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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะ/ภาควิชา :  คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร 25450091100944 
ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Mathematics 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย : ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 

ชื่อย่อ วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Mathematics) 

ชื่อย่อ B.Sc. (Mathematics)

3. วิชาเอก
ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 

26 ต.ค. 2565
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5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีทางวิชาการ
  ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ

 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
  ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
 หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
  ปริญญาตรีปฏิบัติการ 
  ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ 

5.3 ภาษาที่ใช้ 
ภาษาไทย เอกสารและต าราที่ประกอบการเรียนมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.4 การรับเข้าศึกษา 
รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่จัดการเรียน

การสอนโดยตรง 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560) โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุม  ครั้งที่ 

4/2565 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ได้ร ับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม ครั ้งที ่ 4/2565 เมื ่อวันที ่ 24 

พฤษภาคม พ.ศ. 2565  
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ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน พ.ศ. 2565  

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 ในปีการศึกษา 2567 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา

8.1 บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาคณิตศาสตร์ทั้งภาครัฐและเอกชน 
8.2 พนักงานบริษัทด้านการเงิน การธนาคาร 
8.3 พนักงานบริษัทประกันภัย/ประกันชีวิต 
8.4 พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทบริหารความเสี่ยง 

9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิ การศึกษาของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

ล าดับ รายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) ปีทีจ่บ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 ผศ.ดร.พิศุทธวรรณ 
ศรีภิรมย ์สิรินิลกลุ 

วท.บ. (คณิตศาสตร์), 2540 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต)์, 2545 
Ph.D. (Mathematical Sciences), 2551 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 
University of Durham, UK 

xxxxxxxxxxxxx 

2 ผศ.ดร.นิสรา 
สิรสุนทร 

วท.บ. (คณิตศาสตร์), 2549 
วท.ม. (คณิตศาสตร)์, 2551 
วท.ด. (คณิตศาสตร์), 2554 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

3 อ.ดร.ธันวา 
ธีระกาญจน ์

Sc.B. (Mathematics), 2555 
Sc.M. (Applied Mathematics), 2555 
Ph.D. (Mathematics), 2561 

Brown University, USA 
Brown University, USA 
University of California, Berkeley, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

4 อ.ดร.วิศรตุ โพธิ์อ้น วท.บ.(คณิตศาสตร์), 2550 
วท.ม.(คณิตศาสตร์), 2553 
Ph.D. (Mathematics), 2560 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
University of Illinois 
 at Urbana-Champaign, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

5 อ.ดร.อุทุมพร มาโต วท.บ. (คณิตศาสตร์), 2550 
วท.ม. (คณิตศาสตร)์, 2553 
วท.ด. (คณิตศาสตร์), 2557 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

26 ต.ค. 2565
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
จากสถานการณ์เศรษฐกิจชะลอตัวของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาน าไปสู่นโยบายการปฏิรูปประเทศ 

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561–2580) ประเด็นเศรษฐกิจ
ฐานราก โดยมีเป้าหมายในการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม นอกจากนี้ในประเด็นการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศในแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป้าหมายและตัวชี้วัดจากแผนแม่บทดังกล่าวคือ 1) อัตราการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่สร้างมูลค่า  เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 2) จ านวน
วิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อรายได้ทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 1 เท่าจากปีฐาน
ในปี พ.ศ. 2565 และเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ในช่วงปี พ.ศ. 2566–2570 ตามล าดับ โดยมีแนวทางในการพัฒนา
คือ พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต พัฒนาบริการแห่งอนาคต โดยก าลังคนที่
ประเทศชาติต้องการควรได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม 
รวมถึงเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต นอกจากนี้ในสภาวะ
การพัฒนาของโลกยังมุ่งเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่สมดุลกันใน 3 เสาหลักของมิติ
ความยั ่งยืน (Three Pillars of Sustainability) ได้แก่ ส ังคม เศรษฐกิจ และสิ ่งแวดล้อมตามแนวทาง 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) ซึ่งจากท่ีกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า
องค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์มีความส าคัญอย่างยิ่งในการเป็นรากฐานการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อให้
เป็นไปตามตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการผลิตก าลังคนที่เน้นการเรี ยนด้านการคิดวิเคราะห์
เป็นหลักเพ่ือเป็นก าลังขับเคลื่อนในการวิจัยตลาดอุตสาหกรรม และเป็นก าลังในการวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านคณิตศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ  

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
บริบทของประเทศไทยและของโลกก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนนวัตกรรมของเทคโนโลยีต่าง ๆ อันเป็นผลมาจากความ
เจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั่วโลกเข้า
ไว้ด้วยกัน เทคโนโลยีถูกน ามาใช้ประโยชน์แทนแรงงานมนุษย์ สังคมปัจจุบันจึงต้องการแรงงานที่มี
ความสามารถแตกต่างไปจากอดีตคือ ต้องมีทักษะที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ปัจจุบันได้ เช่น 
การปรับตัว การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถจัดการกับงาน
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และปัญหาได้ด้วยตนเอง ดังนั้นการพัฒนาประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561–2580) ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จึงก าหนดประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยให้
มุ่งพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน เปิดทางเลือกให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ ปรับเปลี่ยน
ค่านิยมทางสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือสร้างคนดีมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม มีการพัฒนา
ศักยภาพของตนตลอดช่วงชีวิต ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที ่หลากหลาย ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

นอกจากนี้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เช ่น การมุ ่งเน้นการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจให้เต ิบโตและมีความเป็นธรรมบนความสมดุลของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี การพัฒนาความม่ันคงของทรัพยากรน ้า พลังงาน และการท า
เกษตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ เป็นต้น รวมถึงประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ อสร้างสรรค์
เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล เป็นต้น ล้วนจ าเป็นต้องใช้ก าลังคนที่มีคุณภาพ มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงต้องเตรียมก าลังคนด้านคณิตศาสตร์
ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ส่งผลให้แนวทางการพัฒนาการศึกษา

ในระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นไปท่ีความรู้พ้ืนฐานและสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อมุ่งสู่การวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี 
และสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  

ดังนั้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ จึงได้พัฒนาหลักสูตรขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ สามารถวิเคราะห์และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันหรือตอบประเด็น
ปัญหาของชาติได้ มีทักษะทางปัญญา สามารถน าความรู้มาปฏิบัติงานวิจัยตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ให้ได้ผลเชิงประจักษ์ บนพื้นฐานจริยธรรม รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อวิเคราะห์ผลการวิจัยและ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ มีทักษะการสื่อสาร สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและอังกฤษ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีและ
สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมตามกาลเทศะ มีมนุษยสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เคารพในความแตกต่าง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และมีคุณธรรม
จริยธรรม ซื่อสัตย์ เคารพกฎระเบียบและจรรยาบรรณวิชาการ เพื่อให้ได้บุคคลากรของประเทศที่มีคุณภาพ 
น าไปสู่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีหน้าที่รับผิดชอบผลิต

บัณฑิตทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ ซึ่งมีความเข้มแข็งด้าน
วิชาการ ควบคู่กับสมรรถนะในการท างาน ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จึงออกแบบหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2558 ผนวกกับการพัฒนา และบ่มเพาะนิสิตตามสมรรถนะเฉพาะ หรือค่านิยม (Core value) SCI ซึ ่ง
หมายถึง Sharing (การแบ่งปันร่วมมือร่วมใจระหว่างบุคลากร รวมทั้งให้ความร่วมมือกับองค์กร) Caring (การ
เอาใจใส่ ดูแลให้ค าปรึกษาที ่ดีแก่นิสิตและระหว่างบุคลากรด้วยกัน การให้ความส าคัญต่อการมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม) และ Integrating (การบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้เกิดการพัฒนา หรือท าให้ดีขึ้น 
เช่น การบูรณาการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการ รวมไปถึงการพัฒนานิสิตให้มีความหนักเอาเบา
สู ้ และมีทักษะในการสื ่อสาร เพื ่อยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู ่ความเป็นมืออาชีพตามบริบททางสังคมที่
เปลี่ยนแปลง ด้วยการให้ความรู้ทางวิชาการควบคู่กับการเสริมสร้างความสามารถและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่พึงมี และน าไปสู่การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามนโยบายการศึกษาของชาติตามความ
ต้องการของชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
นิสิตเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจากส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ เรียนรายวิชาในหมวดวิชา 

เฉพาะจากคณะวิทยาศาสตร์ และเรียนรายวิชาเลือกเสรีจากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยโดยมีการบริหาร 
จัดการดังนี้ 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต ที่เปิดสอนโดยส านัก

นวัตกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเลือกเรียน หมวดวิชาเลือกเสรี ในรายวิชาที่เปิดสอนในระดับ

ปริญญา 
ตรีของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาที่มุ่งให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจตามที่ตนเอง
ถนัดหรือสนใจ 
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13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
คณ115 แคลคูลัส 1  
คณ116 แคลคูลัส 2 
หลักสูตรเปิดสอนวิชาเลือกเสรีในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

13.3 การบริหารจัดการ 
แต่งตั ้งคณะกรรมการจ ัดการเร ียนการสอนเพื ่อท าหน้าที ่ประสานงานกับคณะ /ภาควิชา

คณิตศาสตร์/สาขาวิชาอาจารย์ผู้สอนและนิสิต ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
อาจารย์ผ ู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ด าเนินการ/ก ากับ/ดูแลการด าเนินงานของหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
โดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมอาจารย์ผู้สอน สามารถจัดการเรียนการ
สอนของรายวิชาได้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา 

 การศึกษาคณิตศาสตร์ คือ การสร้างความเจริญงอกงามทางปัญญา 

1.2 ความส าคัญ 
  การพัฒนาวิทยาศาสตร์จ าเป็นต้องอาศัยรากฐานของทฤษฎีและหลักการทางความคิดเจตคติ

วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกันในทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อันจะน าไปสู่การสร้างสรรค์งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มี
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ถูกก าหนดโดยกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีของแต่ละสาขารายวิชา ดังนั้นภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จึงมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ ด้วย
การบูรณาการตรรกะทางด้านความคิดและหลักการของแต่ละรายวิชา ให้มีความสอดคล้องกันและเอ้ือต่อการ
เข้าใจวิทยาศาสตร์แขนงอ่ืนที่สัมพันธ์กันได้อย่างบูรณาการ 

ในการพัฒนาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จ าเป็นต้องอาศัยรากฐานของทฤษฎีที่
สอดคล้องกันในทุกสาขาวิชา ซึ่งน าไปสู่การสร้างสรรค์งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ
ในอนาคต  ปัจจุบันการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้ถูกก าหนดให้มีกรอบมาตรฐานใน
แต่ละสาขาวิชา ดังนั้นสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงมีความ
จ าเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดด้วยการบูรณาการหลักการ
ธรรมชาติของแต่ละสาขาวิชาเข้ากับความคิดอย่างมีตรรกะ เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความเป็นเลิศตามคุณลักษณะ
บัณฑิตอันพึงประสงค์ท่ีเปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรมและเป็นที่ต้องการแก่สังคม 

1.3 วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
1) มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในบริบททางวิชาการต่อสังคมและประเทศชาติ

ตลอดจนเป็นผู้ใฝ่รู้ที่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเจริญงอกงามและยั่งยืนทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ 
2) มีค ุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี สาขาว ิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 โดยมีความรู้ด้านสาขาวิชาคณิตศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  สามารถ
สังเคราะห์และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาหรือต่อยอดองค์
ความรู้ที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 

3) มีความรู ้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์เพียงพอต่อการศึกษา
ค้นคว้า วิจัยหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
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4) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยใช้หลักการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเป็น
ระบบ และสามารถสืบค้นหรือน าเสนอโดยผ่านการสื่อสารด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งสามารถ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

5) ประพฤติตนตามคุณลักษณะพิเศษตามอัตลักษณ์นิสิต มศว

1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร เม่ือนิสิตจบการศึกษา 
1) ELO1 ระบุบทนิยาม หลักการและทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่

ส าคัญได้อย่างถูกต้อง
2) ELO2 แสดงการพิสูจน์ข้อความและทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและ

สมเหตุสมผลตามหลักการทางคณิตศาสตร์
3) ELO3 วิเคราะห์ทฤษฎีบทเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง
4) ELO4 เลือกใช้ความรู ้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องได้
5) ELO5 สร้างกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์และการวิจัยที่จะน าไปสู่องค์ความรู้

ใหม่
6) ELO6 ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการร่วมกับการใช้เทคโนโลยี

เพ่ือการน าเสนอ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีจิตส านึกสาธารณะ

1.3.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร เม่ือสิ้นปีการศึกษา 
   ปีท่ี 1 

1) ระบุบทนิยาม หลักการและทฤษฎีบทพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง
2) แสดงการพิสูจน์ข้อความและทฤษฎีบทอย่างง่ายได้อย่างสมเหตุสมผลตามหลักการ

พิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ 
   ปีท่ี 2 

1) ระบุบทนิยาม หลักการและทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนกว่าชั้นปีที่ 1 ได้
ถูกต้อง 

2) แสดงการพิส ูจน์ข ้อความและทฤษฎีบทในสาขาเฉพาะทางได ้ถ ูกต ้องและ
สมเหตุสมผลตามหลักการทางคณิตศาสตร์ 

3) วิเคราะห์ทฤษฎีบทเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ไม่ซับซ้อนได้ถูกต้อง
4) เลือกใช้ความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์แก้ปัญหาที่ไม่ซับซ้อนในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ได้ 
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 ปีท่ี 3 
1) ระบุบทนิยาม หลักการและทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์ที่เป็นนามธรรมและซับซ้อน

มากกว่าชั้นปีที่ 2 ได้ถูกต้อง 
2) แสดงการพิสูจน์ข้อความและทฤษฎีบทในสาขาเฉพาะทางที่เป็นนามธรรมและ

ซับซ้อนกว่าชั้นปีที่ 2 ได้อย่างถูกต้องและสมเหตุสมผลตามหลักการทางคณิตศาสตร์ 
3) วิเคราะห์ทฤษฎีบทเพื่อน าไปแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนมากกว่าชั้นปีที่ 3

ได้ถูกต้อง 
4) เลือกใช้ความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์แก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากกว่าชั้นปีที่ 3  ใน

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ 

   ปีท่ี 4 
1) เลือกใช้ความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์แก้ปัญหาในศาสตร์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

และถูกต้องตามหลักวิชาการ 
2) สร้างกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์และการวิจัยที่จะน าไปสู่องค์ความรู้ใหม่
3) รู้วิธีแสวงหาความรู้และถ่ายทอดความรู้ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการร่วมกับการใช้

เทคโนโลยีเพ่ือการน าเสนอ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีจิตส านึกสาธารณะ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง

แผนการพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 
2.1 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอนทุกปีการศึกษา 

2.1.1 มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนจากนิสิต 
2.1.2 มีการประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
2.1.3 มีการปรับปรุงการเรียนการสอนเป็นแบบ Active 
Learning มากขึ้น 
2.1.4 มีการปรับปรุงการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ 

2.1.1 ผลประเมินอาจารย์ผู้สอน (ปค.003) ผลประเมิน
รายวิชา (ปค.004) และผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
2.1.2 รายงานผลการเรียนรู้ และ/หรือ ผลการจัดการเรียน
การสอน (มคอ.3–7) 
2.1.3 เอกสารการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน/ 
กลยุทธ์การสอน (มคอ.3–7) 

2.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
เทคโนโลยี รวมถึงมาตรฐานของสภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

2.2.1 วิเคราะห์และวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.2.2 มีการประเมินหลักสูตรจากบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต 
2.2.3 เพิ่มรายวิชาที่ทันสมัยและมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.2.1 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
2.2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า และ
การประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี 
2.2.3 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ 
ผู้ใช้บัณฑิต/บัณฑิต 



12 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ 
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ป ีการศึกษาหนึ ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ             

หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเป็นกรณีพิเศษได้  โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 

สัปดาห์ (เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึ กษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

2. การด าเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
ภาคต้น  เดือนสิงหาคม–ธันวาคม 
ภาคปลาย เดือนมกราคม–พฤษภาคม 
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน–กรกฎาคม (กรณีมีภาคฤดูร้อน) 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีจ านวนหน่วยกิตรวมใน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

2.2.2 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
2.3.1 นิสิตบางคนมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐานไม่เพียงพอ  
2.3.2 นิสิตบางคนขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
2.3.3 นิสิตบางคนมีทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศค่อนข้าง

น้อย 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดกิจกรรมเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
2.4.2 จัดอบรมทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพ่ือปรับทักษะพื้นฐาน

และเตรียมความพร้อมให้นิสิต 
2.4.3 จัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 หน่วย : คน 

จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

ระดับ 2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปีที่ 1 45 45 45 45 45 

ช้ันปีท่ี 2 - 45 45 45 45 
ช้ันปีท่ี 3 - - 45 45 45 

ช้ันปีท่ี 4 - - - 45 45 
รวม 45 90 135 180 180 

คาดว่าส าเร็จการศึกษา - - - 45 45 

2.6 งบประมาณตามแผน 
    2.6.1 งบประมาณรายรับ เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
เหมาจ่าย 1 ปีการศึกษาต่อคน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

รวมรายรับA 1,800,000 3,600,000 5,400,000 7,200,000 7,200,000 

หมายเหตุ: A= ค่าธรรมเนยีม/คน/ปี x จ านวนรับ 
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2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย 
รายละเอียดรายจ่าย ปีงบประมาณ 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

หมวดการจัดการเรียนการสอน 
1. ค่าสอน (ค่าตอบแทนอาจารย์พเิศษและคณะร่วม
สอน)

180,000 360,000 540,000 720,000 720,000 

2. ค่าวัสด ุ(วัสดสุ านักงานและวัสดุการเรียนการสอน) 180,000 360,000 540,000 720,000 720,000 
3. ทุนและกิจกรรมนิสติ 180,000 360,000 540,000 720,000 720,000 

4. งบพัฒนาบุคลากร 180,000 360,000 540,000 720,000 720,000 
5. งบสนับสนุนการวิจัย 90,000 180,000 270,000 360,000 360,000 

6. ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของคณะ 180,000 360,000 540,000 720,000 720,000 
7. ค่าสาธารณูปโภค 90,000 180,000 270,000 360,000 360,000 
8. ค่าพัฒนาสถานที่ ครุภณัฑ์ 90,000 180,000 270,000 360,000 360,000 
9. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย 270,000 540,000 810,000 1,080,000 1,080,000 
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 

1. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย (950 บาท/ คน/ ภาค
การศึกษา)

85,500 171,000 256,500 342,000 342,000 

2. ค่าบ ารุงห้องสมุด (900 บาท/ คน/ ภาคการศึกษา) 81,000 162,000 243,000 324,000 324,000 
3. ค่าบ ารุงฝ่ายกิจการนิสติ (850 บาท/ คน/ ภาค
การศึกษา)

76,500 153,000 229,500 306,000 306,000 

4. ค่ากองทุนคอมพิวเตอร์ (650 บาท/ คน/ ภาค
การศึกษา)

58,500 117,000 175,500 234,000 234,000 

5. ค่าบ ารุงด้านกีฬา (300 บาท/ คน/ ภาคการศึกษา) 27,000 54,000 81,000 108,000 108,000 
รวมรายจ่าย 1,768,500 3,537,000 5,305,500 7,074,000 7,074,000 

หมายเหตุ ค่าธรรมเนยีมส าหรับนสิิตต่างชาตเิป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
 อ่ืน ๆ  
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้าม)ี 
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
รายละเอียด หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 89 หน่วยกิต 
2.1 วิชาแกน 24 หน่วยกิต 
 2.2 วิชาบังคับ  44 หน่วยกิต 
 2.3 วิชาโท ไม่น้อยกว่า   16 หน่วยกิต 
2.4 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  5 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

รวมไม่น้อยกว่า  131 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ก าหนดให้เรียน 30 หน่วยกิต

1.1 วิชาบังคับ ก าหนดให้เรียน จ านวน 4 ชุดวิชา รวม 24 หน่วยกิต ดังนี้
1.1.1 ชุดวิชา การเรียนรูแ้ละการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 

มศว191 การเรียนรู้สู่โลกในศตวรรษท่ี 21 3(2-2-5) 
SWU191 Learning to the World of 21st Century 
มศว192 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
SWU192 Thai Language for Communication 

1.1.2 ชุดวิชา ศิลปะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 
มศว193 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 3(2-2-5) 
SWU193 Listening and Speaking for Effective English Communication 
มศว194 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 3(2-2-5) 
SWU194 Reading and Writing for Effective English Communication 

26 ต.ค. 2565
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1.1.3 ชุดวิชา มศว เพื่อสังคม 
มศว195 พลเมืองสร้างสรรค์สังคม 3(2-2-5) 
SWU195 Creative Citizen for Society 
มศว196 ศาสตร์และศิลป์แห่งการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 3(2-2-5) 
SWU196 Science and Art of Sustainable Social Development 

