตร)์,  ม.เชยีงใหม,่ 2536  
วท.ม. (คณศิาสตรป์ระยุกต)์, ม.มหดิล, 2545 
ปร.ด.  (คณติศาสตร)์, ม.มหดิล, 2552 

22.5 1.5 22.5 1.5 

3 อ.ดร.กญัญตุา  ภู่ชนิาพนัธุ ์
(3 6302 00056 04 1) 

วท.บ.  (คณติศาสตร)์,  ม.เชยีงใหม,่ 2542 
วท.ม.  (คณติศาสตรป์ระยุกต)์, ม.เชยีงใหม,่,  2544 
Ph.D. in Mathematics, Suranaree University of 
Technology, 2008 
 
 
 

22.5 1.5 22.5 1.5 
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ภาระงานสอน/สปัดาห ์
ปัจจบุนั เมื่อเปิดสอน/

ปรบัปรงุหลกัสตูร 
ท่ี 

ช่ือ -นามสกลุ 
 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ  (สาขา), 
สถาบนัท่ีสาํเรจ็การศึกษา 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 
4 รศ.ดร.ไกรศร   จติธรธรรม 

( 3 1008 00129 76 1) 
B.Sc.Hons.  (Pure Mathematics, Applied 
Mathematics and Computer Science)  The 
Australian National University, Australia 
Ph.D.  (Mathematical Programming)   
Australian National University, Australia, 1978 

18 - 18 - 

5 รศ.จนิตนา  แสนวงศ ์
  (3 1101 01225 56 7) 

ศศ.บ. (คณติศาสตร)์,  ม.ธรรมศาสตร,์ 2518 
วท.ม. (คณติศาสตร)์,  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 
2521 

- 27 - 27 

6 ผศ.ดร.จลูนิ  ลคิะสริ ิ
(4 6498 00001 67 8) 

วท.บ.  (คณติศาสตร)์,  ม.เชยีงใหม,่ 2535 
M.S.  (Management Science)     
Case Western Reserve University, USA. 1998 
Ph.D. in System & Control Engineering,  
Case Western Reserve University, USA. , 2004 

10.8 20 13.5 20 

7 อ.ดร.ชยัพร  ตัง้ทอง 
(3 1307 00066 46 6) 

วท.บ.  (คณติศาสตร)์, ม.เชยีงใหม,่ 2538 
ปร.ด.  (คณติศาสตร)์,  ม.มหดิล, 2551 

22.5 - 22.5 - 

8 อ.ดร.เฉลมิพล  บุญปก 
(5 5712 00032 32 9) 

วท.บ.  (คณติศาสตร)์,  ม.สงขลานครนิทร,์   2544 
วท.ม.  (คณติศาสตรป์ระยุกต)์,  ม.เชยีงใหม,่  2548 
วท.ด.  (คณติศาสตร)์,   ม.เชยีงใหม,่   2551 

22.5 - 22.5 - 

9 อ.ดร.ณฐักร  สคุนัธมาลา 
( 3 5012 00742 67 2) 

วท.บ.  (คณติศาสตร)์,  ม.เชยีงใหม,่  2536 
M.A.  (Mathematics)    
Univ. of Alabama, USA., 1998 
Ph.D.  (Mathematics)    
Univ. of Alabama, USA, 2003 

22.5 - 22.5 - 

10 รศ.ทศพร  จนัทรค์ง 
 (3 5099 00149 86 6) 

วท.บ.  (คณติศาสตร)์,  ม.เชยีงใหม,่ 2516 
M.Sc. Industrial Applied Mathematics,  
The University of Sheffield, UK., 1979 

9 13.5 9 13.5 

11 อ.ดร.ทพิวรรณ  พทุธสนธพิจน์ 
)3 6501 01118 85 5(  

วท.บ.  (คณติศาสตร)์,  ม.เชยีงใหม,่  2546 
ปร.ด.  (คณติศาสตร)์,  ม.มหดิล,  2550  

22.5 
 

- 22.5 - 

12 อ.ดร.ธนะศกัดิ ์หมวกทองหลาง 
 (3 5106 00203 32 8) 

B.S. ( Mathematics)      
Duquesne University, USA., 1999 
M.S. (Mathematics),  Notre Dame University, 
USA, 2002 
Ph.D.)Mathematics(  
Notre Dame University, USA , 2005 

22.5 - 22.5 9 

13 อ.ดร.ธรีนุช  บุนนาค 
)3 5013 00699 32 9(  

วท.บ.เกยีรตนิิยม อนัดบั 2 (คณติศาสตร)์,    
 ม.เชยีงใหม,่ 2537     
M.A. (Applied Mathematics) 
Univ. of Maryland, USA, 1997 
Ph.D. (Mathematics),  
The University of Alabama, USA , 2004 

13.5 15 13.5 15 
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ภาระงานสอน/สปัดาห ์
ปัจจบุนั เมื่อเปิดสอน/

ปรบัปรงุหลกัสตูร 
ท่ี 

ช่ือ -นามสกลุ 
 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ  (สาขา), 
สถาบนัท่ีสาํเรจ็การศึกษา 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 
14 อ.ดร.ธงชยั ดาํรงโภคภณัฑ ์

(3 1012 01696 35 0) 
วท.บ .  (คณติศาสตร)์, ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระ
นครเหนือ, 2538 
ปร.ด.  (คณติศาสตร)์, ม.มหดิล, 2546 

22.5 1.5 22.5 1.5 

15 อ.ดร.นท ี ทองศริ ิ
 (3 5099 00142 90 0) 

วท.บ.  (คณติศาสตร)์,  ม.เชยีงใหม,่  2538 
Ph.D. (Mathematics), University of Bath, UK., 
2000 

22.5 - 22.5 - 

16 ผศ.นฤมล  ศรชยัยนื 
 (3 5099 0004 46 0) 

วท.บ. (คณติศาสตร)์, จฬุาลงกรณ์หาวทิยาลยั,    2515  
วท.ม. (คณติศาสตร)์, จฬุาลงกรณ์หาวทิยาลยั,  2517 

22.5 - 22.5 - 

17 รศ.นิตยา  ณ  เชยีงใหม ่
 (3 5013 00711 33 7) 

วท.บ. เกยีรตนิิยม อนัดบั 2 (คณติศาสตร)์,   
ม.เชยีงใหม,่  2516 
วท.ม. (คณติศาสตร)์, จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  2519  

18.5 1.5 22.5 1.5 

18 
 

อ.ดร.บญัชา  ปญัญานาค 
)3 6302 00390 11 1(  

กศ.บ .เกยีรตนิิยม อนัดบั 2 (คณติศาสตร)์,  
ม.นเรศวร,  2545  
วท.ด. (คณติศาสตร)์, ม.เชยีงใหม,่  2549 

1 31.5 13.5 31.5 

19 รศ.ประทปี  จนัทรค์ง 
 (3 5099 00149 85 8) 

วท.บ. (คณติศาสตร)์, ม.เชยีงใหม,่ 2516 
M.Sc. Industrial Applied Mathematics 
The University of Sheffield, UK., 1979 

9 - 9 - 

20 รศ.ดร.ปิยะพงศ ์ เนียมทรพัย ์
 (3 5099 00243 74 9) 

วท.บ.เกยีรตนิิยม อนัดบั 1  (คณติศาสตร)์,   
ม.เชยีงใหม,่ 2530 
M.Sc. (Mathematics), University of Illinois at 
Urbana-Champaign, USA.,1995 
Ph.D. (Mathematics),  University of Illinois at 
Urbana-Champaign, USA., 1998   

- 31.5 - 31.5 

21 รศ.ดร.ปฤษณา  กลบัอุดม 
 (3 1504 00186 067) 

วท.บ.เกยีรตนิิยม อนัดบั 2  (คณติศาสตร ์ -
ศกึษาศาสตร)์,  ม.เชยีงใหม,่ 2524   
วท.ม. (คณติศาสตร)์, จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  2527  
Ph.D. in Mathematics,  
The University of Potsdam, Germany. , 2008 

13.5 15 13.5 15 

22 อ.ปรารถนา ใจผอ่ง  
 (3 5703 00235 62 3) 

ศษ.บ. (คณติศาสตร)์,  ม.เชยีงใหม,่ 2543 
วท.ม.  (คณติศาสตร)์,  ม.เชยีงใหม,่ 2545 

ลาศกึษาต่อ 

23 อ.ดร.ภกัด ี เจญิสวรรค ์
(4 6498 00001 77 5) 

วท.บ. (คณติศาสตร ์), ม.เชยีงใหม,่ 2541 
วท.ม. (คณติศาสตร)์, ม.เชยีงใหม,่ 2544 
ปร.ด. (คณติศาสตร)์, ม.มหดิล, 2552 

22.5 - 22.5 - 

24 อ.ภรณัย ู จนัทร 
 (3 5099 00141 94 6) 

วท.บ. (คณติศาสตร)์,  ม.เชยีงใหม,่ 2547   
วท.ม. (คณติศาสตร)์, จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2550 ลาศกึษาต่อ 

25 ผศ.ดร.มรกต  เกบ็เจรญิ 
(3 5101 00424 00 7) 

วท.บ. (คณติศาสตร)์, ม.เชยีงใหม,่ 2538 
Ph.D. (Mathematics & Computer Science)   
Colorado School of Mines, USA , 2003 

22.5 - 22.5 - 

26 ผศ.มลัลกิา  ถาวรอธวิาสน์ 
 (3 5099 00202 55 4) 

วท.บ. (คณติศาสตร)์, จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  2519  
วท.ม. (คณติศาสตร)์, จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  2522  

24 - 24 - 
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ภาระงานสอน/สปัดาห ์
ปัจจบุนั เมื่อเปิดสอน/

ปรบัปรงุหลกัสตูร 
คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ (สาขา), ช่ือ -นามสกลุ 

ท่ี 
สถาบนัท่ีสาํเรจ็การศึกษา  

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 
27 ผศ.รุง่นภา  ภกัดสีูส่ขุ  วท.บ.เกยีรตนิิยม อนัดบั 2 (คณติศาสตร)์  18 - 18 - 

)31001 00843 25 9(  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2517 
วท.ม. (คณติศาสตร)์, จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  
2520 

28 อ.ดร.รจุริา  อุ่นเจรญิ วท.บ. (คณติศาสตร)์,  ม.เชยีงใหม,่  2538 9.9 15 9.9 
 (3 5101 01310 36 6) ปร.ด.  (คณติศาสตร)์ ม.มหดิล,  2545 

15 

29 อ.ลาํนิตย ์ เชือ้หงษท์อง  วท.บ.  (คณติศาสตร)์,  ม.เชยีงใหม,่ 2515 22.5 - 22.5 
(3 5099 00638 52 2) 

- 

30 อ.ดร.วรพงศ ์ ฟูปินวงศ ์ วท.บ.เกยีรตนิิยม อนัดบั 2 (คณติศาสตร)์ 22.5 1.5 22.5 
)3 5299 00333 65 9(  ม.เชยีงใหม,่ 2548    

วท.ด. (คณติศาสตร)์,  ม.เชยีงใหม,่ 2553     

1.5 

31 อ.ดร.วารนุนัท ์ อนิถากอ้น ศษ.บ.เกยีรตนิิยม อนัดบั 1   (เหรยีญทอง)  
(คณติศาสตร)์, ม.เชยีงใหม,่ 2548    

22.5 1.5 
)3 5802 00001 957(  

วท.ด. (คณติศาสตร)์,  ม.เชยีงใหม,่ 2553  

22.5 1.5 

32 อ.ศุภลกัษณ์  โพธ ิ วท.บ. (คณติศาสตร)์,  ม.เชยีงใหม,่ 2543  11.25 - 22.5 
 (3 5101 00922 29 5) วท.ม. (คณติศาสตร)์,  ม.เชยีงใหม ่, 2547 

- 

33 อ.ดร.สมชาย  ศรยีาบ วท.บ. (คณติศาสตร)์,  ม.เชยีงใหม,่ 2544  22.5 - 22.5 
)3 5101 00615 66 0(  วท.ม. (คณติศาสตร)์,   ม.มหดิล, 2547  

ปร.ด. ( คณติศาสตร)์,  ม.มหดิล, 2552   

- 

34 อ.ดร.สมลกัษณ์  อุตุด ี วท.บ. (คณติศาสตร)์, ม.เชยีงใหม,่ 2540  22.5 - 22.5 
 (3 5201 00058 40 2) วท.ม. (คณติศาสตร)์, จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2543 

วท.ด. (คณติศาสตร)์, จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2548  

- 

35 ศ.ดร.สมพงษ ์ ธรรมพงษา กศ.บ.(คณติศาสตร)์, ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ , 2510 - 27 - 
(3 1011 00424 06 1) กศ.ม.(คณติศาสตร)์, ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ , 2518 

M.Sc.(Mathematics), University of Illinois at 
Urbana-Champaign, USA., 1978 
Ph.D.(Mathematics) , University of Illinois at 
Urbana-Champaign, USA., 1982 

27 

36 รศ.ดร.สรศกัดิ ์ ลีร้ตันาวล ี วท.บ.เกยีรตนิิยม อบัดบั 2 
 (3 5099 00836 19 7) (คณติศาสตร-์ศกึษาศาสตร)์, ม.เชยีงใหม,่ 2524 

วท.ม.  (คณติศาสตร)์, ม.เชยีงใหม,่ 2532 
Ph.D. in Mathematics,  
The University of Potsdam, Germany, 2002 

9 18 9 18 

37 อ.ดร.สายญั  ปนัมา ศษ.บ. (คณติศาสตร)์,  ม.เชยีงใหม,่ 2545 13.5 
 (3 5704 00495 39 2) วท.ม. (คณติศาสตร)์, ม.เชยีงใหม,่ 2547  

วท.ด. (คณติศาสตร)์,  ม.เชยีงใหม,่ 2550  

16.5 13.5 9 

38 ศ.ดร.สเุทพ  สวนใต ้ วท.บ.เกยีรตนิิยม อนัดบั 1 (คณติศาสตร)์, มศว ,2526 - 32 - 
(3 6401 00814 01 7) วท.ม. (คณติศาสตร)์, จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2528 

วท.ด. (คณติศาสตร)์, จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2536  

32 

39 ผศ.สพุนิ  ฉายากุล วท.บ.เกยีรตนิิยม อนัดบั 2  (คณติศาสตร)์   22.5 - 22.5 
( 3 5099 00882 27 0  )  ม.เชยีงใหม,่ 2515 

- 
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วท.ม. (คณติศาสตร)์, จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2519 
ภาระงานสอน/สปัดาห ์

ปัจจบุนั เมื่อเปิดสอน/
ปรบัปรงุหลกัสตูร 

ท่ี 
ช่ือ -นามสกลุ 

 
คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ  (สาขา), 

สถาบนัท่ีสาํเรจ็การศึกษา 
ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

40 อ.ดร.สมภพ  มลูชยั 
(3 5607 00249 36 2) 

วท.บ. (คณติศาสตร)์, ม.เชยีงใหม,่ 2541 
ปร.ด. (คณติศาสตร)์,  ม.มหดิล, 2548 

22.5 - 22.5 - 

41 อ.ดร.หทยัรตัน์  ยิง่ทวสีทิธิกุ์ล 
)3 5599 00065 46 8(  

วท.บ.เกยีรตนิิยม อนัดบั 1 (คณติศาสตร)์  
ม.เชยีงใหม ่,  2548  
วท.ด. (คณติศาสตร)์, ม.เชยีงใหม,่ 2553  

22.5 1.5 22.5 1.5 

42 อ.ดร.อรรถพล  แกว้ขาว 
)3 2006 00534 335(  

กศ.บ. (คณติศาสตร)์, ม.บรูพา,  2543  
วท.ด. (คณติศาสตร)์, ม.เชยีงใหม,่ 2548 
 

13.5 15 13.5 15 

43 อ.อตชิาต  เกตตะพนัธุ ์
 (3 5401 01012 72 1) 
 

วท.บ. (คณติศาสตร)์, ม.เชยีงใหม,่ 2540 
MA. In Mathematics, University of 
California at Santa Cruz, USA., 2000 

ลาศกึษาต่อ 

 
3.2.3 อาจารยพิ์เศษ   

ท่ี ช่ือ-นามสกลุ คณุวฒิุ 

1 รศ.สมยั  ยอดอนิทร ์
 (3 5099 0005 643) 

M.S. in Mathematics,  
Illinois State University, USA. 

2 ศ.อาํนวย  ขนนัไทย 
(0 5099 00149 301) 

วท.บ. (คณติศาสตร)์, ม.เชยีงใหม,่ 2512 
M.Sc. in Mathematics,  
The University of London, UK. , 1975 

 
* ผลงานทางวชิาการ การคน้ควา้ วจิยั หรอืการแต่งตาํรา ระบุในภาคผนวก 
 
4. องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม   -ไมม่-ี 

5. ข้อกาํหนดเก่ียวกบัการทาํโครงงานหรืองานวิจยั   
5.1 คาํอธิบายโดยย่อ  
 เน้ือหาในโครงงานวจิยั เป็นการศกึษาอยา่งเขม้ขน้ในหวัขอ้พเิศษทางคณิตศาสตรท์ัง้เชงิทฤษฎแีละ

ประยกุตท์ีน่กัศกึษาสนใจทาํและอยูใ่นความสนใจของอาจารยท์ีป่รกึษา โดยนกัศกึษาหรอือาจารยท์ีป่รกึษาเป็น
ผูเ้สนอหวัขอ้ โครงงานวจิยัแต่ละชิน้ตอ้งไดร้บัการเขยีนเป็นรายงานและผา่นการนําเสนอแบบปากเปลา่   

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้

นกัศกึษามคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและทฤษฎทีีส่าํคญัในเน้ือหาทีศ่กึษา  สามารถ 
สบืคน้ รวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์ และสรุปประเดน็ปญัหา เพือ่ใชใ้นการแกไ้ขปญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์ สามารถ
ประยกุตค์วามรูแ้ละทกัษะกบัการแกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถสือ่สารทัง้ปากเปลา่และการเขยีนได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ มคีวามรบัผดิชอบการพฒันาการเรยีนรูข้องตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
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5.3 ช่วงเวลา  
 ภาคการศกึษาที ่1 และ 2 ของชัน้ปีที ่4    
5.4 จาํนวนหน่วยกิต   
 แผนปกต ิ3 หน่วยกติ แผนกา้วหน้า 3 หน่วยกติ   
5.5 การเตรียมการ  
 ภาควชิาจดักจิกรรมนกัศกึษาพบนกัวจิยัของภาควชิาเพือ่ใหน้กัศกึษาไดท้ราบแนวทางและหวัขอ้การ

ทาํวจิยัของคณาจารยแ์ละใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจ รวมทัง้แต่งตัง้คณะทาํงานเพือ่กาํหนดแนวทางและ
แนวปฏบิตัใินการเลอืก และเสนอหวัขอ้โครงงานวจิยัทีต่รงกบัความสนใจและความถนดัของนกัศกึษา         
โดยภาควชิาไดจ้ดัทาํฐานขอ้มลูเกีย่วกบัหวัขอ้หรอืโครงงานวจิยัทีไ่ดม้กีารศกึษาแลว้ทุกปีการศกึษาบนเวบ็ไซด์
ของภาควชิา เพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถสบืคน้แบบออนไลน์ และสามารถเสนอหวัขอ้แบบออนไลน์ 

5.6 กระบวนการประเมินผล   
 ภาควชิาแต่งตัง้คณะกรรมการไมน้่อยกวา่ 2 คน เพือ่ดาํเนินการสอบและประเมนิผลการนําเสนอ 

แบบปากเปลา่โดยนกัศกึษา  โดยพจิารณาจากเอกสารรายงานผลการศกึษาโครงงานวจิยั    การนําเสนอและ
การตอบคาํถาม ซึง่ตอ้งมคีุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานทางวชิาการ 
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หมวดท่ี 4. ผลการเรียนรู้และกลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 
1. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนักศึกษา  

คณุลกัษณะพิเศษ กลยทุธก์ารสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา 
ดา้นบุคลกิภาพ มกีารจดักจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั การแต่งกาย การเขา้สงัคม เทคนิค

การเจรจาสือ่สาร   เทคนิคในการสมคัรงาน     จดักจิกรรมบาํเพญ็
ประโยชน์เพือ่การมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี      การทาํงานเป็นทมี และ
การทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น รวมทัง้สอดแทรกเรือ่งดงักลา่วในบางกระบวน
วชิาทีเ่กีย่วขอ้งเชน่วชิาสมัมนา และในการปจัฉิมนิเทศก่อนที่
นกัศกึษาจะสาํเรจ็การศกึษา 

ดา้นภาวะผูนํ้า ความรบัผดิชอบ 
และความมวีนิยั 

-  มกีระบวนวชิาทีน่กัศกึษาตอ้งทาํงานเป็นกลุม่ ใหทุ้กคนมสีว่นรว่ม
ในการทาํรายงาน และการนําเสนอรายงาน เพือ่เป็นการฝึกนกัศกึษา
ใหรู้จ้กัการทาํงานเป็นกลุม่  รูจ้กัรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ืน่   สรา้ง
ภาวะผูนํ้าและการเป็นสมาชกิกลุม่ทีด่ ี
-   มกีจิกรรมนกัศกึษา   ทีม่อบหมายใหน้กัศกึษาหมนุเวยีนกนัเป็น 
ผูป้ระสานงานหลกัในการดาํเนินกจิกรรม เพือ่ฝึกใหน้กัศกึษามคีวาม
รบัผดิชอบ 
- มกีตกิาทีจ่ะสรา้งวนิยัในตนเอง เชน่การเขา้เรยีนตรงเวลา เขา้เรยีน
อยา่งสมํ่าเสมอ การมสีว่นรว่มในชัน้เรยีน มคีวามกลา้ในการซกัถาม
และแสดงความคดิเหน็ 

ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม มกีารฝึกฝนใหม้คีวามซื่อสตัยต่์อตนเองและสงัคม  โดยการไมทุ่จรติ
ในการเรยีนและการสอบ และการอา้งองิผลงานในการศกึษาคน้ควา้
อสิระตามมาตรฐานสากล 

 
2. การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน 

2.1 คณุธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม  
นกัศกึษาตอ้งมคีุณธรรม จรยิธรรมเพือ่ใหส้ามารถดาํเนินชวีติรว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคมอยา่งราบรืน่ และ

เป็นประโยชน์ต่อสว่นรวม อาจารยท์ีส่อนในแต่ละวชิาตอ้งพยายามสอดแทรกเรือ่งทีเ่กีย่วกบัสิง่ต่อไปน้ีทัง้ 4 ขอ้ 
เพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถพฒันาคุณธรรม จรยิธรรมไปพรอ้มกบัวทิยาการต่าง ๆ ทีศ่กึษา รวมทัง้อาจารยต์อ้งมี
คุณสมบตัดิา้นคุณธรรม จรยิธรรมอยา่งน้อย 4 ขอ้ตามทีร่ะบุไว ้

1)  ตระหนกัในคุณคา่และคณุธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสตัยส์จุรติ 
2)  มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
3)  มภีาวะความเป็นผูนํ้าและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และลาํดบั 
     ความสาํคญั 
4)  เคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น รวมทัง้เคารพในคุณคา่และศกัดิศ์รขีองความเป็น 
     มนุษย ์
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2.1.2 กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม  
1)  กาํหนดใหม้วีฒันธรรมองคก์ร เพือ่ปลกูฝงัใหน้กัศกึษามรีะเบยีบวนิยั โดยเน้นการเขา้ชัน้เรยีน 
     ใหต้รงเวลา ตลอดจนการแต่งกายทีเ่ป็นไปตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั 
2)  การทาํตวัใหเ้ป็นแบบอยา่งทีด่ขีองอาจารยผ์ูส้อน เชน่ การเขา้สอนใหต้รงเวลา เป็นตน้ 
3)  การฝึกนกัศกึษาใหม้คีวามรบัผดิชอบในหน้าทีท่ีไ่ดรับัมอบหมาย   และการพฒันาทกัษะ 
    ในการแบง่หน้าทีร่บัผดิชอบในกรณทีีท่าํงานเป็นกลุม่ 
4)  การปลกูฝงัใหน้กัศกึษามคีวามซื่อสตัย ์โดยตอ้งไมทุ่จรติในการสอบหรอืไมล่อกการบา้น  
5)  การสอดแทรกเรือ่งคุณธรรม จรยิธรรมในการสอนทุกรายวชิา รวมทัง้มกีารจดักจิกรรมสง่เสรมิ 
     คุณธรรม จรยิธรรม เชน่ การยกยอ่งนกัศกึษาทีท่าํด ีทาํประโยชน์แกส่ว่นรวม เสยีสละ 
2.1.3 กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม  
1)  ประเมนิจากการเขา้ชัน้เรยีนตรงเวลา และการสง่รายงานตามระยะเวลาทีก่าํหนด 
2)  ประเมนิจากการมวีนิยัและความพรอ้มเพรยีงในการเขา้รว่มกจิกรรมของนกัศกึษา  
3)  ประเมนิจากความสจุรติในการสอบและการสง่การบา้น 
4)  ประเมนิจากความรบัผดิชอบในหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย  

2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

นกัศกึษาตอ้งมคีวามรูใ้นสาขาวชิาคณติศาสตร ์ เพือ่ใชใ้นการประกอบอาชพี และชว่ยพฒันา
สงัคม ประเทศ โดยมาตรฐานของการเรยีนรูต้อ้งครอบคลุมสิง่ต่อไปน้ี 

 1)  มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในทฤษฎทีีส่าํคญัทางคณติศาสตร ์ 
2)  สามารถวเิคราะหป์ญัหา รวมทัง้ประยกุตค์วามรู ้ทกัษะ และเลอืกใชว้ธิกีารทีเ่หมาะสมกบั 
     การแกไ้ขปญัหา 
3)  สามารถตดิตามความกา้วหน้าทางวชิาการในสาขาวชิาคณติศาสตรแ์ละสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง และ 
    เลง็เหน็การเปลีย่นแปลง และเขา้ใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ๆ  
4)  สามารถบรูณาการความรูท้างคณติศาสตรก์บัความรูใ้นศาสตรอ์ื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
2.2.2 กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้  

ใชว้ธิกีารสอนหลากหลายรปูแบบ ไดแ้ก ่
1) ใหน้กัศกึษามคีวามเขา้ใจในหลกัการคดิเชงิคณติศาสตร ์มกีารฝึกทกัษะทางการพสิจูน์ โดยการ 
    มอบหมายใหส้ง่การบา้นหรอืการทาํรายงาน  
2)  การฝึกใหน้กัศกึษารูจ้กัคน้ควา้ คดิวเิคราะหด์ว้ยตนเอง และสามารถสือ่สารกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งม ี
    ประสทิธภิาพผา่นกระบวนวชิาสมัมนาและการคน้ควา้อสิระ 
3)  การจดักจิกรรมบรรยายใหค้วามรูพ้เิศษเฉพาะเรือ่งโดยคณาจารยห์รอืผูเ้ชีย่วชาญทีม่ ี
     ประสบการณ์ตรง 
2.2.3 กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู ้

   การทดสอบมาตรฐานการเรยีนรูด้งักลา่ว     สามารถทาํไดโ้ดยการทดสอบจากขอ้สอบ และ 
ผลการคน้ควา้อสิระ หรอืผลงานกลุม่ของแต่ละรายวชิาตลอดระยะเวลาทีน่กัศกึษาเรยีนอยูใ่นหลกัสตูร 
ประเมนิจากผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและการปฏบิตัขิองนกัศกึษาในดา้นต่างๆ คอื 



 31 

  1) การทดสอบยอ่ย 
  2) การสอบกลางภาคและสอบปลายภาคการศกึษา 
  3) การบา้นหรอืการเขยีนรายงาน 
  4) การนําเสนอหน้าชัน้เรยีน 
  5) ผลการรายงานในกระบวนวชิาสมัมนาหรอืกระบวนวชิาการคน้ควา้อสิระ 
  6) การเขา้ชัน้เรยีนสมํ่าเสมอ 

2.3 ทกัษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

นกัศกึษาตอ้งสามารถพฒันาทกัษะดา้นการคดิ วเิคราะหแ์ละแกไ้ขปญัหา โดยเน้นการคดิหา
เหตุผล เขา้ใจทีม่าและสาเหตุของปญัหา เพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถพึง่ตนเองไดใ้นชวีติจรงิ  
ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะทางปญัญาแบง่ตามลกัษณะไดด้งัน้ี 

1) คดิอยา่งมวีจิารณญาณ และอยา่งเป็นระบบ 
2) สามารถสบืคน้ รวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์และสรุปประเดน็ปญัหา เพือ่ใชใ้นการแกไ้ข  
   ปญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์