1.1.4 ชุดวิชา การพัฒนาทักษะการท างานและการเป็นผู้ประกอบการ 

มศว197 การพูดและการน าเสนองานเพ่ืออาชีพ 3(2-2-5) 
SWU197 Speaking and Presentation for Careers 
มศว198 การเตรียมพร้อมสู่การท างานและการเป็นผู้ประกอบการ 3(2-2-5) 
SWU198 Preparation for Working and Entrepreneurship 

1.2 วิชาเลือก ก าหนดให้เลือกเรียน 1 ชุดวิชา รวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชา
ต่อไปนี้ 

1.2.1 ชุดวิชา วิถีชีวิตที่ชาญฉลาด 
มศว291 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 
SWU291 Healthy Lifestyle 
มศว293 การปรับตัวในสังคมพลวัต 3(2-2-5) 
SWU293 Adaptation in the Dynamic Society 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ก าหนดให้เรียน 89 หน่วยกิต ดังนี้
2.1 วิชาแกน ก าหนดให้เรียน จ านวน 3 ชุดวิชา รวม 24 หน่วยกิต

2.1.1 ชุดวิชา คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 
คม100 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
CH100 General Chemistry I 
คม190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 
CH190 General Chemistry Laboratory I 
ชว105 ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
BI105 General Biology 
ชว195 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-2-1) 
BI195 General Biology Laboratory 
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2.1.2 ชุดวิชา คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2  
คณ115 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
MA115 Calculus I  

ฟส100 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6) 
PY100 General Physics  

ฟส180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-2-1) 
PY180 General Physics Laboratory  

2.1.3 ชุดวิชา คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3  

คณ102 เทคโนโลยีส าหรับคณิตศาสตร์ 1   1(0-2-1) 
MA102 Technology for Mathematics I   
คณ116 แคลคูลัส 2    3(3-0-6) 
MA116 Calculus II  

คณ119 เรขาคณิตวิเคราะห์   2(2-0-4) 
MA119 Analytic Geometry  

ฟส209 คณิตศาสตร์ส าหรับคลื่นขั้นต้น 3(3-0-6) 
PY209 Elementary Mathematics for Wave  
 
                       2.2 วิชาบังคับ ก าหนดให้เรียน จ านวน 7 ชุดวิชา รวม 44 หน่วยกิต 

2.2.1 ชุดวิชา คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 1  
คณ103 เทคโนโลยีส าหรับคณิตศาสตร์ 2   1(0-2-1) 
MA103 Technology for Mathematics II   

คณ141 หลักการของคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
MA141   Principles of Mathematics  

2.2.2 ชุดวิชา คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2 

คณ212 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 
MA212 Calculus III  
คพ111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน   3(2-2-5) 
CP111    Fundamental of Computer Programming 
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2.2.3 ชุดวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อการประยุกต์ 
คณ211 สมการเชิงอนุพันธ์  3(3-0-6) 
MA211   Differential Equations  
คณ223 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6) 
MA223  Linear Algebra  I  
                             2.2.4 ชุดวิชา คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการประยุกต์  

คณ251   คณิตศาสตร์ดิสครีต     3(3-0-6) 
MA251 Discrete Mathematics     
สถ228   ความน่าจะเป็นและสถิติ  3(2-2-5) 
ST228 Probability and Statistics  

2.2.5 ชุดวิชา การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์เพื่อการประยุกต์  
คณ311 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น 3(2-2-5) 
MA311 Introduction to Numerical Analysis  
คณ312 การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบื้องต้น 3(3-0-6) 
MA312 Introduction to Complex Analysis  

2.2.6 ชุดวิชา คณิตศาสตร์บริสุทธิ์เบื้องต้น 
คณ313 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
MA313  Mathematical Analysis  
คณ322 พีชคณิตนามธรรม1 3(3-0-6) 
MA322  Abstract Algebra  I  
    
                          ชุดวิชาส าหรับนิสิตฝึกงาน/นิสิตสหกิจศึกษา ส าหรับนิสิตฝึกงาน เลือกชุดวิชา 
การพัฒนาโครงงานวิจัย ส าหรับนิสิตสหกิจศึกษา เลือกชุดวิชา สหกิจศึกษา 
 
กลุ่มนิสิตฝึกงาน 
                             2.2.7 ชุดวิชา การพัฒนาโครงงานวิจัย    

 

คณ391 สัมมนาคณิตศาสตร์ 1  2(0-4-2) 
MA391 Seminar in Mathematics I  
คณ471 ฝึกงาน 1(0-8-0) 
MA471 Internship   
คณ490 โครงงานคณิตศาสตร์ 1         2(0-4-2) 
MA490 Mathematical Project I  
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คณ491   สัมมนาคณิตศาสตร์ 2          2(0-4-2) 
MA491 Seminar in Mathematics II  
คณ493 โครงงานคณิตศาสตร์ 2        3(0-6-2) 
MA493 Mathematical Project II 

 
 

กลุ่มนิสิตสหกิจศึกษา       
                     2.2.7 ชุดวิชา สหกิจศึกษา    

 

คณ472  
MA472 

เตรียมสหกิจศึกษา 
Co-operative Education Preparation 

1(0-2-1) 

คณ473 
MA473 

สหกิจศึกษา 
Co-operative Education 

6(0-18-0) 

คณ494 สัมมนาคณิตศาสตร์  1(0-2-1) 
MA494 Seminar in Mathematics     
คณ495 โครงงานคณิตศาสตร์ 2(0-4-2) 
MA495 Mathematical Project  

  

      2.3 วิชาโท ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต จาก 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ วิชาโท
คณิตศาสตร์บริสุทธิ์ และวิชาโทคณิตศาสตร์ประยุกต์ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 
              2.3.1 วิชาโทคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนเป็น
ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 

2.3.1.1 ชุดวิชา พื้นฐานเกี่ยวกับจ านวนและเซต  
คณ222 ทฤษฎีจ านวน  3(3-0-6) 
MA222  Theory of Numbers   
คณ342 ทฤษฎีเซต     3(3-0-6) 
MA342 Set Theory  

2.3.1.2 ชุดวิชา คณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นและนวัตกรรม  
คณ301 คณิตศาสตร์ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น 2(1-2-3) 
MA301 Mathematics for Middle School Teachers 
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คษ452 การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5) 
ME452 The Creation of Computer Media in Teaching and Learning at  Secondary School 

Level 
2.3.1.3 ชุดวิชา คณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลายและการแก้ปัญหา 

คณ302 คณิตศาสตร์ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย   2(1-2-3) 
MA302 Mathematics for High School Teachers  
คณ382   การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ส าหรับครู 2(1-2-3) 
MA382 Mathematical Problem Solving for Teachers  

2.3.1.4 ชุดวิชา คณิตศาสตร์ประถมศึกษา 
คณ303 คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษาตอนต้น   2(1-2-3) 
MA303 Mathematics for Lower Elementary School Teachers  
คณ304   คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษาตอนปลาย   2(1-2-3) 
MA304 Mathematics for Upper Elementary School Teachers  

2.3.1.5   ชุดวิชา การประยุกต์แคลคูลัส  
คณ314 แคลคูลัสขั้้นสูง 1  2(2-0-4) 
MA314 Advanced Calculus I  
คณ315 แคลคูลัสขั้้นสูง 2 2(2-0-4) 
MA315 Advanced Calculus II  

2.3.1.6  ชุดวิชา การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์  
คณ316 การวิเคราะห์เวกเตอร์ 1                                                                                                    2(2-0-4) 
MA316 Vector Analysis I  
คณ317 การวิเคราะห์เวกเตอร์ 2                                                                                                    2(2-0-4) 
MA317 Vector Analysis II  

2.3.1.7  ชุดวิชา ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิตเบื้องต้น  
คณ324 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิตเบื้องต้น 1 2(2-0-4) 
MA324 Introduction to Algebraic Number Theory I  
คณ325 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิตเบื้องต้น 2 2(2-0-4) 
MA325 Introduction to Algebraic Number Theory II  

2.3.1.8  ชุดวิชา ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์เบื้องต้น  
คณ326 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์เบื้องต้น 1 2(2-0-4) 
MA326 Introduction to Analytic Number Theory I 
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คณ327 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์เบื้องต้น 2 2(2-0-4) 
MA327 Introduction to Analytic Number Theory 2 

2.3.1.9  ชุดวิชา พีชคณิตลี 
คณ328 พีชคณิตลี 1 2(2-0-4) 
MA328 Lie Algebra I 
คณ329 พีชคณิตลี 2 2(2-0-4) 
MA329 Lie Algebra II 

2.3.1.10  ชุดวิชา เรขาคณิต 
คณ331 ส ารวจเรขาคณิต   3(2-2-5) 
MA331 Survey of Geometry 
คณ432 เรขาคณิตนอกระบบยุคลิด  3(3-0-6) 
MA432 Non-Euclidean Geometry 

2.3.1.11  ชุดวิชา ทฤษฎีกราฟ 
คณ351 ทฤษฎีกราฟ 1  2(2-0-4) 
MA351 Graph Theory I 
คณ352 ทฤษฎีกราฟ 2  2(2-0-4) 
MA352 Graph Theory II 

2.3.1.12  ชุดวิชา คณิตศาสตร์เชิงการจัด  
คณ353 คณิตศาสตร์เชิงการจัด 1 2(2-0-4) 
MA353 Combinatorics I 
คณ354 คณิตศาสตร์เชิงการจัด 2 2(2-0-4) 
MA354 Combinatorics II 

2.3.1.13 ชุดวิชา พื้นฐานส าหรับคณิตศาสตร์โอลิมปิก 
คณ371 คณิตศาสตร์โอลิมปิกเบื้องต้น 1             3(3-0-6) 
MA371 Introduction to Olympic Mathematics I 
คณ372 คณิตศาสตร์โอลิมปิกเบื้องต้น 2             3(3-0-6) 
MA372 Introduction to Olympic Mathematics II 

2.3.1.14  ชุดวิชา ทฤษฎีความน่าจะเป็น 
คณ384 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1 2(2-0-4) 
MA384 Probability Theory I 
คณ385 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2 2(2-0-4) 
MA385 Probability Theory II 
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2.3.1.15 ชุดวิชา การวิเคราะห์เชิงจริง   
คณ411 การวิเคราะห์เชิงจริง 1   2(2-0-4) 
MA411  Real Analysis  I                                                                                                          
คณ412 การวิเคราะห์เชิงจริง 2   2(2-0-4) 
MA412  Real Analysis  II                                                                                       

2.3.1.16  ชุดวิชา หัวข้อพิเศษทางการวิเคราะห์และพีชคณิต 
คณ419 หัวข้อพิเศษทางการวิเคราะห์ 2(2-1-3) 
MA419 Special Topic in Analysis  
คณ429 หัวข้อพิเศษทางพีชคณิต 2(2-1-3) 
MA429 Special Topic in Algebra  

2.3.1.17  ชุดวิชา พีชคณิตและการประยุกต์ 
คณ421 พีชคณิตนามธรรมและการประยุกต์  2(2-0-4) 
MA421 Abstract Algebra with Applications  
คณ422 พีชคณิตเมทริกซ์และการประยุกต์  2(2-0-4) 
MA422 Matrix Algebra with Applications  

2.3.1.18  ชุดวิชา พีชคณิตขั้นสูง  
คณ423 พีชคณิตนามธรรม  2   2(2-0-4) 
MA423 Abstract Algebra II  
คณ424 พีชคณิตเชิงเส้น 2   2(2-0-4) 
MA424 Linear Algebra II  

2.3.1.19  ชุดวิชา เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์  
คณ434  เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ 1   2(2-0-4) 
MA434 Differential Geometry I  
คณ435  เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ 2   2(2-0-4) 
MA435 Differential Geometry II  

2.3.1.20  ชุดวิชา หัวข้อพิเศษทางเรขาคณิตและทอพอโลยี 
คณ439 หัวข้อพิเศษทางเรขาคณิต 2(2-1-3) 
MA439 Special Topic in Geometry  
คณ469 หัวข้อพิเศษทางทอพอโลยี 2(2-1-3) 
MA469 Special Topic in Topology 
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2.3.1.21 ชุดวิชา รากฐานคณิตศาสตร์ 
คณ443 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
MA443   Introduction to Mathematical Logics  
คณ444 ประวัติคณิตศาสตร์  3(2-2-5) 
MA444  History of Mathematics  

2.3.1.22  ชุดวิชา ทอพอโลยี   
คณ461 ทอพอโลยีเบื้องต้น 2(2-0-4) 
MA461  Introduction to Topology  
คณ462 ทอพอโลยีเชิงพีชคณิตเบื้องต้น 2(2-0-4) 
MA462 Elementary Algebraic Topology  

 

              2.3.2 วิชาโทคณิตศาสตร์ประยุกต์ ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนเป็น
ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 

2.3.2.1 ชุดวิชา อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต์  
คณ318 อนุกรมฟูเรียร์  2(2-0-4) 
MA318  Fourier Series   
คณ319 การแปลงฟูเรียร์และการประยุกต์ 2(2-0-4) 
MA319 Fourier transformation and Applications   

2.3.2.2 ชุดวิชา ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
คณ373 ระเบียบวิธีแบบหนึ่งขั้นตอนส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 2(2-2-2) 
MA373 One-step methods for Ordinary Differential Equations  
คณ374 ระเบียบวิธีเชิงเส้นแบบหลายขั้นตอนส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 2(2-2-2) 
MA374 Linear Multi-step Method for Ordinary Differential Equations  

2.3.2.3  ชุดวิชา ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์  
คณ380 คณิตศาสตร์ส าหรับตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น 1(1-0-2) 
MA380 Introduction to Mathematics for Mathematical Modeling  
คณ480 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น   3(3-0-6) 
MA480 Introduction to Mathematical Modeling  

2.3.2.4 ชุดวิชา ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น 
คณ386 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต ์ 1(1-0-2) 
MA386 Basic Mathematics for Finite Element Method 
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คณ482  ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น 3(3-0-6)  
MA482  Introduction to Finite Element Method  

2.3.2.5 ชุดวิชา คณิตศาสตร์กลศาสตร์ของไหลข้ันต้น                                        
คณ383 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับกลศาสตร์ของไหล 1(1-0-2) 
MA383 Basic Mathematics for Fluid Mechanics  
คณ483  คณิตศาสตร์กลศาสตร์ของไหลขั้นต้น 3(3-0-6) 
MA483 Elementary Mathematics of Fluid Mechanics  

2.3.2.6  ชุดวิชา สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย  
คณ417 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 1 2(2-0-4) 
MA417 Partial Differential Equations I  
คณ418 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 2 2(2-0-4) 
MA418 Partial Differential Equations II  

2.3.2.7  ชุดวิชา หัวข้อพิเศษทางสมการเชิงอนุพันธ์ 
คณ478 หัวข้อพิเศษทางการสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 2(2-1-3) 
MA478 Special Topic in Ordinary Differential Equations  
คณ479 หัวข้อพิเศษทางสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 2(2-1-3) 
MA479 Special Topic in Partial Differential Equations  

2.3.2.8  ชุดวิชา ประกันและการเงิน 1     
สถ362 คณิตศาสตร์ประกันชีวิตเบื้องต้น 3(3-0-6) 
ST362 Introduction to Mathematics of Life Insurance  
สถ363 คณิตศาสตร์การเงิน 3(3-0-6) 
ST363 Financial Mathematics  

 

              2.4 วิชาเลือก ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาในชุดวิชา
ของกลุ่มวิชาโท กลุ่มใดก็ได้ หรือเลือกจากรายวิชาในชุดวิชาต่อไปนี้ และสามารถเลือกเรียนเป็นชุดหรือคละชุด
ได ้
 

2.4.1 ชุดวิชา เทคโนโลยีเพื่อการประยุกต์   
คพ112 การโปรแกรมเชิงวัตถุ   3(2-2-5) 
CP112 Object Oriented Programming  
คพ151 การโปรแกรมบนเว็บ     3(2-2-5) 
CP151 Web Programming  
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 2.4.2 ชุดวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  
คพ121  วิทยาการคอมพิวเตอร์และการโปรแกรมเบื้องต้น 3(2-2-5) 
CP121 Introduction to Computer Science and Programming  
คพ181 วิยุตคณิต  3(3-0-6) 
CP181 Discrete Mathematics  

2.4.3 ชุดวิชา เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟแวร์   

คพ213  การโปรแกรมอุปกรณ์พกพา  3(2-2-5) 
CP213 Mobile Programming  
คพ252 วิศวกรรมซอฟแวร์ 3(3-0-6) 
CP252 Software Engineering   

2.4.4 ชุดวิชา โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 1   

คพ231  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
CP231 Data Communication and Computer Network  
คพ241 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม 3(2-2-5) 
CP241 Data Structures and Algorithm  

2.4.5 ชุดวิชา โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 2  
คพ222 ระบบปฏิบัติการ  3(2-2-5) 
CP222 Operating System  
คพ242 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
CP242 Database System  

2.4.6 ชุดวิชา สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 
คพ323 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์   3(3-0-6) 
CP323 Computer Architecture  
คพ353 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ   3(3-0-6) 
CP353 System Analysis and Design  

2.4.7 ชุดวิชา ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
คพ435 อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งเบื้องต้น 3(3-0-6) 
CP435 Introduction to Internet of Things  
คพ436 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาคปฏิบัติ 3(2-2-5) 
CP436 Practical Computer Network 
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2.4.8 ชุดวิชา ระบบอัจฉริยะ  
คพ462 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 3(3-0-6) 
CP462 Introduction to Data Science  
คพ466 เทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์ 3(3-0-6) 
CP466 Biometric Tecnology  

2.4.9 ชุดวิชา การจัดการระบบสารสนเทศ  
คพ437 บล็อกเชน 3(3-0-6) 
CP437 Blockchain  
คพ491 วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 
CP491   Applied Computer Science  

2.4.10 ชุดวิชา สถิติและโครงสร้างข้อมูล   
คพ241 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม 3(2-2-5)  
CP241  Data Structures and Algorithm  
สถ213   สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ 3(2-2-5) 
ST213   Nonparametric Statistics  

2.4.11 ชุดวิชา วิทยาการข้อมูล    
คพ242 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
CP242 Database System  
สถ271 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 3(2-2-5) 
ST271 Introduction to Data Science  

2.4.12 ชุดวิชา การเลือกตัวอย่างและการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล   
สถ321   เทคนิคการเลือกตัวอย่าง 3(3-0-6) 
ST321   Sampling Techniques  
สถ341 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 3(2-2-5) 
ST341 Data Analysis by Statistical Packages  

2.4.13 ชุดวิชา สถิติทางธุรกิจและอุตสาหกรรม    

สถ322     ทฤษฎีการตัดสินใจ 3(2-2-5) 
ST322 Decision Theory  
สถ335    การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ  3(2-2-5) 
ST335 Statistical Quality Control 
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2.4.14 ชุดวิชา การโปรแกรมประยุกต์    
สถ342 วิธีการโปรแกรมเชิงสถิติด้วย R 3(2-2-5) 
ST342 Statistical Programming Methods with R  
สถ364 การโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
ST364 Business Application Programming  

2.4.15 ชุดวิชา การวิจัยด าเนินงาน    
สถ351     การวิจัยด าเนินงาน 1 3(2-2-5) 
ST351 Operations Research I  
สถ352     การวิจัยด าเนินงาน 2 3(2-2-5) 
ST352 Operations Research II  

2.4.16 ชุดวิชา ประกันและการเงิน 2     
สถ361 หลักการประกันภัย  3(3-0-6) 
ST361 Principles of Insurance   
สถ462 สถิติวิเคราะห์ด้านการเงินและการลงทุน 3(3-0-6) 
ST462 Statistical Analysis for Finance and Investment  

2.4.17 ชุดวิชา การเรียนรู้ของเครื่อง      
สถ371 การโปรแกรมภาษาไพธอนส าหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 3(2-2-5) 
ST371 Python Programming for Data Scientist  
สถ372 การเรียนรู้ของเครื่อง  3(2-2-5) 
ST372 Machine Learning    

2.4.18 ชุดวิชา การหาค่าเหมาะที่สุด    
สถ452   วิธีการหาค่าเหมาะที่สุด 3(2-2-5) 
ST452   Methods of Optimization   
สถ453 การจ าลอง 3(2-2-5) 
ST453 Simulation  

 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ก าหนดให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จากชุดวิชาใด ๆ ที่สนใจหรือ
สอดคล้องต่อยอดความเชี่ยวชาญจากสาขาวิชา ซึ่งเปิดสอนภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยต้อง
เรียนทุกรายวิชาในชุดวิชาที่เลือก 
 
 

 



28 
 

ความหมายของเลขรหัสวิชา 
1. ความหมายของรหัสตัวอักษร 

คณ หรือ MA หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
คพ หรือ CP หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คม หรือ CH หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาเคมี 
คษ หรือ ME หมายถึง รายวิชาในสาขาคณิตศาสตรศึกษา 
ชว หรือ BI หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาชีววิทยา 
ฟส หรือ PY หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาฟิสิกส์ 
วศข หรือ DE หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูล 
สถ หรือ ST หมายถึง รายวิชาในสาขาสถิติ 

 
2. ความหมายของรหัสตัวเลข 

เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน 
เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง หมวดวิชา 
เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง ล าดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 

 
3.  ความหมายของเลขรหัสวิชา   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง หมวดวิชา   ดังต่อไปนี้ 
0 หมายถึง พ้ืนฐาน 
1 หมายถึง การวิเคราะห์ 
2 หมายถึง พีชคณิต 
3 หมายถึง เรขาคณิต 
4 หมายถึง รากฐานของคณิตศาสตร์ 
5 หมายถึง คณิตศาสตร์ดิสครีต 
6 หมายถึง ทอพอโลยี 
7 หมายถึง ฝึกงาน หรืออ่ืน ๆ 
8 หมายถึง ประยุกต์ หรือสถิติ  
9 หมายถึง สัมมนา โครงงาน 
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4.  ความหมายของเลขรหัสวิชา   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง หมวดวิชา   ดังต่อไปนี้ 

0 หมายถึง พ้ืนฐาน 
1 หมายถึง การวิเคราะห์ 
2 หมายถึง พีชคณิต 
3 หมายถึง เรขาคณิต 
4 หมายถึง รากฐานของคณิตศาสตร์ 
5 หมายถึง คณิตศาสตร์ดิสครีต 
6 หมายถึง ทอพอโลยี 
7 หมายถึง ฝึกงาน  
8 หมายถึง อ่ืน ๆ  
9 หมายถึง สัมมนา  

 
5. ความหมายของเลขรหัสวิชา   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง หมวดวิชา   ดังต่อไปนี้ 
0 หมายถึง ทั่วไป 
1 หมายถึง ภาษาการโปรแกรม 
2 หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ 
3 หมายถึง คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค 
4 หมายถึง ข้อมูลและสารสนเทศ 
5 หมายถึง การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 
6 หมายถึง ระบบอัจฉริยะ 
7 หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 
8 หมายถึง การค านวณเชิงวิทยาศาสตร์ 
9 หมายถึง วิชาที่เปิดบริการสาขาอ่ืน 

 
6.  ความหมายของเลขรหัสวิชา   สาขาวิชาสถิติ 

เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง หมวดวิชา   ดังต่อไปนี้ 
1 หมายถึง พ้ืนฐาน 
2 หมายถึง สถิติคณิตศาสตร์ 
3 หมายถึง ทฤษฎีความน่าจะเป็น 
4 หมายถึง สถิติอ่ืนๆ 
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เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง หมวดวิชา   ดังต่อไปนี้ 
5 หมายถึง วิจัยปฏิบัติการ 
6 หมายถึง การประยุกต์ใช้ 
7 หมายถึง ศึกษารายบุคคล 
8 หมายถึง ฝึกงาน 

  
7.  ความหมายของเลขรหัสแสดงจ านวนหน่วยกิต 

เลขรหัสนอกวงเล็บ หมายถึง จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดของรายวิชา 
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง จ านวนชั่วโมงบรรยาย 
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัต ิ
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง จ านวนชั่วโมงท่ีศึกษาด้วยตนเอง 

 

3.1.4 แผนการศึกษา 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

วิชาศึกษาทั่วไป  วิชาศึกษาทั่วไป  

ชุดวิชา การเรียนรู้และการสื่อสารในศตวรรษที่ 
21 

 ชุดวิชา ศิลปะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารนานาชาติ 

 

มศว191 การเรียนรูสู้่โลกในศตวรรษที่ 21  3(2-2-5) มศว193 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

3(2-2-5) 

มศว192 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) มศว194 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

3(2-2-5) 

วิชาแกน  วิชาแกน  

ชุดวิชา คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1   ชุดวิชา คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 3  
คม100 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) คณ102 เทคโนโลยีส าหรับคณิตศาสตร์ 1   1(0-2-1) 
คม190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) คณ116 แคลคูลสั 2  3(3-0-6) 

ชว105 ชีววิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) คณ119 เรขาคณติวิเคราะห ์ 2(2-0-4) 
ชว195 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-0) ฟส209 คณติศาสตรส์ าหรับคลื่นข้ันต้น 3(3-0-6) 

ชุดวิชา คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 2  วิชาบังคับ  
คณ115 แคลคูลสั 1    3(3-0-6) ชุดวิชา คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 1   
ฟส100 ฟิสิกส์ทั่วไป    3(3-0-6) คณ141 หลักการของคณติศาสตร ์ 3(3-0-6) 
ฟส180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป  1(0-2-1) คณ103 เทคโนโลยีส าหรับคณิตศาสตร์ 2  1(0-2-1) 

รวมจ านวนหน่วยกิต 21 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 19 หน่วยกิต 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

วิชาศึกษาทั่วไป  วิชาศึกษาทั่วไป  
ชุดวิชา มศว เพ่ือสังคม  ชุดวิชา การพัฒนาทักษะการท างานและการ

เป็นผู้ประกอบการ 
 

มศว195 พลเมืองสร้างสรรคส์ังคม 3(2-2-5) มศว197 การพูดและการน าเสนองานเพื่ออาชีพ 3(2-2-5) 
มศว196 ศาสตร์และศลิป์แห่งการพัฒนา 
           สังคมอย่างยั่งยืน 

3(2-2-5) มศว198 การเตรียมพร้อมสู่การท างานและการ
เป็นผู้ประกอบการ 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับ  วิชาบังคับ  
ชุดวิชา คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2  ชุดวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐานเพ่ือการประยุกต์   

คณ212  แคลคูลสั 3   3(3-0-6) คณ211  สมการเชิงอนุพันธ์  3(3-0-6) 
คพ111  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 3(3-0-6) คณ223  พีชคณิตเชิงเส้น 1  3(3-0-6) 

ชุดวิชา คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือการประยุกต์    
คณ251  คณิตศาสตรด์ิสครีต 3(2-2-5)   
สถ228  ความน่าจะเป็นและสถติิ   3(2-2-5) วิชาโท 6 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 

 

กลุ่มนิสิตฝึกงาน  
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

วิชาศึกษาทั่วไป  วิชาบังคับ  
ชุดวิชา วิถีชีวิตที่ชาญฉลาด  ชุดวิชา การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์เพ่ือการ

ประยุกต ์
 

มศว291 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) คณ311 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น 3(2-2-5) 

มศว293 การปรับตัวในสังคมพลวตั 3(2-2-5) คณ312 การวิเคราะห์จ านวนเชิงซอ้นเบื้องต้น 3(3-0-6) 
วิชาบังคับ  วิชาบังคับ  
ชุดวิชา คณิตศาสตร์บริสุทธิ์เบื้องต้น  ชุดวิขา การพัฒนาโครงงานวิจัย     
คณ313 การวิเคราะห์เชิงคณติศาสตร์  3(3-0-6) คณ391 สัมมนาคณิตศาสตร ์1    2(0-4-2) 
คณ322 พีชคณิตนามธรรม1  3(3-0-6)   

วิชาโท  5 หน่วยกิต วิชาโท 5 หน่วยกิต 
  วิชาเลือก 5 หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิต 17 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 
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กลุ่มนิสิตสหกิจศึกษา 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

วิชาศึกษาทั่วไป  วิชาบังคับ  

ชุดวิชา วิถีชีวิตที่ชาญฉลาด  ชุดวิชา การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์เพ่ือการ
ประยุกต ์

 

มศว291 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) คณ311 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น 3(2-2-5) 

มศว293 การปรับตัวในสังคมพลวตั 3(2-2-5) คณ312 การวิเคราะห์จ านวนเชิงซอ้นเบื้องต้น 3(3-0-6) 
วิชาบังคับ    

ชุดวิชา คณิตศาสตร์บริสุทธิ์เบื้องต้น    
คณ313 การวิเคราะห์เชิงคณติศาสตร์  3(3-0-6) วิชาโท 5 หน่วยกิต 

คณ322 พีชคณิตนามธรรม1  3(3-0-6) วิชาเลือก 5 หน่วยกิต 
วิชาโท 5 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิต 17 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 22 หน่วยกิต 

 

กลุ่มนิสิตฝึกงาน 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

วิชาบังคับ  วิชาบังคับ  

ชุดวิขา การพัฒนาโครงงานวิจัย     ชุดวิขา การพัฒนาโครงงานวิจัย     
คณ471 ฝึกงาน 1(0-8-0) คณ493  โครงงานคณิตศาสตร ์2 3(0-6-3) 
คณ490 โครงงานคณติศาสตร ์1 2(0-4-2)   
คณ491 สัมมนาคณิตศาสตร ์2  2(0-4-2)    
วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิต 11 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
 

กลุ่มนิสิตสหกิจศึกษา 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

วิชาบังคับ  วิชาบังคับ  
ชุดวิขา สหกิจศกึษา  ชุดวิขา สหกิจศกึษา  

คณ494 สัมมนาคณิตศาสตร ์ 1(0-2-1) คณ473 สหกิจศึกษา 6(0-18-0) 
คณ495 โครงงานคณติศาสตร ์  2(0-6-0)    

คณ472 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1)   
วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต   
รวมจ านวนหน่วยกิต 10 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
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      3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 1.1 วิชาบังคับ ก าหนดให้เรียน จ านวน 4 ชุดวิชา รวม 24 หน่วยกิต ดังนี ้
  

1.1.1 ชุดวิชา การเรียนรูแ้ละการสื่อสารในศตวรรษที ่21  
          ศึกษาวิธีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง การท างานในศตวรรษที่ 21 การใช้
ภาษาไทยเพื ่อ การติดต่อสื ่อสาร ฝึกวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ในชีว ิตประจ าวันอย่างมี
วิจารณญาณ ออกแบบแผนการ พัฒนาการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย สามารถเรียนรู้และน าเสนอความรู้โดย
ประยกุต์ใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลได้ 
 
มศว191 การเรียนรู้สู่โลกในศตวรรษท่ี 21 3(2-2-5) 
SWU191 Learning to the World of 21st Century  
 ศึกษาแนวคิดการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 
การพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญาเพ่ือแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ริเริ่มสิ่งใหม่และออกแบบชีวิตการ
เรียนรู้ ในมหาวิทยาลัยของตนเองอย่างมีเป้าหมาย รวมถึงถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างสร้างสรรค์ 
 
มศว192 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
SWU192 Thai Language for Communication  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร การรับสารและส่งสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่าง มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสื่อความหมายอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 
 

1.1.2 ชุดวิชา ศิลปะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 
          ศึกษาและฝึกปฏิบัติการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ในฐานะภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลายทั้ง
ในและนอกห้องเรียน 
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มศว193 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 3(2-2-5) 
SWU193 Listening and Speaking for Effective English Communication  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะภาษา 
ต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งใน
และ นอกห้องเรียน 
 
มศว194 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 3(2-2-5) 
SWU194 Reading and Writing for Effective English Communication  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร การรับสารและส่งสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่าง มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสื่อความหมายอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 
 

1.1.3 ชุดวิชา มศว เพื่อสังคม  
          ศึกษาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพ 
ทั้งในสังคมกายภาพและสังคมดิจิทัล การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมที่มีความหลากหลายทางความคิด เป็น
พลเมืองที่สร้างสรรค์ สังคม โดยเข้าใจความแตกต่างทางพหุวัฒนธรรมและการถ่ายทอดทางภูมิปัญญาของ
สังคมไทย ความหลากหลาย ของสภาพสังคม การวิเคราะห์ปัญหาสังคม เสนอแนะแนวทางพัฒนาสังคมที่
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) 
 
มศว195 พลเมืองสร้างสรรค์สังคม 3(2-2-5) 
SWU195 Creative Citizen for Society  
 ศึกษาการเป็นพลเมืองที่มีความคิดที่หลากหลาย และภูมิปัญญาที่เป็นรากฐานทางความคิดของ
สังคมไทย การมีส่วนร่วมแสดงบทบาทและความรับผิดชอบของตนเองในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพภายใต้
ประชาคมท่ีตนอาศัยอยู่ รวมถึงในสังคมดิจิทัล การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่รู้เท่าทันและสร้างสรรค์สังคม การอยู่
ร่วมกับผู้อื ่นในฐานะผู้น า และผู้ตามได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ การด าเนินชีวิตในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางความคิดและพหุวัฒนธรรม และการจัดการปัญหาความขัดแย้งในสังคมด้วยสันติวิธีด้วย
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
 
มศว196 ศาสตร์และศิลป์แห่งการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 3(2-2-5) 
SWU196 Science and Art of Sustainable Social Development  
 ศึกษาแนวคิดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ การวิเคราะห์
ปัญหา สังคมและโอกาสในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตท่ีจะส่งผลต่อพลเมืองในสังคม ฝึกปฏิบัติ
ใช้กระบวนการ ออกแบบทางความคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการวิจัย การออกแบบ
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โครงการเพื่อแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการเก็บข้อมูลทางสังคมศาสตร์ และการ
ถ่ายทอดแนวคิดการพัฒนา สังคมและผลการด าเนินโครงการที่ผ่านการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ 
 

1.1.4 ชุดวิชา การพัฒนาทักษะการท างานและการเป็นผู้ประกอบการ 
           ศึกษาหลักการสื่อสารเพื่อการท างานร่วมกัน บนพื้นฐานความเข้าใจตนเอง
และผู้อื่น ลักษณะการท างานในองค์การ แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ การน าเสนอเรื่องราวที่มีคุณค่าและ
เกิดประโยชน์ ต่อการท างาน การเป็นผู้ประกอบการในโลกดิจิทัล และจริยธรรมในการท างานและการ
ประกอบธุรกิจ 
 
มศว197 การพูดและการน าเสนองานเพ่ืออาชีพ 3(2-2-5) 
SWU197 Speaking and Presentation for Careers  
 ศึกษาการใช้ภาษาถ้อยค าและภาษาท่าทางในการท างานร่วมกับผู้อื่นให้เหมาะสมตามกาลเทศะใน
ยุคสังคมที่เปลี่ยนแปลง การพูดและการน าเสนอเรื่องราวที่มีคุณค่าผ่านสื่อดิจิทัล การรับฟัง การวิพากษ์และ
แสดง ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและการสร้างรายได ้
 
มศว198 การเตรียมพร้อมสู่การท างานและการเป็นผู้ประกอบการ 3(2-2-5) 
SWU198 Preparation for Working and Entrepreneurship  
 ศึกษาการท างานและลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงจริยธรรมที่เก่ียวข้อง การท างานร่วมกับ
ผู้อื่น โดยแสดงบทบาทตามภาวะผู้น าและผู้ตามบนพื้นฐานความเข้าใจตนเองและผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง การใช้
วิจารณญาณ ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์แผนการแก้ปัญหาในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็นฐาน รวมถึงพ้ืนฐานเริ่มต้นในการประกอบการและการสร้างแบรนด์จาก
จุดเด่นในตนเองอย่างสร้างสรรค์ และการประเมินคุณภาพของแผนการประกอบการอย่างเป็นระบบ 
 

1.2 วิชาเลือก ก าหนดให้เลือกเรียน จ านวน 1 ชุดวิชา รวม 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้ 
 

1.2.1 ชุดวิชา วิถีชีวิตที่ชาญฉลาด  
          ศึกษาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ
กระบวนการเรียนรู้ ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวและอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล พัฒนาสุขภาพ
และวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ และการปรับตัวในสังคมพลวัต 
 
 
 



36 

มศว291 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 
SWU291 Healthy Lifestyle 

ศึกษาองค์ประกอบและการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับพฤติกรรมการใช้ชีวิต 
ของมนุษย์รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ ความส าคัญของอาหาร โภชนาการ และออกก าลังกาย การเลือก
บริโภคด้วยปัญญาและการพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ 

มศว293 การปรับตัวในสังคมพลวัต 3(2-2-5) 
SWU293 Adaptation in the Dynamic Society 
          ศึกษาปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม การรู้เท่าทัน
อารมณ์ และการฟื้นคืนกลับเมื่อพบปัญหาในชีวิต กระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบเพื่อความเข้าใจ และการ
ปรับตัวในสังคมพลวัตได้อย่างเหมาะสม 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ก าหนดให้เรียน 89 หน่วยกิต ดังนี้
2.1 วิชาแกน ก าหนดให้เรียน จ านวน 3 ชุดวิชา รวม 24 หน่วยกิต

2.1.1 ชุดวิชา คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 
        เคมีพื้นฐาน โครงสร้างอะตอม สมดุลเคมี ชีวโมเลกุล ชีววิทยาพื้นฐาน การ

จัดระบบสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์ โครงสร้างหน้าที่ของพืชและสัตว์ พร้อมปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
บรรยาย 

คม100 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
CH100 General Chemistry I 
         ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี กรด -เบส 
เคมีอินทรีย์ สารชีวโมเลกุล เคมีนิวเคลียร์ และเคมีสิ่งแวดล้อม 

คม190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 
CH190 General Chemistry Laboratory I 
         ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์พื ้นฐานทางเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ท าการทดลองและ
วิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับปริมาณสัมพันธ์ ค่าคงตัวของแก๊ส การลดลงของจุดเยือกแข็ง การจัดเรียงอนุภาคใน
ของแข็ง อินดิเคเตอร์ การไทเทรต การทดสอบหมู่ฟังก์ชันในสารประกอบอินทรีย์ การทดสอบสมบัติของสาร
ชีวโมเลกุล 
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ชว105 ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
BI105 General Biology 

         โมเลกุลพื้นฐานส าหรับสิ่งมีชีวิต สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ 
สารเคมีของชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยา พฤติกรรมวิทยา และความส าคัญของชีววิทยาต่อโลก
สมัยใหม่ 

ชว195 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-2-1) 
BI195 General Biology Laboratory 

         ปฏิบัติการทางชีววิทยาเบื้องต้นที่สอดคล้องกับรายวิชาชีววิทยาทั่วไป การจัดการข้อมูลทางชีววิทยา 
การใช้กล้องจุลทรรศน์ การแบ่งเซลล์ การถ่ายทอดพลังงานในเซลล์ การประยุกต์ใช้ความรู้พันธุศาสตร์ การ
คัดเลือกโดยธรรมชาติและวิวัฒนาการ ความหลากหลายและการจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิต และนิเวศวิทยา 

2.1.2 ชุดวิชา คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 
        คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐานประกอบด้วย แคลคูลัส และฟิสิกส์ พร้อม

ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาบรรยาย 

คณ115 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
MA115 Calculus I 
         ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์ ปริพันธ์และ
การประยุกต ์

ฟส100 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6) 
PY100 General Physics 
         กลศาสตร์ของระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล ความร้อน และ
อุณหพลศาสตร์ คลื ่น เสียง แสง ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์ สนามไฟฟ้าและ  
อันตรกิริยาทางไฟฟ้าสนามแม่เหล็กและอันตรกิริยาทางแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ขึ้นกับเวลา สัมพัทธ
ภาพพิเศษ ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ พร้อมตัวอย่างปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้อง 
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ฟส180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-2-1) 
PY180 General Physics Laboratory  
         ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวกับ การวัดอย่างละเอียด การใช้มัลติมิเตอร์ การใช้ออสซิลโลสโคป การ
เคลื่อนที่ ของไหล กฎของบอยล์ เสียง แสงและทัศนูปกรณ์ ไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า แม่เหล็ก 
 

2.1.3 ชุดวิชา คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 

           คณิตศาสตร์พื้นฐานเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์คลื่น 
และเทคโนโลยีส าหรับคณิตศาสตร์  
 
คณ102 เทคโนโลยีส าหรับคณิตศาสตร์ 1   1(0-2-1) 
MA102 Technology for Mathematics I  
          ศึกษาและฝึกทักษะการใช้เครื่องค านวณเชิงกราฟในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
 
คณ116 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
MA116 Calculus II  
         ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง อนุกรมก าลัง อนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความ
ต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย 
 
คณ119 เรขาคณิตวิเคราะห์  2(2-0-4) 
MA119  Analytic eometry  
         ปริภูมิเวกเตอร์แบบยุคลิด เส้นตรงและระนาบในปริภูมิ 3 มิติ เรขาคณิตวิเคราะGห์ 3 มิติ พื้นผิว
ก าลังสอง สมการและกราฟในระบบพิกัดเชิงขั้ว 
 
ฟส209 คณิตศาสตร์ส าหรับคลื่นขั้นต้น  3(3-0-6) 
PY209 Elementary to Mathematics for Wave      
         การเคลื ่อนที ่แบบสั ่น ฟังก์ชันคลื่น รวมกันของคลื่นแบบพีชคณิต เฟสซอร์ สมการแมกส์เวลล์  
ความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก พอยน์ติงเวกเตอร์  วิธีการทางฟูเรียร์ 
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                       2.2 วิชาบังคับ ก าหนดให้เรียนจ านวน 7 ชุดวิชา รวม 44 หน่วยกิต 
 