  3) สามารถประยกุตค์วามรูแ้ละทกัษะกบัการแกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2.3.2 กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา  

1) การนําเสนอรายงานหน้าชัน้เรยีนในหวัขอ้ทีไ่มม่อียูใ่นเน้ือหาแต่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัความรู ้
    ทีไ่ดร้บัในรายวชิา 
2) การอภปิรายกลุม่ โดยมกีารถามตอบระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนและนกัศกึษา 
3) การมอบหมายงานใหน้กัศกึษาไดฝึ้กคน้ควา้เพิม่เตมิจากชัน้เรยีน 

2.3.3 กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา    
1)  การประเมนิจากการเขยีนรายงาน 
2)  การประเมนิจากการตอบคาํถามของนกัศกึษาระหวา่งการรายงานแบบปากเปล่า  
    และการอภปิรายกลุม่ 
3)  การประเมนิจากการนําเสนอผลการคน้ควา้อสิระหรอืสมัมนา 

2.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างตวับคุคลและความสามารถ 
        ในการรบัผิดชอบ 

หลงัสาํเรจ็การศกึษา นกัศกึษาตอ้งออกไปประกอบอาชพีและมกัจะตอ้งเกีย่วขอ้งกบับุคคล 
หลากหลายแบบ จงึจาํเป็นอยา่งยิง่ทีน่กัศกึษาตอ้งเรยีนรูก้ารอยูร่ว่มกนักบัผูอ้ื่น ดงันัน้ในระหวา่ง 
การศกึษานกัศกึษาตอ้งไดร้บัการพฒันาใหม้คีุณลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี 

1) มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีสามารถสือ่สารกบักลุม่คนหลากหลายทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2) สามารถใชค้วามรูใ้นศาสตร์มาชี้นําสงัคมในประเดน็ที่เหมาะสม และเป็นผูร้เิริม่แสดง
ประเดน็ในการแกไ้ขสถานการณ์ทัง้ส่วนตวัและสว่นรวม พรอ้มทัง้แสดงจุดยนือย่างพอเหมาะทัง้ของ
ตนเองและของกลุม่ 



 32 

3) มคีวามรบัผดิชอบการพฒันาการเรยีนรูท้ ัง้ของตนเองและทางวชิาชพีอยา่งต่อเน่ือง 
2.4.2 กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและ

ความรบัผิดชอบ  
 ใชก้ารสอนทีม่กีารกาํหนดกจิกรรมใหม้กีารทาํงานเป็นกลุม่ การทาํงานทีต่อ้งประสานงาน 

กบัผูอ้ื่นขา้มหลกัสตูร   หรอืตอ้งคน้ควา้หาขอ้มลูจากการสมัภาษณ์บุคคลอื่น   หรอืผูม้ปีระสบการณ์  
โดยมคีวามคาดหวงัในผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะ ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวับุคคล    และความสามารถ 
ในการรบัผดิชอบ ดงัน้ี 

1)  สามารถทาํงานกบัผูอ้ื่นไดเ้ป็นอยา่งด ี
2)  มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
3)  สามารถปรบัตวัเขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองคก์รทีไ่ปปฏบิตังิานไดเ้ป็นอยา่งด ี
4)  มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่กีบัผูร้ว่มงานในองคก์รและกบับุคคลทัว่ไป 
5)  มภีาวะผูนํ้า 

2.4.3 กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะ  ความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล และ 
        ความรบัผิดชอบ   

ประเมนิจากพฤตกิรรมและการแสดงออกของนกัศกึษาในการนําเสนอรายงานกลุม่ในชัน้เรยีน 
และสงัเกตจากพฤตกิรรมทีแ่สดงออกในการรว่มกจิกรรมต่างๆ   

2.5 ทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

1) มทีกัษะในการใชเ้ครือ่งมอืทีจ่าํเป็นทีม่อียูใ่นปจัจุบนัต่อการทาํงานทีเ่กีย่วกบัการใชส้ารสนเทศและ 
   การสือ่สารอยา่งเหมาะสม 
2) สามารถแนะนําประเดน็การแกไ้ขปญัหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณติศาสตร ์หรอืนําสถติมิา  
   ประยกุตใ์ชใ้นการแกป้ญัหาทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งสรา้งสรรค ์
3) สามารถสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพทัง้ปากเปลา่และการเขยีน เลอืกใชร้ปูแบบของสือ่การนําเสนอ 
    อยา่งเหมาะสม 
2.5.2 กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข  
        การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      จดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นรายวชิาต่างๆ ใหน้กัศกึษาไดว้เิคราะหส์ถานการณ์จาํลองและ
สถานการณ์เสมอืนจรงิ และนําเสนอการแกป้ญัหาทีเ่หมาะสม เรยีนรูเ้ทคนิคการประยกุตเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

2.5.3 กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
     ประเมนิจากความสามารถอธบิายถงึขอ้จาํกดั เหตุผลในการเลอืกใชว้ธิกีาร หรอืเครือ่งมอื 

ต่างๆ  การอภปิราย กรณศีกึษาต่างๆ ทีม่กีารนําเสนอต่อชัน้เรยีน 

2.6 ทกัษะพิสยั  - ไมม่ ี- 



  

3. แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)  
คณุธรรม จริยธรรม ความรู้ 

 
ทกัษะทางปัญญา 

 
ทกัษะ

ความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคล
และความ
รบัผิดชอบ 

 

ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กระบวนวิชา 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
001101   การฟงัและการพดูภาษาองักฤษ                  
001102   การอา่นและการเขยีนภาษาองักฤษ                  
001201                     การอ่านเชงิวเิคราะหแ์ละการเขยีนอยา่งมปีระสทิธผิล 

                 001202   ภาษาองักฤษในบรบิททางอาชพี 

33                 011269   ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง                                      

                 012173   ศาสนาเบือ้งตน้  

                 013110   จติวทิยากบัชวีติประจาํวนั                                      

                 050100   การใชภ้าษาไทย 

                 050103   สงัคมและวฒันธรรมไทย 

                 057121   ฟุตบอลเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย 

                 057122   วา่ยนํ้าเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย 

                 057123   วอลเลยบ์อลเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย 

                 057125   กจิกรรมเขา้จงัหวะเพื่อชวีติและการออกกาํลงักาย 

                 057126   บาสเกตบอลเพือ่ชวีติและการออกกําลงักาย 
 
 



  

คณุธรรม จริยธรรม ความรู้ 
 

ทกัษะทางปัญญา 
 

ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคล
และความ
รบัผิดชอบ 

 

ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กระบวนวิชา 

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

                 057127   แบดมนิตนัเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย 

                 057128   เทนนิสเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย 

                 057129   เทเบิล้เทนนิสเพือ่ชวีติและการออกกําลงักาย 

                 057130   กอลฟ์เพื่อชวีติและการออกกาํลงักาย 

                 057136   กฬีา สขุภาพ สมรรถภาพและการพฒันาคุณภาพชวีติ 

34                  154104   การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  

                 176100   กฎหมายและโลกสมยัใหม ่

                 201110   คณิตศาสตรบ์รูณาการ 

                 201111   โลกแหง่วทิยาศาสตร ์

                 201191   การเรยีนรูผ้า่นกจิกรรม   
                 201192   ดอยสเุทพศกึษา 
                 202111   ชวีวทิยา 1 

                 202112   ชวีวทิยา  2 
                 203111   เคม ี  1  

 
 
 



  

คณุธรรม จริยธรรม ความรู้ 
 

ทกัษะทางปัญญา 
 

ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคล
และความ
รบัผิดชอบ 

 

ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กระบวนวิชา 

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

                 203113   เคม ี  2  

                 203115   ปฏบิตักิารเคม ี 1 

                 203117   ปฏบิตักิารเคม ี  2 
                 204101   คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 

                 204452   ทฤษฎกีารคาํนวณ 35                  204481   เทคนิคการโปรแกรมเชงิคณิตศาสตรเ์บือ้งตน้ 
204482   การจาํลองแบบปญัหาและแบบจาํลอง                  

                 206111   แคลคลูสั  1  
                 206112   แคลคลูสั  2 
                 206207   เรขาคณิตวเิคราะหท์รงตนั 
                 206211   แคลคลูสั  3 
                 206216   คณิตตรรกศาสตรเ์บือ้งตน้ 
                 206217   แนวคดิหลกัมลูของคณิตศาสตร ์                 
                 206254   โปรแกรมสาํเรจ็รปูเชงิคณิตศาสตร ์

 
 
 



  

คณุธรรม จริยธรรม ความรู้ 
 

ทกัษะทางปัญญา 
 

ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคล
และความ
รบัผิดชอบ 

 

ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กระบวนวิชา 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
                 206281   คณิตศาสตรด์สีครตี 
                 206300   คณิตศาสตรก์ารเงนิเเละการประกนัภยั 
                 206311   ทฤษฎเีซตเชงิสจัพจน์ 
                 206312   รากฐานเรขาคณิตเบือ้งตน้ 
                 206313   ปรภิมูเิมตรกิ 36                  206321   พชีคณิตนามธรรมเบือ้งตน้ 
                 206325   พชีคณิตเชงิเสน้ 
                 206327   ทฤษฎจีาํนวน 1 
                 206328   ทฤษฎสีมการ 
                 206331   แคลคลูสัขัน้สงู 
                 206335   การวเิคราะหเ์ชงิเวกเตอร ์
                 206336   การวเิคราะหเ์ชงิจรงิ 1 
                 206341   สมการเชงิอนุพนัธส์ามญั 

 
 
 
 
 



  

คณุธรรม จริยธรรม ความรู้ 
 

ทกัษะทางปัญญา 
 

ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคล
และความ
รบัผิดชอบ 

 

ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กระบวนวิชา 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
                 206342   สมการเชงิอนุพนัธย์อ่ย  
                 206355   วธิเีชงิตวัเลข 

206357   การแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตรด์ว้ยคอมพวิเตอร ์                  
                 206364   แบบจาํลองเชงิคณิตศาสตร ์

37                  206370   ความน่าจะเป็น 1   
                 206381   คอมบนิาทอรกิส ์    
                 206390   สมัมนาทางคณิตศาสตร ์
                 206400   หวัขอ้เลอืกสรรทางคณิตศาสตร ์
                 206411   รากฐานเรขาคณิต 
                 206412   ทอพอโลย ี

206413   ทอพอโลยสีาํหรบัแผนกา้วหน้า                                                
                 206414   คณิตตรรกศาสตร ์
                 206421   พชีคณิตนามธรรม 

 
 
 
 



  

คณุธรรม จริยธรรม ความรู้ 
 

ทกัษะทางปัญญา 
 

ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคล
และความ
รบัผิดชอบ 

 

ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กระบวนวิชา 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
                 206422   พชีคณิตนามธรรมสาํหรบัแผนกา้วหน้า       
                 206423   เวฟเลทส ์
                 206425   แนวคดิของพชีคณิตนามธรรม 
                 206426   พชีคณิตเชงิเสน้ 2 38 

                 206427   ทฤษฎจีาํนวน 2  
                 206428   ทฤษฎรีหสั 

206432   การวเิคราะหเ์ชงิฟงักช์นัเบือ้งตน้                                            
                 206433   การวเิคราะหเ์ชงิจรงิสาํหรบัแผนกา้วหน้า 
                 206435   การวเิคราะหเ์ชงิจรงิ 2 
                 206436   แคลคลูสัของการแปรผนัเบือ้งตน้ 
                 206437   ตวัแปรเชงิซอ้น 
                 206438   ทฤษฎจีุดตรงึและการประยกุต ์
                 206441   สมการเชงิอนุพนัธไ์มเ่ชงิเสน้ 

 
 
 
 
 



  

คณุธรรม จริยธรรม ความรู้ 
 

ทกัษะทางปัญญา 
 

ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคล
และความ
รบัผิดชอบ 

 

ทกัษะการวิเคราะห์
เชิงตวัเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กระบวนวิชา 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
                 206445   การแปลงฟูเรยีรแ์ละลาปลาซ 
                 206446   เรขาคณิตเชงิอนุพนัธ ์  
                 206455   การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 
                 206456   วธิเีชงิตวัเลขสาํหรบัสมการเชงิอนุพนัธ ์
                 206457   คณิตศาสตรอ์นุพนัธก์ารเงนิ 39                  206458   วธิเีชงิตวัเลขสาํหรบัแผนกา้วหน้า  
                 206463   การหาคา่เหมาะทีส่ดุเชงิกาํหนด 
                 206464   ทฤษฎคีวบคุมเชงิคณิตศาสตรเ์บือ้งตน้ 
                 206466   พลศาสตรข์องของไหล 
                 206467   นิวรอลเนทเวริค์ 
                 206470   ทฤษฎคีวามน่าจะเป็น 2      
                 206476   ทฤษฏเีกมส ์
                 206481   ทฤษฎกีราฟ       

 
 
 
 
 



  

คณุธรรม จริยธรรม ความรู้ 
 

ทกัษะทางปัญญา 
 

ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคล
และความ
รบัผิดชอบ 

ทกัษะการวิเคราะห์
เชิงตวัเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กระบวนวิชา 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
                 206499   การคน้ควา้อสิระ 
                 206713  ทอพอโลย ี
                 206720  พชีคณติ 
                 206731  การวเิคราะหเ์ชงิจรงิ 1 
                 206743  ทฤษฎสีมการเชงิอนุพนัธ ์
                 219731  การวเิคราะหป์ระยกุต ์ 40 

                 219753  การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 
                 207117   ปฏบิตักิารฟิสกิส ์ 1 

                 207118   ปฏบิตักิารฟิสกิส ์  2 
                 207187   ฟิสกิส ์ 1 
                 207188   ฟิสกิส ์ 2 
                 207306   ฟิสกิสย์คุใหม ่
                 207308   กลศาสตรค์ลาสสกิ 
                 207401   กลศาสตรค์วอนตมั 1 

                 208263   สถติเิบือ้งตน้  

                 208321   สถติคิณิตศาสตร ์1 

                 208322   สถติคิณิตศาสตร ์2 
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คณุธรรม จริยธรรม ความรู้ 
 

 
 

ทกัษะทางปัญญา 
 
 
 

ทกัษะ
ความสมัพนัธ์

ระหว่าง 
บคุคลและความ

รบัผิดชอบ 
 

ทกัษะการวิเคราะห์
เชิงตวัเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กระบวนวิชา 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
208380   หลกัเบือ้งตน้เกีย่วกบัการวจิยัดาํเนินงาน                  
702101   การเงนิในชวีติประจาํวนั                  
703103   การเป็นผูป้ระกอบการและธุรกจิเบือ้งตน้                  

                 751100   เศรษฐศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั   

                 851100   การสือ่สารเบือ้งตน้   
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ผลการเรียนรูใ้นตารางมีความหมายดงัน้ี 
คณุธรรม จริยธรรม 

1.1 ตระหนกัในคณุคา่และคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสตัยส์จุรติ มจีรรยาบรรณทางวชิาการและ
วชิาชพี 

1.2 มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ ของ
องคก์รและสงัคม 

1.3 มภีาวะความเป็นผูนํ้าและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และลาํดบั
ความสาํคญั 

1.4 เคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น รวมทัง้เคารพในคณุคา่และศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์
ความรู้ 

2.1 มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและทฤษฎทีีส่าํคญัในเน้ือหาทีศ่กึษา 
2.2 สามารถวเิคราะหป์ญัหา รวมทัง้ประยกุตค์วามรูท้กัษะ และการใชเ้ครือ่งมอืทีเ่หมาะสมกบัการแกไ้ข

ปญัหา 
2.3 สามารถตดิตามความกา้วหน้าทางวชิาการ และมคีวามรูใ้นแนวกวา้งของสาขาวชิาทีศ่กึษาเพือ่ให้

เลง็เหน็การเปลีย่นแปลง และเขา้ใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ๆ  
2.4 สามารถบรูณาการความรูใ้นทีศ่กึษากบัความรูใ้นศาสตรอ์ื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทกัษะทางปัญญา 
3.1 คดิอยา่งมวีจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 
3.2 สามารถสบืคน้ รวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์ และสรุปประเดน็ปญัหา เพือ่ใชใ้นการแกไ้ขปญัหาอยา่ง

สรา้งสรรค ์
3.3 สามารถประยุกตค์วามรูแ้ละทกัษะกบัการแกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
4.1 มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี สามารถสือ่สารกบักลุม่คนหลากหลายทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ 
4.2 สามารถใชค้วามรูใ้นศาสตรม์าชีนํ้าสงัคมในประเดน็ทีเ่หมาะสม และเป็นผูร้เิริม่แสดงประเดน็ในการ

แกไ้ขสถานการณ์ทัง้สว่นตวัและสว่นรวม พรอ้มทัง้แสดงจุดยนือยา่งพอเหมาะทัง้ของตนเองและของ
กลุม่ 

4.3 มคีวามรบัผดิชอบการพฒันาการเรยีนรูท้ ัง้ของตนเองและทางวชิาชพีอยา่งต่อเน่ือง 
ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มทีกัษะในการใชเ้ครือ่งมอืทีจ่าํเป็นทีม่อียูใ่นปจัจุบนัต่อการทาํงานทีเ่กีย่วกบัการใชส้ารสนเทศและ
เทคโนโลยสีือ่สารอยา่งเหมาะสม 

5.2 สามารถแกไ้ขปญัหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณติศาสตร ์ หรอืนําสถติมิาประยกุตใ์ชใ้นการแกป้ญัหาที่
เกีย่วขอ้งอยา่งสรา้งสรรค ์

5.3 สามารถสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพทัง้ปากเปลา่และการเขยีน เลอืกใชร้ปูแบบของสือ่การนําเสนออยา่ง
เหมาะสม 
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หมวดท่ี 5. หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ ์ในการให้ระดบัคะแนน  (ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ว่าด้วย 
       การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2553) 
  ใชร้ะบบลาํดบัขัน้ และคา่ลาํดบัขัน้ในการวดัและประเมนิผล นอกจากกระบวนวชิาทีก่าํหนดใหว้ดัและ
ประเมนิผลดว้ยอกัษร S และ U เป็นลาํดบัขัน้ ซึง่ไมม่คีา่ลาํดบัขัน้ กระบวนวชิาทีก่าํหนดใหว้ดัและประเมนิผล
ดว้ยอกัษร S หรอื U ไดแ้ก่ ว.คณ.390 (สมัมนาทางคณติศาสตร)์  และ ว.คณ.499 (การคน้ควา้อสิระ) 
  สญัลกัษณ์และความหมายของการวดัและประเมนิผลกระบวนวชิาต่างๆ ใหก้าํหนดดงัน้ี 
 (1) อกัษรลาํดบัขัน้ทีม่คีา่ลาํดบัขัน้ ใหก้าํหนดดงัน้ี 
                     อกัษรลาํดบัขัน้ ความหมาย ค่าลาํดบัขัน้ 
  A ดเียีย่ม (EXCELLENT) 4.00 
  B+ ดมีาก (VERY GOOD) 3.50 
  B ด ี(GOOD) 3.00 
  C+ ดพีอใช ้(FAIRLY GOOD) 2.50 
  C พอใช ้(FAIR) 2.00 
  D+ อ่อน (POOR) 1.50 
  D อ่อนมาก (VERY POOR) 1.00 
  F ตก (FAILED) 0.00 
 (2) อกัษรลาํดบัขัน้ทีไ่มม่คีา่ลาํดบัขัน้ ใหก้าํหนดดงัน้ี  
                     อกัษรลาํดบัขัน้ ความหมาย 
  S เป็นทีพ่อใจ (SATISFACTORY) 
  U ไมเ่ป็นทีพ่อใจ (UNSATISFACTORY) 
  V ผูเ้ขา้รว่มศกึษา (VISITOR) 
  W ถอนกระบวนวชิา (WITHDRAWN) 
    CE หน่วยกติทีไ่ดจ้ากการทดสอบ 
     (CREDITS FROM EXAMINATION) 
    CP หน่วยกติทีไ่ดจ้ากการเสนอแฟ้มสะสมงาน  
     (CREDITS FROM PORTFOLIO) 
    CS หน่วยกติทีไ่ดจ้ากการทดสอบมาตรฐาน  

(CREDITS FROM STANDARDIZED TESTS) 
    CT หน่วยกติทีไ่ดจ้ากการประเมนิหรอือบรมทีจ่ดัโดยหน่วยงานต่างๆ 
     (CREDITS FROM TRAINING) 
    CX หน่วยกติทีไ่ดร้บัจากการยกเวน้การเรยีน   
      (CREDITS FROM EXEMPTION) 
 (3) อกัษรลาํดบัขัน้ทีก่ารวดัและประเมนิผลยงัไมส่ิน้สดุ ใหก้าํหนดดงัน้ี  
                     อกัษรลาํดบัขัน้ ความหมาย 
  I การวดัผลยงัไมส่ิน้สดุ (INCOMPLETE)  
  P การเรยีนการสอนยงัไมส่ิน้สดุ (IN PROGRESS) 
 



 44 
 

 กระบวนวชิาทีน่กัศกึษาไดอ้กัษรลาํดบัขัน้ A, B+, B, C+, C, D+, D หรอื S, CE, CP, CS, CT และ 
CX เทา่นัน้ จงึจะนบัหน่วยกติของกระบวนวชิานัน้เป็นหน่วยกติสะสมเพือ่สาํเรจ็การศกึษา 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่สาํเรจ็การศึกษา 
 • การทวนสอบในระดบักระบวนวชิา 

1)  มคีณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรตดิตามการจดัการเรยีนการสอนใหเ้ป็นไปตามเน้ือหาวชิาและ 
     วธิกีารทีก่าํหนดไวใ้นแผนการสอนของกระบวนวชิา 
2)  มกีลุม่ผูส้อนรว่ม พจิารณาความเหมาะสมของขอ้สอบในการวดัผลการเรยีนรูต้ามทีก่าํหนดไว ้
     ในวตัถุประสงคแ์ละรายละเอยีดของกระบวนวชิา 
3)  มกีารประเมนิขอ้สอบโดยคณะกรรมการประเมนิขอ้สอบ 
4)  มกีารประเมนิการใหค้ะแนนและลาํดบัขัน้ โดยคณะกรรมประจาํภาควชิา และคณะกรรมการ 
     บรหิารประจาํคณะ 
5)  มกีารประเมนิการเรยีนการสอนในแต่ละรายวชิาโดยนกัศกึษา 

 • การทวนสอบในระดบัหลกัสตูร 
1)  มกีารตดิตามสมัฤทธผิลการเรยีนของนกัศกึษาในหลกัสตูรวา่เป็นไปตามแผนการศกึษา และ 
     สาํเรจ็การศกึษาภายในเวลาของหลกัสตูร 
2)  มกีารสอบถามความคดิเหน็จากนกัศกึษาชัน้ปีทีส่ ี ่อาจารยท์ีป่รกึษา และอาจารยผ์ูส้อน เพือ่ 
     เป็นขอ้มลูประกอบการพฒันาหลกัสตูร 

 3)  มกีารประเมนิหลกัสตูรทกุๆ 5 ปี โดยผูท้รงคุณวฒุแิละผูใ้ชบ้ณัฑติ 
4)  มกีารตดิตามภาวะการไดง้านทาํของบณัฑติ   

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาสาํเรจ็การศึกษา 
    กาํหนดกลวธิกีารทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาในรปูแบบการทาํวจิยัสมัฤทธผิลของ 
การประกอบอาชพีของบณัฑติ ทีท่าํอยา่งต่อเน่ืองและนําผลวจิยัทีไ่ดม้าปรบัปรุงกระบวนการเรยีนการสอน 
และหลกัสตูร โดยงานวจิยัควรรวมหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี   
 1)  ภาวะการไดง้านทาํของบณัฑติ ประเมนิจากบณัฑติแต่ละรุน่ทีจ่บการศกึษา ในดา้นระยะเวลา 
ในการหางานทาํ ขอ้คดิเหน็ในดา้นความรูค้วามสามารถและความมัน่ใจของบณัฑติในการประกอบอาชพี 
การไดง้านทาํตรงสาขา  
 2)  การตรวจสอบจากผูป้ระกอบการ โดยการสมัภาษณ์หรอืสง่แบบสอบถาม เพือ่ประเมนิความพงึ 
พอใจในบณัฑติทีจ่บการศกึษาและเขา้ทาํงานในสถานประกอบการนัน้ๆ 

 3)  การประเมนิตาํแหน่งหรอืความกา้วหน้าในสายงานของบณัฑติ 
 4)  การประเมนิจากสถานศกึษาอื่น โดยการสง่แบบสอบถามเพือ่สาํรวจระดบัความพงึพอใจใน 
ดา้นความรู ้ความพรอ้มและคณุสมบตัดิา้นอื่นๆ ของบณัฑติทีเ่ขา้ศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ในสถานศกึษา 
นัน้ๆ 
 5)  การประเมนิจากบณัฑติทีไ่ปประกอบอาชพี ในดา้นความพรอ้มและความรูจ้ากสาขาวชิาทีเ่รยีน 
รวมทัง้สาขาอื่นทีก่าํหนดในหลกัสตูร 
 6)  ความเหน็จากกรรมการผูท้รงคุณวฒุจิากภายนอกทีป่ระเมนิหลกัสตูร 



 45 
 

3. เกณฑก์ารสาํเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูร  

เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่วา่ดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2553 กลา่วคอื 
 3.1 ตอ้งเรยีนกระบวนวชิาต่างๆ ใหค้รบตามหลกัสตูรและเงือ่นไขของสาขาวชิานัน้ และตอ้งไมม่ ี         
กระบวนวชิาใดยงัคงไดร้บัอกัษรลาํดบัขัน้ I หรอื P 
 3.2 การศกึษาในระบบทวภิาคตอ้งใชเ้วลาในการเรยีนไมน้่อยกวา่ 6 ภาคการศกึษาปกต ิสาํหรบั 
หลกัสตูร 4 ปี   

สาํหรบันกัศกึษาทีโ่อนมาจากสถาบนัอุดมศกึษา ใหน้บัเวลาทีศ่กึษาในสถาบนัอุดมศกึษาเดมิและเวลา 
ทีศ่กึษาในมหาวทิยาลยัรวมกนั 

3.3 มคีา่ลาํดบัขัน้สะสมเฉลีย่ในกระบวนวชิาทีก่าํหนดเป็นวชิาเอก ไมน้่อยกวา่ 2.00 และมคีา่ลาํดบัขัน้ 
สะสมเฉลีย่ตลอดหลกัสตูร ไมน้่อยกวา่ 2.00 สาํหรบัหลกัสตูรแผนปกต ิ  และมคีา่ลาํดบัขัน้สะสมเฉลีย่ตลอด
หลกัสตูร ไมน้่อยกวา่ 3.25  สาํหรบัหลกัสตูรแผนกา้วหน้า 

3.4 สาํหรบันกัศกึษาผูไ้ดร้บัปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ทีเ่ขา้ศกึษาเป็นนกัศกึษา เพือ่ปรญิญาทีส่องของ
มหาวทิยาลยัตอ้งลงทะเบยีนในหลกัสตูรสาขาวชิาใหมอ่กีไมน้่อยกวา่ 36 หน่วยกติ ทัง้น้ี หน่วยกติสะสมรวม
เพือ่สาํเรจ็การศกึษาตอ้งเป็นไปตามทีห่ลกัสตูรสาขาวชิาใหมก่าํหนด 

3.5 เป็นผูม้คีณุสมบตัเิป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหมว่า่ดว้ยการพจิารณาเกยีรตแิละศกัดิ ์    
ของนกัศกึษาทีจ่ะเสนอขออนุมตัใิหไ้ดร้บัปรญิญา ประกาศนียบตัรบณัฑติ ประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สงู  
อนุปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่พ.ศ. 2550 
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หมวดท่ี 6. การพฒันาคณาจารย ์

1. การเตรียมการสาํหรบัอาจารยใ์หม่  
(1) มกีารปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารยใ์หม่ ใหม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจนโยบายของสถาบนั คณะ

ตลอดจนในหลกัสตูรทีส่อน 
(2) สง่เสรมิอาจารยใ์หม้กีารเพิม่พนูความรู ้ สรา้งเสรมิประสบการณ์เพือ่สง่เสรมิการสอนและการวจิยัอยา่ง

ต่อเน่ือง   การสนบัสนุนดา้นการศกึษาต่อ  ฝึกอบรม ดงูานทางวชิาการและวชิาชพีในองคก์รต่างๆ 
การประชุมทางวชิาการทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ หรอืการลาเพือ่เพิม่พนูประสบการณ์ 

(3) แนะนํากจิกรรมและภาระกจิทีภ่าควชิาสนบัสนุน และขอความรว่มมอืใหอ้าจารยใ์หมเ่สยีสละเขา้รว่ม
กจิกรรมโดยเฉพาะอยา่งยิง่กจิกรรมพฒันาคุณภาพนกัศกึษาในระดบัภาควชิา คณะและมหาวทิยาลยั 

 
2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย ์ 

2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล  
(1) สง่เสรมิอาจารยใ์หม้กีารเพิม่พนูความรู ้ สรา้งเสรมิประสบการณ์เพือ่สง่เสรมิการสอนและการวจิยั

อยา่งต่อเน่ือง การสนบัสนุนดา้นการศกึษาต่อ ฝึกอบรม ดงูานทางวชิาการและวชิาชพีในองคก์ร
ต่างๆ การประชุมทางวชิาการทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ หรอืการลาเพือ่เพิม่พนู
ประสบการณ์ 

(2) การเพิม่พนูทกัษะการจดัการเรยีนการสอนและการประเมนิผลใหท้นัสมยั 
2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

(1) การมสีว่นรว่มในกจิกรรมบรกิารวชิาการแก่ชุมชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาความรูแ้ละคุณธรรม 
(2) มกีารกระตุน้อาจารยท์าํผลงานทางวชิาการสายตรงในสาขาวชิา 
(3) สง่เสรมิการทาํวจิยัสรา้งองคค์วามรูใ้หมเ่ป็นหลกัและเพือ่พฒันาการเรยีนการสอนและม ี
     ความเชีย่วชาญในสาขาวชิาชพี 
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หมวดท่ี  7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

1. การบริหารหลกัสตูร  
1)  เป็นไปตามระบบประกนัคุณภาพมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

 2)  มกีารประเมนิและพฒันาหลกัสตูร ตามระบบประกนัคณุภาพมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ ทุก 5 ปี 
3) มคีณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรทีาํหน้าทีพ่จิารณาหลกัสตูร การเปิด ปิด และ 
    ปรบัปรุงกระบวนวชิา ตลอดจนรบัผดิชอบการจดัการเรยีนการสอน 
4)  มคีณะกรรมการประจาํภาควชิาพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการวดัและประเมนิผลการศกึษา 
5)  มกีารประเมนิหลกัสตูรและนําผลการประเมนิมาปรบัปรุงหลกัสตูร 
6)  มกีารจดัทาํประมวลรายวชิาและแผนการสอน 
7)  มกีารประเมนิการเรยีนการสอนและนําผลการประเมนิมาปรบัปรุง/พฒันาการเรยีนการสอน 
8)  มกีารกาํหนดวธิแีละเกณฑก์ารวดัและประเมนิผล 
9)  มกีารประเมนิการวดัและประเมนิผลและนําผลการประเมนิมาปรบัปรุงการวดัผล 
 

2. การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอนและการจดัการ  
2.1 การบริหารงบประมาณ 
 คณะจดัสรรงบประมาณประจาํปี ทัง้งบประมาณแผน่ดนิและเงนิรายไดใ้นการจดัซือ้ตาํรา สือ่การเรยีน 
การสอน โสตทศันูปกรณ์ และวสัดุครุภณัฑอ์ยา่งเพยีงพอ เพือ่สนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอนในชัน้ 
เรยีน การวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอน และการสรา้งบรรยากาศทางวชิาการ 
2.2 ทรพัยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม   

ภาควชิาฯมอีาคารคณติศาสตร ์1 หลงั   รวมพืน้ทีใ่ชส้อยอาคารทัง้หมด  3047 ตร.ม. ประกอบดว้ย 
      หอ้งเรยีน 7 หอ้ง, หอ้งพกัอาจารย ์23 หอ้ง, หอ้งปฏบิตักิาร 1 หอ้ง, หอ้งประชุม/ สมัมนา 1 หอ้ง,   
      หอ้งสมดุ 1 หอ้ง, หอ้งพกันกัศกึษา 2 หอ้ง, หอ้งเกบ็เอกสาร – หนงัสอื 1 หอ้ง, หอ้งวจิยัสาํหรบันกัศกึษา 
      บณัฑติศกึษา 2 หอ้ง, หอ้งนนัทนาการ 1 หอ้ง   

     มอุีปกรณ์ สือ่การเรยีนการสอน เครือ่งคอมพวิเตอรอ์ยา่งเพยีงพอ มแีหลง่สารสนเทศ สาํหรบัการ  
สบืคน้ผา่นฐานขอ้มลูของสาํนกัหอสมดุกลาง และหอ้งสมดุคณะ ทีเ่ชือ่มโยงกนัผา่นระบบเครอืขา่ยภายใน 
และระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต  มรีายละเอยีดดงัน้ี 

       อุปกรณ์การสอนทีม่อียูแ่ลว้  (เฉพาะรายการสาํคญั) 
เครือ่งคอมพวิเตอร ์    จาํนวน    158  เครือ่ง 
เครือ่ง  LCD    จาํนวน       9  เครือ่ง 
เครือ่งฉายภาพทบึแสง   จาํนวน     10  เครือ่ง 
เครือ่งฉายภาพขา้มศรีษะ   จาํนวน      10  เครือ่ง 

 จอภาพ     จาํนวน     12  จอ 
       หอ้งสมดุ  มวีารสารและสิง่พมิพส์าํคญัทีใ่ชใ้นสาขาวชิาทีม่อียูใ่นปจัจุบนัแลว้ คอื 
 -  American Mathematical Monthly 
 -  College Journal of Mathematics 
 -  Mathematics Magazine 
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 -  Thai Journal of Mathematics 
 -  East-West Journal of Mathematics 
 -  Journal of Science, Chiangmai University 
 -  Science Asia 
 -  Chiangmai University Journal 
 -  Chiang Mai Journal of Science 
 -  Hous ton Journal of Mathematics 
 -  Journal of Nonlinear and Convex Analysis 
       วารสารอเิลก็ทรอนิกสท์ี ่สกอ.และหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัเชยีงใหมร่บัอยูใ่นปจัจุบนั 
 -  ฐานขอ้มลู  Science Direct 
 -  ฐานขอ้มลู IEEE 
 -  ฐานขอ้มลู Taylor & Francis 
 -  ฐานขอ้มลู  Cambridge Journal Online 
 -  ฐานขอ้มลู  Kluwer Academic 
 -  ฐานขอ้มลู Science Finder Scholar 
 -  ฐานขอ้มลู ISI 
 -  ฐานขอ้มลู Scopus 
 -  ฐานขอ้มลู MathSciNet 
       วารสารทีต่อ้งการเพิม่เตมิ 

1. ฐานขอ้มลู  American Mathematical Society 
2. ฐานขอ้มลู  Siam Journal  
3. ฐานขอ้มลู  World Scientific 

2.3 การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
 ภาควชิามกีารสาํรวจความตอ้งการอุปกรณ์และสือ่การเรยีนการสอนมาทดแทนทรพัยากรเดมิทีช่าํรุด 
และจดัหาเพิม่เตมิใหอ้ยา่งพอเพยีง มกีารประสานงานกบัหอ้งสมดุคณะและสาํนกัหอสมดุในการจดัซือ้ 
หนงัสอื  ตาํราและวารสารทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่เตมิ เพือ่ใหบ้รกิารแก่อาจารยแ์ละนกัศกึษาสาํหรบัใชป้ระกอบ 
การเรยีนการสอนและการคน้ควา้ 
 

3. การบริหารคณาจารย ์ 
3.1 การรบัอาจารยใ์หม่  

คุณลกัษณะของอาจารยใ์หม ่
 ตอ้งมคีุณวุฒไิม่ตํ่ากว่าปรญิญาเอก หรอืเทยีบเท่า ในสาขาวชิาคณิตศาสตรห์รอืสาขาวชิาคณิตศาสตร์
ประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ส่วนงานมีเหตุผลหรือความจําเป็นพิเศษ อาจขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (ก.บ.) ยกเว้นให้บรรจุผู้มคีุณวุฒปิริญญาโทหรือ
เทยีบเท่าเป็นกรณีพเิศษเฉพาะรายได ้ (รายละเอยีดตามเอกสารภาคผนวก โดยเป็นผูม้คีุณสมบตัทิัว่ไปตาม
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหมว่า่ดว้ย การบรหิารงานบุคคล พ.ศ.2553)  
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การคดัเลอืกอาจารยใ์หม ่
 คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  ใชห้ลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกพนกังานมหาวทิยาลยั 
สายวชิาการ ตามประกาศมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  ลงวนัที ่20 พฤศจกิายน 2551 เรื่องหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืก
บุคคลเพือ่บรรจุเป็นพนกังานมหาวทิยาลยั  (รายละเอยีดตามเอกสารภาคผนวก) 
 ขัน้ตอนการคดัเลอืกอาจารยใ์หม ่
 1.  เมื่อคณะ ฯ ได้รบัการจดัสรรอตัราพนักงานมหาวทิยาลยัแลว้  คณะ ฯ แจ้งขออนุมตัดิําเนินการ
คดัเลอืกบุคคลเพือ่บรรจุเป็นพนกังานมหาวทิยาลยัต่อประธาน ก.บ. โดยระบุคุณสมบตัเิฉพาะตาํแหน่ง 
 2.  แต่งตัง้ผูเ้กี่ยวขอ้ง จํานวนไม่น้อยกว่า  3  คน  เป็นคณะกรรมการคดัเลอืกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น
พนกังาน ฯ   
 3.  คณะกรรมการคดัเลือกเป็นผู้พิจารณากําหนดขัน้ตอน วิธีการคดัเลือก ตลอดจนเงื่อนไขตาม
มาตรฐานกาํหนดและภาระงานทีต่อ้งปฏบิตัขิองแต่ละตาํแหน่ง  
 4.  ประกาศรบัสมคัร  และดาํเนินการสอบคดัเลอืกตามวธิกีารทีค่ณะกรรมการคดัเลอืกกาํหนด  และ 
ประกาศผลการสอบคดัเลอืก 
 5.  ดําเนินการขอบรรจุผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกเป็นพนักงานมหาวทิยาลยั ตัง้แต่วนัทีม่าปฏบิตังิาน แต่ไม่
ก่อนวนัประกาศผลการคดัเลอืกและวนัทีส่าํเรจ็การศกึษา  โดยใหม้กีารทดลองงาน  1  ปี  และมกีารประเมนิผล
การทดลองงาน  2 ครัง้ เมือ่ผา่นการทดลองงานงานจะทาํสญัญาจา้งเป็นพนักงานมหาวทิยาลยัจนถงึอายุ 60 ปี  
และมกีารประเมนิการปฏบิตังิานทุกปี ๆ ละ 1 ครัง้ 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสตูร  
คณาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร (จาํนวนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80) และผูส้อน 

จะตอ้งประชุมรว่มกนัในการวางแผนจดัการเรยีนการสอน การประเมนิผล และใหค้วามเหน็ชอบการประเมนิผล
ทุกกระบวนวชิา  เกบ็รวบรวมขอ้มลูเพือ่เตรยีมไวส้าํหรบัการปรบัปรุงหลกัสตูร   ตลอดจนปรกึษาหารอืแนวทาง
ทีจ่ะทาํใหบ้รรลุเป้าหมายตามหลกัสตูร และไดบ้ณัฑติเป็นไปตามคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค ์โดย  
ความเหน็ชอบของคณะและมหาวทิยาลยั 

3.3 การแต่งตัง้อาจารยพิ์เศษ  
การแต่งตัง้อาจารยพ์เิศษ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ไดพ้จิารณาถงึภาระงานสอนของอาจารยป์ระจําใหม้ี

เพยีงพอตามทีม่หาวทิยาลยักาํหนดก่อน จงึจะดาํเนินการแต่งตัง้อาจารยพ์เิศษได ้ซึง่มกีระบวนการดงัน้ี   
 สาขาวชิาเสนอรายชือ่อาจารยพ์เิศษใหค้ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 
 สาขาวชิาดําเนินการเสนอแต่งตัง้อาจารย์พเิศษพร้อมแนบเอกสารแบบตอบรบัและประวตัิของ

อาจารยม์ายงัคณะ 
 คณะฯ ตรวจสอบและนําเสนอเขา้ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารประจาํคณะใหค้วามเหน็ชอบ 
 คณะฯ เสนอมหาวทิยาลยัแต่งตัง้อาจารยพ์เิศษ 
โดยมสีดัสว่นอาจารยพ์เิศษต่ออาจารยป์ระจาํในหลกัสตูร ไดแ้ก่ ภาคการศกึษาที ่1/2553  คอื 1 : 44  

และ ภาคการศกึษาที ่2/2553  คอื 2 : 43  เฉลีย่ปีการศกึษา 2553 คอื  1.5 : 43.5   
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4. การบริหารบคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การกาํหนดคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

มกีารกาํหนดคุณสมบตับิุคลากรใหค้รอบคลุมภาระหน้าทีท่ีต่อ้งรบัผดิชอบ โดยคณะกรรมการคดัเลอืก 
บุคลากร ก่อนรบัเขา้ทาํงาน  โดยบุคลากรตาํแหน่งพนกังานปฎบิตังิานจะตอ้งเป็นผูท้ีส่าํเรจ็การศกึษาระดบั 
ปรญิญาตร ี (รายละเอยีดตามเอกสารภาคผนวก) 

4.2 การเพ่ิมทกัษะความรู้เพ่ือการปฏิบติังาน 
มกีารพฒันาบุคลากรใหม้พีฒันาการเพิม่พนูความรู ้สรา้งเสรมิประสบการณ์ในภาระงานทีร่บัผดิชอบ 

สามารถสนบัสนุนบุคลากรสายวชิาการหรอืหน่วยงานใหเ้กดิการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยการอบรม ดงูาน  
ทศันศกึษา และการวจิยัสถาบนั  
5. การสนับสนุนและการให้คาํแนะนํานักศึกษา 

5.1 การให้คาํปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
คณะมกีารแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาทางวชิาการใหแ้ก่นกัศกึษาทุกคน โดยนกัศกึษาสามารถปรกึษากบั 

อาจารยท์ีป่รกึษาในการวางแผนการเรยีน การแนะนําแผนการเรยีนในหลกัสตูร การเลอืกและวางแผนสาํหรบั
อาชพี และการใชช้วีติในมหาวทิยาลยั โดยอาจารยท์ีป่รกึษาตอ้งกาํหนดชัว่โมงใหค้าํปรกึษา (Office Hours) 
เพือ่ใหน้กัศกึษาเขา้ปรกึษาได ้ นอกจากน้ีตอ้งมทีีป่รกึษากจิกรรม เพือ่ใหค้าํปรกึษาแนะนําในการจดัทาํกจิกรรม
แก่นกัศกึษา 

5.2 การอทุธรณ์ของนักศึกษา  
นกัศกึษาทีถู่กลงโทษ มสีทิธยิืน่อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัรบัทราบ 

คาํสัง่ลงโทษ โดยคาํรอ้งตอ้งทาํเป็นหนงัสอืพรอ้มเหตุผลประกอบ และยืน่เรือ่งผา่นงานวนิยั กองพฒันา
นกัศกึษา และใหค้ณะกรรมการอุทธรณ์ พจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอือุทธรณ์ 
โดยคาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการอุทธรณ์ถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิต 

1) มกีารตดิตามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม ของประเทศ และโลก เพือ่ 
ศกึษา วจิยัทศิทางของตลาดแรงงานทัง้ในระดบัทอ้งถิน่ และประเทศ  

2) ใหม้กีารสาํรวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติก่อนการปรบัปรุง 
หลกัสตูร 
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7.ตวับง่ช้ีผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ดชันีบ่งช้ีผลการดาํเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4  ปีท่ี 5 

มาตรฐานคุณวฒุสิาขา/สาขาวชิา      
7.1 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรอยา่งน้อยรอ้ยละ 80  มสีว่นรว่มในการ 
ประชุม เพือ่วางแผน ตดิตาม และทบทวนการดาํเนินงานหลกัสตูร 

 
X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

7.2 มรีายละเอยีดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ. 2 ทีส่อดคลอ้งกบักรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒแิหง่ชาต ิหรอืมาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา (ถา้ม)ี 

 
X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

7.3 มรีายละเอยีดของกระบวนวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ์ 
ภาคสนาม(ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4  อยา่งน้อยก่อนการ 
เปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาใหค้รบทุกกระบวนวชิา 

 
X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

7.4 จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของกระบวนวชิา  และรายงานผล 
การดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ    มคอ. 5  
และ มคอ. 6 ภายใน 30  วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาทีเ่ปิดสอนใหค้รบ 
ทุกกระบวนวชิา 

 
X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

7.5 จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูรตามแบบ   มคอ. 7 
ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สดุปีการศกึษา 

 
X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

7.6 มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู ้
ทีก่าํหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถา้ม)ี อยา่งน้อยรอ้ยละ 25  ของ 
กระบวนวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

 
X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

7.7 มกีารพฒันา/ปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอน กลยทุธก์ารสอน 
หรอืการประเมนิผลการเรยีนรู ้จากผลการประเมนิการดาํเนินงานที ่
รายงานใน มคอ. 7  ปีทีแ่ลว้ 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

7.8 อาจารยใ์หม ่(ถา้ม)ี ทุกคนไดร้บัการปฐมนิเทศหรอืคาํแนะนํา 
ดา้นการจดัการเรยีนการสอน 

 
X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

7.9 อาจารยป์ระจาํทุกคนไดร้บัการพฒันาทางวชิาการ และ/หรอื 
วชิาชพี อยา่งน้อยปีละ 1  ครัง้ 

 
X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

7.10  จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน (ถา้ม)ี ไดร้บั 
การพฒันาวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 ต่อปี 

 
X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

7.11  ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสดุทา้ย/บณัฑติใหมท่ีม่ตี่อ 
คุณภาพหลกัสตูร เฉลีย่ไมน้่อยกวา่ 3.5  จากคะแนนเตม็ 5.0 

    
X 

 
X 

7.12 ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ตี่อบณัฑติใหม ่ 
เฉลีย่ไมน้่อยกวา่ 3.5  จากคะแนนเตม็ 5.0 

     
X 

7.13 นกัศกึษามงีานทาํภายใน 1 ปี หลงัจากสาํเรจ็การศกึษา  
ไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 80 

     
X 

7.14 บณัฑติทีไ่ดง้านทาํไดร้บัเงนิเดอืนเริม่ตน้ไมต่ํ่ากวา่เกณฑท์ี ่
ก.พ. กาํหนด 

     
X 
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หมวดท่ี 8. กระบวนการการประเมินและปรบัปรงุหลกัสตูร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 กระบวนการประเมินและปรบัปรงุแผนกลยทุธก์ารสอน 

-  มกีารสงัเกตพฤตกิรรมและการโตต้อบของนกัศกึษา 
-  มกีารประชมุคณาจารยใ์นภาควชิา เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละขอคาํแนะนํา 
-  การสอบถามจากนกัศกึษา 
-  มกีารประเมนิผลการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศกึษา และนําผลการประเมนิมาวเิคราะหเ์พือ่หา 
   จุดอ่อนและจุดแขง็ในการสอนของอาจารยผ์ูส้อน เพือ่ปรบักลยทุธก์ารสอนใหเ้หมาะสม โดยอาจารย ์
   แต่ละทา่น 
-  มกีารประเมนิผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาโดยการสอบ  
-  มกีารประเมนิผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาโดยการปฏบิตังิานกลุม่ 
-  วเิคราะหเ์พือ่หาจุดอ่อนและจุดแขง็ในการเรยีนรูข้องนกัศกึษา เพือ่ปรบักลยทุธก์ารสอนใหเ้หมาะสม 
   กบันกัศกึษาแต่ละชัน้ปี โดยอาจารยแ์ต่ละทา่น 

 1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยทุธก์ารสอน 
ใหน้กัศกึษาไดป้ระเมนิผลการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น ทัง้ในดา้นทกัษะ กลยทุธก์ารสอน และการใช ้

สือ่ในทุกกระบวนวชิา อกีทัง้มกีารประเมนิโดยตวัอาจารยเ์อง และเพือ่นรว่มงาน 
2. การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม 

-  ประเมนิโดยนกัศกึษาปีสุดทา้ย 
-  ประเมนิโดยบณัฑติทีส่าํเรจ็การศกึษา 
-  ประเมนิโดยผูใ้ชบ้ณัฑติ/ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอื่นๆ 

3. การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลกัสตูร 
             คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในระดบัภาควชิาและคณาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร  รว่มกนั
จดัเตรยีมขอ้มลูผลการดาํเนินงานหลกัสตูรและประเมนิผลการดาํเนินงานในเบือ้งตน้ เพือ่ประกอบการประเมนิ
คุณภาพการศกึษาประจาํปี  ตามดชันีบง่ชีผ้ลการดาํเนินงานทีร่ะบุในหมวดที ่ 7 ขอ้ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมนิอยา่งน้อย 3 คน ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒุใินสาขาวชิาอยา่งน้อย 1 คน ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จาก
มหาวทิยาลยั 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุ 

  ใหก้รรมการวชิาการประจาํสาขาวชิา/ภาควชิา รวบรวมขอ้มลูจากการประเมนิการเรยีนการสอนของ
อาจารย ์นกัศกึษา บณัฑติ และผูใ้ชบ้ณัฑติ และขอ้มลูจาก มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 เพือ่ทราบปญัหาของการ
บรหิารหลกัสตูรทัง้ในภาพรวมและในแต่ละกระบวนวชิา มกีารนําขอ้มลูจากรายงานผลการดาํเนินการกระบวน
วชิาเสนออาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร  และใหอ้าจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรสรุปผลการดาํเนินการประจาํปี
เสนอหวัหน้าภาควชิา  และนําไปสูก่ารดาํเนินการปรบัปรุงกระบวนวชิาและหลกัสตูรต่อไป  สาํหรบัการปรบัปรุง
หลกัสตูรนัน้จะกระทาํทุก 5 ปี  ทัง้น้ี เพือ่ใหห้ลกัสตูรมคีวามทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช้
บณัฑติ 
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ภาคผนวก 1 
คาํอธิบายลกัษณะกระบวนวิชา    
คณะมนุษยศาสตร ์
001101    การฟังและการพดูภาษาองักฤษ      3(3-0-6) 

Listening and Speaking in English 
เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี

การสือ่สารภาษาองักฤษ โดยเน้นทกัษะการพดูและการฟงั เพือ่การปฏสิมัพนัธใ์นบรบิททางสงัคมและ
วชิาการ อนัจะก่อใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

English communication with emphasis on listening and speaking for social interaction and 
lifelong learning  
001102    การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ     3(3-0-6) 
   Reading and Writing in English  

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี
การอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษ โดยเน้นการเรยีนรูค้าํศพัท ์การทบทวนไวยากรณ์อย่างเป็นระบบ 

การพฒันาโครงสรา้งประโยคทีม่คีวามหลากหลาย รูปแบบและวตัถุประสงคข์องย่อหน้า เพื่อการสือ่สารอยา่งมี
ประสทิธภิาพ อนัจะก่อใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

English reading and writing communication for lifelong with emphasis on vocabulary 
expansion, systematic grammar review, development of sentence structure and sentence variety, 
forms and purposes of paragraphs, progressing from mechanical to more meaningful context.  
001201   การอ่านเชิงวิเคราะหแ์ละการเขียนอย่างมีประสิทธิผล   3(3-0-6) 
 Critical Reading and Effective Writing 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี
 ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการอ่านเชิงวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลและสื่อต่างๆ และการเขียน                     
อยา่งมปีระสทิธผิล ในหวัขอ้ตามความสนใจของผูเ้รยีน   
 English language skills for critical reading from different sources and media and effective 
writing on topics of students’ interests.   
001202     ภาษาองักฤษในบริบททางอาชีพ      3(3-0-6) 
 English in Professional Contexts 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี
ลกัษณะเฉพาะทางภาษา องคป์ระกอบทางภาษาและทกัษะทางภาษาของงานเขยีนเฉพาะสาขาอาชพี   
Specific language features, language components of professional texts and language skills for 

professional texts.   
011269  ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                       3(3-0-6) 
  Philosophy of Sufficiency Economy 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี
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 นิยาม  แนวคดิ และหลกัการของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง การดาํเนินชวีติตามปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง  หลกัการประยกุตใ์ชป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 Definition, concept and principle of philosophy of sufficiency economy. Livelihood according to 
philosophy of sufficiency economy.Application of the principle philosophy of sufficiency economy. 
012173   ศาสนาเบือ้งต้น        3(3-0-6) 
  Descriptive Study of Religion 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี
   ธรรมชาตแิละขอบเขตของศาสนา กําเนิด พฒันาการและประเภทของศาสนา รปูแบบต่างๆ ของศาสนา 
อเทวนิยม กระบวนการกึง่ศาสนา บทบาทของศาสนาในปจัเจกบุคคลและสงัคม 
 Nature and scope of religion; origins, development and types of religion; different forms of 
atheistic religion; semi-religious movements; role of religion in the individual and society. 
013110     จิตวิทยากบัชีวิตประจาํวนั                                                              3(3-0-6) 
  Psychology and Daily Life 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี
 จติวทิยากบัการประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนั บุคลกิภาพ แรงจงูใจและอารมณ์ ความเครยีด สขุภาพ
กายและสขุภาพจติ สงักปัเกีย่วกบัตน การควบคุมตนเองและการตดัสนิใจ ความเขา้ใจเรือ่งเพศ การเสรมิสรา้ง
มติรภาพ การเป็นสว่นหน่ึงของกลุม่ การแต่งงานและสมัพนัธภาพทีส่นิทสนม การทาํงานและเวลาวา่ง 
 Psychology and application in daily life. Personality.  Motivation and emotion. Stress. Physical 
and mental health. Self-concept. Personal control and decision making.  Sexuality. Making friends. 
Being part of a group. Marriage and intimate relationships. Work and leisure. 
050100   การใช้ภาษาไทย             3(3-0-6) 
   Usage of the Thai Language 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี
 ศกึษาและฝึกทกัษะการใชภ้าษาไทย 
 A study of the usage of the Thai Language and practice in writing.     
050103  สงัคมและวฒันธรรมไทย                  3(3-0-6) 
  Thai Society and Culture 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี
 การศกึษาเชงิแนะนําเกีย่วกบัสงัคมและวฒันธรรมไทย โดยอาศยัเครือ่งมอืการวเิคราะหท์ีม่าจากมรดก
ทางปญัญาของไทย รวมทัง้การเสนอในเชงิวพิากษ์เกีย่วกบัทฤษฎทีีม่าจากโลกทรรศน์ตะวนัตกทีใ่ชใ้น
การศกึษาสงัคม และวฒันธรรมไทย และทางเลอืกอื่น ๆ ของความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิสงัคมของไทย 
 An introduction to Thai Society and Culture based on analytical tools derived from Thai 
intellectual heritage, including critical expositions of theory on Thai Society and Culture arisen from 
Western Worldviews, and alternatives of Socioeconomic changes.  
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คณะศึกษาศาสตร ์
057121  ฟตุบอลเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย    1(0-3-0) 
 Football for Life and Exercise 

   เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี
 การออกกาํลงักายเพือ่สขุภาพโดยการเลน่ฟุตบอล การอบอุ่นรา่งกายและคลายเยน็ในกฬีาฟุตบอล 
การเลน่ฟุตบอลในตาํแหน่งต่างๆ การประยกุตเ์ลน่กฬีาฟุตบอลในรปูแบบต่างๆ กตกิาทัว่ไปในการเลน่กฬีา
ฟุตบอล การวเิคราะหเ์กมการแขง่ขนัฟุตบอลและการเขา้รว่มทมีฟุตบอลในระดบัต่างๆ  ประโยชน์และมารยาท
ของการเป็นผูเ้ลน่และผูด้ทูีด่ใีนกฬีาฟุตบอล 
 The principles of exercise for health by playing Football. Warm up and cool down. How to 
play in each position. Apply in playing Football game. Analyze and participate the Football competition 
tournaments. The advantageous, manners, regulations and scoring system & service of Football game 
are involved. 
057122 ว่ายน้ําเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย    1(0-3-0) 
 Swimming for Life and Exercise 

   เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี
การออกกําลงักายเพื่อสุขภาพโดยการวา่ยน้ํา การอบอุ่นร่างกายในกฬีาว่ายน้ํา หลกัการหายใจและ

การเคลื่อนไหวในน้ํา การใชส้่วนต่างๆของร่างกายในการว่ายน้ําท่าต่างๆการช่วยเหลอืผูไ้ดร้บัอนัตรายต่างๆ
จากการวา่ยน้ํา การวเิคราะหก์ารทา่ทางการวา่ยน้ํา การวา่ยน้ําเพือ่สขุภาพและการเขา้รว่มการแขง่ขนัวา่ยน้ําใน
ระดบัต่างๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผูเ้ลน่และผูด้ทูีด่ใีนกฬีาวา่ยน้ํา 
 The principles of exercise for health by swimming. Warm up and cool down. How to breath 
under water and movements physically to swim in each style, help others to be safe from swimming. 
Apply in swimming game. Analyze and participate the swimming competition tournaments. The 
advantageous, manners, regulations of swimming game are involved. 
057123 วอลเลยบ์อลเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย    1(0-3-0) 
 Volleyball for Life and Exercise 

   เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี
การออกกาํลงักายเพือ่สขุภาพโดยการเลน่วอลเลยบ์อล การอบอุ่นรา่งกายและคลายเยน็ในกฬีา

วอลเลยบ์อล การเลน่วอลเลยบ์อลในตาํแหน่งต่างๆ การใชอ้วยัวะสว่นต่างๆของรา่งกายในการเลน่วอลเลยบ์อล 
กตกิาทัว่ไปและการนบัคะแนนในกฬีาวอลเลยบ์อล การประยกุตเ์ลน่กฬีาวอลเลยบ์อลในรปูแบบต่างๆ การ
วเิคราะหเ์กมการแขง่ขนัวอลเลยบ์อลและการเขา้รว่มแขง่ขนัวอลเลยบ์อลในระดบัต่างๆ  ประโยชน์และมารยาท
ของการเป็นผูเ้ลน่และผูด้ทูีด่ใีนกฬีาวอลเลยบ์อล 
 The principles of exercise for health by playing Volleyball. Warm up and cool down. How to 
play each position and how to use parts of body to play Volleyball. Apply in playing Volleyball game. 
Analyze and participate the Volleyball competition tournaments. The advantageous, manners, 
regulations and scoring system of Volleyball game are involved. 
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057125 กิจกรรมเข้าจงัหวะเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย   1(0-3-0) 
 Rhythmic Activities for Life and Exercise 

   เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี

 การออกกําลงักายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นกิจกรรมเข้าจงัหวะ การเคลื่อนไหวของร่างกายใน
ลกัษณะต่างๆ การเคลือ่นไหวของรา่งกายใหเ้ขา้กบัจงัหวะและเสยีงดนตร ีการเตน้ราํพืน้เมอืงของประเทศต่างๆ 
การเตน้ลลีาศในจงัหวะต่างๆ มารยาทในการเขา้สงัคมและมารยาทในการลลีาศ การวเิคราะห์ท่าทางการเต้น
ลลีาศจงัหวะต่างๆ การรว่มงานลลีาศและการจดังานลลีาศในรปูแบบต่างๆ 
 The principles of exercise for health by playing Rhythmic activity. Body movements with the 
music. Folk dances and social dances. Social manner and dancing’s regulations. Analyze the type of 
social dances. Participate and organize the social dance party.  
057126 บาสเกตบอลเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย    1(0-3-0) 
 Basketball for Life and Exercise 

   เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี
การออกกาํลงักายเพือ่สขุภาพโดยการเลน่บาสเกตบอล การอบอุน่รา่งกายและคลายเยน็ในกฬีา

บาสเกตบอล การเลน่บาสเกตบอลในตาํแหน่งต่างๆ ความปลอดภยัในการเลน่กฬีาบาสเกตบอล กตกิาการเลน่
บาสเกตบอลทัว่ไป การประยกุตเ์ลน่กฬีาบาสเกตบอลในรปูแบบต่างๆ การวเิคราะหเ์กมการแขง่ขนั
บาสเกตบอลและการเขา้รว่มแขง่ขนับาสเกตบอลในระดบัต่างๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผูเ้ลน่และผูดู้
ทีด่ใีนกฬีาบาสเกตบอล 
 The principles of exercise for health by playing Basketball. Warm up and cool down. How to 
play in different positions, safety, and regulations. Apply in playing basketball game. Analyze and 
participate the basketball competition tournaments. The advantageous, manners, regulations and 
scoring system of basketball game are involved. 
057127 แบดมินตนัเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย    1(0-3-0) 
 Badminton for Life and Exercise 

   เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี

  การออกกําลงักายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นแบดมนิตนั การอบอุ่นร่างกายและคลายเยน็ในกฬีา
แบดมนิตนั การจบัไมแ้ละการเคลือ่นไหวของร่างกายเพือ่เขา้ตลีกูแบดมนิตนัในลกัษณะต่างๆ กตกิาแบดมนิตนั
ทัว่ไปและการนับคะแนนในกฬีาแบดมนิตนั การประยุกตเ์ล่นกฬีาแบดมนิตนัในรปูแบบต่างๆ การวเิคราะหเ์กม
การแข่งขนัแบดมนิตนัและการเขา้ร่วมแข่งขนัแบดมนิตนัในระดบัต่างๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผู้
เลน่และผูด้ทูีด่ใีนกฬีาแบดมนิตนั  
 The principles of exercise for health by playing Badminton. Warm up and cool down. How to 
hold the racquet and movements to hit shuttlecock. Apply in playing badminton game. Analyze and 
participate the Badminton competition tournaments. The advantageous, manners, regulations and 
scoring system & service of badminton game are involved. 
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057128 เทนนิสเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย    1(0-3-0) 
  Tennis for Life and Exercise  

   เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี
การออกกาํลงักายเพือ่สขุภาพโดยการเลน่เทนนิส การอบอุ่นรา่งกายและคลายเยน็ในกฬีาเทนนิส 

การจบัไมแ้ละการเคลือ่นไหวของรา่งกายเพือ่เขา้ตเีทนนิสในลกัษณะต่างๆ กตกิาเทนนิสทัว่ไปและการนบั
คะแนนในกฬีาเทนนิส การประยกุตเ์ลน่กฬีาเทนนิสในรปูแบบต่างๆ การวเิคราะหเ์กมการแขง่ขนัเทนนิสและ
การเขา้รว่มการแขง่ขนัเทนนิสในระดบัต่างๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผูเ้ลน่และผูด้ทูีด่ใีนกฬีาเทนนิส 
 The principles of exercise for health by playing tennis. Warm up and cool down. How to 
hold the racquet and movements to hit the tennis ball. Apply in playing tennis game. Analyze and 
participate the Tennis competition tournaments. The advantageous, manners, regulations and scoring 
system & service of Tennis game are involved. 
057129 เทเบ้ิลเทนนิสเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย    1(0-3-0) 
  Table Tennis for Life and Exercise 

   เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี
การออกกําลงักายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นกฬีาเทเบิ้ลเทนนิส การอบอุ่นร่างกายและคลายเยน็ใน

กฬีาเทเบิ้ลเทนนิส การจบัไมแ้ละการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อเขา้ตเีทเบิ้ลเทนนิส ในลกัษณะต่างๆ กตกิา
ทัว่ไปและการนับคะแนนในกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส การประยุกต์เล่นกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส ในรูปแบบต่างๆ การ
วเิคราะห์เกมการแข่งขนัเทเบิ้ลเทนนิสและการเข้าร่วมแข่งขนัเทเบิ้ลเทนนิสในระดบัต่างๆ ประโยชน์และ
มารยาทของการเป็นผูเ้ลน่และผูด้ทูีด่ใีนกฬีาเทเบิล้เทนนิส 
 The principles of exercise for health by playing Table tennis. Warm up and cool down. How 
to hold the racket and movements to play Table tennis. Apply in playing Table tennis game. Analyze 
and participate the Table tennis competition tournaments. The advantageous, manners, regulations 
and scoring system of Table tennis game are involved. 
057130 กอลฟ์เพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย    1(0-3-0) 
 Golf for Life and Exercise 

   เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี
การออกกําลงักายเพือ่สุขภาพโดยการเล่นกฬีากอลฟ์ การอบอุ่นร่างกายและคลายเยน็ในกฬีากอลฟ์ 

การจบัไมแ้ละการเคลื่อนไหวของร่างกายในการตกีอลฟ์ในลกัษณะต่างๆ กตกิาการเล่นกอลฟ์ทัว่ไปและการนับ
คะแนนในกฬีากอลฟ์ การประยุกตเ์ล่นกฬีากอลฟ์ ในรปูแบบต่างๆ การวเิคราะหท์่าทางในการตกีอลฟ์และการ
เขา้รว่มแขง่ขนักอลฟ์ในระดบัต่างๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผูเ้ลน่และผูด้ทูีด่ใีนกฬีากอลฟ์ 
 The principles of exercise for health by playing Golf. Warm up and cool down. How to play 
Golf , stance & position, rules & regulations, match play, advantageous of playing golf. Apply in 
playing Golf game. Analyze the stance & position and participate the Golf tournaments. The 
advantageous, manners, regulations and scoring system of Golf game are involved. 
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057136 กีฬา สขุภาพ สมรรถภาพ และการพฒันาคณุภาพชีวิต 3(1-6-0) 
 Sport, Health, Fitness and Wellness Development 

   เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี
 ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการเลน่กฬีา การออกกาํลงักาย การสง่เสรมิสุขภาพ และการเสรมิสรา้ง
สมรรถภาพทางกาย หลกัการดกูฬีา การเลอืกกจิกรรมกฬีา และการออกกาํลงักายทีเ่หมาะสมกบัตนเองและ
การใชใ้นชวีติประจาํวนั การฝึกทกัษะพืน้ฐานทางกฬีาและการเสรมิสรา้งสมรรถภาพทางกาย กฬีาและการออก
กาํลงักาย รวมทัง้การดแูลตนเองเพือ่สขุภาพทีด่แีละการพฒันาคุณภาพชวีติ 
 Knowledge and understanding of sport, exercise, health promotion and fitness, principles 
of sport spectator, selection of sport activities suitable for oneself and applicable in daily life, practice 
in sport basic skills and fitness, sport, exercise and self care for good health and wellness 
development. 
คณะสงัคมศาสตร ์
154104  การอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม               3(3-0-6) 
  Environmental Conservation 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี
 ปญัหาในการจดัการ และการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาต ิ ซึง่เน้นในเรือ่ง ดนิ ปา่ไม ้ น้ํา แร ่
สตัวป์า่ มนุษย ์ พลงังานธรรมชาต ิ ทวิทศัน์ธรรมชาต ิ และสิง่แวดลอ้มต่างๆ ตลอดจนวธิกีารอนุรกัษ์และ
มาตรการในการอนุรกัษ์ทีจ่าํเป็นสาํหรบัประเทศไทย 
 Problems in the management and the utilization of natural resources with emphasis on soil, 
forest, water, minerals and wildlife, introducing some conservation methods and conservation 
measures necessary for Thailand.     
คณะนิติศาสตร ์
176100 กฎหมายและโลกสมยัใหม่ 3 (3-0-6) 
  Law and Modern World 

   เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี
 แนวคดิทางกฎหมาย สถาบนัทางกฎหมาย กฎหมายกบับทบาทในสงัคม กฎหมายกบัสงัคมระหวา่ง
ประเทศ กฎหมายกบัปญัหาท้องถิ่น และกฎหมายกบัสทิธชิุมชน บทบาทของกฎหมายระดบัท้องถิ่น ระดบั
สงัคมเมอืง และบทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภวิตัน์ ศกึษาวเิคราะห์ปญัหาจากกรณีศกึษาต่างๆ เกี่ยวกบั
กฎหมายและโลกสมยัใหม ่
 Legal concepts. Legal Institutions. Law and its role in society. Law and international societies. 
Law and local problems. Law and community rights. Roles of law in the rural and urban societies. 
Roles of law in the globalized era. Studying and analyzing cases relating to law and modern world. 
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คณะวิทยาศาสตร ์
201110   คณิตศาสตรบ์รูณาการ        3(2-2-5) 
 Integrated Mathematical Sciences 

   เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี
 คอมพวิเตอรใ์นชวีติประจาํวนั คณติศาสตรแ์ละสถติ ิในปรากฏการณ์ต่างๆ   การประยกุตค์ณติศาสตร ์
สถติแิละคอมพวิเตอรใ์นวชิาการ กระบวนการแกป้ญัหาโดยใชค้ณติศาสตร ์สถติ ิและคอมพวิเตอร ์กระบวนวชิา
น้ีสาํหรบันกัศกึษาทีม่พีืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์

Computer in everyday life. Mathematics and statistics in various phenomena. 
Mathematics, statistics, and computer applications in academic. Problem solving process by using 
mathematics, statistics, and computer. This course is recommended for science-based students. 

201111   โลกแห่งวิทยาศาสตร ์       3(3-0-6) 
 The World of Science 

   เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี
 ธรรมชาตแิละววิฒันาการของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ระบบสรุยิะ  การสงัเกตดาวเคราะห ์   และ 
ดวงจนัทร์ในปจัจุบนั ความสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนัระหว่างธรณีภาค อุทกภาค ภาคบรรยากาศและชวีภาคของ
โลก ความอุดมสมบูรณ์ การกระจายตวัและการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ ประเด็นทางสงัคมร่วมสมยัในด้าน
วทิยาศาสตรแ์ละสงัคมมนุษย ์กระบวนวชิาน้ีอนุญาตใหเ้ฉพาะนกัศกึษาทีม่พีืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์
 The nature and evolution of science and technology. The solar system, 
modern observations of planets and moons. The interrelations of Earth’s geosphere, 
hydrosphere, atmosphere and biosphere. Abundance, distribution and utilization of natural 
resources. Contemporary social issues in science and society. Enrollments are not permitted for non- 
science-based students. 
201191  การเรียนรูผ้า่นกิจกรรม                    2(0-6-0) 
 Learning through Activities 

   เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี
การเขา้ร่วมกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพนักศกึษา การเสรมิทกัษะและประสบการณ์ชวีติ

ต่างๆที่ถูกจดัขึ้นทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั เป็นส่วนประกอบที่ดทีี่ทําให้นักศกึษามสี่วนร่วมใน
ช่วงเวลาของการศกึษาในมหาวทิยาลยั  กจิกรรมต่างๆเหล่านี้สามารถทําให้นักศกึษาประยุกต์ใช้การ
เรยีนรูจ้ากกจิกรรมต่างๆไปพฒันาในดา้นเกีย่วกบัการสรา้งจติสาํนึกทีด่ ีตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย ์ มี
การพฒันาบุคลกิภาพ เขา้ใจการทํางานเป็นทมี  มคีุณธรรม จรยิธรรม สามารถนําไปใช ้เป็นแบบอย่างในการ
ดํารงชพีในอนาคต ไดอ้ย่างมคีวามสุขทัง้ร่างกายและจติใจ  พรอ้มทัง้มจีติสาธารณะ สํานึกและรบัผดิชอบต่อ
ตนเอง และสงัคม  

Activities to promote skills/moral and ethical behaviors in addition to development of 
personality, art and culture, local wisdom, environmental preservation as well as community-based 
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economy by students under supervision of advisors and/or joint supervision with the government or 
private organizations. 

201192  ดอยสเุทพศึกษา               1(0-3-0) 

   Doi Suthep Study 
เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี

ศกึษาดอยสเุทพใน 4 มติ ิคอื มติทิางกายภาพ : ธรณวีทิยา  มติทิางชวีภาพ : ระบบนิเวศ และความ
หลากหลายทางชวีภาพ  มติทิางสงัคมและวฒันธรรม : ศาสนาและมานุษยวทิยา และ มติทิางการอนุรกัษ์ : 
พืน้ทีอ่นุรกัษ์ การฟ้ืนฟูปา่และการทอ่งเทีย่วเชงินิเวศ ความสมัพนัธร์ะหวา่งดอยสเุทพกบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
 Studying Doi Suthep in 4 aspects : physical - geology, biology, ecosystems and biodiversity; 
 social and cultural - religion and anthropology; and conservation - conservation area, forest 
 restoration, eco-tourism, and relationship between Doi Suthep and Chiang Mai University. 
202111 ชีววิทยา 1        4(3-3-6) 
 Biology 1 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี
หลกัพืน้ฐานทางชวีวทิยาดา้นเคมขีองชวีติ เซลล ์พนัธุศาสตร ์พนัธุศาสตรป์ระชากรและแนวคดิเชงิ 

ววิฒันาการประวตัศิาสตรว์วิฒันาการของความหลากหลายทางชวีภาพและนิเวศวทิยา 
Basic biological concepts in chemistry of life, cell, genetics, population genetics and its 

evolutionary concept, the evolutionary history of biological diversity and ecology. 
202112    ชีววิทยา  2        4(3-3-6) 
  Biology 2 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :   202111 
หลกัพืน้ฐานทางชวีวทิยาดา้นหลกัอนุกรมวธิาน  ความหลากหลายทางชวีภาพ  ชนิดและหน้าที ่

ของเน้ือเยือ่พชืและสตัว ์ สรรีวทิยาขัน้พืน้ฐานของพชืและสตัว ์
  Basic biological concepts in principles of taxonomy, biodiverdity, types and functions 
of plant and animal tissues, fundamental plant and animal physiology. 
203111    เคมี   1         3(3-0-6) 
  Chemistry 1 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี
ปรมิาณสมัพนัธท์างเคม ีโครงสรา้งอะตอม พนัธะเคมใีนสารประกอบประเภทต่างๆ อุณหพลศาสตรเ์ชงิ

เคม ีเคมไีฟฟ้า แก๊ส ของเหลว และของแขง็ สารละลาย กรด-เบสและสมดุลไอออนิก จลนพลศาสตรเ์ชงิเคม ี
Chemical stoichiometry, atomic structures, chemical bonding in various compounds, chemical 

thermodynamics, electrochemistry, gases liquid and solid, solutions, acid-bases and ionic equilibrium, 
chemical kinetics. 
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203113    เคมี   2         3(3-0-6) 
Chemistry 2 
เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :   ว.คม.111 (203111) 

ธาตุเรพรเีซนเททฟีและโลหะแทรนซชินั สารประกอบโคออรด์เินชนั เคมนิีวเคลยีร ์สารประกอบอนิทรยี ์
สารชวีโมเลกุล เคมกีบัสิง่แวดลอ้ม เคมใีนชวีติประจ ําวนั 

Representative elements and transition metals, coordination compounds, nuclear chemistry, 
organic chemistry, biomolecules, chemistry and environment, chemistry in the daily life. 
203115   ปฏิบติัการเคมี  1       1(0-3-0) 

Chemistry Laboratory 1 
เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :   ลงทะเบยีนพรอ้ม 203111 

ปฏกิริยิาของทองแดง ความรอ้นของปฏกิริยิา การแยกสลายดว้ยไฟฟ้า เซลลก์ลัวานิก และเซลลค์วาม
เขม้ขน้ คา่คงทีข่องก๊าซ การหามวลโมเลกุลโดยอาศยัหลกัการลดลงของจุดเยอืกแขง็ โครงสรา้งผลกึ การ
ไทเทรตระหวา่งกรด-เบส และแบบรดีอกซ ์ สมดุลกรดเบส และการแยกสลายดว้ยน้ํา คา่ผลคณูการละลาย 
จลนพลศาสตรเ์ชงิเคม ีและการทดลองพเิศษ 

Reaction of copper, heat of reaction, electrolysis galvanic and concentration cells, gas 
constant, determination of molecular weight by freezing point depression, crystal structure, acid-base 
and redox titrations, acid-base equilibria and hydrolysis, solubility product, chemical kinetics, and 
special experiment.    
203117   ปฏิบติัการเคมี   2       1(0-3-0) 

Chemistry Laboratory 2 
เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :   ลงทะเบยีนพรอ้ม 203113 

การวเิคราะหเ์ชงิคุณภาพของแคตไอออนและแอนไอออนชนิดต่างๆ สารประกอบโค-ออรด์เินชนั เลข
ออกซเิดชนัของแวเนเดยีม การวเิคราะหท์างเคมอีนิทรยี ์ การทดสอบสารชวีโมเลกุล การเตรยีมสารซกัฟอก 
การวเิคราะหน้ํ์าเสยี การวเิคราะหส์ารทีอ่าจทาํใหเ้กดิโรคมะเรง็ อทิธพิลของอุณหภมูทิีม่ต่ีอการละลายของเกลอื 
และการทดลองพเิศษ 

Qualitative analysis of various cations and anions, coordination compounds, oxidation states 
of vanadium, organic chemistry analysis, biomolecules analysis, detergents preparation, wastewater 
analysis, analysis of carcinogenic substances, effects of temperature on the solubility of salts and 
special experiment. 
204101   คอมพิวเตอรเ์บือ้งต้น               3(2-2-5) 
  Introduction to Computer 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี
ระบบคอมพวิเตอร ์การประมวลผลขอ้มลู ระบบจาํนวนและแทนรหสัขอ้มลู ผงังานเชงิโครงสรา้งและ 

รหสัเทยีม ภาษาโปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละสือ่สารขอ้มลู 
Computer system. Data processing. Number system and data representation. Structure 

flowchart and pseudocode. Computer programming language and data communication. 
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204452    ทฤษฎีการคาํนวณ       3(3-0-6) 
  Theory of Computation 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :  206281 
การแยกประเภทปญัหาตามความยากของการคาํนวณปญัหาทีม่คีวามยากต่างกนั ทฤษฎอีอโตเมตา 

รวมถงึภาษาปกตแิละภาษาไมพ่ึง่บรบิท ทฤษฎกีารคาํนวณไดแ้ละการลดทอน ทฤษฎคีวามซบัซอ้นรวมถงึโพลิ
โนเมยีล(พ)ี ไมใ่ชโ่พลโินเมยีล (เอน็พ)ี และเอน็พคีอมพลทีเนส 

Classifying problems by the in-computational hardness. Automata theory, including regular 
and context free languages. Computability theory and reductions. Complexity theory, including 
polynomial, nonpolynomial, and NP-completeness. 
204481   เทคนิคการโปรแกรมเชิงคณิตศาสตรเ์บือ้งต้น    3(3-0-6) 
  Introduction to Mathematical Programming Techniques 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :  204381หรอื 206355 
การกาํหนดปญัหาและการสรา้งรปูแบบ การโปรแกรมเชงิเสน้ วธิซีมิเพลค็ และวธิซีมิเพลค็ทีไ่ด้

ปรบัปรุงใหม ่ การโปรแกรมแบบไดนามคิส ์ การโปรแกรมแบบตวัเลขจาํนวนเตม็ เทคนิคกาํลงัสองน้อย ทีส่ดุ 
การโปรแกรมแบบควอดราตคิ การหาผลลพัธแ์บบใหเ้สยีประโยชน์น้อยทีส่ดุโดยไมม่สีมการขอบขา่ย โกลเดน
เซคชนัเสอรซ์ วธิสีตปีเปสเดสเซนต ์ และวธิคีอนจเูกตเกรเดยีน วธิคีวอไซนิวตนั เน้ือหาของกระบวนวชิาน้ี
เน้นหนกัดา้นเทคนิคการคาํนวณแบบต่างๆ โดยใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละสว่นที ่ เกีย่วขอ้งกบัการสรา้งขัน้ตอน 
วธิกีารแกป้ญัหาทีม่ขีนาดและชนิดต่างๆ กนั ในดา้นปฏบิตักิารจะแสดงใหเ้หน็ถงึประเดน็ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การออกแบบของผูใ้ช ้ ตลอดจนความถูกตอ้งของผลลพัธ ์ เวลาทีใ่ชเ้ครือ่งคอมพวิเตอร ์ และขนาดของ
หน่วยความจาํของเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีจ่าํเป็นในการแกป้ญัหานัน้ 

Problem formulation and modeling. Linear Programming, simplex and revised simplex method. 
Dynamic programming. Integer programming. Least square technique. Quadratic programming. 
Unconstrained minimization, golden section search, steepest-descent and conjugate gradient method. 
Quasi-Newton Method. The emphasis of the course will be on the various computational techniques 
and their implications to both algorithm implementation and problem type and size. Practical sessions 
to be arranged will concentrate on demonstrating the various issues involved in user interface design, 
and the possibility of trade-off between accuracy, computer time and Computer memory requirement. 
204482    การจาํลองแบบปัญหาและแบบจาํลอง     3(3-0-6) 
  Simulation and Modelling 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :  206203และ208263 
หลกัเบือ้งตน้เกีย่วกบัการออกแบบ แบบจาํลองของปญัหา และการเปรยีบเทยีบกบัเทคนิคอืน่ๆ การ

จาํลองแบบปญัหาชนิดต่อเน่ือง ภาษาเฉพาะทีใ่ชส้าํหรบัการจาํลองแบบปญัหาชนิดต่อเน่ือง ตวัอยา่งการ
ประยกุตใ์ชง้าน การจาํลองแบบปญัหาชนิดไมม่คีา่ต่อเน่ือง    ทบทวนเกีย่วกบัทฤษฎแีถวคอยและขบวนการ
สโตคาสตคิ การเปรยีบเทยีบภาษาทีใ่ชเ้ฉพาะสาํหรบัการจาํลองแบบทีม่กีารเปลีย่นแปลงแบบไมต่่อเน่ือง 
ระเบยีบวธิกีารจาํลองแบบปญัหา รวมทัง้การใหไ้ดม้าซึง่เลขจาํนวนโดยวธิสีุม่และตวัแปรสุม่ การออกแบบ การ
ทดลองจาํลองแบบปญัหาเพือ่ใหไ้ดร้ปูแบบทีเ่หมาะสมทีสุ่ด การวเิคราะห ์ ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากวธิกีารทดลองจาํลอง
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แบบปญัหา และความมเีหตุผลสมควรทีจ่ะเชือ่วา่รปูแบบปญัหาทีจ่าํลองไดแ้ละผลลพัธถ์ูกตอ้ง ตวัอยา่งการ
ประยกุตใ์ชง้านการจาํลองแบบปญัหา 

Introduction to simulation modeling and comparison with other techniques. Continuous 
simulation models, continuous simulation modeling languages, selected applications of continuous 
simulation models. Discrete-simulation models, and introduction to or review of queuing theory and 
stochastic processes, comparison of discrete change simulation languages. Simulation methodology 
including generation of random numbers and varieties. Design of simulation experiments for 
optimization, analysis of data generated by simulation experiments, and validation of simulation 
models and results. Selected applications of simulation. 
206111    แคลคลูสั  1        3(3-0-6) 
  Calculus 1 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี
อนุพนัธแ์ละการประยกุต ์ การหาปรพินัธแ์ละการประยกุต ์สมการเชงิอนุพนัธอ์นัดบัหน่ึงและการ 

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

and some applications. 
206112    แคลคลูสั  2        3(3-0-6) 
  Calculus 2 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :   206111 
 สมการเชงิอนุพนัธเ์ชงิเสน้อนัดบัสอง ฟงักช์นัหลายตวัแปร ปรพินัธห์ลายชัน้ อนุกรมอนนัต ์
 Linear second-order differential equations, functions of several variables, multiple integrals, 
and infinite series. 
206211   แคลคลูสั  3                                                          3(3-0-6) 

Calculus 3 
เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน :  206112 

 แคลคลูสัเวกเตอร ์อนุกรมฟูเรยีร ์การแปลงลาปลาซ ลมิติของลาํดบัและฟงักช์นั   
 Vector calculus, Fourier series, Laplace transformation, and limit of sequences and functions. 
206207   เรขาคณิตวิเคราะหท์รงตนั             3(3-0-6) 
  Solid Analytic Geometry 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน   :  ไมม่ ี
 เรขาคณิตและพชีคณิตของเวกเตอร ์  ระบบพกิดัในสามมติ ิ  ระนาบและเสน้ตรงในสามมติ ิพืน้ผวิและ
เสน้โคง้ ทฤษฎเีมทรกิซ ์และการประยกุต ์  ชิน้ประกอบของเรขาคณติเชงิภาพฉาย 

Geometry and algebra of vectors. Coordinate systems in space. Plane and line in space. 
Surface and curve. Theory of matrices: transformation of axes and applications. Elements of projective 
geometry. 
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206216   คณิตตรรกศาสตรเ์บือ้งต้น       3(3-0-6) 
  Introduction to Mathematical Logic 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน   : 206104 หรอื 206112 หรอื 206162 
โครงสรา้งเชงิคณิตศาสตร ์  การใหเ้หตุผลแบบอุปนัยเเละนิรนัย   วธิกีารพสิจูน์   การอา้งเหตุผลและ

ความสมเหตุสมผล   ตรรกศาสตรส์ญัลกัษณ์และแผนภาพเวนน์   การวเิคราะหค์่าความจรงิ    ตารางค่าความ
จรงิและระบบตรรกศาสตรส์ญัลกัษณ์แบบนิรนยั   ตรรกศาตรท์ีส่ามารถประยกุตไ์ด ้

Mathematical structure. Inductive and deductive reasoning. Method of proof. Arguments and 
their validity propositions. Symbolic logic and Venn diagrams. Truth analysis. Truth table and 
deductive Symbolic logic system. Applicable logic. 
206217  แนวคิดหลกัมลูของคณิตศาสตร ์                    3(3-0-6) 
 Fundamental Concepts of Mathematics 
 เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน     : 206104 หรอื 206112 หรอื 206162 
 ตรรกศาสตร์และวิธีการพิสูจน์ รวมทัง้หลกัอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์  เซต  ความสมัพนัธ์  ฟงัก์ชนั      
เซตอนนัตแ์ละเซตจาํกดั  เซตนบัไดแ้ละเซตนบัไมไ่ด ้