2.2.1 ชุดวิชา คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 1  
           ตรรกศาสตร์ การให้เหตุผล วิธีการพิสูจน์ หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ และ
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลเชิงสัญลักษณ์ในการเสริมการเรียนคณิตศาสตร์ 
 
คณ103 เทคโนโลยีส าหรับคณิตศาสตร์ 2 1(0-2-1) 
MA103 Technology for Mathematics II  
         ศึกษาและฝึกทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลเชิงสัญลักษณ์ในการเสริมการเรียน
คณิตศาสตร์ 
 
คณ141 หลักการของคณิตศาสตร์   3(3-0-6) 
MA141 Principles Of Mathematics  
         ตรรกศาสตร์ การให้เหตุผล วิธีการพิสูจน์ หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
ระบบจ านวนจริง 
 

2.2.2 ชุดวิชา คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2 
           ระบบพิกัด ปริพันธ์หลายชั้น ปริพันธ์ในระบบสามมิติ ปริพันธ์ตามเส้น 
ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทของปริพันธ์ และการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาโดยใช้ภาษา
โปรแกรมข้ันสูง  
 
คณ212   แคลคูลัส 3   3(3-0-6) 
MA212 Calculus III  
         ปริพันธ์หลายชั้น ระบบพิกัดและการหาปริพันธ์ในระบบสามมิติ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว 
ทฤษฎีบทของกรีน ทฤษฎีบทไดเวอร์เจนซ์ ทฤษฎีบทของสโตกซ์ และการประยุกต์   
 
คพ111   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน   3(2-2-5) 
CP111 Fundamental Concepts of Computer Programming  
         วิธ ีการพัฒนาโปรแกรม รูปแบบภาษาและความหมายของภาษาโปรแกรมขั ้นสูง ตัวแปร ตัว
ด าเนินการ นิพจน์ โครงสร้างควบคุม ฟังก์ชัน อาร์เรย์ สตริง พอยน์เตอร์ ตัวแปรแบบโครงสร้างการแก้ปัญหา 
และประยุกต์ใช้งาน 
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2.2.3 ชุดวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อการประยุกต์ 
        สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น ระบบสมการเชิง

เส้น เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ปริภูมิลักษณะเฉพาะ การประยุกต์ของ
พีชคณิตเชิงเส้น  

คณ211   สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6) 
MA211 Differential Equations    
         สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสองและอันดับสูงและการประยุกต์  
สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น  ผลการแปลงลาปลาซ
และการประยุกต์ อนุกรมฟูเรียร์ ปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 

คณ223   พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6) 
MA223 Linear Algebra I 
         ระบบสมการเชิงเส้น การด าเนินการขั้นมูลฐาน เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ปริภูมิเวกเตอร์ การ
แปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะ เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ ปริภูมิลักษณะเฉพาะ การประยุกต์ 

2.2.4 ชุดวิชา คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการประยุกต์ 
        คณิตศาสตร์เชิงการจัดเบื้องต้น หลักการช่องนกพิราบ ความสัมพันธ์เวียน

เกิด ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจง
แบบสุ่ม การประมาณค่า ช่วงแห่งความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
วิเคราะห์การถดถอย สหสัมพันธ์ การทดสอบไคสแควร์ สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ โปรแกรมทางสถิติ 

คณ251  คณิตศาสตร์ดิสครีต 3(3-0-6) 
MA251 Discrete Mathematics 
         คณิตศาสตร์เชิงการจัดเบื้องต้น หลักการช่องนกพิราบ ความสัมพันธ์เวียนเกิด และทฤษฎีกราฟ
เบื้องต้น 

สถ228 ความน่าจะเป็นและสถิติ    3(2-2-5) 
ST228 Probability and Statistics 
         แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงแบบสุ่มที่ส าคัญ 
การประมาณค่า ช่วงแห่งความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์
การถดถอยและสหสัมพันธ์ การทดสอบไคสแควร์ สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ การใช้โปรแกรมทางสถิติ 
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2.2.5 ชุดวิชา การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์เพื่อการประยุกต์  
           การวิเคราะห์ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเพื่อหาผลเฉลยผลเฉลยเชิงตัวเลขของ
สมการไม่เชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้น อนุพันธ์ ปริพันธ์เชิงตัวเลข และสมการเชิงอนุพันธ์ สมบัติของจ านวน
เชิงซ้อน การหาอนุพันธ์ ฟังก์ชันวิเคราะห์ การหาปริพันธ์ อนุกรมลอเรนต์ การส่งคงรูป ทฤษฎี บทส่วน
ตกค้างและการประยุกต ์  
 
คณ311 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น  3(2-2-5) 
MA311 Introduction to Numerical Analysis  
         การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น การ
ประมาณค่าในช่วง การประมาณค่าก าลังสองน้อยที่สุด อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข  ผลเฉลยเชิงตัวเลข
ของสมการเชิงอนุพันธ์ 
 
คณ312 การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบื้องต้น  3(3-0-6) 
MA312 Introduction to Complex Analysis  
        สมบัติของจ านวนเชิงซ้อน การหาอนุพันธ์ ฟังก์ชันวิเคราะห์ การหาปริพันธ์ อนุกรมลอเรนต์        
ทฤษฎีบทส่วนตกค้างและการประยุกต์ การส่งคงรูป 
 

2.2.6 ชุดวิชา คณิตศาสตร์บริสุทธิ์เบื้องต้น  
           การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ของระบบจ านวนจริง  ทฤษฎีบทสมสัณฐาน
กรุป  กรุปการเรียงสับเปลี่ยน  กรุปสมมาตร  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับริงฟีลด์และการประยุกต์  
  
คณ313 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
MA313 Mathematical Analysis  
         ระบบจ านวนจริง ทอพอโลยีบนเส้นจ านวนจริง ล าดับของจ านวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่อง      
การหาอนุพันธ์ ปริพันธ์เชิงรีมันน์ อนุกรมของจ านวนจริง 
 
คณ322 พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6) 
MA322  Abstract Algebra I  
         กรุปทฤษฎีบทสมสัณฐานกรุป  กรุปการเรียงสับเปลี่ยน  กรุปสมมาตร  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับริง
ฟีลด์และการประยุกต ์
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กลุ่มนิสิตฝึกงาน 
2.2.7 ชุดวิชา การพัฒนาโครงงานวิจัย    

           บทความว ิจ ัย การน าเสนอ การค้นคว ้า ว ิจ ัย ด  าเน ินการว ิจ ัยทาง
คณิตศาสตร์ การน าความรู้ที ่ได้จากการฝึกงานมาสร้างสรรค์โครงงานวิัจัย และน าเสนอและอภิปราย
ผลงานวิจัย 
 
คณ391 สัมมนาคณิตศาสตร์ 1    2(0-4-2) 
MA391 Seminar in Mathematics I  
        การอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดทางคณิตศาสตร์จากหัวข้อที่น่าสนใจหรือจากบทความทางคณิตศาสตร์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
 
คณ471 ฝึกงาน                   1(0-8-0) 
MA471 Internship   

       ก าหนดให้ฝึกงานอย่างน้อย 120 ชั่วโมง โดยมีผลการประเมินการปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่นิสิต
ฝึกงาน และประเมินผลเป็น S หรือ U โดยภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 
คณ490 โครงงานคณิตศาสตร์ 1 2(0-4-2) 
MA490 Mathematical Project I  
         การสืบค้นสารสนเทศ การวางแผนและการออกแบบการทดลอง การเขียนโครงร่างงานวิจัย 
 
คณ491 สัมมนาคณิตศาสตร์ 2   2(0-4-2) 
MA491 Seminar in Mathematics II  
        การน าเสนอรายงานการอภิปรายแนวคิดทางคณิตศาสตร์จากหัวข้อที่น่าสนใจหรือบทความวิจัยทาง
คณิตศาสตร์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
 
คณ493   โครงงานคณิตศาสตร์ 2  3(0-6-3) 
MA493 Mathematics Project II  
         การศึกษาทฤษฎี การวิเคราะห์และประมวลความรู้ การด าเนินการวิจัย การจัดท ารายงานวิจัย การ
น าเสนองานวิจัยที่เกี่ยวกับปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามหลักการเขียนทางวิชาการ 
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กลุ่มนิสิตสหกิจศึกษา 
2.2.7 ชุดวิชา สหกิจศึกษา    

           การน าเสนอและการด าเนินการวิจัยทางคณิตศาสตร์ การปฎิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ  
 
คณ494 สัมมนาคณิตศาสตร์    1(0-2-1) 
MA494 Seminar in Mathematics  
        การสืบค้นสารสนเทศ การอภิปราย การน าเสนอรายงานการอภิปรายแนวคิดทางคณิตศาสตร์จาก
หัวข้อที่น่าสนใจหรือบทความวิจัยทางคณิตศาสตร์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
 
คณ495 โครงงานคณิตศาสตร์ 2(0-4-2) 
MA495 Mathematical Project  

       การวางแผนและการออกแบบการวิจัย การเขียนโครงร่างงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การ
น าเสนอรายงานการวิจัยตามหลักการเขียนทางวิชาการ 
 
คณ472 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 
MA472 Co-operative Education Preparation  
       หลักการ แนวคิด กระบวนการ ขั ้นตอน และข้อบังคับที่เกี ่ยวกับสหกิจศึกษา สัมมนาในหัวข้อที่
เกี ่ยวข้องกับการท างานทางคณิตศาสตร์ การปฏิบัติตน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การน าเสนอ ทักษะการ
สื่อสาร 
 
คณ473 สหกิจศึกษา 6(0-18-0) 
MA473 Co-operative Education  
       สหกิจศึกษา บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานที่ประกอบการที่ให้ความ
ร่วมมือในการจัดการกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบร่วมกัน โดยเริ่มตั้งแต่วางแผนปฏิบัติงาน การ
คัดเลือกนิสิต การนิเทศงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ 
 

2.3 วิชาโท ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต จาก 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ วิชาโท
คณิตศาสตร์บริสุทธิ์ และวิชาโทคณิตศาสตร์ประยุกต์ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
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  2.3.1 วิชาโทคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ 
  

2.3.1.1 ชุดวิชา พื้นฐานเกี่ยวกับจ านวนและเซต  
                                      สมบัติของจ านวนเต็ม สมภาค ฟังก์ชันในทฤษฎีจ านวน รากปฐมฐาน กฏ
ภาวะส่วนตกค้างก าลังสอง เศษส่วนต่อเนื่อง ทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน์ สัจพจน์ของการเลือก หลักการที่เป็น
อันดับดีแล้ว อุปนัยเชิงอนันต์ จ านวนเชิงการนับ จ านวนเชิงอันดับที่ 
 
คณ222 ทฤษฎีจ านวน  3(3-0-6) 
MA222  Theory of Numbers   
         บุรพวิชา : คณ141   
         สมบัติเบื้องต้นของจ านวนเต็ม สมภาค ฟังก์ชันในทฤษฎีจ านวน รากปฐมฐาน กฏภาวะส่วนตกค้าง
ก าลังสอง เศษส่วนต่อเนื่อง 
 
คณ342 ทฤษฎีเซต     3(3-0-6) 
MA342 Set Theory  
         บุรพวิชา : คณ141   
         พัฒนาการของทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน์สัจพจน์ของการเลือก หลักการที่เป็นอันดับดีแล้ว อุปนัยเชิง
อนันต์ จ านวนเชิงการนับและจ านวนเชิงอันดับที่ 
 

2.3.1.2 ชุดวิชา คณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นและนวัตกรรม  
                                      คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ขอบเขตและแนวโน้มส าหรับคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และการสร้างสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษา  
 
คณ301 คณิตศาสตร์ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น 2(1-2-3) 
MA301 Mathematics for Middle School Teachers  
                 มโนมติเกี ่ยวกับเนื ้อหาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐานระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ขอบเขตและแนวโน้มส าหรับคณิตศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 
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คษ452 การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5) 
ME452 The Creation of Computer Media in Teaching and Learning at  

Secondary School Level 
 

         ศึกษาการใช้โปรแกรมระบบพีชคณิตที่ประมวลผลเชิงสัญลักษณ์ได้ โปรแกรมเรขาคณิตแบบพลวัต 
และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอสื่อคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ และฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาได้  
 

2.3.1.3 ชุดวิชา คณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลายและการแก้ปัญหา 
                                      คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ขอบเขตและแนวโน้มส าหรับคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  แนวทางจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในโรงเรียน 
 
คณ302 คณิตศาสตร์ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย   2(1-2-3) 
MA302 Mathematics for High School Teachers  

         มโนมติเกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ขอบเขตและแนวโน้มส าหรับคณิตศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 
 
คณ382   การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ส าหรับครู 2(1-2-3) 
MA382 Mathematical Problem Solving for Teachers  

         ศึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ความหมายของปัญหาและการแก้ปัญหา  ประเภทของ
ปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาและการประเมินการแก้ปัญหา ศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา ฝึกทักษะการแก้ปัญหาและแนวทางจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาใน
โรงเรียน และการจัดกิจกรรมตามแนวคิดของ STEM และ STEAM ศึกษา 
 

2.3.1.4 ชุดวิชา คณิตศาสตร์ประถมศึกษา  
                                      คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา ขอบเขต
และแนวโน้มส าหรับคณิตศาสตร์ขั ้นพื ้นฐาน และการสร้างสื ่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา  
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คณ303 คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษาตอนต้น 2(1-2-3) 
MA303 Mathematics for Lower Elementary School Teachers  
       มโนมติเกี ่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาตอนต้น 
ขอบเขต แนวโน้ม และสื่อการสอนส าหรับคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
 
คณ304 คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษาตอนปลาย 2(1-2-3) 
MA304 Mathematics for Upper Elementary School Teachers  
       มโนมติเกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
ขอบเขต แนวโน้ม และสื่อการสอนส าหรับคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
 

2.3.1.5 ชุดวิชา การประยุกต์แคลคูลัส  
         อนุกรมและล าดับของฟังก์ชัน การลู่เข้าเชิงเอกรูป อนุกรมยกก าลัง ปริพันธ์
เชิงตัวเลข อนุกรมฟูเรียร์ ฟังก์ชันแกมมาและบีตา อินทิกรัลแบบรีมันน์สตีลต์เจส ค่าสุดขีดของฟังก์ชันของ
ตัวแปรหลายตัวตัวคูณของลากรองจ์ 
 
คณ314 แคลคูลัสขั้นสูง 1  2(2-0-4) 
MA314 Advanced Calculus I  
       อนุกรมและล าดับของฟังก์ชัน   การลู่เข้าเชิงเอกรูป   การหาค าตอบในรูปอนุกรมยกก าลัง   อนุกรม
เทย์เลอร์ และการประยุกต์ 
 
คณ315 แคลคูลัสขั้นสูง 2 2(2-0-4) 
MA315 Advanced Calculus II  
         ปริพันธ์เชิงตัวเลข อนุกรมฟูเรียร์ ฟังก์ชันแกมมาและบีตา อินทิกรัลแบบรีมันน์สตีลต์เจส ค่าสุดขีด
ของฟังก์ชันของตัวแปรหลายตัว ตัวคูณของลากรองจ์ 
 

2.3.1.6 ชุดวิชา การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์  
          ทฤษฎีแมนิโฟลด์เบื้องต้น สนามเวกเตอร์บนแมนิโฟลด์ รูปเชิงอนุพันธ์ และ
ปริพันธ์บนแมนิโฟลด์ ทฤษฎีสโตกส์บนแมนิโฟลด์และการประยุกต์    
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คณ316 การวิเคราะห์เวกเตอร์ 1                                                                                                    2(2-0-4) 
MA316 Vector Analysis I  
       ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์บนปริภูมิยุคลิด อนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ อนุพันธ์ย่อย ทฤษฎีบทฟังก์ชัน
ผกผัน ทฤษฎีบทฟังก์ชันเชิงปริยาย นิยามและสมบัติของแมนิโฟลด์เบื้องต้น     
            
คณ317 การวิเคราะห์เวกเตอร์ 2                                                                                                    2(2-0-4) 
MA317 Vector Analysis II  
        ปริพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปรบนปริภูมิยุคลิด การเปลี่ยนตัวแปร พีชคณิตของมัลติลีเนียฟังก์ชัน 
รูปเชิงอนุพันธ์ นิยามของปริพันธ์บนแมนิโฟลด์และตัวอย่าง ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทที่ส าคัญของปริพันธ์
บนแมนิโฟลด์ ทฤษฎีสโตกส์และการประยุกต์ 
            

2.3.1.7 ชุดวิชา ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิตเบื้องต้น  
                                      ริงของพหุนาม จ านวนเชิงพีชคณิต ฟีลด์ก าลังสอง การแยกตัวประกอบได้
อย่างเดียวของไอดีล การแก้สมการไดโอแฟนไทน์ 
 
คณ324 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิตเบื้องต้น 1 2(2-0-4) 
MA324 Introduction to Algebraic Number Theory I  
         บุรพวิชา : คณ222  
         ริงของพหุนามและสมบัติต่างๆ จ านวนเชิงพีชคณิต จ านวนเต็มเชิงพีชคณิต จ านวนอดิศัยและสมบัติ
ต่าง ๆ                
 
คณ325 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิตเบื้องต้น 2 2(2-0-4) 
MA325 Introduction to Algebraic Number Theory II  
         บุรพวิชา : คณ222  
         ฟีลด์ก าลังสอง การแยกตัวประกอบได้อย่างเดียวของไอดีล การประยุกต์ไปในการแก้สมการไดโอ
แฟนไทน์ 
 

2.3.1.8 ชุดวิชา ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์เบื้องต้น  
                                      ฟังก์ชันทางทฤษฎีจ านวน การแจกแจงของจ านวนเฉพาะ ทฤษฎีบทจ านวน
เฉพาะ การประมาณค่าแบบไอโอแฟนไทน์ ทฤษฎีจ านวนอดิศัย 
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คณ326 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์เบื้องต้น 1 2(2-0-4) 
MA326 Introduction to Analytic Number Theory I  
        บูรพวิชา : คณ222 
        ฟังก์ชันทางทฤษฎีจ านวนและการคูณดีริคเลต ค่าเฉลี่ยของฟังก์ชันทางทฤษฎีจ านวน ทฤษฎีบทบน
การกระจายของจ านวนเฉพาะ 
 
คณ327 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์เบื้องต้น 2 2(2-0-4) 
MA327 Introduction to Analytic Number Theory 2  
       บุรพวิชา : คณ222  
       การประมาณค่าแบบไอโอแฟนไทน์ ทฤษฎีจ านวนอดิศัย 
 

2.3.1.9 ชุดวิชา พีชคณิตลี 
                                      บทนิยามของพีชคณิตลี เดริเวชันและไอดีล ฟังก์ชันสาทิสสัณฐานและ
ฟังก์ชันอัตสัณฐาน การแก้ได้และทฤษฎีบทของลี การเป็นนิรพลและทฤษฎีบทของแองเกิล รูปแบบคิลลิง 
ความกึ่งเชิงเดียว และตัวแทนของพีชคณิตลี 
 
คณ328 พีชคณิตลี 1 2(2-0-4) 
MA328 Lie Algebra I  
         บุรพวิชา : คณ223 
         บทนิยามและตัวอย่างของพีชคณิตลี เดริเวชันและไอดีล ฟังก์ชันสาทิสสัณฐานและฟังก์ชันอัตสัณฐาน 
การแก้ได้และทฤษฎีบทของลี 
 
คณ329 พีชคณิตลี 2 2(2-0-4) 
MA329 Lie Algebra II  
         บุรพวิชา : คณ223 
         การเป็นนิรพลและทฤษฎีบทของแองเกิล รูปแบบคิลลิง ความกึ่งเชิงเดียว และตัวแทนของพีชคณิตลี 
 

2.3.1.10 ชุดวิชา เรขาคณิต 
                                        เรขาคณิตเบื้องต้นแนวใหม่ ทฤษฎีบทของเมเนเลอัสและทฤษฎีบทของ
เชวาอัตราส่วนไขว้ ปัญหาที่มีชื ่อเสียง 3 ปัญหาในเรขาคณิตการแปลงเบื้องต้น เรขาคณิตบนระนาบเชิง
ไฮเพอร์โบลาและตรีโกณมิติ เรขาคณิตบนระนาบเชิงวงรีและตรีโกณมิติ ความไม่ขัดแย้งกันของเรขาคณิต
นอกแบบยุคลิด 
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คณ331 ส ารวจเรขาคณิต 3(2-2-5) 
MA331  Survey of Geometry  
                  พ้ืนฐานเชิงประวัติศาสตร์ เรขาคณิตเบื้องต้นแนวใหม่ ทฤษฎีบทของเมเนเลอัสและทฤษฎีบท
ของเชวาอัตราส่วนไขว้ ปัญหาที่มีชื่อเสียง 3 ปัญหาในเรขาคณิตการแปลงเบื้องต้น ทฤษฎีการแปลง การ
แปลงแบบจุดเบื้องต้นของระนาบ เรขาคณิตเชิงภาพฉาย ภาวะมีแกนร่วม ภาวะมีศูนย์ร่วม ภาวะเชิงภาพ
ฉายรากฐานของเรขาคณิต ระบบสัจพจน์ การวิเคราะห์ระบบสัจพจน์ ข้อบกพร่องของหนังสือ"เอลิเมนต์"ของ
ยุคลิดเรขาคณิตนอกแบบยุคลิดสัจพจน์ที่ 5 การค้นพบเรขาคณิตนอกแบบยุคลิด 
 