Logic and methods of proof including the principle of mathematical induction. Sets. Relations. 
Functions. Infinite and finite sets. Countable and uncountable sets. 
206254   โปรแกรมสาํเรจ็รปูเชิงคณิตศาสตร ์     3(2-2-1) 
  Mathematical Program Package 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน   :  206104 หรอื 206112 หรอื 206162 
การใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูเชงิคณติศาสตร ์เชน่ เรขาคณติพลวตั แมทแลบ แมททแิมทคิา เมเปิล เล

เทคซ ์ปฏบิตักิารเพือ่ฝึกหดัใชโ้ปรแกรมดงักลา่ว 
Using mathematical softwares such as Geometer Sketchpad, MATLAB, MATHEMATICA, 

MAPLE, LATEX, and practical laboratory. 
206281   คณิตศาสตรดี์สครีต       3(3-0-6) 
  Discrete Mathematics 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :  206103 หรอื 206111 หรอื 206161 หรอื 206113 
 ความรูพ้ ืน้ฐาน วธิกีารนบัทัว่ไป ทฤษฎกีราฟเบือ้งตน้ ทรแีละการแยกจาํพวก ขา่ยงาน พชีคณติบลูนี 

Basic background. General counting methods. Elementary graph theory. Trees and 
sorting.Networks. Boolean algebra. 
206300   คณิตศาสตรก์ารเงินเเละการประกนัภยั     3(3-0-6) 
  Mathematics of Finance and Insurance 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :  นกัศกึษาชัน้ปีที ่3  
การประยุกต์ของคณิตศาสตรใ์นการเงนิดา้นต่าง ๆ โดยเน้นทีป่ญัหาของการประกนัภยัการลงทุนและ

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

investment insurance and banking. 
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206311   ทฤษฎีเซตเชิงสจัพจน์       3(3-0-6) 
Axiomatic Set Theory 
เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :  206217 

 สจัพจน์แซรเ์มโล-แฟรงเคล เซตอนัดบัด ีภาวะเชงิการนบัและภาวะเชงิอนัดบัที ่สมมตุฐิานความ
ต่อเน่ือง ความตอ้งกนัของทฤษฎเีซตเชงิสจัพจน์ 

Zermelo – Frankel’s axioms. Well-ordered sets. Cardinality and ordinality. Continuum 
hypothesis. Consistency of axiomatic set theory. 
206312  รากฐานเรขาคณิตเบือ้งต้น      3(3-0-6) 
  Introduction to Foundation of Geometry 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : 206207 หรอื 206216 หรอื 206217 
    รากฐานเรขาคณิต   เรขาคณิตเชงิภาพฉายวเิคราะห ์เรขาคณิตสมัพรรค  เรขาคณิตเเบบยุคลดิ และ
เรขาคณตินอกแบบยคุลดิ   ทอพอโลยเีบือ้งตน้ 

Foundations of geometry. Analytic projective geometry. Affine geometry. Euclidean and Non-
Euclidean geometry. Introduction to topology. 
206313  ปริภมิูเมตริก        3(3-0-6) 
  Metric Space 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :  206203 หรอื 206217 หรอื 206261 
 ปรภิมูเิมตรกิ รวมทัง้เซตเปิด  เซตปิด  จุดภายใน  จุดขอบ ลาํดบัลูเ่ขา้  ปรภิมูเิมตรกิบรบิรูณ์และ
ปรภิมูเิมตรกิกระชบั  ภาวะต่อเน่ือง  ปรภิมูยิา่นใกลเ้คยีง  ปรภิมูเิชงิทอพอโลยเีบือ้งตน้ 
  Metric Space including open set, closed set, interior point, boundary point, convergent 
sequence, complete metric space, and compact metric space.  Continuity.  Neighborhood space.  
Introduction to topological space. 
206321  พีชคณิตนามธรรมเบือ้งต้น      3(3-0-6) 
  Introduction to Abstract Algebra 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :  206216 หรอื 206217 
 กรุป กรุปยอ่ย  กรุปโฮโมมอรฟิ์ซมึ    กรุปยอ่ยปกตแิละกรุปผลหาร  รงิ   รงิยอ่ยและไอดลี   
อนิทกิรลัโดเมนและฟิลด ์

Groups, subgroups. Homomorphism group, normal subgroups and quotient groups. Rings, 
subrings and ideal. Integral domains and fields. 
206325   พีชคณิตเชิงเส้น          3(3-0-6) 
  Linear Algebra 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน :  206112 หรอื 206203 หรอื 206261  
 ระบบสมการเชงิเสน้และเมทรกิซ ์  ดเีทอรม์แินนต ์  ปรภิมูเิวกเตอร ์  การแปลงเชงิเสน้ ค่า
ลกัษณะเฉพาะและเวกเตอรล์กัษณะเฉพาะรวมทัง้การทาํใหอ้ยูใ่นรปูทแยงมมุ  ปรภิมูผิลคณูภายใน   

System of linear equations and matrices, determinants, vector spaces, linear transformations, 
eigenvalues and eigenvectors including diagonalization, and inner product spaces. 
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206327   ทฤษฎีจาํนวน 1                    3(3-0-6) 
  Theory of Numbers 1 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : 206203 หรอื 206217 หรอื 206261 
ทฤษฎบีทหลกัมลูของการหารลงตวั   จาํนวนเฉพาะสมัพทัธ ์  จาํนวนเตม็ จาํนวนสมภาค  สว่นตกคา้ง   

ทฤษฎบีทแฟร์มา   นัยทัว่ไปของออยเลอร์ ฟงัก์ชนัออยเลอร์  ทฤษฎสีมภาค    จํานวนของรากพหุนามส่วน
ตกคา้ง  ดชันี  สญัลกัษณ์เลอชอ็งดร ์  บทตัง้ของเกาส ์   สญัลกัษณ์ยาโคบ ี

Fundamental theorems of divisibility. Relative primes. Integers. Congruent numbers. Residues. 
Fermat's theorem and Euler's generalization. Euler's function. Theory of congruences. Number of 
roots. Residual polynamials. Indices. Legendre's symbol. Gauss's lemma. Jacobi's symbol. 
206328  ทฤษฎีสมการ        3(3-0-6) 
  Theory of Equations 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :  206112 หรอื 206203 หรอื 206261   
ความต่อเน่ืองและการประเมนิค่าพหุนาม   สมบตัขิองสมัประสทิธิข์องสมการพชีคณิต   ผลเฉลยเชงิ

ตวัเลขของสมการพชีคณิต   ตําแหน่งของรากของสมการ   สมการกําลงัสามและสมการกําลงัสี่   รูปแบบ
บญัญตัขิองสมการกําลงัสามและสมการกําลงัสี ่  วธิหีาผลเฉลยของเกรกอรี ่    กระบวนการการประมาณและ
กระบวนการจาํกดั 

Continuity and evaluation of polynomials. Properties of the coefficients of an algebraic 
equation. Numerical solution of algebraic equation. The location of the roots of an equation. The cubic 
equation. The quartic equation. Canonical forms of cubic and quartic equations. Gregory's method of 
solution. Further limiting and approximation processes. 
206331   แคลคลูสัขัน้สงู         3(3-0-6) 

Advanced Calculus 
เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : 206112 หรอื 206203 หรอื 206261 

 ฟงักช์นัหลายตวัแปร จาโคเบยีนของการแปลง  คา่สงูสดุและคา่ตํ่าสดุ  ตวัคณูลากรานจ ์ ปรพินัธจ์าํกดั
เขต  การหาอนุพนัธภ์ายใตเ้ครือ่งหมายปรพินัธ ์ ปรพินัธไ์มต่รงแบบ  ปรพินัธเ์ชงิวงร ี

Function of several variables, jacobian of transformation, Maxima and minima, Lagrange 
multiplier. Definite integrals, differentiation under the integral sign. Improper integrals , Elliptic integrals. 
206335   การวิเคราะหเ์ชิงเวกเตอร ์      3(3-0-6) 
  Vector Analysis 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :  206112 หรอื 206203 หรอื 206261   
 แคลคลูสัเชงิอนุพนัธข์องเวกเตอร ์  ลมิติและภาวะต่อเน่ือง  การหาอนุพนัธ ์  เกรเดยีนต ์ ไดเวอรเ์จนซ์
และเคริล์  แคลคลูสัเชงิปรพินัธข์องเวกเตอร ์ ปรพินัธต์ามเสน้และปรพินัธต์ามผวิ  ปรพินัธต์ามปรมิาตร  ทฤษฎี
บทเกาส ์  ทฤษฎบีทกรนี และทฤษฎบีทสโตกส ์  การประยกุตก์บักลศาสตรข์องไหลและทฤษฎแีมเ่หลก็ไฟฟ้า  
พกิดัเชงิเสน้โคง้เชงิตัง้ฉาก  

  Vector differential calculus: limit and continuity, differentiation, gradient, divergence and curl. 
Vector integral calculus: line and surface integrals, volume integral, Gauss's theorem, Green's theorem 
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and Stokes' theorem. Applications to fluid mechanics and electromagnetic theory. Orthogonal 
curvilinear coordinates. 

206336  การวิเคราะหเ์ชิงจริง 1       3(3-0-6) 
  Real Analysis 1 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :  206203 หรอื 206217 หรอื 206261 
 จาํนวนจรงิ ลาํดบัและอนุกรมของจาํนวน  ลมิติและภาวะต่อเน่ืองของฟงักช์นัรวมทัง้ภาวะต่อเน่ืองเอก
รปู  การหาอนุพนัธ ์  ปรพินัธแ์บบรมีนัน์ 

Real numbers. Sequences and series of numbers. Limits and continuity of functions including 
uniform continuity. Differentiation. Riemann integral. 
206341  สมการเชิงอนุพนัธส์ามญั                    3(3-0-6) 
 Ordinary Differential Equations 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน   :  206112 หรอื 206203   
 สมการเชงิอนุพนัธส์ามญัอนัดบัหน่ึง  สมการเชงิอนุพนัธเ์ชงิเสน้สามญัอนัดบัสงูทีม่สีมัประสทิธิเ์ป็นคา่
คงตวั  ระบบเชงิเสน้ของสมการเชงิอนุพนัธส์ามญั  การแปลงลาปลาซ  ผลเฉลยในรปูอนุกรมของสมการเชงิ
อนุพนัธส์ามญั  ผลเฉลยใกลจุ้ดสามญั ผลเฉลยโดยวธิโีฟรเบนิอุส  สมการเลอชอ็งดร ์และสมการเบสเซลิ 

First order ordinary differential equations. Higher order linear ordinary differential equations 
with constant coefficients. Linear system of ordinary differential equations. Laplace transform. Series 
solution of ordinary differential equations, solution near ordinary point, solution by Frobenius method. 
Legendre and Bessel equations. 
206342  สมการเชิงอนุพนัธย่์อย                    3(3-0-6) 
  Partial Differential Equations 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :  206267 หรอื 206341 
     สมการเชงิอนุพนัธย์อ่ยอนัดบัหน่ึง  สมการเชงิเสน้และสมการกึง่เชงิเสน้  พืน้ผวิลกัษณะเฉพาะ 
ปญัหาโคช ี  ทฤษฎบีทการมจีรงิและทฤษฎบีทความเป็นไดอ้ยา่งเดยีว  สมการเชงิเสน้เอกพนัธุแ์ละสมการเชงิ
เสน้ไมเ่อกพนัธุ ์  สมการไมเ่ชงิเสน้  สมการเชงิอนุพนัธย์อ่ยอนัดบัสอง พืน้ผวิเชงิปรพินัธ ์พืน้ผวิลกัษณะเฉพาะ  
การจาํแนกสมการเชงิอนุพนัธย์อ่ยอนัดบัสอง รปูแบบบญัญตั ิ  การแยกตวัแปร วธิกีารแยกตวัแปร สมการคลืน่  
สมการความรอ้น สมการลาปลาซ ทฤษฎบีทสตรูม์-ลยีวูลี 

First order partial differential equation, linear and quasi-linear equation, characteristic surface, 
Cauchy problems, existence and uniqueness theorem, homogeneous and nonhomogeneous linear 
equations, nonlinear equation. Second order partial differential equations, integral surfaces, 
characteristic surface, classification of second order partial differential equations, canonical form. 
Separation of variables, method of separation of variables, wave equation, heat equation, Laplace 
equation. Sturm-Liouville theory. 
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206355   วิธีเชิงตวัเลข                             3(3-0-6) 
Numerical Method 
เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน   :  206112 หรอื 206203 หรอื 206261 

 คา่คลาดเคลือ่นในวธิเีชงิตวัเลข  พหุนามทีใ่ชใ้นการประมาณคา่ในชว่งและการปรบัเสน้โคง้ การหา
ปรพินัธเ์ชงิตวัเลข  การหาอนุพนัธเ์ชงิตวัเลข  ผลเฉลยเชงิตวัเลขของระบบสมการเชงิเสน้และสมการไมเ่ชงิเสน้  
ผลเฉลยของสมการหน่ึงตวัแปร  ผลเฉลยเชงิตวัเลขของสมการเชงิอนุพนัธส์ามญั 

Error in numerical method. Interpolating polynomials and curve fitting. Numerical integration, 
Numerical differentiation. Numerical solution of systems of linear and nonlinear equations. Solution of 
one variable equation. Numerical solution of ordinary differential equations. 
206357   การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตรด้์วยคอมพิวเตอร ์   3(3-0-6) 
 Scientific Problem Solving with the Computer 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน   :  206111 
ขัน้ตอนวธิผีงังาน วธิกีารจดัเกบ็ขอ้มลู การสัง่งานไปทีเ่ครือ่งปลายทาง พกิดัเชงิขัว้  ความหนาแน่น

ของความน่าจะเป็น การวาดขอบลอ้ม การวาดผวิ  การระบุภาษา เอนโทรปีของภาษา ตวัศนูยแ์ละรหสั   การ
เคลือ่นทีแ่บบบราวน์   แนวเดนิแบบสุม่  ปญัหาการสือ่สาร  การบดิเบอืนแบบไมเ่ชงิเสน้  ผลป้อนกลบัเชงิลบ   
เสยีงรอไดฟ์ 

Flow charting the algorithm. Data storage methods. Plotting on the terminal, polar coordinates 
and probability clouds, contour plots, plotting surfaces. Language identification. Entropy in language. 
Ciphers and codes. Brownian motion. Random walks. Communication problems. Nonlinear Distortion. 
Negative feedback. Raudive Voices. 
206364   แบบจาํลองเชิงคณิตศาสตร ์        3(3-0-6) 
 Mathematical Modeling 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน   :  206103 หรอื 206111 หรอื206161 
แนวคดิเบื้องตน้เกี่ยวกบัแบบจําลองเชงิคณิตศาสตร์ แบบจําลองเชงิกราฟ กระบวนการจําลอง  การ

จําลองโดยใช้ขอ้มูล    การปรบัแบบจําลอง   แบบจําลองที่ใช้สมการเชงิอนุพนัธ์    แบบจําลองที่ใช้สมการ
ผลต่าง 

Basic concepts of mathematical modeling. Graphical model. The modeling process. Modeling 
using data. Model fitting. Models with differential equations. Models with difference equations. 
206370   ความน่าจะเป็น 1  (เทียบเท่ากบั 208321)      3(3-0-6) 
  Probability 1   (Equivalent to STAT 321)                                   

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน   :  206112 หรอื 206203 หรอื 206261     
 การวเิคราะหเ์ชงิการจดั  สจัพจน์ของความน่าจะเป็น  ความน่าจะเป็นมเีงือ่นไขและความเป็นอสิระ  ตวั
แปรสุม่  ตวัแปรสุม่ต่อเน่ือง 
 Combinatorial analysis, axioms of probability, conditional probability and independence,  
random variables, and continuous random variables. 
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206381   คอมบินาทอริกส ์          3(3-0-6) 
  Combinatorics 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน    :  206281  
วธิีการนับทัว่ไปสําหรบัการจดัเรียงและการเลือก   ฟงัก์ชนัก่อกําเนิด ความสมัพนัธ์เวียนบงัเกิด  

หลกัการเพิม่เขา้และตดัออก   สตูรการแจงนบัของพอลยา   การแจงนบักราฟ 
General counting methods for arrangements and selections. Generating functions. Recurrence 

relations. Principles of inclusion and exclusion. Polya's enumeration formula. Graph enumeration. 
206390   สมัมนาทางคณิตศาสตร ์                    1(1-0-2) 
  Seminar in Mathematics 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน   :   นกัศกึษาชัน้ปีที ่3  
 การนําเสนอหวัขอ้ทางคณติศาสตรท์ีท่นัสมยัและการเขยีนรายงาน ภายใตก้ารแนะนําของคณาจารย ์
การวดัและประเมนิผลเป็นแบบผา่นหรอืไมผ่า่น 
  Presentation and report writing of current mathematical topics under supervision of staff. 
Grading will be given on satisfactory or unsatisfactory basis. 
206400   หวัข้อเลือกสรรทางคณิตศาสตร ์               2(2-2-0) 

Selected Topics in Mathematics 
เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน   :   นกัศกึษาชัน้ปีที ่4  

 การบรรยายและอภปิรายหวัขอ้ทางคณติศาสตรท์ุกสาขาทีเ่ป็นทีส่นใจในปจัจุบนั เน้ือหากระบวนวชิา
จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากภาควชิาคณติศาสตร ์

Lecture and discussion on currently interest and up-to-date topics in any field of mathematics. 
The course contents must be approved by the Department of Mathematics. 
206411   รากฐานเรขาคณิต                3(3-0-6) 
  Foundation of Geometry 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :  206325 
 เรขาคณติเชงิภาพฉายสงัเคราะหแ์ละวเิคราะห ์รวมทัง้ทฤษฎบีททีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ทฤษฎบีทเดซารก์ 
ทฤษฎบีทแพปพสั ทฤษฎบีทปาสกาล  ทฤษฎบีทหลกัมลูของรปูสีเ่หลีย่ม  และทฤษฎบีทจุดตรงึ  รากฐานเชงิ
สจัพจน์  หลกัของความสมัพนัธใ์นภาวะคูก่นัระหวา่งทฤษฎบีทพืน้ฐาน 

Synthetic and analytic projective geometry including relevant theorems such as Desargues’ 
theorem, Pappus’ theorem, Pascal’s theorem, fundamental theorem of quadrangle and fixed point 
theorem. Axiomatic foundation. The principle of duality relations between the basic theorems. 
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206412   ทอพอโลยี                                      3(3-0-6) 
  Topology 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :  206313  
 ทบทวนปรภิมูเิชงิทอพอโลย ี ฐานและฐานยอ่ยสาํหรบัทอพอโลย ี ภาวะนบัไดแ้ละภาวะแยกได ้ ความ
เชือ่มโยงและความกระชบั  สจัพจน์การแยก  ปรภิมูผิลคณูและปรภิมูผิลหาร 

Review of topological spaces. Bases and subbases for a topology. Countability and 
separability. Connectedness and compactness. Separation axioms. Product spaces and quotient 
spaces. 
206413  ทอพอโลยีสาํหรบัแผนก้าวหน้า                                        4(4-0-8) 

Topology for Honors Plan 
เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : 206217 

ปรภิมูเิมตรกิ ภาวะต่อเน่ืองบนปรภิมูเิมตรกิ ปรภิมูเิชงิทอพอโลย ีปรภิูมกิระชบั ปรภิมูผิลคณูและ
ปรภิมูผิลหาร ภาวะนบัไดแ้ละภาวะแยกกนัได ้

Metric space, continuity on metric space, topological space, compact space, product and 
quotient spaces, and countability and separability. 
206414   คณิตตรรกศาสตร ์                                      3(3-0-6) 
  Mathematical Logic 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :  206311 หรอื 206313 หรอื 206321 
 ทบทวนขอ้ความแคลคูลสั  สมบตัขิองระบบสจัพจน์  ระบบสจัพจน์ที่สําคญั อุปมาและสมสณัฐาน
ปรชัญาคณติศาสตร ์

Review of the calculus statement. Properties of postulation system. Principal axiomatic 
systems. Analogy and isomorphism. Philosophy of Mathematics. 
206421   พีชคณิตนามธรรม                                      3(3-0-6) 
  Abstract Algebra 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :  206321 
 สมบตัพิืน้ฐานบางประการของกรุป รงิ และฟีลด ์  กรุป รวมทัง้ทฤษฎบีทสมสณัฐาน  กรุปสบัเปลีย่น
และผลคณูตรง กรุปพแีละทฤษฎบีททีส่าํคญัไดแ้ก่ทฤษฎบีทซโิล รงิ รวมทัง้โดเมนไอดลีหลกั  โดเมนทีแ่ยกตวั
ประกอบไดอ้ยา่งเดยีวและโดเมนแบบยคุลดิ รงิพหุนาม 
Some elementary properties of groups, rings and fields. Groups, including the isomorphism theorems, 
permutation groups, and direct product of group. P-Group and the important theorem such as the 
Sylow theorem. Rings including principal ideal domains, unique factorization domain, and Euclidean 
domain. Polynomial rings 
206422     พีชคณิตนามธรรมสาํหรบัแผนก้าวหน้า                              4(4-0-8) 
  Abstract Algebra for Honors Plan 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน    :  206217 
 จาํนวนเตม็และการเรยีงสบัเปลีย่น กรุป กรปุสมสณัฐาน กรุปพ ี รงิและฟิลด ์ รงิพหุนาม 
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Integers and permutations, groups, group isomorphisms, P-group, rings and fields, and 
polynomial rings. 
206423   เวฟเลทส ์                                 3(3-0-6) 
 Wavelets 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน    :  206325 หรอืตามความเหน็ชอบของผูส้อน 
ภาพรวมของการประยกุต ์ และพฒันาการของเวฟเลทส ์ คณติศาสตรท์ีเ่ป็นพืน้ฐานประกอบดว้ยหวัขอ้ 

ในพชีคณติเชงิเสน้   การแปลงฟูเรยีร ์และการแปลงฟูเรยีรแ์บบจาํกดั    เวฟเลทสแ์บบแฮรอ์ยา่งงา่ยการแปลง
เวฟเลทสแ์บบจาํกดั       ฐานเชงิตัง้ฉากปกตขิองเวฟเลทสแ์ละการแปลงฟาสทเ์วฟเลทส ์     การวเิคราะห์
มลัต-ิรโีซลชูนัและเวฟเลทสซ์ึง่มคีอมแพคสพัพอรต์  วธิเีวฟเลทส-์กาเลอรค์นิสาํหรบัสมการเชงิอนุพนัธ ์ การ
ประยกุตข์องเวฟเลทส ์

Overview of applications and development of wavelets. Mathematics preliminaries: Topics in 
linear algebra. Fourier transform and discrete Fourier transform. Simple Haar wavelets. Discrete 
wavelets transform. Orthonormal bases wavelets: Fast wavelets transform. Multi-resolution analysis: 
Wavelets with compact support. Wavelets-Galerkin methods for differential equations. Applications of 
wavelets 
206425  แนวคิดของพีชคณิตนามธรรม                               3(3-0-6) 
  Concepts of Abstract Algebra 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :  206311 หรอื 206313 และตามความเหน็ชอบของผูส้อน 
ทฤษฎพีืน้ฐานของกรุป   รงิ   อนิทกิรลัโดเมน   ฟีลด์  สมสณัฐานและอตัสณัฐาน   พหุนามบนฟีลด ์ 

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

Polynomial over fields. Ideals. Basic concept of nonhomomorphism. Commutative ring and residue 
class ring. 
206426   พีชคณิตเชิงเส้น 2                                 3(3-0-6) 
  Linear Algebra 2 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : 206325 
บททบทวนของรูปแบบบญัญตัมิูลฐาน   รูปแบบตรรกยะและรูปแบบจอร์แดน  ปรภิูมผิลคูณภายใน    

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

Operators on inner product spaces. Bilinear forms. 
206427   ทฤษฎีจาํนวน 2                                 3(3-0-6) 
 Theory of Numbers 2 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :  206327   
ฟงักช์นัเลขคณติ  เศษสว่นต่อเน่ือง  ฟิลดข์องจาํนวนพชีคณติกาํลงัสอง   เรขาคณติของจาํนวน 
Arithmetical function. Continued fraction. Quadratic algebraic number fields. Geometry of 

numbers. 
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206428   ทฤษฎีรหสั        3(3-0-6) 
  Coding Theory 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน    :  206325   
รหสัเบือ้งตน้    รหสัเชงิเสน้ รหสัไซคลกิ   รหสัฮามมงิ   รหสัเพอรเ์ฟคท ์   รหสัพหนุาม การเขา้รหสั

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

code. Encoding and decoding. Error detecting and correcting. 
 206432    การวิเคราะหเ์ชิงฟังกช์นัเบือ้งต้น                              3(3-0-6) 

Introduction to Functional Analysis 
เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :  206336  

 ปรภิูมนิอร์มและปริภูมบิานาค  ปรภิูมผิลคูณภายในและปรภิูมฮิิลเบริ์ต  ตวัดําเนินการเชงิเส้นที่มี
ขอบเขตและปรภิมูคิูก่นั 

Normed spaces and Banach spaces. Inner product spaces and Hilbert spaces. Bounded linear 
operators and dual spaces. 
206433     การวิเคราะหเ์ชิงจริงสาํหรบัแผนก้าวหน้า                                 4(4-0-8) 

Real Analysis for Honors Plan 
เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :  206217  

 จาํนวนจรงิ ลาํดบัและอนุกรมของจาํนวนจรงิ ลมิติและภาวะต่อเน่ืองของฟงักช์นั การหาอนุพนัธ ์
ปรพินัธแ์บบรมีนัน์และแบบรมีนัน์-สตลีตเ์ชส ลาํดบัและอนุกรมของฟงักช์นั 
 Real numbers, sequences and series of numbers, limits and continuity of functions,   
differentiation, the Riemann and Riemann-Stieltjes integrals, and sequences and series of functions. 
206435   การวิเคราะหเ์ชิงจริง 2                                 3(3-0-6) 
  Real Analysis 2 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :  206336  
ปรพินัธร์มีนัน์ – สตลีตเ์ชส  ลาํดบัและอนุกรมของฟงักช์นั  ทฤษฎเีลอเบก 
The Riemann-Stieltjes integral. Sequences and series of functions. The Lebesque theory. 

206436   แคลคลูสัของการแปรผนัเบือ้งต้น     3(3-0-6) 
  Introduction to Calculus of Variations 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน   :  206331 หรอื 206341  
การแปรผนัของฟงักช์นันลัทีข่ ึน้อยูก่บัฟงักช์นัหน่ึงตวัแปร การแปรผนัของฟงักช์นันลัทีข่ ึน้อยูก่บั 

ฟงักช์นัไมท่ราบคา่ n ฟงักช์นั การแปรผนัของฟงักช์นันลัทีข่ ึน้อยูก่บัฟงักช์นัหลายตวัแปร  วธิตีรงในปญัหาการ
แปรผนัไดแ้ก่ วธิผีลต่างอนัตะของออยเลอร ์ วธิรีทิซ ์และวธิแีคนโทโรวชิ 

The variation of functional depending on function of one variable. The variation of functional 
depending on unknown functions. The variation of functional depending on function of several 
variables. Direct method in variational problems such as Euler’s finite difference method, Ritz method 
and Kantorovich method. 
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206437   ตวัแปรเชิงซ้อน                                  3(3-0-6) 
Complex Variables 
เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :  206331   

ระนาบเชงิซอ้น   ฟงักช์นัของตวัแปรเชงิซอ้น   ลมิติ   ความต่อเน่ือง  การหาอนุพนัธ ์   สมการโคช-ีรี
มนัน์   ฟงักช์นัมลูฐาน   ฟงัก์ชนัวเิคราะห ์  ทฤษฎบีทโคช ี สตูรปรพินัธแ์ละอนุพนัธ ์ การลู่เขา้เอกรปูอนุกรม
เทย์เลอร์และอนุกรมลอเรนต์  แคลคูลสัของส่วนตกค้างและการประยุกต์ในการประเมนิค่าของปรพินัธ์จรงิ    
การสง่คงแบบเบือ้งตน้ 
  The complex plane. Functions of a complex variable: limit, continuity, differentiation. The 
Cauchy-Riemann equations. Elementary functions. Analytic function. Cauchy's theorem. The integral 
formula and derivatives. Uniform convergence. Taylor and Laurent series. The calculus of residues 
and its application in the evaluation of real integrals. Introduction to conformal mapping. 
206438   ทฤษฎีจดุตรึงและการประยกุต ์  3(3-0-6) 
 Fixed Point Theory and Applications 
 เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :  206313    
 ทบทวนแนวคดิของปรภิมูเิมตรกิและปรภิมูบิานาค ทฤษฎจีุดตรงึในปรภิมูเิมตรกิและการประยกุต ์
ภาวะคอนเวกซ ์ทฤษฎจีุดตรงึในปรภิมูบิานาคและการประยกุต ์การสมนยั ทฤษฎบีทจุดตรงึสาํหรบัการสง่
หลายคา่และการประยกุต ์

Review the concept of metric spaces and Banach spaces, fixed point theory in metric spaces,  
convexity, fixed point theory in Banach spaces and applications, correspondences, and fixed point 
theory for multi-valued mappings. 
206441   สมการเชิงอนุพนัธไ์ม่เชิงเส้น      3(3-0-6) 
  Nonlinear Differential Equations 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน    :  206267 หรอื 206341 
บทนําสู่สมการเชงิอนุพนัธ์ไม่เชิงเส้น  ระบบอิสระ  จุดวกิฤต  ทฤษฎีเสถียรภาพ วฏัจกัรลมิติและ

สมการแวนเดอร์พอล  สมการดฟัฟิงและปรากฏการณ์กระโดดและความอลวน วธิปีระมาณผลเฉลย  โดยวธิี
เพอรเ์ทอรเ์บชนั 

Introduction to nonlinear differential equations. Autonomous systems. Critical points. Theory of 
stability. Limit cycles: van der Pol equation. Duffing equation: Jumps and Chaos. Approximate solution 
methods: perturbation methods. 
 206445  การแปลงฟเูรียรแ์ละลาปลาซ          3(3-0-6) 
  Fourier and Laplace Transformation 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :  206331   
 ผลการแปลงฟูเรยีรจ์าํกดัและการประยกุต ์ ปรพินัธฟู์เรยีร ์ผลการแปลงฟูเรยีรแ์ละการประยกุต ์ ผล
การแปลงลาปลาซและการประยกุต ์ ทฤษฎบีทการผกผนัเชงิซอ้นและการประยกุต ์เรซดิวิและทฤษฎบีทเรซดิวิ 
สตูรการผกผนัเชงิซอ้น บรอมวชิคอนทวัร ์การประยกุตก์บัปญัหาคา่ขอบ 
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Finite Fourier transforms and applications. Fourier integrals, Fourier transforms and 
applications. Laplace transforms and applications. The complex inversion theorem and applications: 
residue and residue theorem, complex inversion formula, Bromwich contour, applications to boundary 
value problems. 
206446   เรขาคณิตเชิงอนุพนัธ ์                     3(3-0-6) 
  Differential Geometry 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :  206335 
ทฤษฎขีองเสน้โคง้และผวิโดยวธิดีฟิเฟอเรนเชยีล    ตวัแทนวเิคราะห ์ ความยาวสว่นโคง้ระนาบ  

สมัผสัประชดิ  ความโคง้ การบดิ  สตูรของเฟรอเน     การหดตวัของฮลีกิซ ์    สมการธรรมชาต ิ  ววิฒัน์และ
อาวตั   เสน้โคง้จนิตภาพ  โคง้รปูไข ่  รปูแบบหลกัมลูทีห่น่ึง   รปูแบบหลกัมลูทีส่อง 
 Theory of curves and surfaces by differential methods. Analytic representation. Arc length. 
Osculating plane. Curvature. Torsion. Formulae of Frenet. Contract Helices. Natural equations. 
Evolutes and involutes. Imaginary curves. Ovals. First fundamental form, second fundamental form. 
206455  การวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข       3(3-0-6) 
 Numerical Analysis 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :  206355  
      ทฤษฎกีารประมาณคา่ในชว่ง  การประมาณฟงักช์นั  การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขสาํหรบัสมการเชงิ
อนุพนัธส์ามญั  การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขสาํหรบัสมการเชงิอนุพนัธย์อ่ย  ปญัหาคา่ลกัษณะเฉพาะของเมทรกิซ ์

Interpolation theory. Approximation of function. Numerical analysis for ordinary differential 
equations. Numerical analysis for partial differential equations. Matrix eigenvalues problem. 
206456   วิธีเชิงตวัเลขสาํหรบัสมการเชิงอนุพนัธ ์              3(3-0-6) 
  Numerical Method for Differential Equations 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน   :  206355 
ผลเฉลยเชงิตวัเลขของสมการเชงิอนุพนัธส์ามญั   ปญัหาคา่ขอบและปญัหาคา่ลกัษณะเฉพาะ   ผล

เฉลยเชงิตวัเลขของสมการเชงิอนุพนัธย์อ่ยเชงิวงร ี   เชงิพาราโบลา    และเชงิไฮเพอรโ์บลา 
Numerical solutions of ordinary differential equations. Boundary value problems and 

eigenvalue problems. Numerical solutions of elliptic, parabolic and hyperbolic partial differential 
equations. 
206457   คณิตศาสตรอ์นุพนัธก์ารเงิน            3(3-0-6) 
  Mathematics of Financial Derivatives 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :  ตามความเหน็ชอบของผูส้อน 
อนุพนัธแ์ละทฤษฎอีารบ์เิทรกไพรซงิ  แบบจาํลองทวนิาม  การเคลือ่นไหวแบบบราวเนียน  และ

กระบวนวธิแีบบไวเนอร ์  อโิตแคลคลูสั       และอโิตเลมมา    ทฤษฎบีทตวัแทนมารต์งิเกล      สมการเชงิ
อนุพนัธย์อ่ยของแบลค – โชลส ์  ระเบยีบวธิเีชงิตวัเลข  เดอกรกี  แบบจาํลองกระแสอตัราดอกเบีย้เงนิตรา
ต่างประเทศ  การวดัอคิววิาเลนทม์ารต์งิเกล  และตลาดแบบสมับรูณ์ 
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Derivatives and the arbitrage pricing theory. The binomial models. Brownian motion and 
Wiener Process. Ito’s calculus and Ito’s lemma. The Martingales Representation Theorem. The Black-
Scholes PDE. Numerical methods. The “Greeks”. Foreign currency interest rate models. Equivalent 
martingale measures and complete market. 
206458           วิธีเชิงตวัเลขสาํหรบัแผนก้าวหน้า                4(4-0-8) 

Numerical Method for Honors Plan 
เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :  206325    

 คา่คลาดเคลือ่นในวธิเีชงิตวัเลข    รากของสมการหน่ึงตวัแปร      พหนุามทีใ่ชป้ระมาณคา่ในชว่งและ 
การปรบัเสน้โคง้   การหาอนุพนัธเ์ชงิตวัเลข   การหาปรพินัธเ์ชงิตวัเลข    ผลเฉลยเชงิตวัเลขของระบบสมการ 
เชงิเสน้และสมการไมเ่ชงิเสน้   คา่เฉพาะและเวกเตอรเ์ฉพาะ     วธิเีชงิตวัเลขของสมการเชงิอนุพนัธส์ามญัและ 
การประยกุต ์

Errors in numerical methods, roots of equations with one variable, interpolating polynomial and 
curve fitting, numerical differentiation, numerical integration, numerical solution of system of linear and 
non-linear equations, eigenvalues and eigenvectors, and numerical methods for ordinary differential 
equations and applications. 
206463   การหาค่าเหมาะท่ีสดุเชิงกาํหนด                                         3(3-0-6) 
  Deterministic Optimization 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : 206325 และ 206336  
 ตวัแบบการหาคา่เหมาะทีส่ดุเชงิกาํหนด กาํหนดการเชงิเสน้ (แอลพ)ี กาํหนดการจาํนวนเตม็ (ไอพ)ี  
การวเิคราะหโ์ครงขา่ย กาํหนดการเชงิเป้าหมาย กาํหนดการไมเ่ชงิเสน้ (เอน็แอลพ)ี 
 Deterministic optimization models, linear programming (LP), integer programming (IP),  
network analysis, goal programming, and nonlinear programming (NLP).  
 206464    ทฤษฎีควบคมุเชิงคณิตศาสตรเ์บือ้งต้น                                        3(3-0-6) 

Introduction to Mathematical Control Theory 
 เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :  206325 และ 206341  
 บทนํา ความรูเ้บือ้งตน้ทางคณติศาสตร ์การสรา้งตวัแบบของระบบควบคุม ผลเฉลยของสมการสถานะ 
ภาวะควบคุมได ้ภาวะสงัเกตได ้ทฤษฎบีทเสถยีรภาพ การวางตาํแหน่งโพลและการป้อนกลบัสถานะ ตวั
ประมาณคา่สถานะและตวัสงัเกตสถานะ การควบคุมเหมาะทีส่ดุเบือ้งตน้ 

Introduction, mathematical preliminary, modelling of control systems, solutions of state 
equations, controllability, observability, stability theory, pole placement and state feedback, state 
estimator and observer, and introduction to optimal control.  
206466    พลศาสตรข์องของไหล       3(3-0-6) 
  Hydrodynamics 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน   :  206335 หรอืตามความเหน็ชอบของผูส้อน 
สมการการเคลือ่นทีข่องของไหลอุดมคต ิ    สมการแบรนู์ลล ี     ทฤษฎกีารไหลศกัยเ์บือ้งตน้ ศกัย ์
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เชงิซอ้น การหมนุวนและความสมัพนัธก์บัการยกตวั  ทฤษฎบีทเยาคอฟสก ี เทคนิคการทดลอง  การวดั
อตัราเรว็ของลม  การมองภาพของการไหล  อุมงคล์ม  วธิกีารทดลองแบบจาํลอง  อุดมคตมิลูฐานของการ
ทาํงานของอุมงคล์ม  การปฏบิตักิารขัน้มลูฐานของคลืน่กระแทก 
 Equations of motion of an ideal fluid, Bernoulli's equation. Elementry potential flow theory, 
complex potential. Circulation and its relation to lift; Joukowskie. Experimental techniques: 
measurements of air speed, visualisation of flow, wind tunnels. Method of model experiments. 
Elementary ideals of wing tunnel operations. Elementary treatment of shock waves. 
 206467    นิวรอลเนทเวิรค์               3(3-0-6) 
  Neural Networks 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :  นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 ในสาขาวชิาคณติศาสตร ์วทิยาการคอมพวิเตอร ์
หรอืวศิวกรรมศาสตร ์หรอืตามความเหน็ชอบของผูส้อน 

ภาพรวมของการพฒันาและการประยุกต์ของนิวรอลเนทเวิร์ค  โครงสร้างนิวรอลเนทเวิร์คและ
กระบวนการเรยีนรู ้  ทฤษฎสีารสนเทศ  การขยบัสูส่ถานะดทีีส่ดุแบบเกรเดยีนเดสเซนท ์เพอรเ์ชพทรอน  
เอดาไลน์   เนทเวริค์แบบมลัตเิลเยอรฟี์ดฟอรเ์วริด์  และกระบวนการเรยีนรูแ้บบ   แบคพรอพพาเกชัน่  นิวรอล
เนทเวริค์แบบสโทแคสตกิ  นิโอคอกนิตรอน ทฤษฎอีแดพทพีรโีซแนนส ์เนทเวริค์แบบรเีคอรแ์รนท ์   แคออส   
แบบจาํลองนิวโรไดนามคิ    ระบบนิวโรฟชัช ี    อลักอรทิมึแบบเจเนตคิ    การประยกุต ์

Overview of the development and applications of neural networks. Neural networks structure 
and learning methods. Information theory. Gradient descent optimization. Perceptron. Adaline. 
Multilayer feedforward networks and back-propagation learning algorithm, Stochastic neural networks. 
Neocognitron. Adaptive resonance theory. Recurrent network. Chaos. Neurodynamical model. Neuro-
fuzzy systems. Genetic algorithms. Applications. 
 206470  ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2           3(3-0-6) 

Probability Theory 2 
เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน   :   206370  

ตวัแปรสุม่แจกแจงรว่ม  สมบตัขิองคา่คาดหมาย ทฤษฎบีทลมิติ หวัขอ้เพิม่เตมิในความน่าจะเป็น และ 
การจาํลอง 

Jointly distributed random variables, properties of expectation, limit theorems, additional topics 
in probability, and simulation. 
206476    ทฤษฏีเกมส ์        3(3-0-6) 
  Theory of Games 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :  206370  
เกมสส์ีเ่หลีย่มมมุฉาก   ทฤษฎบีทหลกัมลูสาํหรบัเกมสส์ีเ่หลีย่มมมุฉาก วธิหีาผลเฉลยโดยกราฟ

สาํหรบัปญัหาเกมสส์ีเ่หลีย่มมมุฉาก  วธิกีารประมาณคา่ของคา่เกมส ์  เกมสใ์นรปูแบบปรกตแิละรปูแบบขยาย   
ทฤษฏทีัว่ไป 

Rectangular games. Fundamental theorem for rectangular games. A graphical method of 
solution for a rectangular game. An approximation method of the value of a game.  
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Games on normal form and extensive form. General theory. 
 206481   ทฤษฎีกราฟ              3(3-0-6) 
  Graph Theory 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :  206281  
บทนิยามของกราฟ    ทฤษฎีกราฟมูลฐาน ต้นไม้  ออยเลอร์เรียนกราฟและแฮมลิโทเนียนกราฟ  

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

and nonplanar graphs. Graph colourings. 
206499   การค้นคว้าอิสระ           3(3-0-6) 
  Independent Study 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :  นกัศกึษาชัน้ปีที ่4  
นกัศกึษาจะไดศ้กึษาปญัหาในสาขาต่างๆทีส่นใจ   ในวชิาน้ีนกัศกึษาจะตอ้งทาํรายงานและไดร้บัการ

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

Each individual project is to culminate in a comprehensive written report and oral examination. 
Grading will be give on satisfactory or unsatisfactory basis. 
206713             โทโพโลยี                                                  3(3-0-6) 
                         Topology    
                         เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :     ตามความเหน็ชอบของผูส้อน 
            ปรภิมูเิชงิทอพอโลย ี ทอพอโลยผีลคณูคารท์เีซยีน  ความเชือ่มโยงและความเชือ่มโยงตามวถิเีอเดน 
ทฟิิเคชนัทอพอโลย ี สจัพจน์การแยก การลูเ่ขา้  ความกระชบั 
   Topological spaces. Cartesian Product Topology. Connectedness and  path - connectedness. 
Identification Topology. Separation Axioms. Convergence. Compactness. 
206720     พีชคณิต                                   3(3-0-6) 
                          Algebra 
                          เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน   :     ตามความเหน็ชอบของผูส้อน 
 กรุป : สาทสิสณัฐาน และกรปุยอ่ย นอรแ์มลติ ีกรุปผลหาร ผลคณูตรง และผลบวกตรง กรุปเสร ี  รงิ : 
ไอดลี การแยกตวัประกอบในรงิสลบัที ่รงิของพหุนาม ฟิลด ์: การขยายฟิลด ์  ฟิลดแ์บบสปลติทงิและฟิลดจ์าํกดั  
 Groups : Homomorphisms and subgroups, Normality, quotient groups, direct products and 
direct sums, Free groups. Rings : Ideals, factorization in commutative rings, Rings of polynomials.  
Fields : field  extensions,  splitting fields and finite fields.  
206731  การวิเคราะหเ์ชิงจริง 1                                                   3(3-0-6) 

Real  Analysis  1 
เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน   :     ตามความเหน็ชอบของผูส้อน 

การศกึษาในแนวลกึเกีย่วกบัหวัขอ้ต่าง ๆ ไดแ้ก่ ลาํดบั  อนุกรมและการลูเ่ขา้สมํ่าเสมอ  อนุพนัธแ์ละ 
ทฤษฎเีลอเบสกข์องอนิทเิกรชนั 
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 Rigorous treatment of topics such as sequences, series and uniform convergence.  Differentiation 
and Lebesgue theory of integration.   
206743               ทฤษฎีสมการเชิงอนุพนัธ ์                  3(3-0-6) 

 Theory of Differential Equations  
              เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :     ตามความเหน็ชอบของผูส้อน 

 ระบบสมการเชงิเสน้ทีม่สีมัประสทิธิท์ีเ่ป็นคา่คงทีแ่บบคาบ  การมคีาํตอบของระบบสมการ  สมการเชงิ
อนุพนัธส์ามญัในโดเมนเชงิซอ้น  การขยายเชงิเสน้กาํกบั  เสถยีรภาพของคาํตอบ  ทฤษฎเีพอรเ์ทอรเ์บชนั  
ทฤษฎปีวงกาเร-เบนดกิซส์นั  ทฤษฎสีตรูม์ - ลอีวูลิล ์
   System of linear equations with constant periodic coefficients. Existence solutions. Ordinary 
differential equations in complex domains. Asymptotic expansions. Stability of solutions. Perturbation  
theory. Poincare-Bendixson theorem. Sturm-Liouville theorem. 
219731      การวิเคราะหป์ระยกุต ์                   3(3-0-6) 

 Applied Analysis  
                           เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน   :     ตามความเหน็ชอบของผูส้อน   
 การพสิจูน์  พชีคณติเชงิเสน้มลูฐาน  ปรภิมูนิอรม์  ปรภิมูฮิลิเบริต์  แคลคลูสัในปรภิมูบิานาค 
 Proofs, elementary linear elgebra, normed spaces, Hilbert spaces, and calculus in Banach 
spaces. 
219753     การวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข                     3(3-0-6) 
                          เง่ือนไขท่ีต้องผา่นก่อน ตามความเหน็ชอบของผูส้อน           

การคาํนวณดว้ยตวัเลข การคาํนวณเมทรกิซ ์สมการพชีคณติไมเ่ชงิเสน้ การประมาณฟงักช์นั 
Computing with numbers, matrix computations, nonlinear algebraic equations, approximation 

Approximation of functions. 
207117     ปฏิบติัการฟิสิกส ์ 1       1(0-3-0) 
  Physics Laboratory 1 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :  ลงทะเบยีนพรอ้มกบั 207187 
กระบวนวชิาปฏบิตักิารเกีย่วกบัการใชว้ธิกีารทางวทิยาศาสตรใ์นฟิสกิสพ์ืน้ฐาน      ซึง่ประกอบดว้ย   

การทดลองต่าง ๆ ทางดา้นกลศาสตร ์ อุณหพลศาสตร ์ คลืน่ ไฟฟ้า  สภาวะแมเ่หลก็  ทศันศาสตรแ์ละฟิสกิส์
ยคุใหม ่

Laboratory course dealing with scientific methods in basic physics consisting of various 
experiments in mechanics, thermodynamics, waves, electricity, magnetism, optics and modern physics. 
207118     ปฏิบติัการฟิสิกส ์  2       1(0-3-0) 
  Physics Laboratory 2 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :  ลงทะเบยีนพรอ้มกบั 207188 
กระบวนวชิาปฏบิตักิารเกีย่วกบัเทคนิคการทดลอง และการวเิคราะหผ์ลการทดลองในวชิา 

ฟิสกิสพ์ืน้ฐาน  ซึง่ประกอบดว้ย  การทดลองต่าง ๆ  ทางดา้น  กลศาสตร ์ อุณหพลศาสตร ์ คลืน่  ไฟฟ้า 
สภาวะแมเ่หลก็  ทศันศาสตร ์ และฟิสกิสย์คุใหม ่
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Laboratory course dealing with experimental techniques and analysis of experimental results 
in basic physics consisting of various experiments in mechanics, thermodynamics, waves, electricity, 
magnetism, optics and modern physics. 
207187     ฟิสิกส ์ 1        3(3-0-6) 
  Physics 1 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี
ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรแ์ละภาพรวมของฟิสกิส ์ กลศาสตร ์การสัน่และคลืน่อุณหพลศาสตร ์

หลกัการเบือ้งตน้ของไฟฟ้า  สภาวะแมเ่หลก็ไฟฟ้า  ทศันศาสตร ์ และแนวคดิฟิสกิสย์คุใหม ่
Nature of science and overall picture of physics, mechanics, oscillations and waves, 

thermodynamics, DC and AC circuits, optics, modern physics, and applications. 
207188     ฟิสิกส ์ 2        3(3-0-6) 
  Physics 2 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : 207187 
หลกัการเบือ้งตน้ของวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน  การบรรยายการเคลือ่นทีข่องอนุภาคเดีย่วและวตัถุ 

แขง็เกรง็      การเคลือ่นทีแ่บบคลืน่     ฟิสกิสอุ์ณหภาพ    ไฟฟ้า       สภาวะแมเ่หลก็และแมเ่หลก็ไฟฟ้า 
ทศันศาสตรเ์ชงิกายภาพ และฟิสกิสย์คุใหม ่ โดยใชก้ารเขา้สูเ่น้ือหาเชงิแคลคลูสั 

Fundamental of basic sciences, motion of single particles and rigid bodies, wave motion, 
thermal physics, electricity, magnetism and electromagnetism, physical optics and modern physics 
using calculus-based approach. 
207306      ฟิสิกสย์คุใหม่        3(3-0-6) 
  Modern Physics 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :  207104 และ 207108 ; หรอื 207118 และ 207188  ;  
 206203 หรอื 206267 หรอื 206342  

ภาพรวมของความแตกต่างทีส่าํคญัระหวา่งฟิสกิสแ์บบฉบบัและฟิสกิสย์คุใหม ่ ทฤษฎสีมัพทัธภาพ
พเิศษ ทฤษฎสีมัพทัธภาพทัว่ไปเบือ้งตน้ ทฤษฎคีวอนตมัแบบเดมิ และ ทวภิาวะของคลีน่กบัอนุภาค และคลืน่
โอกาส 

A general survey about the distinct aspects of classical and modern physics, the special 
theory of relativity, an introduction to the general theory of relativity, old quantum theory, and wave-
particle duality and probability wave. 
207308      กลศาสตรค์ลาสสิก       3(3-0-6) 

Classical Mechanics 
เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :  207104 และ 207108 ; หรอื 207118 และ 207188 และ 206203 ; 

หรอื 206267 หรอื 206342 
ทบทวนเรือ่งเวคเตอรแ์ละอนุพนัธ ์การเคลือ่นทีแ่บบวงกลม แนวคดิของกฎการเคลือ่นทีข่องนิวตนั แรง

คงทีแ่ละตวักลางทีม่แีรงเสยีดทาน การสัน่ งาน พลงังานและโมเมนตมั กฎของเคปเลอร ์กรอบเคลือ่นที ่ ระบบ
ของอนุภาคและวตัถุแขง็เกรง บทนําสูก่ลศาสตรล์ากรงัตแ์ละกลศาสตรฮ์ามลิตนั 
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Review of vectors and coordinate systems, Newtonian mechanics, particle dynamics in one 
and two dimensions, central force, noninertial coordinate system, system of particles, rigid body 
motion, Lagrangian mechanics, and Hamiltonian mechanics. 
207401     กลศาสตรค์วอนตมั 1       3(3-0-6) 

Quantum Mechanics 1 
เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :  207306 ; 206267 และ 206367 ; หรอื 206335 และ 206342 

บทนําสูแ่นวคดิของกลศาสตรค์วอนตมั ตวักระทาํทางคณติศาสตร ์ ปญัหาคา่ไอเกนและคอมมวิเตชนั 
สจัจพจน์ของกลศาสตรค์วอตตมัลามการชเรอดงิเงอร ์ ปญัหา 1 มติ ิ ของระบบทีถู่กกกัขงัและไมถู่กกกัขงั    
ปญัหา 3 มติแิละโมเมนตมัเชงิมมุ อะตอมไฮโดรเจนและสปินของอเิลก็ตรอน กลศาสตรเ์มทรกิซ ์ 

Introduction to quantum mechanical concept, operators, postulates of quantum mechanics and 
Schrodinger equation, one dimensional problem: bound states, one dimensional problem: unbound 
states, three dimensional problems and angular momentum, hydrogen atom and electron spin, and 
matrix mechanics. 
208263    สถิติเบือ้งต้น        3(3-0-6) 
  Elementary Statistics 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :   ไมม่ ี
ทบทวนความรูพ้ ืน้ฐานเกีย่วกบัสถติ ิ     ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น 

การประมาณค่า    และการทดสอบสมมตุฐิานพารามเิตอรข์องประชากรโดยใช ้ Z , t , 2 และ F  
การประยกุตไ์คว ์– สแควร ์ การวเิคราะหค์วามแปรปรวน  การถดถอยและสหสมัพนัธ ์

Review of basic statistical knowledge. Probability and probability distribution. Estimation and 
test of hypothesis concerning parameters of populations by using Z-test, t-test, 2 test and F-test 
Application of Chi-square. Analysis of variance. Regression and correlation. 
208321    สถิติคณิตศาสตร ์1       3(3-0-6) 

Mathematical Statistics 1 
เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :  208263 หรอื 208264 ; และ 206203 หรอื 206112   

ความน่าจะเป็น ตวัแปรสุม่และฟงักช์นัความน่าจะเป็น การคาดหวงัและความแปรปรวน โมเมนต ์และ
ฟงักช์นักาํเนิดโมเมนต ์ การเปลีย่นตวัแปร อสมการเชบเีชฟ การแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรสุม่ไม่
ต่อเน่ืองและตวัแปรสุม่ต่อเน่ืองบางการแจกแจง กฎของจาํนวนมาก 

Probability, random variable and probability function. Expectation and variance. Moment and 
moment-generating function. Change of variables. Chebyshev's inequality. Some probability 
distributions of discrete and continuous random variables. Law of large number. 
208322    สถิติคณิตศาสตร ์2       3(3-0-6) 

Mathematical Statistics 2 
เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :  208321  

การแจกแจงของผลบวกของตวัแปรสุม่ ทฤษฎเีขา้สูส่ว่นกลาง การสุม่ตวัอยา่งจากการแจกแจงแบบ
ปกต ิ  การประมาณคา่  การประมาณคา่แบบจุดและประมาณคา่แบบชว่ง        การทดสอบสมมตุฐิาน เลมมา
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ของเนยแ์มน-เปียรส์นั การทดสอบของอตัราสว่นไลคล์ฮิดู   การทดสอบเกีย่วกบัคา่เฉลีย่ สดัสว่นและความ
แปรปรวน การทดสอบแบบไคสแควร ์

Distribution of sum of random variables. Central limit theorem. Sampling from normal 
population. Estimation : point and interval estimations. Test of hypothesis : Neyman-Pearson lemma, 
likelihood ration test. Test concerning means, proportions and variances. Chi-square test 
208380    หลกัเบือ้งต้นเก่ียวกบัการวิจยัดาํเนินงาน    3(3-0-6) 

Introduction to Operational Research 
เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  :  208263    

ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัวธิกีารวจิยัดาํเนินงานในปญัหาดา้นวศิวกรรมอุตสาหการสมยัใหมแ่กป้ญัหา
โดยใชแ้บบจาํลองทางคณติศาสตร ์ การโปรแกรมเชงิเสน้   แบบจาํลองเกีย่วกบัการขนสง่ทฤษฎขีองเกมใน
กระบวนการตดัสนิใจ ทฤษฎแีถวคอยและการจาํลองแบบปญัหา 

Introduction to the methodology of operational research in modern industrial engineering 
problems. Problem solving by using mathematical models. Linear programming. Transportation model. 
Games theory in decision making process. Queuing theory and simulation. 
คณะบริหารธรุกิจ 
702101 การเงินในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 
 Finance for Daily Life 

   เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี
 สาํรวจสขุภาพทางการเงนิของตนเอง การวางแผนทางการเงนิของตนเอง การบรหิารรายได ้รายจ่าย 

และภาระหน้ีสนิ การประกนัความเสีย่ง รูจ้กัการใหเ้งนิทาํงาน การวางแผนภาษ ี การเตรยีมความพรอ้มเพื่อ
ความสขุ  กรณศีกึษาการวางแผนทางการเงนิ 
 Exploring your financial health, Planning your personal financial plan, Revenue, expense, and 
debt service management, Insurance, Knowing how to make money work, Tax planning, Preparing for 
happiness and case study of financial planning. 
703103  การเป็นผูป้ระกอบการและธรุกิจเบือ้งต้น 3(3-0-6)         
  Introduction to Entrepreneurship and Business 

   เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี
             บทบาทการเป็นผู้ประกอบการกบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ โอกาสในการประกอบธุรกิจ       
คุณลกัษณะและแรงจงูใจในการเป็นผูป้ระกอบการ สภาพแวดลอ้ม ประเภท รปูแบบและแผนธุรกจิ หลกัการจดัการ 
การจดัการดา้นการตลาด การผลติ การเงนิ บญัช ีภาษี กฎหมายธุรกจิ ธุรกจิระหว่างประเทศ และจรยิธรรม
สาํหรบัผูป้ระกอบการ 
 Entrepreneur role in economics development country Entrepreneur and business opportunities.  
The characteristic of entrepreneur and motivation factors, environment, types of business, forms of 
business, business plans, principle of management, marketing management, production management, 
financial management, accounting, taxation, business law, international business and business ethics 
for entrepreneur. 
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คณะเศรษฐศาสตร ์
751100  เศรษฐศาสตรใ์นชีวิตประจาํวนั   3(3-0-6)           
  Economics for Everyday Life  

   เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี
 แนวคดิทางเศรษฐศาสตรท์ีนํ่าไปใชใ้นชวีติประจาํวนั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติ การบรโิภค ตลาด รายได้
ประชาชาต ิการคลงัสาธารณะ การเงนิและการธนาคาร ภาวะเงนิเฟ้อและเงนิฝืด การจา้งงาน เศรษฐกจิการคา้
และการเงนิระหวา่งประเทศ การพฒันาเศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้ม 

Basic economic concepts and application for everyday life concerning production, 
consumption, markets, national income, public finance, money and banking, inflation and deflation, 
employment, international trade and finance, and economic development and environment. 
คณะการส่ือสารมวลชน 
851100    การส่ือสารเบือ้งต้น    3(3-0-6) 

 11Introduction to Communication 
  เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี

 ศกึษาแนวคดิดา้นการสือ่สาร  กระบวนการสือ่สาร   หน้าทีแ่ละบทบาทของการสือ่สารมวลชน   สือ่
ทางเลอืกและเทคโนโลยสีารสนเทศ ต่อสงัคม 

Concepts of communication. Communication process. Roles and functions of mass 
communication. Alternative media. Information technology and its interface with society. 
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ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จลิูน  ลิคะสิริ   
ผลงานตีพิมพ ์
1. Pongvuthithum R. and Likasiri C., Analytical discussions on species extinction in competitive 
communities due to habitat destruction  Original Research Article Ecological Modelling, 221 (22), 
(2010), 2634-2641 
การแต่งตาํรา 
1. จลูนิ ลคิะสริ ิ ธรีนุช บุนนาค  สมการเชิงอนุพนัธป์ระยกุตส์าํหรบัวิศวกร ภาควชิาคณติศาสตร ์คณะ
วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 2552 
2. นฤมล ศรชยัยนื สพุนิ ฉายากุล ธรีนุช บนุนาค กมลวรรณ ก่อเจรญิ กรรณกิา เกยีนวฒันา จลูนิ ลคิะสริิ
แคลคลูสัสาํหรบัเกษตรศาสตร ์2  ภาควชิาคณติศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่2553  

อาจารย ์ดร. ชยัพร  ตัง้ทอง 
ผลงานตีพิมพ ์
1.  Thangthong C., Tang I.M., and Lenbury Y.,  Computational Identification of Rho-Independent  
Terminators in the Genomes of Mycobacterium Tuberculosis, Thai Journal of Mathematics, 6 (1), 
(2008), 225-238. 
การแต่งตาํรา 
1. ชยัพร ตัง้ทอง  คณิตศาสตรท์ัว่ไป 1 ภาควชิาคณติศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่2552 
2. ชยัพร ตัง้ทอง  คณิตศาสตรท์ัว่ไป 2 ภาควชิาคณติศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่2552 

อาจารย ์ดร. เฉลิมพล  บญุปก 
ผลงานตีพิมพ ์
1. Chalermpon B. and Kananthai A., Green's identity, fundamental solution and Dirichlet problem of  
the diamond operator. Far East J. Appl. Math. 31 (1), (2008), 27-39. 
2.  Chalermpon B. and Kananthai A., On the Green function of the \diamondsuit_B+m^4)^k operator   
related to the Bessel-Helmholtz operator and the Bessel Klein-Gordon operator. J. Appl. Funct. Anal. 
4 (1), (2009), 10-19. 