คณ432 เรขาคณิตนอกระบบยุคลิด 3(3-0-6) 
MA432 Non-Euclidean Geometry  
                 บุรพวิชา : คณ331   
                 การค้นพบเรขาคณิตนอกแบบยุคลิด  เรขาคณิตบนระนาบเชิงไฮเพอร์โบลาและตรีโกณมิติ 
เรขาคณิตบนระนาบเชิงวงรีและตรีโกณมิติ ความไม่ขัดแย้งกันของเรขาคณิตนอกแบบยุคลิด 
 

2.3.1.11 ชุดวิชา ทฤษฎีกราฟ 
                                       กราฟเชื่อมโยง  กราฟต้นไม้  สภาพเชื่อมโยง  กราฟออยเลอร์เรียน กราฟ
แฮมิลโทเนียน กราฟเชิงระนาบ การจับคู่ การแยกตัวประกอบ การแยกส่วน เลเบลลิง การให้สีกราฟ ข้อ
ปัญหาสี่สี บทประยุกต์ของทฤษฎีกราฟ 
 
คณ351 ทฤษฎีกราฟ 1     2(2-0-4) 
MA351 Graph Theory I  
         ความรู้เบื้องต้นในทฤษฎีกราฟ กราฟเชื่อมโยง กราฟต้นไม้ สภาพเชื่อมโยงของกราฟ กราฟออยเลอร์
เรียน กราฟแฮมิลโทเนียน และบทประยุกต์ของทฤษฎีกราฟ 
 
คณ352 ทฤษฎีกราฟ 2     2(2-0-4) 
MA352 Graph Theory II  
         กราฟเชิงระนาบ การจับคู่ การแยกตัวประกอบ การแยกส่วน เลเบลลิง การให้สีกราฟ ข้อปัญหาสี่สี 
 

2.3.1.12 ชุดวิชา คณิตศาสตร์เชิงการจัด    
         การเรียงสับเปลี ่ยนและการจัดหมู ่ การเรียงสับเปลี ่ยนและการจัดหมู่
ก่อก าเนิด การนับสองทาง สัมประสิทธิ์ทวินาม หลักการเพิ่มเข้าและตัดออก การนับของล าดับ การจับคู่ของ
กราฟสองส่วน การออกแบบเชิงการจัด 
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คณ353 คณิตศาสตร์เชิงการจัด 1 2(2-0-4) 
MA353 Combinatorics I  
         การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ก่อก าเนิด การนับสองทาง 
สัมประสิทธิ์ทวินาม หลักการเพิ่มเข้าและตัดออก 
 
คณ354 คณิตศาสตร์เชิงการจัด 2 2(2-0-4) 
MA354 Combinatorics II  
         การนับของล าดับ การจับคู่ของกราฟสองส่วน ระบบตัวแทนที่แตกต่างกัน การออกแบบเชิงการจัด 
แบบแผนบล็อก ระบบสามสิ่ง 
 

2.3.1.13 ชุดวิชา พื้นฐานส าหรับคณิตศาสตร์โอลิมปิก             
                                       หัวข้อคณิตศาสตร์เพิ่มเติมที่ต่อยอดจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับ
มัธยม ครอบคลุมเนื้อหา พีชคณิต เรขาคณิต คอมบินาทอริก อสมการ และสมการเชิงฟังก์ชัน การแก้โจทย์
ปัญหาของการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ 
 
คณ371 คณิตศาสตร์โอลิมปิกเบื้องต้น 1              3(3-0-6) 
MA371 Introduction to Olympic Mathematics I  
         เอกลักษณ์พีชคณิต จ านวนเชิงซ้อน พหุนาม ความรู้พื้นฐานของเส้นตรง มุม วงกลมและสามเหลี่ยม 
การนับเบื้องต้น สัมประสิทธิ์ทวินาม แผนภาพของเวนน์ การแก้สมการเชิงฟังก์ชัน การแก้โจทย์ปัญหาการ
แข่งขันคณิตศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ 
 
คณ372  คณิตศาสตร์โอลิมปิกเบื้องต้น 2              3(3-0-6) 
MA372 Introduction to Olympic Mathematics II  
         พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม ทฤษฏีบทเชวาและเมเนเลอัส ตรีโกณมิติ การนับเพิ่มเติม หลักการรัง
นกพิราบ ภาวะคู ่คี ่ อสมการพื้นฐาน อสมการแบบต่างๆ การแก้โจทย์ปัญหาการแข่งขันคณิตศาสตร์
ระดับชาติและนานาชาติ 
 

2.3.1.14 ชุดวิชา ทฤษฎีความน่าจะเป็น  
           ปริภูมิความน่าจะเป็น ตัวแปลสุ่ม การแจกแจงของตัวแปลสุ่ม ค่าคาดหวัง 
ตวามแปรปรวน กฏของเลขจ านวนมาก ทฤฏีบทการลู่เข้าสู่ส่วนกลาง แนวเดินเชิงสุ่ม ลูกโซ่มาร์คอฟ 
 
 



51 
 

คณ384 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1 2(2-0-4) 
MA384 Probability Theory I  
         ปริภูมิความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและฟังก์ชันการแจกแจง ความเป็นอิสระ ความน่าจะเป็นแบบมี
เงื ่อนไข ผลบวกของตัวแปรสุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน ฟังก์ชันก่อก าเนิด ฟังก์ชันลักษณะเฉพาะ กฎของเลข
จ านวนมาก ทฤษฎีบทการลู่เข้าสู่ส่วนกลางแบบทวินาม แนวเดินแบบสุ่ม ลูกโซ่มาร์คอฟ 
 
คณ385 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2 2(2-0-4) 
MA385 Probability Theory II  
         ทฤษฎีเมเชอร์ความน่าจะเป็นทั่วไปและตัวแปรสุ่ม การลู่เข้าอย่างอ่อน ฟังก์ชันลักษณะเฉพาะ ทฤษฎี
บทการลู่เข้าสู่ส่วนกลาง ค่าคาดหวังแบบมีเงื่อนไข มาร์ติงเกล 
 

2.3.1.15 ชุดวิชา การวิเคราะห์เชิงจริง 
                                       ล าดับและอนุกรมของฟังก์ชัน ฟังก์ชันค่าจริง แนวคิดเกี่ยวกับการลู่เข้า 
ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ได้ และการหาปริพันธ์ได้ 

 
คณ411 การวิเคราะห์เชิงจริง 1 2(2-0-4) 
MA411 Real Analysis I  
         บุรพวิชา : คณ313    
         ล าดับและอนุกรมของฟังก์ชัน ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตของฟังก์ชันหลายตัวแปร ฟังก์ชันต่อเนื่อง  
 
คณ412 การวิเคราะห์เชิงจริง 2 2(2-0-4) 
MA412 Real Analysis II  
         บุรพวิชา : คณ313    
         การหาอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันหลายตัวแปร  ปริพันธ์แบบรีมันน์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร  
 

2.3.1.16 ชุดวิชา หัวข้อพิเศษทางการวิเคราะห์และพีชคณิต  
           หัวข้อที่น่าสนใจหรือหัวข้อที่มีการศึกษาใหม่ทางการวิเคราะห์คณิตศาสตร์
และพีชคณิต 
 
คณ419 หัวข้อพิเศษทางการวิเคราะห์ 2(2-1-3) 
MA419 Special Topic in Analysis  
        หัวข้อเรื่องท่ีน่าสนใจทางการวิเคราะห์คณิตศาสตร์ 
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คณ429 หัวข้อพิเศษทางพีชคณิต 2(2-1-3) 
MA429 Special Topic in Algebra 

 หัวข้อเรื่องท่ีน่าสนใจทางพีชคณิต 

2.3.1.17 ชุดวิชา พีชคณิตและการประยุกต์ 
การประยุกต์ของพีชคณิตนามธรรมและพีชคณิตเมทริกซ์ ผลคูณตรง

ภายนอก ทฤษฎีบทหลักมูลของอาบีเลียนกรุปจ ากัด ความสมมาตรและการนับ  ระบบสมการเชิงเส้นที่ถูก
รบกวน การแยกแบบแอลยู ปัญหาการประมาณก าลังสองน้อยสุด 

คณ421 พีชคณิตนามธรรมและการประยุกต์ 2(2-0-4) 
MA421 Abstract Algebra with Applications 
         บุรพวิชา: คณ141 

 ผลคูณตรงภายนอก ทฤษฎีบทหลักมูลของอาบีเลียนกรุปจ ากัด ความสมมาตรและการนับ 

คณ422 พีชคณิตเมทริกซ์และการประยุกต์ 2(2-0-4) 
MA422 Matrix Algebra with Applications 
        ระบบสมการเชิงเส้นที่ถูกรบกวน การแยกแบบแอลยู ปัญหาการประมาณก าลังสองน้อยสุด 

2.3.1.18 ชุดวิชา พีชคณิตขั้นสูง 
ริงพหุนาม ภาวะหารลงตัวในอินทิกรัลโดเมน ฟีลด์จ ากัด พีชคณิตเชิงเส้นคู่  

ปริภูมิคู่กัน ผลบวกตรง ปริภูมิผลคูณภายใน 

คณ423 พีชคณิตนามธรรม  2  2(2-0-4) 
MA423 Abstract Algebra II 
         บุรพวิชา : คณ322   
         ริง ไอดีล ริงพหุนาม ภาวะหารลงตัวในอินทิกรัลโดเมน การแยกตัวประกอบเฉพาะโดเมน ฟีลด์จ ากัด 

คณ424 พีชคณิตเชิงเส้น 2  2(2-0-4) 
MA424 Linear Algebra II 
        บุรพวิชา : คณ223 
        พีชคณิตเชิงเส้นคู่ พีชคณิตเชิงหลายเส้น ปริภูมิผลหาร ปริภูมิคู่กัน ผลบวกตรง ปริภูมิผลคูณภายใน 
และการประยุกต ์
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2.3.1.19 ชุดวิชา เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์  
                                        เรขาคณิตของเส้นโค้ง พื้นผิวในปริภูมิสามมิติ ความโค้งของเส้นโค้งและ
พ้ืนผิว รูปแบบหลักมูล ความโค้งแบบเกาส์เซียน  ความโค้งเฉลี่ย ทฤษฎีบทที่ส าคัญในเรขาคณิตเชิงอนุพันธ์
ของพ้ืนผิว  จีโอเดสิก  ทฤษฎีบทเกาส์-บอนเนต์  การประยุกต์ของเรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ 
 
คณ434  เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ 1   2(2-0-4) 
MA434 Differential Geometry I  
         เรขาคณิตของเส้นโค้งบนระนาบ เส้นโค้งในปริภูมิสามมิติ และพื้นผิวในปริภูมิสามมิติ ความโค้งของ
เส้นโค้งและพ้ืนผิว รูปแบบหลักมูล ความโค้งแบบเกาส์เซียน ความโค้งเฉลี่ย 
 
คณ435  เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ 2   2(2-0-4) 
MA435 Differential Geometry II  
         ทฤษฎีบทที่ส าคัญในเรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ของพื้นผิว จีโอเดสิก ทฤษฎีบทเกาส์ -บอนเนต์ การ
ประยุกต์ของเรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ 
 

2.3.1.20 ชุดวิชา หัวข้อพิเศษทางเรขาคณิตและทอพอโลยี  
                                       หัวข้อที่น่าสนใจหรือหัวข้อท่ีมีการศึกษาใหม่ทางเรขาคณิตและทอพอโลยี 
 
คณ439 หัวข้อพิเศษทางเรขาคณิต 2(2-1-3) 
MA439 Special Topic in Geometry  
         หัวข้อเรื่องท่ีน่าสนใจทางเรขาคณิต 
 
คณ469 หัวข้อพิเศษทางทอพอโลยี 2(2-1-3) 
MA469 Special Topic in Topology  
         หัวข้อเรื่องท่ีน่าสนใจทางทอพอโลยี 
 

2.3.1.21 ชุดวิชา รากฐานคณิตศาสตร์  

                                      ตรรกศาสตร์ ทฤษฎีบทความบริบูรณ์  ทฤษฎีบทความกระชับ สัจพจน์การ
เลือก อุปนัย การเวียนเกิด เลขคณิตของจ านวน ประวัติและพัฒนาการของคณิตศาสตร์  เรื่องที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
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คณ443 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
MA443   Introduction to Mathematical Logics 
         บุรพวิชา : คณ141  
         วากยสัมพันธ์และความหมายของตรรกศาสตร์อันดับที ่หนึ ่ง  ทฤษฎีบทความบริบูรณ์  ทฤษฎี
บทความกระชับ สัจพจน์การเลือก อุปนัยและการเวียนเกิดเชิงอนันนต์ เลขคณิตของจ านวนเชิงอันดับที่และ
จ านวนเชิงการนับ 

คณ444 ประวัติคณิตศาสตร์  3(2-2-5) 
MA444  History of Mathematics 
         ประวัติและพัฒนาการของคณิตศาสตร์ตั้งแต่ต้นจนถึงการค้นพบวิชาแคลคูลัสและเรื่องที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

2.3.1.22 ชุดวิชา ทอพอโลยี 
     ทอพอโลยีของปริภูมิและสมบัติบางประการ ฟังก์ชันและสมสัณฐาน การ

จ าแนกวัตถุโดยทอพอโลยี 

คณ461 ทอพอโลยีเบื้องต้น 2(2-0-4) 
MA461 Introduction to Topology 
         บุรพวิชา : คณ313   
         ปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมิเชิงทอพอโลยี ล าดับและการลู่เข้า ความต่อเนื่อง การกระชับ การเชื่อมโยง 

คณ462 ทอพอโลยีเชิงพีชคณิตเบื้องต้น 2(2-0-4) 
MA462 Elementary Algebraic Topology 
         บุรพวิชา : คณ313  
         ทอพอโลยีของปริภูมิ 1 และ 2 มิติ  การจ าแนกพื้นผิว  สมานสัณฐาน  ฮอมอโทปี  กรุปหลักมูล 
ปริภูมิปก 

2.3.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

2.3.2.1 ชุดวิชา อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต์ 
             นิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติของอนุกรมฟูเรียร์ การแปลงฟูเรียร์แบบไซน์

และโคไซน์ ทฤษฎีบทของการแปลงฟูเรียร์ การประยุกต์เก่ียวกับปัญหาในฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์   
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คณ318 อนุกรมฟูเรียร์ 2(2-0-4) 
MA318  Fourier Series 
         ฟังก์ชันเชิงตั้งฉาก อนุกรมฟูเรียร์ ฟังก์ชันเบสเซล พหุนามเลอจองด์ 

คณ319 การแปลงฟูเรียร์และการประยุกต์ 2(2-0-4) 
MA319 Fourier Transformation and Applications  
         การแปลงฟูเรียร์แบบไซน์และโคไซน์ ทฤษฎีบทของการแปลงฟูเรียร์ การประยุกต์เกี่ยวกับปัญหาใน
ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 

2.3.2.2 ชุดวิชา ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
ระเบียบวิธีในการหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ทั้งแบบ

หนึ่งขั้นตอน และแบบหลายขั้นตอน  

คณ373 ระเบียบวิธีแบบหนึ่งขั้นตอนส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 2(2-2-2) 
MA373 One-step Methods for Ordinary Differential Equations 
         ระเบียบวิธีของออยเลอร์ ระเบียบวิธีธีต้า ระเบียบวิธีรุงเง-กุตตา 

คณ374 ระเบียบวิธีเชิงเส้นแบบหลายขั้นตอนส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 2(2-2-2) 
MA374 Linear Multi-step Method for Ordinary Differential Equations 
        ระเบียบวิธีตัวท านาย-ตัวปรับแก้ ความต้องกัน การลู่เข้าและเสถียรภาพ 

2.3.2.3 ชุดวิชา ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ที่ส าคัญในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ การสร้างตัวแบบ

เชิงคณิตศาสตร์ของปัญหาในโลกจริงในรูปของสมการเชิงอนุพันธ์  การหาผลเฉลย และการอธิบายผลเฉลย   

คณ380 คณิตศาสตร์ส าหรับตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น 1(1-0-2) 
MA380 Introduction to Mathematics for Mathematical Modeling 
         สมการอิสระ จุดสมดุลและความเสถียรภาพของสมการอิสระ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับ
หนึ่ง เมทริกซ์ยกก าลัง วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ ระบบสมการไม่เชิงเส้น 
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คณ480 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น   3(3-0-6) 
MA480 Introduction to Mathematical Modeling  
         บุรพวิชา : คณ211   
         ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของปัญหาในโลกจริงในรูปของสมการเชิงอนุพันธ์  การสร้างตัวแบบ  การหา
ผลเฉลย และการอธิบายผลเฉลย   
 

2.3.2.4 ชุดวิชา ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น 
                                     การแก้ปัญหาสมการเชิงอนุพันธ์ในหนึ่งมิติและการแก้ปัญหาในสองมิติโดย
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 
 
คณ386 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์  1(1-0-2) 
MA386 Basic Mathematics for Finite Element Method  

         พีชคณิตเมทริกซ์  การด าเนินการตามแถว วิธีการก าจัดแบบเกาส์ การประมาณค่าในช่วง พหุนาม
ลากรองจ์ ปริพันธ์เชิงตัวเลข 
  
คณ482 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
MA482 Introduction to Element Method  
         ขั้นตอนของระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ฟังก์ชันการประมาณภายในเอลิเมนต์ การแก้ปัญหาแบบหนึ่ง
มิติ การแก้ปัญหาแบบหนึ่งมิติ 
 

2.3.2.5 ชุดวิชา คณิตศาสตร์กลศาสตร์ของไหลข้ันต้น                                        
                                      คณิตศาสตร์ที่ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์กลศาสตร์ของไหล ทฤษฎีบท
ของแบร์นูลลี่ สมการการเคลื่อนที่ของของไหลที่ไม่มีความหนืด สมการการเคลื่อนแบบหมุนวน ฟังก์ชันสาย
ธารของกระแสการไหลแบบคงที่ จุดนิ่ง ศักยภาพความเร็วของของไหล แหล่งก าเนิดและแหล่งรองรับของ
ไหล ทฤษฎีการแบ่งชั้นขอบเขตของของไหล    
 
คณ383 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับกลศาสตร์ของไหล 1(1-0-2) 
MA383 Basic Mathematics for Fluid Mechanics  
         พีชคณิตเวกเตอร์ แคลคูลัสเวกเตอร์ เทนเซอร์ สมบัติของเทนเซอร์ สมการนาเวียร์-สโตกส์ 
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คณ483  คณิตศาสตร์กลศาสตร์ของไหลขั้นต้น 3(3-0-6) 
MA483 Elementary Mathematics of Fluid Mechanics 
         ฟังก์ชันสายธาร ทฤษฎีบทของแบร์นูลลี่ สมการการเคลื่อนที่ของของไหลที่ไม่มีความหนืด สมการการ
เคลื่อนแบบหมุนวน ฟังก์ชันสายธารของกระแสการไหลแบบคงที่ จุดนิ่ง ศักยภาพความเร็วของของไหล 
แหล่งก าเนิดและแหล่งรองรับของไหล ทฤษฎีการแบ่งชั้นขอบเขตของของไหล       

2.3.2.6 ชุดวิชา สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับหนึ่ง สมการอันดับสอง ปัญหาสตูร์ม-ลีอูวิลล์ 

สมการคลื่น สมการความร้อน สมการลาปลาซ การแก้สมการเชิงเส้น  การแก้ปัญหาค่าขอบ การแก้สมการ
โดยใช้การแปลงฟูเรียร์แปร 

คณ417 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 1 2(2-0-4) 
MA417 Partial Differential Equations I 
        สมการอันดับหนึ่ง สมการเชิงเส้นและก่ึงเชิงเส้น สมการอันดับสอง การแยกประเภทสมการอันดับสอง 
ปัญหาสตูร์ม-ลีอูวิลล์ อนุกรมฟูเรียร์ การแก้สมการเชิงเส้นโดยวิธีการแยกตัวแปร 

คณ418 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 2 2(2-0-4) 
MA418 Partial Differential Equations II 
         สมการคลื่น สมการความร้อน สมการลาปลาซ การแก้ปัญหาค่าขอบ การแก้สมการโดยใช้การแปลง
ฟูเรียร ์