รองศาสตราจารยท์ศพร  จนัทรค์ง 
การแต่งตาํรา 
1. ทศพร จนัทรค์ง  สมการเชิงอนุพนัธไ์มเ่ชิงเส้น ภาควชิาคณติศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่2550 
2. ทศพร จนัทรค์ง นิตยา ณ เชยีงใหม ่รุง่นภา ภกัดสีูส่ขุ สมคดิ สกุลวฒันะ ลาํนิตย ์เชือ้หงษ์ทอง แคลคลูสั
สาํหรบัเกษตรศาสตร ์1  ภาควชิาคณติศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่2553 
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http://www.ams.org/mathscinet/search/publications.html?pg1=IID&s1=624896
http://www.ams.org/mathscinet/search/journaldoc.html?cn=J_Appl_Funct_Anal
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อาจารย ์ดร. ทิพวรรณ   พทุธสนธิพจน์ 
ผลงานตีพิมพ ์
1.  Puttasontiphot T. et al, Dynamic Processes Permitting Stable Coexistence of Antimicrobial 
Resistant and Non-Resistant Organisms in a Gastrointestinal Tract Model, Scienceasia 33, (2007), 
197-206. 
การเสนอผลงาน 
1.  Puttasontiphota T., Lenbury Y., Rattanakul C., Rattanamongkonkul S.  and Hotchkiss J.R Crooke,  
P.S.Dynamic Modelling of a Continuous Process Permitting Stable Coexistance of Sensitive Microbial 
Population and Resistant Microbial Population in a Gastrointestinal Tract. The 2nd Asian Simulation 
and Modeling 2007. Chiang Mai. Thailand. 9-11 January 2007. 
2.  Puttasontiphota T., Lenbury Y., Rattanakul C., Rattanamongkonkul S.  and Hotchkiss J.R Crooke,  
P.S. Modelling of Coexistence of Antimicrobial Resistant and Non-Resistant Organisms in a  
Gastrointestinal Tract. International Conference in Mathematics and Applications 2007, Bangkok,  
Thailand. 15-17 August  2007. 
3.  Puttasontiphota T., Lenbury Y., Rattanakul C., Rattanamongkonkul S.  and Hotchkiss J.R Crooke,  
 P.S.Dynamic Processes Permitting Stable Coexistance of Antimicrobial Resistant and Non-Resistant  
 Organisms in a Gastrointestinal Tract Model. 32nd Congress on Science and Technology of Thailand.  
 Bangkok, Thailand. 10-12 October 2006. 
การแต่งตาํรา 
1. สมยั ยอดอนิทร ์ทพิวรรณ พทุธสนธพิจน์  คณิตศาสตรส์าํหรบัชีวิตประจาํวนั  ภาควชิาคณติศาสตร ์
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่2552 

อาจารย ์ดร. ธนะศกัด์ิ    หมวกทองหลาง 
ผลงานตีพิมพ ์
1.  Mouktonglang T., Faybusovich and Tsuchiya T., Implementation of infinite-dimensional interior-
point method for solving multi-criteria linear-quadratic control problem, Optimization Method and 
Sofware, 21 (2), (2006), 315-341. 
2.  Mouktonglang T., Faybusovich and Tsuchiya T., Numerical Experiments with universal barrier 
functions for cones of Chebyshev systems, Comput. Optim. Appl. 41 (2), (2008), 205-223. 

อาจารย ์ดร. ธงชยั   ดาํรงโภคภณัฑ ์

ผลงานตีพิมพ ์
1. Dumrongpokaphan T., Ouncharoen R., Lenbury Y., and Xu Y., An intracellular delay-differential 
equation model of the HIV infection and immune control, Math. Model. Nat. Phenom. 2 (1), (2007), 84-
112 
การเสนอผลงาน 
1. Ouncharoen R., Dumrongpokaphan T., Integro-Differenctial Equation and Continuous Time  
Delay in the HIV Model, Proceedings of the 5thAsian Mathematical Conference, Malaysia 2009 
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อาจารย ์ดร. ธีรนุช   บนุนาค 
การแต่งตาํรา   
1. จลูนิ ลคิะศริ ิ ธรีนุช บุนนาค  สมการเชิงอนุพนัธป์ระยกุตส์าํหรบัวิศวกร ภาควชิาคณติศาสตร ์คณะ
วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 2552 
2. รุง่นภา ภกัดสีูส่ขุ  นฤมล ศรชยัยนื สมคดิ สกุลวฒันะ  สพุนิ ฉายากุล กรรณกิา เกยีนวฒันา  ธรีนุช บุนนาค  
กมลวรรณ ก่อเจรญิ  แคลคลูสั 1  ภาควชิาคณติศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่2552 
 3. นฤมล ศรชยัยนื สพุนิ ฉายากุล ธรีนุช บุนนาค กมลวรรณ ก่อเจรญิ กรรณกิา เกยีนวฒันา จลูนิ ลคิะสริ ิ
แคลคลูสัสาํหรบัเกษตรศาสตร ์2  ภาควชิาคณติศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่2553 

อาจารย ์ดร.นที  ทองศิริ 
การแต่งตาํรา   
1.  สรศกัดิ ์ลีร้ตันาวล ี นท ีทองศริ ิ วิยตุคณิต ภาควชิาคณติศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
2552 

ผูช่้วยศาสตราจารยน์ฤมล  ศรชยัยืน 
การแต่งตาํรา  
1. รุง่นภา ภกัดสีูส่ขุ  นฤมล ศรชยัยนื สมคดิ สกุลวฒันะ  สพุนิ ฉายากุล กรรณกิา เกยีนวฒันา  ธรีนุช บุนนาค  
กมลวรรณ ก่อเจรญิ  แคลคลูสั 1  ภาควชิาคณติศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่2552 
2. สมคดิ สกุลวฒันะ  นฤมล ศรชยัยนื   สพุนิ ฉายากุล รุง่นภา ภกัดสีูส่ขุ  มรกต เกบ็เจรญิ   แคลคลูสั
สาํหรบัวิศวกรรมศาสตร ์1  ภาควชิาคณติศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่   2552 
3. นฤมล ศรชยัยนื สพุนิ ฉายากุล ธรีนุช บนุนาค กมลวรรณ ก่อเจรญิ กรรณกิา เกยีนวฒันา จลูนิ ลคิะสริิ
แคลคลูสัสาํหรบัเกษตรศาสตร ์2  ภาควชิาคณติศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่2553  

รองศาสตราจารยนิ์ตยา    ณ เชียงใหม่ 

ผลงานตีพิมพ ์
1.  Panma S., Na Chiangmai N., Knauer U., Arworn Sr., Characterizations of Clifford semigroup 
digraphs. Discrete Math. 306 (12), (2006), 1247-1252. 
การแต่งตาํรา  
1. นิตยา ณ ชยีงใหม ่ ปฤษณา กลบัอุดม  แคลคลูสั 2 ภาควชิาคณติศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม2่552 
2. ทศพร จนัทรค์ง นิตยา ณ เชยีงใหม ่รุง่นภา ภกัดสีูส่ขุ สมคดิ สกุลวฒันะ ลาํนิตย ์ เชือ้หงษ์ทอง แคลคลูสั
สาํหรบัเกษตรศาสตร ์1  ภาควชิาคณติศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่2553 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บญัชา   ปัญญานาค 

ผลงานตีพิมพ ์
1. Panyanak B. and Dhompongsa S., Dominguez Benavides T., Kaewcharoen A. and Kaewkhao A., 
The Jordan-von Neumann constant and fixed points for multivalued nonexpansive mappings, J. Math. 
Anal. Appl., 320 (2006), 916-927. 
 

http://www.ams.org/mathscinet/search/publications.html?pg1=IID&s1=791190
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2. Panyanak B., Dhompongsa S., Dominguez Benavides T. and Kaewcharoen A., Fixed point  
theorems for multivalued mappings in modular function spaces, Scientiae Mathematicae    Japonica, 
63 (2), (2006), 161-169. 
3. Panyanak B., Dhompongsa S. and Kirk W. A., Nonexpansive set-valued mappings in metric and 
Banach spaces, J. Nonlinear and Convex Analysis, 8 (1), (2007), 35-45. 
4. Panyanak B. and Kirk W. A., Best approximation in R-trees, Numer. Funct. Anal. Optim., 28 (5-6),  
(2007), 681-690. 
5. Panyanak B., Mann and Ishikawa iterative processes for multivalued mappings in Banach spaces, 
Comput. Math. Appl., 54 (6), (2007), 872- 877. 
6. Panyanak B. and Kaewcharoen A. , Fixed points for multivalued mappings in uniformly convex  
metric spaces, Inter. J. Math. Math. Sci., 2008 Art. ID 163580, 9 pp. 
7. Panyanak B. and Kirk W. A., A concept of convergence in geodesic spaces, Nonlinear Anal., 68 
(12) (2008), 3689-3696. 
8. Dhompongsa S. and Panyanak B., On Delta-convergence theorems in CAT(0) spaces, Computers  
and Mathematics with Applications, 56 (10) (2008), 2572-2579. 
9. Laokul T. and Panyanak B., Approximating fixed points of nonexpansive mappings in CAT(0) 
spaces, International Journal of Mathematical Analysis, 3 (27) (2009), 1305-1315. 
10. Laowang W. and Panyanak B., Strong and Delta convergence theorems for multivalued mappings 
in CAT(0) spaces, Journal of Inequalities and Applications, 2009 Art. ID 730132 (2009), 1-16. 
11. Kirk W. A. and Panyanak B., Remarks on Best Approximation in R-trees, Annales Universitatis 
Mariae Curie-Sklodowska, Mathematica Sectio A, 63 (2009), 133-138. 
12. Panyanak B., Geometric Properties in Banach Spaces and Fixed Points for Multivalued  
Nonexpansive Mappings, Burapha Science Journal, 14 (1) (2009), 123-131. 

รองศาสตราจารยป์ระทีป  จนัทรค์ง 
การแต่งตาํรา  
1. ประทปี จนัทรค์ง  การแปลงฟเูรียรแ์ละลาปลาซ   ภาควชิาคณติศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่2551 

รองศาสตราจารย ์ดร. ปิยะพงศ ์ เนียมทรพัย ์

ผลงานตีพิมพ ์
1.  Niamsup P. and Phat V.N., Stability of linear time-varying delay systems and applications to 
control problems, J. Comp. Appl. Maths, 194 (2), (2006), 343-356. 
2.  Niamsup P., Maneeruk K. and  Palmore J., Solutions of functional equation , 
Complex Variables and Elliptic Functions, 51, (2006), 89-98. 

fSSf k  

3.  Niamsup P. and Phat V.N., Stability of linear-nonautonomous systems with norm bounded 
controls, J. Optimiz.  Theory App. 131 (1), (2006), 135-149. 
 

http://www.ams.org/mathscinet/search/publications.html?pg1=ISSI&s1=242680
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4.  Niamsup P. and Botmart T., Adaptive control and synchronization of the perturbed Chua's circuit     
system, Math. Comp. Simulat., 75 (1-2), (2007), 37-55. 
5.  Niamsup P. and Lenbury Y., The asymptotic stability of , 
Kyungpook Mathematical Journal. 
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48 (2), (2008), 173-181. 
6.  Niamsup P. and Kaewong T., Analytic Solution of Certain Second Order Functional Differential  
Equation, Int. J. Math. Math. Sci. 2006, Art. ID 53828, 16 pp. 
7.  Niamsup P. and Botmart T., Adaptive control and synchronization of the perturbed Chua's circuit  
system, Math. Comp. Simul. 75, (2007),  37-55. 
8.  Niamsup P., Phat V.N. and Mukdasai K., Linear uncertain non-autonomous time-delay systems:  
stability and stabilizability via Riccati equations, Electron. J. Differential Equations 26, (2008), 10 pp. 
9.  Niamsup P., Phat V.N. and Mukdasai K., Improved exponential stability  for  time-varying systems 
with nonlinear delayed  perturbations, Appl. Math. Comput. 204 (1), (2008), 490-495. 
10.  Niamsup P., Controllability approach to H  control problem of linear time-varying switched  
systems, Nonlinear Anal. Hybrid Syst. 2 (3), (2008), 875-886. 
11.  Niamsup P. and Maneeruk K., Unbounded Fatou components of composite transcendental 
meromorphic functions with finitely many poles, Taiwanese J. Math. 12 (5), (2008), 1123-1129. 
12.  Niamsup P. and Udpin S., New discrete type inequalities and global stability of nonlinear 
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30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต 12  หน่วยกิต

001103 3 หน่วยกติ 3 หน่วยกติ
001104 3 หน่วยกติ 3 หน่วยกติ
001203 3 หน่วยกติ 3 หน่วยกติ
001205 3 หน่วยกติ 3 หน่วยกติ

6  หน่วยกิต 9  หน่วยกิต
ใหเ้ลอืก 2 กระบวนวชิา จากกระบวนวชิาต่อไปนี้

154100 3 หน่วยกติ 3 หน่วยกติ

หรอื 154104 3 หน่วยกติ 3 หน่วยกติ
       127101 3 หน่วยกติ 3 หน่วยกติ
       176101 3 หน่วยกติ 3 หน่วยกติ
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       159101 3 หน่วยกติ 3 หน่วยกติ

       701103 3 หน่วยกติ 3 หน่วยกติ

703103 3 หน่วยกติ 3 หน่วยกติ
751100 3 หน่วยกติ 3 หน่วยกติ

หรอื 751101 3 หน่วยกติ 3 หน่วยกติ
  1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6  หน่วยกิต 3 หน่วยกติ

3 หน่วยกติ
004271 3 หน่วยกติ 3 หน่วยกติ
006103 3 หน่วยกติ
010100 3 หน่วยกติ
011100 3 หน่วยกติ

หรอื 011153 3 หน่วยกติ

 - ปรบักระบวนวชิาใน
หมวดศกึษาทัว่ไป เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัจดุมุง่หมาย
ของหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 
 โดยยกเลกิกระบวนวชิา
เดมิและเปลีย่นเป็น 
กระบวนวชิาใหมใ่นกลุ่ม
วชิาต่างๆ ของหมวดวชิา
ศกึษาทัว่ไปตามที่
มหาวทิยาลยักําหนด

703103

176100

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
ศาสนาเบือ้งตน้

จติวทิยากบัชวีติประจาํวนั
การใชภ้าษาไทย

011269
012173

013110
050100

702101หลกัเศรษฐศาสตร ์1

057136
050103

154104การเป็นผูป้ระกอบการและธรุกจิเบือ้งตน้
เศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้

การบญัชทีัว่ไป

ภาษาองักฤษสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1
ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2
ภาษาองักฤษเพื่อการศกึษา

ใหเ้ลอืก 3 กระบวนวชิาจากกระบวนวชิาต่อไปนี้

การสื่อสารมวลชนทัว่ไป

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป                                                                        1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป                                                                    

      ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลกัสตูรเดิมกบัหลกัสตูรที่ปรบัปรงุใหม่และเหตผุลในการปรบัปรงุ
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1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

001201

การฟงัและการพดูภาษาองักฤษ
การอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษ
การอ่านเชงิวเิคราะหแ์ละการเขยีนอยา่งมปีระสทิธผิล
ภาษาองักฤษในบรบิททางอาชพี001202

001101
001102

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

การเป็นผูป้ระกอบการและธรุกจิเบือ้งตน้

การเงนิในชวีติประจาํวนั

เศรษฐศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั

สงัคมและวฒันธรรมไทย
กฬีา สขุภาพ สมรรถภาพและการพฒันาคณุภาพชวีติ

กฎหมายและโลกสมยัใหม่
การอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม

751100

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                    

การอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม
ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัรฐัศาสตร์

ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักฏหมายทัว่ไป

ใหเ้ลอืก 2 กระบวนวชิา จากกระบวนวชิาต่อไปนี้

ความคดิพืน้ฐานทางสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา

มนุษยก์บัปรชัญา
ปรชัญาเบือ้งตน้

ประวตัศิาสตรไ์ทยโดยสงัเขป
บา้นและชุมชน

ภูมศิาสตรเ์บือ้งตน้

  1.2 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์

851100 การสื่อสารเบือ้งตน้

ภาคผนวก 9
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        012173 3 หน่วยกติ
013103 3 หน่วยกติ
050100 3 หน่วยกติ
050103 3 หน่วยกติ
050104 3 หน่วยกติ
851100 3 หน่วยกติ

6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต
201110 3 หน่วยกติ
201111 3 หน่วยกติ

3 หน่วยกิต
2 หน่วยกติ

1 หน่วยกติ
1 หน่วยกติ
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1 หน่วยกติ
1 หน่วยกติ

1 หน่วยกติ
1 หน่วยกติ
1 หน่วยกติ
1 หน่วยกติ
1 หน่วยกติ

หรอืกระบวนวชิาการเรยีนรูผ้า่นกจิกรรมทีเ่ปิดสอน 1 หน่วยกติ
เพิม่เตมิในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

มนุษยก์บัโลกสมยัใหม่

การใชภ้าษาไทย
สงัคมและวฒันธรรมไทย

057129
057130

ดอยสเุทพศกึษา

เทเบิล้เทนนิสเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย

กจิกรรมเขา้จงัหวะเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย
บาสเกตบอลเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย057126

057127 แบดมนิตนัเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย

ศาสนาเบือ้งตน้
จติวทิยาทัว่ไป

057121
057122

คณิตศาสตรบ์ูรณาการ
โลกแหง่วทิยาศาสตร์

201191

 เหมอืนเดมิ

1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

การสื่อสารเบือ้งตน้

1.4  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์

และเลอืกอกี 1 หน่วยกติจากกระบวนวชิาต่อไปนี้

เทนนิสเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย

057123
057125

กอลฟ์เพื่อชวีติและการออกกําลงักาย

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์

ฟุตบอลเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย
วา่ยนํ้าเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย
วอลเลยบ์อลเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย

201192

การเรยีนรูผ้า่นกจิกรรม

057128
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95 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต
 28 หน่วยกิต  28 หน่วยกิต

202111 4 หน่วยกติ
203111 3 หน่วยกติ
203115 1 หน่วยกติ
204101 3 หน่วยกติ
206111 3 หน่วยกติ
206112 3 หน่วยกติ
207117 1 หน่วยกติ
207187 3 หน่วยกติ เหมอืนเดมิ
208263 3 หน่วยกติ

202112 4 หน่วยกติ
หรอื 203113 3 หน่วยกติ 138

และ 203117 1 หน่วยกติ
หรอื 207118 1 หน่วยกติ
และ 207188 3 หน่วยกติ

 ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต                ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต

เหมอืนเดมิ

ปฏบิตักิารเคม ี1
คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้

เคม ี1
ชวีวทิยา 1

แคลคลูสั 2

2.2 วิชาเอก

สถติเิบือ้งตน้

แคลคลูสั 1

ปฏบิตักิารฟิสกิส ์1
ฟิสกิส ์1

และเลอืกเรยีนอกี 4 หน่วยกติ จากกระบวนวชิาต่อไปนี้

ปฏบิตักิารฟิสกิส ์2

2.1  วิชาแกน
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1  วิชาแกน

ชวีวทิยา 2
เคม ี2

ปฏบิตักิารเคม ี2

 ในจาํนวนหน่วยกติของวชิาเอกในขอ้  2.2.1 และ 2.2.2         จะตอ้งเป็นกระบวนวชิา
ระดบั 300 ขึน้ไป ไมน่้อยกวา่ 36 หน่วยกติ    และในจาํนวนนี้ตอ้งเป็นกระบวนวชิา    
ระดบั 400 ไมน่้อยกวา่ 18 หน่วยกติ

ฟิสกิส ์2

2.2 วิชาเอก
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2.2.1  วิชาเอกบงัคบั  25 หน่วยกิต 2.2.1  วิชาเอกบงัคบั 31 หน่วยกิต
206217 3 หน่วยกติ 206211 3 หน่วยกติ
206321 3 หน่วยกติ 206217 3 หน่วยกติ
206325 3 หน่วยกติ 206321 3 หน่วยกติ
206331 3 หน่วยกติ 206325 3 หน่วยกติ
206336   3 หน่วยกติ 206331 3 หน่วยกติ
206341 3 หน่วยกติ 206336   3 หน่วยกติ
206390 1 หน่วยกติ 206341 3 หน่วยกติ
206437 3 หน่วยกติ 206355 3 หน่วยกติ
206499 3 หน่วยกติ 206390 1 หน่วยกติ

206437 3 หน่วยกติ
206499 3 หน่วยกติ

ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต        ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
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207306  ว.ฟส.306 ฟิสกิสย์คุใหม่ 3 หน่วยกติ
207308  ว.ฟส.308 กลศาสตรค์ลาสสกิ 3 หน่วยกติ เหมอืนเดมิ
207401  ว.ฟส.401 กลศาสตรค์วอนตมั 1 3 หน่วยกติ

 - เพิม่กระบวนวชิา 
206211 แคลคลูสั 3 
เพื่อใหน้กัศกึษามทีกัษะ
ทางคณิตศาสตรเ์พยีงพอ
สาํหรบัการรยีนวชิา
คณิตศาสตรร์ะดบัสงู

 - เพิม่กระบวนวชิา 
206355 วธิเีชงิตวัเลข 
เพื่อใหน้กัศกึษามทีกัษะ
การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข

ตวัแปรเชงิซอ้น

พชีคณิตเชงิเสน้
พชีคณิตนามธรรมเบือ้งตน้
แนวคดิหลกัมลูของคณิตศาสตร์

สมัมนาทางคณิตศาสตร์

2.2.2.2  - เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนใน

2.2.2 วิชาเอกเลือก

การคน้ควา้อสิระ

2.2.2.1   

นกัศกึษาซึง่วชิาโทไมใ่ช่วชิาฟิสกิส ์ สามารถนบักระบวนวชิาต่อไปนี้
เป็นวชิาเอกได้

กระบวนวชิาอื่นในภาควชิาคณิตศาสตรย์กเวน้กระบวนวชิาทีเ่ปิดสอนให้

เฉพาะสาขาวชิาอื่น สามารถนบัเป็น กระบวนวชิาเอกเลอืกได้

ใหเ้ลอืกเรยีนไมน่้อยกวา่ 27 หน่วยกติ จากกระบวนวชิาต่อไปนี้
2.2.2.1   กระบวนวชิาอื่นทีเ่ปิดสอนในภาควชิาคณิตศาสตร ์ยกเวน้กระบวนวชิาที่

เปิดสอนใหเ้ฉพาะสาขาวชิาอื่น

นกัศกึษาซึง่วชิาโทไมใ่ช่วชิาฟิสกิส ์ สามารถนบักระบวนวชิาต่อไปนี้
เป็นวชิาเอกเลอืกได้

2.2.2.2

ใหเ้ลอืกเรยีนไมน่้อยกวา่ 21 หน่วยกติ จากกระบวนวชิาต่อไปนี้

2.2.2 วิชาเอกเลือก

แคลคลูสัขัน้สงู

สมัมนาทางคณิตศาสตร์

สมการเชงิอนุพนัธส์ามญั

พชีคณิตนามธรรมเบือ้งตน้

แคลคลูสั 3

แคลคลูสัขัน้สงู
การวเิคราะหเ์ชงิจรงิ 1
สมการเชงิอนุพนัธส์ามญั

การลงทะเบยีนของ

การคน้ควา้อสิระ

การวเิคราะหเ์ชงิจรงิ 1

แนวคดิหลกัมลูของคณิตศาสตร์

วธิเีชงิตวัเลข

ตวัแปรเชงิซอ้น

พชีคณิตเชงิเสน้
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204452 ว.คพ.452 ทฤษฎกีารคาํนวณ 3 หน่วยกติ
204481 ว.คพ.481 เทคนิคการเขยีนโปรแกรมเชงิ

คณิตศาสตรเ์บือ้งตน้ 3 หน่วยกติ
เหมอืนเดมิ

204482 ว.คพ.482 การจาํลองแบบปญัหาและแบบจาํลอง 3 หน่วยกติ

208321 ว.สถ.321 สถติคิณิตศาสตร ์1 3 หน่วยกติ
208322 ว.สถ.322 สถติคิณิตศาสตร ์2 3 หน่วยกติ เหมอืนเดมิ

208380 ว.สถ.380 การวจิยัดาํเนินการเบือ้งตน้ 3 หน่วยกติ

ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

4. จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร   ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต 4. จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร   ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต

เลอืกเรยีนไมน่้อยกวา่   6   หน่วยกติ   จากกระบวนวชิานอกสาขาวชิาเอกและ
วชิาโท

ถา้มวีชิาโท นกัศกึษาจะตอ้งเรยีนวชิาโทอยา่งน้อย 15 หน่วยกติ        
โดยเลอืกจากกลุ่มกระบวนวชิาโทในสาขาวชิาอื่นทีเ่ปิดสอนใน
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่โดยความเหน็ชอบของอาจารยท์ีป่รกึษา

2.3 วิชาโท(ถ้ามี)

2.3.1 

2.3.2 ถา้ไมม่วีชิาโท นกัศกึษาจะตอ้งเรยีนวชิาเอกเลอืกในระดบั  300-400  
เพิม่จากขอ้ 2.2.2 อกีไมน่้อยกวา่  15  หน่วยกติ