2.3.2.7 ชุดวิชา หัวข้อพิเศษทางสมการเชิงอนุพันธ์ 
       หัวข้อที่น่าสนใจหรือหัวข้อท่ีมีการศึกษาใหม่ทางสมการเชิงอนุพันธ์ 

คณ478 หัวข้อพิเศษทางสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 2(2-1-3) 
MA478 Special Topic in Ordinary Differential Equations 
        หัวข้อเรื่องท่ีน่าสนใจทางสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 

คณ479 หัวข้อพิเศษทางสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 2(2-1-3) 
MA479 Special Topic in Partial Differential Equations 
        หัวข้อเรื่องท่ีน่าสนใจทางสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 
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2.3.2.8 ชุดวิชา ประกันและการเงิน 1 
      คณิตศาสตร์ประกันชีวิต คณิตศาสตร์การเงิน การประยุกต์ใช้ความรู้ทาง

ประกันชีวิต  และการวิเคราะห์การเงินในชีวิตประจ าวัน 

สถ362 คณิตศาสตร์ประกันชีวิตเบื้องต้น  3(3-0-6) 
ST362 Introduction to Mathematics of Life Insurance 
         ความหมายของการประกันชีวิต ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตารางมรณะ ค่ารายงวดตามการทรงชีพ ค่า
รายปี เบี้ยประกันชีวิต เงินส ารอง 

สถ363 คณิตศาสตร์การเงิน  3(3-0-6) 
ST363 Financial Mathematics 
         ดอกเบี้ยทบต้น ค่ารายปี การประเมินมูลค่าด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด การช าระหนี้ในแบบต่าง ๆ 
หุ้นและพันธบัตร การใช้คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และตัดสินใจด้านการเงิน 

2.4 วิชาเลือก ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาในชุดวิชา
ของกลุ่มวิชาโทกลุ่มใดก็ได้ หรือเลือกจากรายวิชาในชุดวิชาต่อไปนี้ และสามารถเลือกเรียนเป็นชุดหรือคละ
ชุดได้       

2.4.1 ชุดวิชา เทคโนโลยีเพื่อการประยุกต์  
หลักการการโปรแกรมเชิงวัตถุ และ พ้ืนฐานการท างานของเว็บ การประยุกต์ใช้

หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน      

คพ112  การโปรแกรมเชิงวัตถุ   3(2-2-5) 
CP112 Object-Oriented Programming  
       หลักการของการโปรแกรมเชิงวัตถุ การออกแบบ การทดสอบ เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
คุณลักษณะของภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ การจัดการแพ็กเกจ การแก้ไขข้อผิดพลาด การจัดการข้อยกเว้น การ
ติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก การเชื่อมต่อฐานข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมและการประยุกต์ 

คพ151 การโปรแกรมบนเว็บ      3(2-2-5) 
CP151 Web Programming 

        หลักการของเวิร์ลไวด์เว็บ   เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน   การโปรแกรมฝั่งไคลเอนต์ 
การโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์  การออกแบบและการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน 
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2.4.2 ชุดวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
                                   หลักการการโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื ้นฐานและหลักการด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ หลักคิดเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การประยุกต์ใช้วิธีคิดและวิธีการของการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิธีคิดเชิงกระบวนการในงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
คพ121  วิทยาการคอมพิวเตอร์และการโปรแกรมเบื้องต้น 3(2-2-5) 
CP121 Introduction to Computer Science and Programming  

         ความรู้พื้นฐานที่ส าคัญเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักคิดเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ วิธี
คิดและวิธีการของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิธีคิดเชิงกระบวนการในงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
คพ181 วิยุตคณิต  3(3-0-6) 
CP181 Discrete Mathematics  

         เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ วงจรตรรกะ การนับ กราฟ  ต้นไม้ 
ตัวแบบจ าลองเครื่องค านวณ 
 

2.4.3 ชุดวิชา เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 
                                   การโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐาน เครือข่ายไร้สาย
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา ภาษาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาและการประยุกต์ใช้ในงานด้านธุรกิจ 
 
คพ213 การโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา 3(2-2-5) 
CP213 Mobile Programming  

         ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐาน เครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา ภาษาโปรแกรม
บนอุปกรณ์พกพาและการประยุกต์ใช้ในงานด้านธุรกิจ 
 
คพ252 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
CP252 Software Engineering  

         ซอฟต์แวร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์  การวางแผนโครงงานซอฟต์แวร์  กระบวนการวิเคราะห์ความ
ต้องการการออกแบบซอฟต์แวร์พื้นฐาน การพัฒนาและการใช้งาน การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์  เทคนิค
และกลยุทธ์ในการตรวจสอบซอฟต์แวร์  การบ ารุงรักษาและการบริหารซอฟต์แวร์ 
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2.4.4 ชุดวิชา โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 1 
                                   หลักการของอัลกอริทึมเบื้องต้นที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ไขปัญหา  พื้นฐาน
ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และพ้ืนฐานของหลักการของภาษาโปรแกรมและโปรเซสเซอร์ การประยุกต์
ององค์ความรู้ในการออกแบบระบบเครือข่ายและใช้งานอัลกอริทึมในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
 
คพ231  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
CP231 Data Communication and Computer Network  

         ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐาน เครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา ภาษาโปรแกรม
บนอุปกรณ์พกพาและการประยุกต์ใช้ในงานด้านธุรกิจ 
 
คพ241 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม 3(2-2-5) 
CP241 Data Structures and Algorithm  

         ซอฟต์แวร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์  การวางแผนโครงงานซอฟต์แวร์  กระบวนการวิเคราะห์ความ
ต้องการการออกแบบซอฟต์แวร์พื้นฐาน การพัฒนาและการใช้งาน การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์  เทคนิค
และกลยุทธ์ในการตรวจสอบซอฟต์แวร์  การบ ารุงรักษาและการบริหารซอฟต์แวร์ 
 

2.4.5 ชุดวิชา โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 2  
                                   หลักการระบบปฏิบัติการและระบบการจัดการฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้
โปรแกรมระบบและค าสั่งในการจัดระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล 
 
คพ222 ระบบปฏิบัติการ  3(2-2-5) 
CP222 Operating System  

        วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ หลักการพื ้นฐาน โปรเซสและการจัดการโปรเซส การจัดการ
หน่วยความจ า การจัดการอุปกรณ์ การจัดการแฟ้ม ความปลอดภัยของระบบ 

 
คพ242 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
CP242 Database System  

        คณิตศาสตร์ที่เกี ่ยวข้อง การสร้างแบบจ าลองและออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การท าให้เป็น
บรรทัดฐาน ภาษาเอสคิวแอล การจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูลและการท าดัชนี กระบวนการสอบถามข้อมูล การ
รักษาความปลอดภัยฐานข้อมูล ความคงสภาพของข้อมูล รายการการเปลี่ยนแปลง การควบคุมภาวะความ
พร้อมและการฟื้นสภาพ 
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2.4.6 ชุดวิชา สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 
                                   หลักการท างานพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ วงจรการพัฒนาระบบ ขั้นตอน
วิธีการพัฒนาระบบชนิดต่างๆ การวางแผนงานเพ่ือการพัฒนาระบบ 
 
คพ323 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์   3(3-0-6) 
CP323 Computer Architecture  

        โครงสร้างพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ การก าหนดเลขที่อยู่ในหน่วยความจ า ชุดค าสั่งเครี่อง โปรแกรม
ย่อย การด าเนินการบนหน่วยควบคุม ไมโครโปรแกรมคอนโทรล ดิจิตอลลอจิก การสร้างหน่วยควบคุมจาก
วงจรตรรกะ ระบบตัวเลข การสร้างหน่วยค านวณและตรรกะจากวงจรตรรกะ หน่วยความจ า การสร้าง
หนว่ยความจ าจากวงจรตรรกะ ระบบพ้ืนฐานการน าข้อมูลเข้าและออก 
 
คพ353 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ   3(3-0-6) 
CP353 System Analysis and Design  

        หลักการและปัญหาในการพัฒนาระบบสารสนเทศ วงจรการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ความต้องการ
ของระบบและการสร้างแบบจ าลองความต้องการ การปรับปรุงแบบจ าลองความต้องการ การติดต่อระหว่าง
วัตถุ ปฏิบัติการของวัตถุและการควบคุม การออกแบบระบบการออกแบบคลาส การออกแบบจ าลอง
พฤติกรรมของระบบ เครื่องมือเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ ภาษายูเอ็มแอล กรณีศึกษา 
 

2.4.7 ชุดวิชา ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
                                   หลักการท างานของระบบอินเตอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง การประยุกต์ใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา การออกแบบระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
 
คพ435   อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งเบื้องต้น 3(3-0-6) 
CP435 Introduction to Internet of Things  

        พื้นฐานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น คอนโทรลเลอร์บอร์ด เซ็นเชอร์ แอกชูเอเตอร์ พื้นฐานการเขียนโปรแกรมควบคุม
คอนโทรลเลอร์บอร์ด การติดต่อสื่อสารในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง 
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คพ436   เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาคปฏิบัติ 3(2-2-5) 
CP436 Practical Computer Network   

        การน าทฤษฎีการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปปฏิบัติกับอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย โปรโตคอล
การหาเส้นทางแบบสถิตและพลวัต การควบคุมการเข้าถึง การสร้างเครือข่ายด้วยอุปกรณ์แลนสวิทชิ่ง การ
สร้างเครือข่ายแลนเสมือน โปรโตคอลชั้นทรานสปอร์ต โปรโตคอลสนับสนุนการแปลงหมายเลขไอพี   
 

2.4.8 ชุดวิชา ระบบอัจฉริยะ  
                                   พื้นฐานการท างานของระบบอัจฉริยะประเภท การออกแบบและประยุกตร์ใช้
งานระบบอัจฉริยะได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงาน 
 
คพ462 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 3(3-0-6) 
CP462 Introduction to Data Science  

         วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น การสร้างแบบจ าลองทางสถิติ การเรียนรู้ของเครื่องจักร การวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ การสร้างมโนภาพของข้อมูล ภาษาโปรแกรมและเครื่องมือ กรณีศึกษาและหัวข้อการประยุกต์ใช้
งานจริง 
 
คพ466 เทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์ 3(3-0-6) 
CP466 Biometric Tecnology  

         ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไบโอเมตริกซ์ การแบ่งประเภทของข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ระบบไบโอเมตริกซ์
เพื่อการยืนยันตัวตนและการระบุตัวบุคคล วิธีและเทคนิคการประมวลข้อมูลเพื่อการรู้จ าข้อมูลไบโอเมตริกซ์
ชนิดต่าง ๆ การรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลไบโอเมตริกซ์ การปลอมแปลงข้อมูลไบโอเมตริกซ์และ
วิธีการป้องกัน การถดถอยของประสิทธิภาพการรู้จ าของระบบไบโอเมตริกซ์ 
 

2.4.9 ชุดวิชา การจัดการระบบสารสนเทศ  
                                   วิทยาการเข้ารหัส การท าบล็อคเชนและการประยุกต์ใช้ การใช้เทคโนโลยีทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์กับโจทย์ภาคธุรกิจ  
 
คพ437    บล็อกเชน  3(3-0-6) 
CP437    Blockchain  

         พื้นฐานวิทยาการเข้ารหัสลับ ความหมาย หลักการท างาน ผลกระทบ การท างานแบบกระจายศูนย์ 
การสร้างบล็อกเชน สัญญาสมาร์ต การประยุกต์ใช้ของเทคโนโลยีบล็อกเชน สกุลเงินดิจิทัล เทคโนโลยีใหม่ที่
ได้รับการสนับสนุนจากเทคโนโลยีบล็อกเชน 
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คพ491 วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 
CP491   Applied Computer Science  

         ศึกษาหัวข้อและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์กับโจทย์ในภาคธุรกิจ ธนาคาร 
อุตสาหกรรมและอ่ืน ๆ ที่เกิดข้ึนในปัจจุบันที่น่าสนใจ กรณีศึกษา การค้นคว้า การอภิปราย 
 

2.4.10 ชุดวิชา สถิติและโครงสร้างข้อมูล 
                                     สถิติไม่อิงพารามิเตอร์และการประยุกต์ใช้โปรแกรมทางสถิติ  โครงสร้าง
ข้อมูลและอัลกอริธึม 
 
คพ241 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม 3(2-2-5) 
CP241 Data Structures and Algorithm  
         โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมในการแก้ปัญหา การแทนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้
โครงสร้างข้อมูล การเรียงล าดับข้อมูลและการค้นข้อมูล การวิเคราะห์ความซับซ้อนของอัลกอริทึม การ
ออกแบบอัลกอริทึม 
 
สถ213   สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ 3(2-2-5) 
ST213   Nonparametric Statistics  
         แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การทดสอบกรณีประชากร 1 กลุ่ม การทดสอบกรณี
ประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระกัน การทดสอบกรณีประชากร 2 กลุ่มที่สัมพันธ์กัน การทดสอบกรณีประชากร
มากกว่า 2 กลุ่มที่เป็นอิสระกัน การทดสอบกรณีประชากรมากกว่า 2 กลุ่มที่สัมพันธ์กัน การทดสอบภาวะ
สารูปดี การใชโปรแกรมทางสถิติ 
 

2.4.11 ชุดวิชา วิทยาการข้อมูล   
                                     การออกแบบและจัดการระบบฐานข้อมูล วิทยาศาสตร์ข้อมูล การวิเคราะห์
ระบบฐานข้อมูลและแบบจ าลองเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
คพ242 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
CP242 Database System  
       คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การสร้างแบบจ าลองและออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การท าให้เป็นบรรทัด
ฐาน ภาษาเอสคิวแอล การจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูลและการท าดัชนี กระบวนการสอบถามข้อมูล การรักษา
ความปลอดภัยฐานข้อมูล ความคงสภาพของข้อมูล รายการการเปลี่ยนแปลง การควบคุมภาวะความพร้อม
และการฟื้นสภาพ 
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สถ271 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 3(2-2-5) 
ST271 Introduction to Data Science  
       ภาพรวมและแนวคิดหลักของวิทยาศาสตร์ข้อมูล หลักการเบื้องต้นของการจัดการ วิทยาศาสตร์ข้อมูล 
การจัดการระบบฐานข้อมูล การท าเหมืองข้อมูล การสร้างแบบจ าลองเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล แนวคิดของ
ปัญญาประดิษฐ์ และหลักการสื่อสารด้วยข้อมูล 
 

2.4.12 ชุดวิชา การเลือกตัวอย่างและการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล   
                                     การเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น การเลือกตัวอย่างแบบใช้ความ
น่าจะเป็น การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
สถ321   เทคนิคการเลือกตัวอย่าง 3(3-0-6) 
ST321   Sampling Techniques  
       การส ารวจตัวอย่าง การก าหนดขนาดตัวอย่าง ความคลาดเคลื ่อนที ่เกิดจากการเลือกตัวอย่าง 
ความคลาดเคลื่อนที่ไม่เกิดจากการเลือกตัวอย่าง การเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น การเลือก
ตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น ทฤษฎีและเทคนิคการเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย การเลือกตัวอย่างแบบแบ่ง
ชั้นภูมิ การเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ การเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม การเลือกตัวอย่างแบบอ่ืน 
 
สถ341 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 3(2-2-5) 
ST341 Data Analysis by Statistical Packages  
       การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล พัฒนาทักษะในการเลือกวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยค านึงถึงข้อจ ากัดและข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ ลักษณะข้อมูล รวมทั้งปัญหาที่ต้องการ
ค าตอบ ฝึกท าและสรุปจากข้อมูล และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

2.4.13 ชุดวิชา สถิติทางธุรกิจและอุตสาหกรรม   
                                     ทฤษฎีการตัดสินใจ ฟังก์ชั ่นความสูญเสีย การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 
แผนภูมิควบคุมคุณภาพ แผนการเลือกตัวอย่าง ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตัดสินใจและวิธีการควบคุมคุณภาพ
เชิงสถิติ 
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สถ322     ทฤษฎีการตัดสินใจ 3(2-2-5) 
ST322 Decision Theory  
       การตัดสินใจแบบเบส์ หลักของการตัดสินใจ ฟังก์ชันการตัดสินใจ ฟังก์ชันความเสี่ยง ฟังก์ชันการ
สูญเสีย กฎการตัดสินใจที่เหมาะที่สุด ทฤษฎีบทระนาบมิติเกิน การใช้ทฤษฎีการตัดสินใจในการอนุมานเชิง
สถิติ 
 
สถ335    การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ  3(2-2-5) 
ST335 Statistical Quality Control  
       แผนภูมิควบคุมคุณภาพส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณ แผนภูมิควบคุมคุณภาพส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ 
แผนการเลือกตัวอย่างเพ่ือการยอมรับส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณ แผนการเลือกตัวอย่างเพ่ือการยอมรับส าหรับ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ การใช้โปรแกรมทางสถิติ 
 

2.4.14 ชุดวิชา การโปรแกรมประยุกต์   
                                     โครงสร้างข้อมูล การน าเข้าข้อมูล การประยุกต์การใช้แพ็กเกจ การเขียน
ฟังก์ชันในโปรแกรม R  การเขียนและใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 
 
สถ342 วิธีการโปรแกรมเชิงสถิติด้วย R 3(2-2-5) 
ST342 Statistical Programming Methods with R  
       แนะน าโปรแกรม R และ RStudio โครงสร้างข้อมูล เงื่อนไขและลูป การสร้างกราฟของข้อมูล การอ่าน
และการเขียนไฟล์ข้อมูล การเขียนฟังก์ชัน ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้นด้วย R ฟังก์ชันของตัวแบบเชิง
สถิติ การติดตั้งแพ็กเกจและแพ็กเกจที่ส าคัญ 
 
สถ364 การโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ  3(2-2-5) 
ST364 Business Application Programming  
        ศึกษาการเขียนโปรแกรมและการใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ ตารางท าการ การน าเข้าข้อมูล การ
จัดการข้อมูล  ฟังก์ชัน แมโคร การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 
 

2.4.15 ชุดวิชา การวิจัยด าเนินงาน   
                                     โครงสร้างและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ก าหนดการเชิงเส้น ปัญหาการขนส่ง  
การวิเคราะห์ข่ายงาน ทฤษฎีเกม โซ่มาร์คอฟ กระบวนการมาร์คอฟ ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีสินค้าคงคลัง   
การประยุกต์ใช้เทคนิคของการวิจัยด าเนินงานกับข้อมูลจริงในศาสตร์ต่าง ๆ 
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สถ351     การวิจัยด าเนินงาน 1 3(2-2-5) 
ST351 Operations Research I 
       โครงสร้างและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ก าหนดการเชิงเส้น การแก้ปัญหาก าหนดการเชิงเส้นด้วยวิธี
กราฟและวิธีซิมเพล็กซ์ ปัญหาคู่กัน การวิเคราะห์ความไว ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการจัดสรรงาน  การ
วิเคราะห์ข่ายงาน ทฤษฎีเกม   

สถ352     การวิจัยด าเนินงาน 2 3(2-2-5) 
ST352 Operations Research II 
        โซ่มาร์คอฟ กระบวนการมาร์คอฟ ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีสินค้าคงคลัง การจ าลอง 

2.4.16 ชุดวิชา ประกันและการเงิน 2 
  หลักการประกันภัย การลงทุน ความเสี่ยงจากการลงทุน การวิเคราะห์ความ

เสียง  การประยุกต์ใช้ความรู้ทางการประกันภัย การลงทุน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงในชีวิตประจ าวัน 

สถ361 หลักการประกันภัย   3(3-0-6) 
ST361 Principles of Insurance  
        ความหมายของการประกันภัย หลักการพื ้นฐานของการประกันภัย ประเภทของการประกันภัย 
กรมธรรม์ประกันภัย การประกันชีว ิต และการประกันวินาศภัย การประกันภัยต่อ กฎหมายและ
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย 

สถ462 สถิติวิเคราะห์ด้านการเงินและการลงทุน  3(3-0-6) 
ST462 Statistical Analysis for Finance and Investment 
        แนวคิดเรื่องการลงทุนและความเสี่ยงจากการลงทุน  มูลค่าความเสี่ยง  ความเสี่ยงและมูลค่าความ
เสี่ยงส าหรับการลงทุนในตราสารหนี้ ความเสี่ยงและมูลค่าความเสี่ยงส าหรับการลงทุนในตราสารทุน การ
ประเมินผลตอบแทนของการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ วิชานี้เน้นการน าสถิติมาประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์
ด้านการเงิน และการลงทุนในหลักทรัพย์ตลอดจนการบริหารความเสี ่ยงทั้งในด้านทฤษฎี และ การใช้
โปรแกรมประยุกต์ในลักษณะของแบบจ าลอง 