2.2.2.4  นกัศกึษาซึง่วชิาโทไมใ่ช่วชิาสถติ ิสามารถนบักระบวนวชิาต่อไปนี้เป็น
วชิาเอกได้

2.3 วิชาโท(ถ้ามี)

2.2.2.3  นกัศกึษาซึง่วชิาโทไมใ่ช่วชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์สามารถนบักระบวน
วชิาต่อไปนี้เป็นวชิาเอกได้

เหมอืนเดมิ

เหมอืนเดมิ

นกัศกึษาซึง่วชิาโทไมใ่ช่วชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์      สามารถนบั
กระบวนวชิาต่อไปนี้เป็นวชิาเอกเลอืกได้

2.2.2.3

2.2.2.4
การลงทะเบยีนของ

 - เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนใน
การลงทะเบยีนของ

 - เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนในนกัศกึษาซึง่วชิาโทไมใ่ช่วชิาสถติ ิสามารถนบักระบวนวชิาต่อไปนี้เป็น
วชิาเอกเลอืกได้



30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต 12  หน่วยกิต

001103 3 หน่วยกติ 3 หน่วยกติ
001104 3 หน่วยกติ 3 หน่วยกติ
001203 3 หน่วยกติ 3 หน่วยกติ
001205 3 หน่วยกติ 3 หน่วยกติ

6  หน่วยกิต 9  หน่วยกิต
ใหเ้ลอืก 2 กระบวนวชิา จากกระบวนวชิาต่อไปนี้

154100 3 หน่วยกติ 3 หน่วยกติ

หรอื 154104 3 หน่วยกติ 3 หน่วยกติ
       127101 3 หน่วยกติ 3 หน่วยกติ
       176101 3 หน่วยกติ 3 หน่วยกติ
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       159101 3 หน่วยกติ 3 หน่วยกติ

       701103 3 หน่วยกติ 3 หน่วยกติ

703103 3 หน่วยกติ 3 หน่วยกติ
751100 3 หน่วยกติ 3 หน่วยกติ

หรอื 751101 3 หน่วยกติ 3 หน่วยกติ
  1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6  หน่วยกิต 3 หน่วยกติ

3 หน่วยกติ
004271 3 หน่วยกติ 3 หน่วยกติ
006103 3 หน่วยกติ
011100 3 หน่วยกติ

หรอื 011153 3 หน่วยกติ
        012173 3 หน่วยกติ

การอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม

การเป็นผูป้ระกอบการและธรุกจิเบือ้งตน้
เศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้

ความคดิพืน้ฐานทางสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา

การบญัชทีัว่ไป

 - ปรบักระบวนวชิาในหมวดศกึษาทัว่ไป 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัจดุมุง่หมายของ
หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  โดยยกเลกิ
กระบวนวชิาเดมิและเปลีย่นเป็น 
กระบวนวชิาใหมใ่นกลุ่มวชิาต่างๆ ของ
หมวดวชิาศกึษาทัว่ไปตามที่
มหาวทิยาลยักําหนด

ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัรฐัศาสตร์

ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักฏหมายทัว่ไป

ภูมศิาสตรเ์บือ้งตน้

สงัคมและวฒันธรรมไทย

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป                                                                    
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                    

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

001201

การฟงัและการพดูภาษาองักฤษ
การอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษ

  1.2 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

ภาษาองักฤษสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2

กฬีา สขุภาพ สมรรถภาพและการพฒันาคณุภาพชวีติ

กฎหมายและโลกสมยัใหม่
การอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป                                                                        

การอ่านเชงิวเิคราะหแ์ละการเขยีนอยา่งมปีระสทิธผิล
ภาษาองักฤษในบรบิททางอาชพี001202

001101
001102

      ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลกัสูตรเดิมกบัหลกัสูตรที่ปรบัปรงุใหม่และเหตผุลในการปรบัปรงุ
หลกัสตูรเดิม (พ.ศ.2549) เหตผุลในการปรบัปรงุหลกัสตูรปรบัปรงุใหม่แผนก้าวหน้า (พ.ศ.2554) 

หลกัเศรษฐศาสตร ์1

มนุษยก์บัปรชัญา

ใหเ้ลอืก 3 กระบวนวชิาจากกระบวนวชิาต่อไปนี้

ภาษาองักฤษเพื่อการศกึษา

ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1

เศรษฐศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั

057136

การเงนิในชวีติประจาํวนั702101

011269
012173

013110
050100

บา้นและชุมชน

ใหเ้ลอืก 2 กระบวนวชิา จากกระบวนวชิาต่อไปนี้
การเป็นผูป้ระกอบการและธรุกจิเบือ้งตน้

การสื่อสารเบือ้งตน้851100
751100

ปรชัญาเบือ้งตน้

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
ศาสนาเบือ้งตน้

จติวทิยากบัชวีติประจาํวนั
การใชภ้าษาไทย

050103

154104

703103

176100

ประวตัศิาสตรไ์ทยโดยสงัเขป

ศาสนาเบือ้งตน้
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013103 3 หน่วยกติ
050100 3 หน่วยกติ
050103 3 หน่วยกติ
050104 3 หน่วยกติ
851100 3 หน่วยกติ

6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต
201110 3 หน่วยกติ
201111 3 หน่วยกติ

3 หน่วยกิต
2 หน่วยกติ

1 หน่วยกติ
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1 หน่วยกติ
1 หน่วยกติ
1 หน่วยกติ

1 หน่วยกติ
1 หน่วยกติ
1 หน่วยกติ
1 หน่วยกติ
1 หน่วยกติ

หรอืกระบวนวชิาการเรยีนรูผ้า่นกจิกรรมทีเ่ปิดสอน 1 หน่วยกติ
เพิม่เตมิในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

จติวทิยาทัว่ไป

057121
057122

คณิตศาสตรบ์ูรณาการ
โลกแหง่วทิยาศาสตร์

201191

 เหมอืนเดมิ

1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์

การใชภ้าษาไทย
สงัคมและวฒันธรรมไทย

ฟุตบอลเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย
วา่ยนํ้าเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย
วอลเลยบ์อลเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย057123

057125

เทนนิสเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย

057126
057127

การเรยีนรูผ้า่นกจิกรรม
และเลอืกอกี 1 หน่วยกติจากจากกระบวนวชิาต่อไปนี้

1.4  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์

201192

057128

กจิกรรมเขา้จงัหวะเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย
บาสเกตบอลเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย

ดอยสเุทพศกึษา

แบดมนิตนัเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย

เทเบิล้เทนนิสเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย

มนุษยก์บัโลกสมยัใหม่

การสื่อสารเบือ้งตน้

057129
057130 กอลฟ์เพื่อชวีติและการออกกําลงักาย
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95 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต
 28 หน่วยกิต  28 หน่วยกิต

202111 4 หน่วยกติ
203111 3 หน่วยกติ
203115 1 หน่วยกติ
204101 3 หน่วยกติ
206111 3 หน่วยกติ
206112 3 หน่วยกติ
207117 1 หน่วยกติ
207187 3 หน่วยกติ เหมอืนเดมิ
208263 3 หน่วยกติ

202112 4 หน่วยกติ
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หรอื 203113 3 หน่วยกติ

และ 203117 1 หน่วยกติ
หรอื 207118 1 หน่วยกติ
และ 207188 3 หน่วยกติ

 ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต                ไม่น้อยกว่า 67 หน่วยกิต
ในจาํนวนหน่วยกติของวชิาเอกในขอ้ 2.2.1 และ 2.2.2 จะตอ้งเป็นกระบวนวชิาระดบั 300 

ขึน้ไปไมน่้อยกวา่ 58 หน่วยกติ       และในจาํนวนนี้ตอ้งเป็นกระบวนวชิาระดบั 400 ขึน้ไป

ไมน่้อยกวา่ 28 หน่วยกติ

และเลอืกเรยีนอกี 4 หน่วยกติ จากกระบวนวชิาต่อไปนี้

ปฏบิตักิารฟิสกิส ์2

ชวีวทิยา 2
เคม ี2

2.2 วิชาเอก

ปฏบิตักิารเคม ี2

แคลคลูสั 2

2.2 วิชาเอก

สถติเิบือ้งตน้

แคลคลูสั 1

ชวีวทิยา 1

 ในจาํนวนหน่วยกติของวชิาเอกในขอ้  2.2.1 และ 2.2.2         จะตอ้งเป็นกระบวนวชิา
ระดบั 300 ขึน้ไป ไมน่้อยกวา่ 36 หน่วยกติ    และในจาํนวนนี้ตอ้งเป็นกระบวนวชิา    
ระดบั 400 ไมน่้อยกวา่ 18 หน่วยกติ

ปฏบิตักิารเคม ี1
คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้

ฟิสกิส ์2

ปฏบิตักิารฟิสกิส ์1
ฟิสกิส ์1

เคม ี1

2.1  วิชาแกน
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1  วิชาแกน
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2.2.1  วิชาเอกบงัคบั  25 หน่วยกิต 2.2.1  วิชาเอกบงัคบั 38 หน่วยกิต
206217 3 หน่วยกติ 206211 3 หน่วยกติ
206321 3 หน่วยกติ 206217 3 หน่วยกติ
206325 3 หน่วยกติ 206325 3 หน่วยกติ
206331 3 หน่วยกติ 206331 3 หน่วยกติ
206336   3 หน่วยกติ 206341 3 หน่วยกติ
206341 3 หน่วยกติ 206390 1 หน่วยกติ
206390 1 หน่วยกติ 206413 4 หน่วยกติ
206437 3 หน่วยกติ 206422 4 หน่วยกติ
206499 3 หน่วยกติ 206433 4 หน่วยกติ

206437 3 หน่วยกติ
206458 4 หน่วยกติ
206499 3 หน่วยกติ 144

พชีคณิตเชงิเสน้

ตวัแปรเชงิซอ้น

สมัมนาทางคณิตศาสตร์
ทอพอโลยสีาํหรบัแผนกา้วหน้า

การคน้ควา้อสิระ

พชีคณิตเชงิเสน้
พชีคณิตนามธรรมเบือ้งตน้
แนวคดิหลกัมลูของคณิตศาสตร์

แคลคลูสัขัน้สงู
การวเิคราะหเ์ชงิจรงิ 1 สมการเชงิอนุพนัธส์ามญั
สมการเชงิอนุพนัธส์ามญั
สมัมนาทางคณิตศาสตร์

 - เพิม่กระบวนวชิา 206211 แคลคลูสั 3 
เพื่อใหน้กัศกึษามทีกัษะทางคณิตศาสตร์
เพยีงพอสาํหรบัการรยีนวชิาคณิตศาสตร์
ระดบัสงู

แคลคลูสั 3
แนวคดิหลกัมลูของคณิตศาสตร์

แคลคลูสัขัน้สงู

 - ยกเลกิกระบวนวชิา 206321 พชีคณิต
นามธรรมเบือ้งตน้ และ 206336 การ
วเิคราะหเ์ชงิจรงิ 1 โดยเปิดเป็นวชิาใหม ่
206422 และ 206433 ใหม้เีนื้อหาเขม้ขึน้ 
เพื่อใหน้กัศกึษามพีืน้ฐานทาง
คณิตศาสตรข์ ัน้สงูเพยีงพอสาํหรบัการ
ต่อยอดการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา

 - เพิม่กระบวนวชิา 206413 ทอพอโลยฯี
 เป็นวชิาบงัคบัเพื่อใหน้กัศกึษามพีืน้ฐาน
เพยีงพอสาํหรบัการต่อยอดการศกึษาใน
ระดบับณัฑติศกึษา

 - เพิม่กระบวนวชิา 206458 วธิเีชงิ
ตวัเลข  เพื่อใหน้กัศกึษามทีกัษะการ
วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข

ตวัแปรเชงิซอ้น

วธิเีชงิตวัเลขสาํหรบัแผนกา้วหน้า

พชีคณิตนามธรรมสาํหรบัแผนกา้วหน้า
การวเิคราะหเ์ชงิจรงิสาํหรบัแผนกา้วหน้าการคน้ควา้อสิระ
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ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 29 หน่วยกิต

207306  ว.ฟส.306 ฟิสกิสย์คุใหม่ 3 หน่วยกติ 206713 ว.คณ.713 ทอพอโลยี 3 หน่วยกติ
207308  ว.ฟส.308 กลศาสตรค์ลาสสกิ 3 หน่วยกติ 206720 ว.คณ.720 พชีคณิต 3 หน่วยกติ
207401  ว.ฟส.401 กลศาสตรค์วอนตมั 1 3 หน่วยกติ 206731 ว.คณ.731 การวเิคราะหเ์ชงิจรงิ 1 3 หน่วยกติ

206743 ว.คณ.743 ทฤษฎสีมการเชงิอนุพนัธ์ 3 หน่วยกติ
219731 ว.คป.731 การวเิคราะหป์ระยกุต์ 3 หน่วยกติ

204452 ว.คพ.452 ทฤษฎกีารคาํนวณ 3 หน่วยกติ 219753 ว.คป.753 การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3 หน่วยกติ
204481 ว.คพ.481 เทคนิคการเขยีนโปรแกรมเชงิ

คณิตศาสตรเ์บือ้งตน้ 3 หน่วยกติ
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204482 ว.คพ.482 การจาํลองแบบปญัหาและแบบจาํลอง 3 หน่วยกติ

208321 ว.สถ.321 สถติคิณิตศาสตร ์1 3 หน่วยกติ
208322 ว.สถ.322 สถติคิณิตศาสตร ์2 3 หน่วยกติ
208380 ว.สถ.380 การวจิยัดาํเนินการเบือ้งตน้ 3 หน่วยกติ

 -     เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนใน

2.2.2.2   

2.2.2.1   กระบวนวชิาอื่นในระดบัปรญิญาตรทีีเ่ปิดสอนในภาควชิาคณิตศาสตร์
ยกเวน้กระบวนวชิาทีเ่ปิดสอนใหเ้ฉพาะสาขาวชิาอื่น การลงทะเบยีนของนกัศกึษา

ใหเ้ลอืกเรยีนไมน่้อยกวา่ 29 หน่วยกติ จากกระบวนวชิาต่อไปนี้

2.2.2 วิชาเอกเลือก

2.2.2.4 นกัศกึษาซึง่วชิาโทไมใ่ช่วชิาสถติ ิสามารถนบักระบวนวชิาต่อไปนี้เป็น
วชิาเอกได้

2.2.2.3 นกัศกึษาซึง่วชิาโทไมใ่ช่วชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์สามารถนบักระบวน
วชิาต่อไปนี้เป็นวชิาเอกได้

กระบวนวชิาอื่นในภาควชิาคณิตศาสตรย์กเวน้กระบวนวชิาทีเ่ปิดสอนให้

เฉพาะสาขาวชิาอื่น สามารถนบัเป็น กระบวนวชิาเอกเลอืกได้

ใหเ้ลอืกเรยีนไมน่้อยกวา่ 27 หน่วยกติ จากกระบวนวชิาต่อไปนี้
2.2.2.1   

นกัศกึษาซึง่วชิาโทไมใ่ช่วชิาฟิสกิส ์ สามารถนบักระบวนวชิาต่อไปนี้

เป็นวชิาเอกได้
 - เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถเลอืกเรยีน
กระบวนวชิาระดบับณัฑติศกึษา และ
สามารถศกึษาต่อในระดบับณัฑติศกึษา
ไดเ้รว็ขึน้

2.2.2 วิชาเอกเลือก

2.2.2.2 กระบวนวชิาในระดบับณัฑติศกึษาอยา่งน้อย 6 หน่วยกติ จากกระบวน
วชิาดงัต่อไปนี้
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ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ไมม่ี

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

4. จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร   ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต 4. จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร   ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต
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เหมอืนเดมิ

2.3 วิชาโท

ถา้ไมม่วีชิาโท นกัศกึษาจะตอ้งเรยีนวชิาเอกเลอืกในระดบั300-400เพิม่
จากขอ้ 2.2.2 อกีไมน่้อยกวา่  15  หน่วยกติ

ถา้มวีชิาโท นกัศกึษาจะตอ้งเรยีนวชิาโทอยา่งน้อย 15 หน่วยกติ โดย
เลอืกจากกลุ่มกระบวนวชิาโทในสาขาวชิาอื่นทีเ่ปิดสอนใน
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่โดยความเหน็ชอบของอาจารยท์ีป่รกึษา

2.3 วิชาโท ( ถ้ามี )

2.3.1 

เลอืกเรยีนไมน่้อยกวา่   6   หน่วยกติ   จากกระบวนวชิานอกสาขาวชิาเอกและ
วชิาโท

2.3.2 



หน่วยกิต หน่วยกิต

001103 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1 3 001101 การฟงัและการพดูภาษาองักฤษ 3
201110 คณิตศาสตรบ์ูรณาการ 3 201110 คณิตศาสตรบ์ูรณาการ 3

202111 ชวีวทิยา 1 4 202111 ชวีวทิยา 1 4

203111 เคม ี1 3 203111 เคม ี1 3

203115 ปฏบิตักิารเคม ี1 1 203115 ปฏบิตักิารเคม ี1 1

206111 แคลคลูสั 1 3 206111 แคลคลูสั 1 3

รวม 17 รวม 17

หน่วยกิต หน่วยกิต
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001104 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 3 001102 การอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษ 3

201111 โลกแหง่วทิยาศาสตร์ 3 201111 โลกแหง่วทิยาศาสตร์ 3

204101 คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 3 204101 คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 3

206112 แคลคลูสั 2 3 206112 แคลคลูสั 2 3

207117 ปฏบิตักิารฟิสกิส ์1 1 207117 ปฏบิตักิารฟิสกิส ์1 1

207187 ฟิสกิส ์1 3 207187 ฟิสกิส ์1 3

รวม 16 รวม 16

ภาคผนวก 10

แผนปกติ

แผนกาํหนดการศึกษาเดิม แผนกาํหนดการศึกษาใหม่

ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

ชัน้ปีที่ 1 ชัน้ปีที่ 1

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างแผนกาํหนดการศึกษาเดิมกบัแผนกาํหนดการศึกษาใหม่

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1



แผนกาํหนดการศึกษาเดิม แผนกาํหนดการศึกษาใหม่

หน่วยกิต หน่วยกิต

001203 ภาษาองักฤษเพื่อการศกึษา 3 001201 3

206217 แนวคดิหลกัมลูของคณิตศาสตร์ 3 206211 แคลคลูสั 3 3
208263 สถติเิบือ้งตน้ 3 206217 แนวคดิหลกัมลูของคณิตศาสตร์ 3

 สงัคมศาสตร ์/มนุษยศาสตร์ 6 208263 สถติเิบือ้งตน้ 3

วชิาโทหรอืวชิาเอกเลอืก 3 วชิามนุษยศาสตร ์/สงัคมศาสตร์ 6

รวม 18 รวม 18

หน่วยกิต หน่วยกิต

001205 3 001202 ภาษาองักฤษในบรบิททางอาชพี 3

206331 แคลคลูสัขัน้สงู 3 206331 แคลคลูสัขัน้สงู 3

206341 สมการเชงิอนุพนัธส์ามญั 3 206341 สมการเชงิอนุพนัธส์ามญั 3
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202112 ชวีวทิยา 2 4 202112* ชวีวทิยา 2 4

หรอื 203113 เคม ี2 3 หรอื 203113* เคม ี2 3

และ 203117 ปฏบิตักิารเคม ี2 1 และ 203117* ปฏบิตักิารเคม ี2 1

หรอื 207118 ปฏบิตักิารฟิสกิส ์2 1 หรอื 207118* ปฏบิตักิารฟิสกิส ์2 1

และ 207188  ฟิสกิส ์2 3 และ 207188* ฟิสกิส ์2 3

สงัคมศาสตร ์/มนุษยศาสตร์ 3 วชิามนุษยศาสตร ์/ สงัคมศาสตร์ 3

รวม 16 รวม 16

ภาคการศึกษาที่ 1

ชัน้ปีที่ 2 ชัน้ปีที่ 2

การอ่านเชงิวเิคราะหแ์ละการเขยีนอยา่งมี
ประสทิธผิล

 ภาคการศึกษาที่ 2

ภาษาองักฤษสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

ภาคการศึกษาที่ 1

*เลอืก 4 หน่วยกติ จาก       202112

 ภาคการศึกษาที่ 2

                           หรอื  203113 และ 203117

                           หรอื  207118 และ 207188



แผนกาํหนดการศึกษาเดิม แผนกาํหนดการศึกษาใหม่

หน่วยกิต หน่วยกิต

206321 พชีคณิตนามธรรมเบือ้งตน้ 3 206321 พชีคณิตนามธรรมเบือ้งตน้ 3

206325 พชีคณิตเชงิเสน้ 3 206325 พชีคณิตเชงิเสน้ 3

206336 การวเิคราะหเ์ชงิจรงิ 1 3 206336 การวเิคราะหเ์ชงิจรงิ 1 3

วชิาเอกเลอืก 3 วชิาการเรยีนรูผ้า่นกจิกรรม 1

วชิาโทหรอืวชิาเอกเลอืก 6 วชิาโทหรอืวชิาเอกเลอืกระดบั 300-400 6
รวม 18 รวม 16

หน่วยกิต หน่วยกิต

206390 สมัมนาทางคณิตศาสตร์ 1 201191 การเรยีนรูผ้า่นกจิกรรม 2

206437 ตวัแปรเชงิซอ้น 3 206355 วธิเีชงิตวัเลข 3

วชิาเอกเลอืกระดบั 300-400 3 206390 สมัมนาทางคณิตศาสตร์ 1

วชิาโทหรอืวชิาเอกเลอืก 6 206437 ตวัแปรเชงิซอ้น 3

สงัคมศาสตร ์/มนุษยศาสตร์ 3 วชิาเอกเลอืก 3
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วชิาโทหรอืวชิาเอกเลอืกระดบั 300-400 6

รวม 16 รวม 18

ชัน้ปีที่ 3 ชัน้ปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2



แผนกาํหนดการศึกษาเดิม แผนกาํหนดการศึกษาใหม่

หน่วยกิต หน่วยกิต

206499 การคน้ควา้อสิระ 3 206499 การคน้ควา้อสิระ 3

วชิาเอกเลอืกระดบั 300-400 12 วชิาเอกเลอืก 12

รวม 15 รวม 15

ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต

วชิาเอกเลอืกระดบั 300-400 9 วชิาเอกเลอืก 6

วชิาเลอืกเสรี 6 วชิาโทหรอืวชิาเอกเลอืกระดบั 300-400 3

วชิาเลอืกเสรี 6

รวม 15 รวม 15
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ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

ชัน้ปีที่ 4 ชัน้ปีที่ 4



หน่วยกิต หน่วยกิต

001103 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1 3 001101 การฟงัและการพดูภาษาองักฤษ 3
201110 คณิตศาสตรบ์ูรณาการ 3 201110 คณิตศาสตรบ์ูรณาการ 3

202111 ชวีวทิยา 1 4 202111 ชวีวทิยา 1 4

203111 เคม ี1 3 203111 เคม ี1 3

203115 ปฏบิตักิารเคม ี1 1 203115 ปฏบิตักิารเคม ี1 1

206111 แคลคลูสั 1 3 206111 แคลคลูสั 1 3

รวม 17 รวม 17

หน่วยกิต หน่วยกิต

001104 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 3 001102 การอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษ 3
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201111 โลกแหง่วทิยาศาสตร์ 3 201111 โลกแหง่วทิยาศาสตร์ 3

204101 คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 3 204101 คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 3

206112 แคลคลูสั 2 3 206112 แคลคลูสั 2 3

207117 ปฏบิตักิารฟิสกิส ์1 1 207117 ปฏบิตักิารฟิสกิส ์1 1

207187 ฟิสกิส ์1 3 207187 ฟิสกิส ์1 3

รวม 16 รวม 16

ภาคการศึกษาที่ 2

ชัน้ปีที่ 1

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างแผนกาํหนดการศึกษาเดิมกบัแผนกาํหนดการศึกษาใหม่

แผนก้าวหน้า

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

แผนกาํหนดการศึกษาเดิม แผนกาํหนดการศึกษาใหม่

ชัน้ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2



แผนกาํหนดการศึกษาเดิม แผนกาํหนดการศึกษาใหม่

หน่วยกิต หน่วยกิต

001203 ภาษาองักฤษเพื่อการศกึษา 3 001201 3

206217 แนวคดิหลกัมลูของคณิตศาสตร์ 3

208263 สถติเิบือ้งตน้ 3 206211 แคลคลูสั 3 3
 สงัคมศาสตร ์/มนุษยศาสตร์ 6 206217 แนวคดิหลกัมลูของคณิตศาสตร์ 3

วชิาโทหรอืวชิาเอกเลอืก 3 208263 สถติเิบือ้งตน้ 3

วชิามนุษยศาสตร ์/สงัคมศาสตร์ 6

รวม 18 รวม 18

หน่วยกิต หน่วยกิต

001205 3 001202 ภาษาองักฤษในบรบิททางอาชพี 3

206331 แคลคลูสัขัน้สงู 3 206331 แคลคลูสัขัน้สงู 3
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206341 สมการเชงิอนุพนัธส์ามญั 3 206341 สมการเชงิอนุพนัธส์ามญั 3

202112 ชวีวทิยา 2 4 202112* ชวีวทิยา 2 4

หรอื 203113 เคม ี2 3 หรอื 203113* เคม ี2 3

และ 203117 ปฏบิตักิารเคม ี2 1 และ 203117* ปฏบิตักิารเคม ี2 1

หรอื 207118 ปฏบิตักิารฟิสกิส ์2 1 หรอื 207118* ปฏบิตักิารฟิสกิส ์2 1

และ 207188  ฟิสกิส ์2 3 และ 207188* ฟิสกิส ์2 3

สงัคมศาสตร ์/มนุษยศาสตร์ 3 วชิามนุษยศาสตร ์/ สงัคมศาสตร์ 3

วชิาเลอืกเสรี 3
รวม 16 รวม 19

 ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

ชัน้ปีที่ 2

ภาษาองักฤษสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

*เลอืก 4 หน่วยกติ จาก       202112

                           หรอื  203113 และ 203117

                           หรอื  207118 และ 207188

ชัน้ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

 ภาคการศึกษาที่ 2

การอ่านเชงิวเิคราะหแ์ละการเขยีนอยา่งมี
ประสทิธผิล



แผนกาํหนดการศึกษาเดิม แผนกาํหนดการศึกษาใหม่

หน่วยกิต หน่วยกิต

206321 พชีคณิตนามธรรมเบือ้งตน้ 3 206325 พชีคณิตเชงิเสน้ 3

206325 พชีคณิตเชงิเสน้ 3 206422 พชีคณิตนามธรรมสาํหรบัแผนกา้วหน้า 4

206336 การวเิคราะหเ์ชงิจรงิ 1 3 206433 การวเิคราะหเ์ชงิจรงิสาํหรบัแผนกา้วหน้า 4

วชิาเอกเลอืก 3 วชิาเอกเลอืกระดบั 300-400 6

วชิาโทหรอืวชิาเอกเลอืก 6 วชิาการเรยีนรูผ้า่นกจิกรรม 1

รวม 18 รวม 18

หน่วยกิต หน่วยกิต

206390 สมัมนาทางคณิตศาสตร์ 1 201191 การเรยีนรูผ้า่นกจิกรรม 2

206437 ตวัแปรเชงิซอ้น 3 206390 สมัมนาทางคณิตศาสตร์ 1

วชิาเอกเลอืกระดบั 300-400 3 206413 ทอพอโลยสีาํหรบัแผนกา้วหน้า 4

วชิาโทหรอืวชิาเอกเลอืก 6 206437 ตวัแปรเชงิซอ้น 3
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สงัคมศาสตร ์/มนุษยศาสตร์ 3 206458 วธิเีชงิตวัเลขสาํหรบัแผนกา้วหน้า 4

วชิาเอกเลอืกระดบั 300-400 3

รวม 16 รวม 17

ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

ชัน้ปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

ชัน้ปีที่ 3



แผนกาํหนดการศึกษาเดิม แผนกาํหนดการศึกษาใหม่

หน่วยกิต หน่วยกิต

206499 การคน้ควา้อสิระ 3 206499 การคน้ควา้อสิระ 3

วชิาเอกเลอืกระดบั 300-400 12 วชิาเอกเลอืกระดบั 300-400 5

วชิาเอกเลือกระดบั 700 6

รวม 15 รวม 14

ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต

วชิาเอกเลอืกระดบั 300-400 9 วชิาเอกเลอืกระดบั 300-400 9

วชิาเลอืกเสรี 6 วชิาเลอืกเสรี 3

รวม 15 รวม 12
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ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

ชัน้ปีที่ 4 ชัน้ปีที่ 4
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