2.4.17 ชุดวิชา การเรียนรู้ของเครื่อง 
หลักการพื้นฐาน เทคนิคและขั้นตอนของการเรียนรู้ของเครื่องจักร การเรียนรู้

แบบมีผู้สอน การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การพัฒนาโมเดลส าหรับวิทยาการข้อมูล และระบบการเรียนรู้ของ
เรื่องโดยใช้โปรแกรมไพธอน 
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สถ371 การโปรแกรมภาษาไพธอนส าหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล  3(2-2-5) 
ST371 Python Programming for Data Scientist  
       แนะน าพื้นฐานของการใช้โปรแกรมภาษาไพธอน การติดตั้งและการใช้แพ็กเกจส าเร็จรูปส าหรับงาน
ทางด้านวิทยาการข้อมูล การเขียนฟังก์ชันเฉพาะเพ่ือพัฒนาโมเดลทางวิทยาการข้อมูล 
 
สถ372 การเรียนรู้ของเครื่อง    3(2-2-5) 
ST372 Machine Learning    
        หลักการพื้นฐาน เทคนิคและขั้นตอนของการเรียนรู้ของเครื่องจักร การเรียนรู้แบบมีผู้สอน การเรียนรู้
แบบไม่มีผู้สอน การจ าแนก การวิเคราะห์การจ าแนกกลุ่มเชิงเส้น การแบ่งกลุ่ม การจ าแนกกลุ่มและต้นไม้
ตัดสินใจ โครงข่ายประสาท การตรวจสอบไขว้ การประเมินผลประสิทธิภาพของแบบจ าลอง และการ
ประยุกต์การเรียนรู้ของเครื่อง 
 

2.4.18 ชุดวิชา การหาค่าเหมาะที่สุด   
         การหาค่าเหมาะที่สุดของปัญหาก าหนดการเชิงเส้น และปัญหาก าหนดการที่
ไม่เป็นเชิงเส้นทั้งแบบมีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไข ตัวแบบการจ าลอง การประยุกต์ใช้เทคนิคของการหาค่า
เหมาะที่สุดกับข้อมูลจริงในศาสตร์ต่าง ๆ 
 
สถ452   วิธีการหาค่าเหมาะที่สุด  3(2-2-5) 
ST452   Methods of Optimization   
        ศึกษาวิธีและเทคนิคทางคณิตศาสตร์ในการหาค่าเหมาะที่สุดของปัญหาก าหนดการเชิงเส้น และ
ปัญหาก าหนดการที่ไม่ใช่เชิงเส้นทั้งแบบมีเงื่อนไข และไม่มีเงื่อนไข วิธีซิมเพล็กซ์ ตัวคูณลากรองจ์และฟังก์ชัน
ลากรองจ์ วิธีพีแนลทีและวิธีแบร์ริเออร์ วิธีนิวตัน วิธีคอนจูเกท-เกรเดียนท์ การหาค่าเหมาะที่สุดของปัญหา
ก าหนดการจ านวนเต็ม   
 
สถ453 การจ าลอง 3(2-2-5) 
ST453 Simulation  
        หลักการการจ าลอง ตัวแบบการจ าลองของตัวอย่าง สถิติส าหรับการจ าลอง ตัวแบบการจ าลองแบบไม่
ต่อเนื่อง ระบบแถวคอย ระบบสินค้าคงคลัง ตัวแบบการถดถอย ตัวแบบเชิงเส้น ปัญหาระบบการควบคุม
คุณภาพ การสร้างตัวเลขคล้ายสุ่ม การสร้างตัวแปรสุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลน าเข้า การลดความแปรปรวน 
การวิเคราะห์ความถูกต้องของตัวแบบ 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ รายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) ปีทีจ่บ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 ผศ.ดร.พิศุทธวรรณ 
ศรีภิรมย ์สิรินิลกลุ 

วท.บ. (คณิตศาสตร์), 2540 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต)์, 2545 
Ph.D. (Mathematical Sciences), 2551 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุร ี
University of Durham, UK 

xxxxxxxxxxxxx 

2 ผศ.ดร.นิสรา 
สิรสุนทร 

วท.บ. (คณิตศาสตร์), 2549 
วท.ม. (คณิตศาสตร)์, 2551 
วท.ด. (คณิตศาสตร์), 2554 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

3 อ.ดร.ธันวา 
ธีระกาญจน ์

Sc.B. (Mathematics), 2555 
Sc.M. (Applied Mathematics), 2555 
Ph.D. (Mathematics), 2561 

Brown University, USA 
Brown University, USA 
University of California, Berkeley, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

4 อ.ดร.วิศรตุ โพธิ์อ้น วท.บ.(คณิตศาสตร์), 2550 
วท.ม.(คณิตศาสตร์), 2553 
Ph.D. (Mathematics), 2560 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
University of Illinois 
at Urbana-Champaign, USA. 

xxxxxxxxxxxxx 

5 อ.ดร.อุทุมพร มาโต วท.บ. (คณิตศาสตร์), 2550 
วท.ม. (คณิตศาสตร)์, 2553 
วท.ด. (คณิตศาสตร์), 2557 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับ รายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) ปีทีจ่บ 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตัว

ประชาชน 
1 ผศ.ดร.พิศุทธวรรณ 

ศรีภิรมย ์สิรินิลกลุ 
วท.บ. (คณิตศาสตร์), 2540 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต)์, 2545 
Ph.D. (Mathematical Sciences), 2551 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุร ี
University of Durham, UK 

xxxxxxxxxxxxx 

2 ผศ.ดร.นิสรา 
สิรสุนทร 

วท.บ. (คณิตศาสตร์), 2549 
วท.ม. (คณิตศาสตร)์, 2551 
วท.ด. (คณิตศาสตร์), 2554 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

3 อ.ดร.ธันวา 
ธีระกาญจน ์

Sc.B. (Mathematics), 2555 
Sc.M. (Applied Mathematics), 2555 
Ph.D. (Mathematics), 2561 

Brown University, USA 
Brown University, USA 
University of California, Berkeley, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

26 ต.ค. 2565
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ล าดับ รายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) ปีทีจ่บ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตัว
ประชาชน 

4 อ.ดร.วิศรตุ โพธิ์อ้น วท.บ.(คณิตศาสตร์), 2550 
วท.ม.(คณิตศาสตร์), 2553 
Ph.D. (Mathematics), 2560 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
University of Illinois 
at Urbana-Champaign, USA. 

xxxxxxxxxxxxx 

5 อ.ดร.อุทุมพร มาโต วท.บ. (คณิตศาสตร์), 2550 
วท.ม. (คณิตศาสตร)์, 2553 
วท.ด. (คณิตศาสตร์), 2557 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม

4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
           มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และองค์กร 
4.1.2 ด้านความรู้ 
           สามารถปฏิบัติงาน และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โดยน าความรู้ในชั้นเรียนมาประยุกต์ 

4.2 ช่วงเวลา 
 การฝึกงาน: ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน 

      สหกิจศึกษา: ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

การฝึกงาน: ไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมงในชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนฤดูร้อน และก าหนดให้ลงทะเบียนวิชา
ฝึกงานในชั้นปีที่  4 ภาคเรียนที่ 1  

สหกิจศึกษา: ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ
     น าความรู ้ทางคณิตศาสตร์และประสบการณ์จากสัมมนาคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช ้โดยผ่าน

กระบวนการท าโครงงานคณิตศาสตร์ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 5.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
มีจรรยาบรรณในวิชาการ โดยไม่แอบอ้างผลงานของบุคคลอื่นมาเป็นของตนเอง 
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         5.2.2 ด้านความรู้ 
  ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบและสามารถน าความรู้มาวิเคราะห์และ

สังเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เฉพาะทางได้ 
5.3 ช่วงเวลา 
      นิสิตฝึกงานท าโครงงานหรืองานวิจัยในชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2  
      นิสิตสหกิจศึกษาท าโครงงานหรืองานวิจัยในชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 
5.4 จ านวนหน่วยกิต  
      นิสิตฝึกงาน  จ านวน 5 หน่วยกิต  

           นิสิตสหกิจศึกษา จ านวน  2 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 

นิสิตต้องจัดท าโครงการเป็นโครงการเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 3 คน และต้องมีอาจารย์ที่
ปรึกษา 1 คนต่อโครงงาน โดยนิสิตต้องด าเนินการดังนี้ 
           5.5.1 เสนอชื ่ออาจารย์ที่ปรึกษาตามแบบฟอร์มต่อผู ้ประสานงานก่อนเปิดภาคการศึกษา ทั ้งนี ้ 
อาจารย์ที ่ปรึกษาต้องเป็นอาจารย์คณิตศาสตร์ หรืออาจารย์ที ่ปรึกษาที ่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าภาควิชา
คณิตศาสตร์ต้องมีอาจารย์ประจ าภาควิชาคณิตศาสตร์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมด้วย 
           5.5.2 การสอบโครงงาน ให้นิสิตส่งรายงานโครงงานและน าเสนอในรูปแบบที่ก าหนดโดยกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลจากกระบวนการท างานของนิสิตและการน าเสนอโครงงาน 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต

คุณลักษณะพิเศษของนิสิต / สมรรถนะของ
หลักสูตร 

กลยุทธ์การสอนและกิจกรรม 

1. มีทักษะสื่อสาร - มีการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่นิสิต
ต้องสื่อสารกับเพ่ือนและอาจารย์

- มีการน าเสนอโครงงานคณิตศาสตร์และสัมมนา
- ฝึกการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการน าเสนอข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจง่าย มีการมอบหมาย
งานเป็นกลุ่ม เน้นการท างานร่วมกันระหว่างนิสิต

2. มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะรับใช้สังคม - มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียน
การสอนและการท าโครงงานคณิตศาสตร์

3. มีสมรรถนะของหลักสูตร ได้แก่
ความสามารถคิดอย่างเป็นระบบตามหลักการทาง
คณิตศาสตร์และประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ
และสามารถน าเสนอได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

- มีการเรียนการสอนที่ให้นิสิตท าโครงงาน
คณิตศาสตร์

- มีการน าเสนอโครงงานคณิตศาสตร์และสัมมนา

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ผลการเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.1 แสดงออกถึงความ
ซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา 
เคารพสิทธิและความคิดเหน็
ของผู้อื่น 

- ฝึกปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้าง
ความ ซื่อสัตย ์มีวินัย และตรงตอ่
เวลา เคารพสิทธิและความคิดเห็น
ของผู้อื่น

- สอดแทรกจรรยาบรรณทางวชิาการ
และ วฒันธรรมองค์กร เพื่อให้นิสิตมี
ค่านิยมพ้ืนฐานที่ถูกต้อง

- ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

สังเกตพฤติกรรม 
- ความซื่อสัตย์ จากการสอบ การท า
รายงาน การอ้างอิงแหล่งข้อมูลตาม
หลักและจรรยาบรรณทางวชิาการ

- การปฏิบัติตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย และข้อตกลงในชัน้
เรียน

- การเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรง
เวลา (มีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
Rubrics ในการประเมิน)
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ผลการเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.2 แสดงออกถึงการมีจิต
สาธารณะ เสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม ตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวชิาชีพ 

- สร้างแรงบันดาลใจจากกรณีศึกษา
บุคคล ตัวอย่างที่มีความเสียสละและ
มีจิตสาธารณะซึ่งได้รับการยอมรับใน
สังคม 

- ฝึกปฏิบัติโครงการ/กิจกรรมทีม่ีส่วน
ร่วม รบัผิดชอบ และเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม 

- ประเมินจากการแสดงความคดิเห็น
และ สะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับจาก
ประสบการณ์ในการเรยีนรู ้

- ประเมินจากโครงการ/กิจกรรม และ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ
ท างานกลุ่ม 

1.3 ตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
หรือสากล 

- จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้กี่ยวกบัประวัติ 
ความเป็นมาของศิลปะ ประเพณ ี
วัฒนธรรม เพ่ือให้ซึมซับและเกดิ
ความภาคภูมิใจในความดีงามของ
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- สอดแทรกแนวคิดด้านวฒันธรรมและ
ประเพณีท่ีดีงามทั้งของไทยและ
นานาชาต ิ

- ประเมินจากการแสดงความคดิเห็น
และ สะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับจาก
ประสบการณ์ในการเรยีนรู ้

- สังเกตจากการประพฤติตนอยูใ่น
วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยและ
นานาชาต ิเช่น การแต่งกาย การ
เข้าคิว มารยาททางสงัคม ฯลฯ 

- ประเมินจากโครงการ/กิจกรรม 
 

2. ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

2.1 บูรณาการความรู้ที่เรียน
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ 
การท างาน และการด าเนิน
ชีวิตในสงัคมพหุวัฒนธรรม 

- อธิบายแนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนา
ตนเอง ทั้งด้านพฤติกรรม จิตใจ 
ปัญญา การปรับตัว และการด าเนิน
ชีวิตอย่างชาญฉลาดในสงัคม และ
สิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง 

- จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
- จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้เข้าใจ 
และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น และ
สังคม พร้อมตั้งเป้าหมายในการพัฒนา
ตนเอง สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

- ประเมินจากการแสดงความคดิเห็น
และสะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับจาก
ประสบการณ์ในการเรยีนรู ้

- ประเมินจากคุณภาพของโครงการ/
กิจกรรม 

- ประเมินจากการสอบข้อเขียน (มีการ
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน Rubrics ใน
การประเมิน) 
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ผลการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

2.2 มีความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ที่จะน ามา
อธิบายหลักการและทฤษฎี
ในศาสตร์เฉพาะ 

- จัดกิจกรรมและด าเนินการเรียน
การสอนในหลายรูปแบบ เช่น แบบ
Active Learning เน้นการปฏิบัติที่
สอดคล้องกับทฤษฎี การสัมมนา
การท าแบบฝึกหัด การเรียนรู้จาก
กรณีปัญหา

- ประเมินจากการแสดงความ
คิดเห็นและสะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับ
จากประสบการณ์ในการเรียนรู้

- ประเมินจากคุณภาพของ
โครงการ/กิจกรรมที่ท าในชั้นเรียน

- ประเมินจากการสอบข้อเขียน (มี
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
Rubrics ในการประเมิน)

2.3 สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
พัฒนาความรู้ใหม่ 
โดยเฉพาะด้านคณิตศาสตร์ 

- จัดกิจกรรมและด าเนินการเรียนการ
สอนในหลายรูปแบบ เช่น แบบ
Active Learning
- จัดการเรียนการสอนสัมมนาที่เน้น

การน าเสนอความรู้ใหม่

- ประเมินจากการน าเสนองานวิจัย
ที่เป็นปัจจุบันในรายวิชา

- ประเมินจากการแสดงความ
คิดเห็นและสะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับ
จากประสบการณ์ในการเรียนรู้

2.4 มีความรู้ในหลักการ
และทฤษฎีทางคอมพิวเตอร์ 
สามารถเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์  
โปรแกรมทางสถิติ และ/
หรือ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ 

- จัดกิจกรรมและด าเนินการเรียน
การสอนในหลายรูปแบบ เช่น แบบ
Active Learning เน้นการปฏิบัติที่
สอดคล้องกับทฤษฎี การท า
แบบฝึกหัด การเรียนรู้จากการท า
โครงงาน

- ประเมินจากการแสดงความ
คิดเห็นและสะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับ
จากประสบการณ์ในการเรียนรู้

- ประเมินจากคุณภาพของ
โครงการ/กิจกรรมที่ท าในชั้นเรียน

- ประเมินจากการสอบข้อเขียนและ
ปฏิบัติ (มีการก าหนดเกณฑ์
มาตรฐาน Rubrics ในการ
ประเมิน)

3. ด้านทักษะทางปัญญา

ผลการเรียนรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3.1 ประยุกต์ความรู้ใหเ้กิด 
ประโยชน ์

- มอบหมายกิจกรรมให้นิสิตฝึก
ประยุกต์ ความรู้ให้เกิดประโยชน์

- ประเมินจากการแสดงความ
คิดเห็นและ สะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับ
จากประสบการณ์ในการเรียนรู้
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ผลการเรียนรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

- ประเมินจากคุณภาพของ
โครงการ/กิจกรรม 

- ประเมินจากการสอบข้อเขียน (มี
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 
Rubrics ในการประเมิน) 

3.2 มีความใฝ่รู้ คิดวิเคราะห์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง 
ๆ ที่หลากหลายได้อย่าง
ถูกต้องอย่างเป็นระบบ และ
แก้ไขปัญหาได้ และมีเหตุมี
ผล ตามหลักการวิชาการทาง
คณิตศาสตร์ โดยค านึงถึง
ผลกระทบที่เกี่ยวข้อง 

-  ใช้กรณีศึกษาให้นิสิตฝึกคิด
วิเคราะห์ วิพากษ์ และน าความรู้
มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ 

- น าเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และสะท้อนคิด 
  ในชั้นเรียน 

- ประเมินจากการแสดงความ
คิดเห็นและ สะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับ
จากประสบการณ์ในการเรียนรู้ 

- ประเมินจากคุณภาพของ
โครงการ/กิจกรรม 

- ประเมินจากการสอบข้อเขียน (มี
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 
Rubrics ในการประเมิน) 

3.3 ประเมิน วิพากษ์ 
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้
ความรู้เป็นฐาน 

- ใช้กรณีศึกษาให้นิสิตฝึกคิด
วิเคราะห์ วิพากษ์ และน าความรู้
มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ 

- น าเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และสะท้อนคิดในชั้นเรียน 

- ประเมินจากการแสดงความ
คิดเห็นและ สะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับ
จากประสบการณ์ในการเรียนรู้ 

- ประเมินจากคุณภาพของ
โครงการ/กิจกรรม 

- ประเมินจากการสอบข้อเขียน (มี
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 
Rubrics ในการประเมิน) 

3.4 มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์นวัตกรรม 

- ใช้กรณีศึกษาให้นิสิตฝึกคิด
วิเคราะห์ วิพากษ์ และน าความรู้
มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ 

- น าเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และสะท้อนคิด 
  ในชั้นเรียน 

- ประเมินจากการแสดงความ
คิดเห็นและ สะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับ
จากประสบการณ์ในการเรียนรู้ 

- ประเมินจากคุณภาพของ
โครงการ/กิจกรรม 

- ประเมินจากการสอบข้อเขียน (มี
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 
Rubrics ในการประเมิน) 
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ 
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

4.1 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนใน
ฐานะผู้น าและผู้ร่วมงานได้ 

- มอบหมายโครงการ/กิจกรรมกลุ่ม 
ให้นิสิต ฝึกท างานร่วมกับผู้อ่ืน ฝึก
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
สิ่งแวดล้อม และปรับตัวใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 

- ใช้กรณีศึกษาให้นิสิตเรียนรู้ และ
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
กระตุ้นให้คิดหาวิธีที่จะมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการแก้ปัญหาโดย
เริ่มต้นจากตัวนิสิตเอง 

- น าเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และสะท้อนคิดในชั้นเรียน 

- สังเกตจากพฤติกรรมการท า
กิจกรรมกลุ่ม เช่น ภาวะผู้น า/
ผู้ร่วมงาน ความรับผิดชอบ การ
แสดงจุดยืนของตนเอง การรับฟัง
ความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมกลุ่ม 
และค้นหาทางออกร่วมกันได้ 

- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น 
และสะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับจาก
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ 

- ประเมินจากการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ตามกาลเทศะ 

- ให้นิสิต/ผู้ที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล 

- ประเมินจากคุณภาพของโครงการ/
กิจกรรม 

- ประเมินจากการสอบข้อเขียน (มี
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 
Rubrics ในการประเมิน 

4.2 แสดงออกถึงการเป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพ รู้หน้าที่
ตนเอง เคารพผู้อื่น เพ่ือให้
สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม
ที่มีความหลากหลายทาง
ความคิดและวัฒนธรรมได้ 

- มอบหมายโครงการ/กิจกรรมกลุ่ม 
ให้นิสิตฝึกท างานร่วมกับผู้อ่ืน ฝึก
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
สิ่งแวดล้อม และปรับตัวใน
สถานการณ์ต่างๆ 

- ใช้กรณีศึกษาให้นิสิตเรียนรู้และ
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
กระตุ้นให้คิดหาวิธีที่จะมีส่วนร่วม

- สังเกตจากพฤติกรรมการท า
กิจกรรมกลุ่ม เช่น ภาวะผู้น า/
ผู้ร่วมงาน ความรับผิดชอบ การ
แสดงจุดยืนของตนเอง การรับฟัง
ความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมกลุ่ม 
และค้นหาทางออกร่วมกันได้ 

- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น
และ สะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับจาก
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ 
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ผลการเรียนรู้ 
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

รับผิดชอบในการแก้ปัญหาโดย
เริ่มต้นจากตัวนิสิตเอง 

- น าเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และสะท้อนคิดในชั้นเรียน 

- ประเมินจากการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ตามกาลเทศะ 

- ให้นิสิต/ผู้ที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล 

- ประเมินจากคุณภาพของโครงการ/
กิจกรรม 

- ประเมินจากการสอบข้อเขียน (มี
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 
Rubrics ในการประเมิน 

4.3 ปรับตัวให้เข้ากับสังคม
และ สถานการณ์ต่างๆ ที่
เปลี่ยนแปลงได้ 

- มอบหมายโครงการ/กิจกรรมกลุ่ม 
ให้นิสิตฝึกท างานร่วมกับผู้อ่ืน ฝึก
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
สิ่งแวดล้อม และปรับตัว 

  ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
- ใช้กรณีศึกษาให้นิสิตเรียนรู้และ

ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
กระตุ้นให้คิดหาวิธีที่จะมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการแก้ปัญหาโดย
เริ่มต้นจากตัวนิสิตเอง 

- น าเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และสะท้อนคิดในชั้นเรียน 

- สังเกตจากพฤติกรรมการท า
กิจกรรมกลุ่ม เช่น ภาวะผู้น า/
ผู้ร่วมงาน ความรับผิดชอบ การ
แสดงจุดยืนของตนเอง การรับฟัง
ความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมกลุ่ม
และค้นหาทางออกร่วมกันได้ 

- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น
และสะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับจาก
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ 

- ประเมินจากการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ตามกาลเทศะ 

- ให้นิสิต/ผู้ที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล 

- ประเมินจากคุณภาพของโครงการ/
กิจกรรม 

- ประเมินจากการสอบข้อเขียน (มี
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 
Rubrics ในการประเมิน 
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

5.1 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข 
เพ่ือน าไปใช้ในกระบวนการ
ตัดสินใจหรือวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหา และน าเสนอได้อย่าง
เหมาะสม 

- มอบหมายโครงการ/กิจกรรมให้นิสิต
ฝึกฝนการคิดวิเคราะห์ข้อมูลเชงิ
ตัวเลข 

- ฝึกใช้ข้อมูลทางสถิติประกอบการ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหา 

- ประเมินจากการแสดงความคดิเห็น
และสะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับจาก
ประสบการณ์ในการเรยีนรู ้

- ประเมินจากคุณภาพของโครงการ/
กิจกรรม 

- ประเมินจากการสอบข้อเขียน (มีการ
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน Rubrics ใน
การประเมิน) 

5.2 ใช้ภาษาในการสื่อสารได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการ
ค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและ
จ าเป็น 

- ฝึกการใช้ทักษะสื่อสารในการ
น าเสนอ ผลงาน ทั้งการฟัง การอ่าน 
การพูด และการเขียน ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

- ประเมินทักษะการฟังและการอ่าน
จากการ ตั้งค าถามและตอบค าถาม 

-ประเมินทักษะการพูด ทั้งการใช้
ภาษาถ้อยค า และภาษาท่าทาง โดย
พิจารณาจากการน าเสนอผลงานเป็น
ล าดับขั้นตอน พูดชัดเจน กระชบั 
ตรงประเดน็ เข้าใจง่าย มีบุคลิกภาพ
ที่เหมาะสม และรักษาเวลา 

- ประเมินทักษะการเขียนจากคณุภาพ
ของโครงการ/กิจกรรมที่มีการเขียน
เป็นล าดับ ขั้นตอน ชัดเจน ตรง
ประเด็น เข้าใจง่าย 

- ประเมินจากการสอบข้อเขียน (มีการ 
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน Rubrics ใน
การ ประเมิน) 

5.3 ใช้เทคโนโลยีในการสบืค้น 
เก็บรวบรวมข้อมูล น าเสนอได้
เหมาะสมกับสถานการณ ์

- สอดแทรกหลักการเลือกแหลง่ข้อมูล 
ที่น่าเชื่อถือ และวิธีการอ้างอิง
แหล่งข้อมูล อย่างถูกต้องตามหลัก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 

- ประเมินจากคุณภาพโครงการ/
กิจกรรม 

- ประเมินจากการเลือกใช้เทคโนโลยี
ในการ สืบค้นเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ผลการเรียนรู้ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

- ฝึกใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น เก็บ
รวบรวม ข้อมูล และน าเสนอจาก
แหล่งข้อมูลที่มี ความน่าเชื่อถือ 

- ฝึกเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศที่
เหมาะสม ประกอบการท าโครงการ/
กิจกรรม/การน า เสนอผลงาน 

น าเสนอได้เหมาะสม มีความ
น่าเชื่อถือ และอ้างอิงแหล่งข้อมูล
อย่างถูกต้องตามหลักและ
จรรยาบรรณทางวชิาการ (มีการ
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน Rubrics ใน
การประเมิน) 

 
3. สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1.1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพสิทธิและ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

1.2 แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ เสียสละเพ่ือส่วนรวม ตระหนัก
ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือสากล 
2. ด้านความรู้ 2.1 บูรณาการความรู้ที่เรียนเพ่ือใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ การ

ท างาน และการด าเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 
2.2 มีความรู้ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่จะน ามาอธิบาย

หลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ 
2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่ 

โดยเฉพาะด้านคณิตศาสตร์ 
2.4 มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางคอมพิวเตอร์ สามารถเขียน

โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์  โปรแกรมทางสถิติ และ/หรือ ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 3.1 ประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ 
3.2 มีความใฝ่รู้ คิดวิเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่

หลากหลายได้อย่างถูกต้องอย่างเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาได้ 
และมีเหตุมีผล ตามหลักการวิชาการทางคณิตศาสตร์ โดย
ค านึงถึงผลกระทบที่เก่ียวข้อง 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 

3.3 ประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้ความรู้เป็นฐาน 
3.4 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและผู้ร่วมงานได้ 
4.2 แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ รู้หน้าที่ตนเอง เคารพ

ผู้อื่น เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทาง
ความคิดและวัฒนธรรมได้ 

4.3 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงได้ 

5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เพื่อน าไปใช้ในกระบวนการตัดสินใจ
หรือวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

5.2 ใช้ภาษาในการสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการค้นคว้าได้
อย่างเหมาะสมและจ าเป็น 

5.3 ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล น าเสนอได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

 
 



80 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลัก          ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป                  

ชุดวิชา การเรียนรู้และการสื่อสารในศตวรรษที่ 21                 

มศว191 การเรียนรูสู้่โลกในศตวรรษที่ 21                 

มศว192 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                 

ชุดวิชา ศิลปะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ                 

มศว193 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

                

มศว194 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

                

ชุดวิชา มศว เพ่ือสังคม                 

มศว195 พลเมืองสร้างสรรคส์ังคม                 

มศว196 ศาสตร์และศลิป์แห่งการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน                 

ชุดวิชา การพัฒนาทักษะการท างานและการเป็นผู้ประกอบการ               

มศว197 การพูดและการน าเสนองานเพื่ออาชีพ                 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

มศว198 การเตรียมพร้อมสู่การท างานและและการเป็นผู้ประกอบการ                 

ชุดวิชา วิถีชีวิตที่ชาญฉลาด                 

มศว291 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ                 

มศว293 การปรับตัวในสังคมพลวตั                 

หมวดวิชาเฉพาะ                 

ชุดวิชา คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1                 

คม100 เคมีทั่วไป 1                 

คม190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1                 

ชว105 ชีววิทยาท่ัวไป                 

ชว195 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป                 

ชุดวิชา คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 2                 

คณ115 แคลคูลสั 1                 

ฟส100 ฟิสิกส์ทั่วไป                 

ฟส180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป                 

ชุดวิชา คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 3                 

คณ102 เทคโนโลยีส าหรับคณิตศาสตร์ 1                 



82 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

คณ116 แคลคูลสั 2                 

คณ119 เรขาคณติวิเคราะห ์                 

ฟส209 คณติศาสตรส์ าหรับคลื่นข้ันต้น                 

ชุดวิชา คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 1                  

คณ103 เทคโนโลยีส าหรับคณิตศาสตร์ 2                 

คณ141 หลักการของคณติศาสตร ์                 

ชุดวิชา คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2                 

คณ212  แคลคูลสั 3                   

คพ111  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน                 

ชุดวิชา คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือการประยุกต์                 

คณ251  คณิตศาสตรด์ิสครีต                 

สถ228  ความน่าจะเป็นและสถติิ                   

ชุดวิชา คณิตศาสตร์เพ่ือการประยุกต์                 

คณ211  สมการเชิงอนุพันธ์                  

คณ223  พีชคณิตเชิงเส้น 1                  

ชุดวิชา คณิตศาสตร์บริสุทธิ์เบื้องต้น                 



83 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

คณ313 การวิเคราะห์เชิงคณติศาสตร์                  

คณ322 พีชคณิตนามธรรม1                  

ชุดวิชา การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์เพ่ือการประยุกต์                 

คณ311 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น                 

คณ312 การวิเคราะห์จ านวนเชิงซอ้นเบื้องต้น                 

ชุดวิชา การพัฒนาโครงการวิจัย                 

คณ391 สัมมนาคณิตศาสตร ์1                    

คณ471 ฝึกงาน                 

คณ490 โครงงานคณติศาสตร ์1                 

คณ491 สัมมนาคณิตศาสตร ์2                 

คณ493 โครงงานคณติศาสตร์ 2                 

ชุดวิชา สหกิจศกึษา                  

คณ494  สัมมนาคณิตศาสตร์                  

คณ495  โครงงานคณิตศาสตร ์                 

คณ472  เตรียมสหกิจ                 

คณ473  สหกิจศึกษา                 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

ชุดวิชา พ้ืนฐานเกี่ยวกบัจ านวนและเซต                  

คณ222 ทฤษฎีจ านวน                 

คณ342 ทฤษฎีเซต                     

ชุดวิชา คณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นและนวัตกรรม                 

คณ301 คณิตศาสตร์ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น                 

คษ452 การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ในการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา 

                

ชุดวิชา คณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลายและการแก้ปัญหา                   

คณ302 คณิตศาสตร์ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย                 

คณ382 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรส์ าหรับคร ู                 

ชุดวิชา คณิตศาสตร์ประถมศึกษา                 

คณ303 คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษาตอนต้น                   

คณ304  คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษาตอนปลาย                 

ชุดวิชา การประยุกต์แคลคูลัส                 

คณ314 แคลคูลสัขั้้นสูง  1                 

คณ315 แคลคูลสัขั้้นสูง 2                 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

ชุดวิชา การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์                 

คณ316 การวิเคราะห์เวกเตอร์ 1                   

คณ317 การวิเคราะห์เวกเตอร์ 2                 

ชุดวิชา อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต์                 

คณ318 อนุกรมฟูเรียร ์                 

คณ319 การแปลงฟูเรยีร์และการประยุกต ์                 

ชุดวิชา ทฤษฎจี านวนเชิงพีชคณิตเบ้ืองต้น                 

คณ324 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิตเบื้องต้น 1                 

คณ325 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิตเบื้องต้น 2                 

ชุดวิชา ทฤษฎจี านวนเชิงวิเคราะห์เบื้องต้น                 

คณ326 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะหเ์บื้องตน้ 1                 

คณ327 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะหเ์บื้องตน้ 2                 

ชุดวิชา พีชคณิตลี                 

คณ328 พีชคณิตลี 1                  

คณ329 พีชคณิตลี 2                 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

ชุดวิชา เรขาคณิต                 

คณ331 ส ารวจเรขาคณิต                   

คณ432 เรขาคณิตนอกระบบยุคลิด                 

ชุดวิชา ทฤษฎีกราฟ                 

คณ351 ทฤษฎีกราฟ 1                     

คณ352 ทฤษฎีกราฟ 2                     

ชุดวิชา คณิตศาสตร์เชิงการจัด                   

คณ353 คณิตศาสตร์เชิงการจดั 1                 

คณ354 คณิตศาสตร์เชิงการจดั 2                 

ชุดวิชา พ้ืนฐานส าหรับคณิตศาสตร์โอลิมปิก                              

คณ371 คณิตศาสตร์โอลมิปิกเบื้องต้น 1                              

คณ372 คณิตศาสตร์โอลมิปิกเบื้องต้น 2                               

ชุดวิชา ทฤษฎีความน่าจะเป็น                 

คณ384 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1                 

คณ385 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2                 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

ชุดวิชา การวิเคราะห์เชิงจริง                 

คณ411 การวิเคราะห์เชิงจริง 1                  

คณ412 การวิเคราะห์เชิงจริง 2                 

ชุดวิชา หัวข้อพิเศษทางการวิเคราะห์และพีชคณิต                 

คณ419 หัวข้อพิเศษทางการวิเคราะห ์                 

คณ429 หัวข้อพิเศษทางพีชคณิต                 

ชุดวิชา พีชคณิตและการประยุกต์                 

คณ421 พีชคณิตนามธรรมและการประยุกต์                 

คณ422 พีชคณิตเมทริกซ์และการประยุกต ์                 

ชุดวิชา พีชคณิตขั้นสูง                 

คณ423 พีชคณิตนามธรรม  2                 

คณ424 พีชคณิตเชิงเส้น 2                 

ชุดวิชา ชุดวิชาเรขาคณิตเชิงอนพัุนธ์                 

คณ434  เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ 1                  

คณ435  เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ 2                 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

ชุดวิชา รากฐานคณิตศาสตร์                 

คณ443 ตรรกศาสตร์เชิงคณติศาสตรเ์บื้องต้น                 

คณ444 ประวัติคณิตศาสตร ์                 

ชุดวิชา หัวข้อพิเศษทางทอพอโลยีและเรขาคณิต                 

คณ439 หัวข้อพิเศษทางเรขาคณติ                 

คณ469 หัวข้อพิเศษทางทอพอโลยี                 

ชุดวิชา ทอพอโลยี                 

คณ461 ทอพอโลยีเบื้องต้น                 

คณ462 ทอพอโลยีเชิงพีชคณิตเบื้องต้น                 

ชุดวิชา ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธส์ามัญ                  

คณ373 ระเบียบวิธีหนึ่งขั้นส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ                 

คณ374 ระเบียบวิธีหลายขั้นเชิงเส้นส าหรบัสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ                 

ชุดวิชา ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์                 

คณ380 คณิตศาสตร์ส าหรับตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น                 

คณ480 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น                   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

ชุดวิชา ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น                 

คณ386 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับระเบยีบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์                 

คณ482  ระเบียบวิธไีฟไนต์เอลเิมนตเ์บื้องตน้                 

ชุดวิชา คณิตศาสตร์กลศาสตร์ของไหล                 

คณ383  คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับกลศาสตร์ของไหล                 

คณ483 คณิตศาสตร์กลศาสตร์ของไหลขั้นต้น                                                                               

ชุดวิชา สมการเชิงอนุพนัธ์ย่อย                 

คณ417 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 1                 

คณ418 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 2                 

ชุดวิชา ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์                 

คณ478 หัวข้อพิเศษทางสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ                 

คณ479 หัวข้อพิเศษทางสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย                 

ชุดวิชา เทคโนโลยีเพ่ือการประยุกต์                 

คพ112 การโปรแกรมเชิงวัตถุ                   

คพ151 การโปรแกรมบนเว็บ                     
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

ชุดวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน                 

คพ121  วิทยาการคอมพิวเตอร์และการโปรแกรมเบื้องต้น                 

คพ181 วิยุตคณติ                 

ชุดวิชา เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์                 

คพ213 การโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา                  

คพ252 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์                 

ชุดวิชา โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 1                  

คพ231  การสื่อสารข้อมลูและเครือข่ายคอมพิวเตอร ์                 

คพ241 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม                 

ชุดวิชา โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 2                 

คพ222 ระบบปฏิบตัิการ                  

คพ242 ระบบฐานข้อมลู                 

ชุดวิชา สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ                  

คพ323  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์                 

คพ353 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ                   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

ชุดวิชา ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย                 

คพ435 อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งเบื้องต้น                 

คพ436 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาคปฏิบตั ิ                 

ชุดวิชา ระบบอัจฉริยะ                 

คพ462 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น                 

คพ466 เทคโนโลยีไบโอเมตริกซ ์                 

ชุดวิชา การจัดการระบบสารสนเทศ                  

คพ437 บล็อกเชน                 

คพ491 วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต ์                 

ชุดวิชา สถิติและโครงสร้างข้อมลู                 

คพ241 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม                 

สถ213  สถิติไม่อิงพารามเิตอร ์                 

ชุดวิชา วิทยาการข้อมูล                   

คพ242 ระบบฐานข้อมลู                 

สถ271 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น                 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

ชุดวิชา การเลือกตัวอย่างและการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล                   

สถ321  เทคนิคการเลือกตัวอย่าง                 

สถ341 การวิเคราะห์ข้อมลูโดยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติิ                 

ชุดวิชา การโปรแกรมประยุกต์                   

สถ342 วิธีการโปรแกรมเชิงสถิตดิ้วย R                 

สถ364 การโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ                 

ชุดวิชา สถิติทางธุรกิจและอุตสาหกรรม                   

สถ322  ทฤษฎีการตัดสินใจ                 

สถ335  การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ                  

ชุดวิชา การวิจัยด าเนินงาน                    

สถ351   การวิจัยด าเนินงาน 1                 

สถ352    การวิจัยด าเนินงาน 2                 

ชุดวิชา ประกันและการเงิน 1                     

สถ362 คณิตศาสตร์ประกันชีวิตเบื้องต้น                 

สถ363 คณิตศาสตร์การเงิน                 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

ชุดวิชา ประกันและการเงิน 2                     

สถ361 หลักการประกันภยั                  

สถ462 สถิติวิเคราะหด์้านการเงินและการลงทุน                 

ชุดวิชา การเรียนรู้ของเคร่ือง                     

สถ371 การโปรแกรมภาษาไพธอนส าหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล                 

สถ372 การเรยีนรู้ของเครื่อง                  

ชุดวิชา การหาค่าเหมาะที่สุด                   

สถ452  วิธีการหาค่าเหมาะที่สุด                 

สถ453 การจ าลอง                 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2559 

(ภาคผนวก ก)  
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ขณะนิสิตก าลังศึกษา 
  โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่ก ากับดูแลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู ้ในระดับ
รายวิชา ระดับชั้นปี และระดับหลักสูตร ให้ครอบคลุมวิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการประเมิน เครื่องมือ
ประเมิน เกณฑ์การประเมิน และผลการประเมิน โดยมีการน าผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
รายวิชาโดยนิสิตมาใช้ประกอบการพิจารณาร่วมด้วย 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

• ประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

• ประเมินจากความคิดเห็นของบัณฑิตที่จบการศึกษา 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1 เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 3.2 ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต ่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
 3.3 เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 3.4 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้หลักสูตรส่งเสริมอาจารย์ใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศและอบรมความเป็นครู ซึ่ง

จัดโดยมหาวิทยาลัย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ เทคนิควิธีการ
สอน การใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอน 
การวางแผนและปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา และระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

2. หลักสูตรชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร และมอบเอกสารที่เกี ่ยวข้อง เช่น 
รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ 

3. หลักสูตรจัดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ หรือจัดให้
สอน ร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ 

4. หลักสูตรก าหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา ตลอดจนประเมินและติดตาม 
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 
  
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 
1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ การ

เรียนรู้ เทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน การวางแผนและปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา แ ละ
ระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย/คณะ และหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

1.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการรับรองสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของส
หราชอาณาจักร (UK Professional Standards Framework- UKPSF) 

2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
2.1 สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการ โดยมีการบูรณาการการเรียนการ

สอนกับการบริการทางวิชาการแก่สังคม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในการวิจัยทางวิชาการ/

วิชาชีพอย่างต่อเนื่องโดยเข้าร่วมอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ น าเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทั้ง
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ  
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพ 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตลอดระยะเวลา
ที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ดังนี้  

 - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาขั้น
ต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย ์และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย 1 รายการในรอบ 5 ปียอ้นหลัง 
 - อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่า
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

- มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของคณะกรรมการวิพากษ์และพัฒนา
หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่ ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ
นโยบาย เศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการมาประกอบการพิจารณาด้วย 
 
2. บัณฑิต 
 - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร มีระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (ELO) ให้ครอบคลุมผล
การเรียนรู้ ที่เทียบเคียงอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - หลักสูตรมีการส ารวจข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิตที่ได้งานท าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจาก
วันที่ส าเร็จการศึกษา 
 - หลักสูตรมีการติดตามการเผยแพร่ผลงาน (โครงงาน งานวิจัย ฯลฯ) ของนิสิตที่สะท้อนผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของหลักสูตรก่อนจบการศึกษา 
 
3. นิสิต 
 - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร มีกระบวนการรับนิสิต โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและ
คุณสมบัติของนิสิตที่เหมาะสมกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาเพื่อให้นิสิตมี
ความพร้อมในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 



 

97 
 

 - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ
ศักยภาพของนิสิตในรูปแบบต่าง ๆ เสริมสร้างจิตส านึกในการรับใช้สังคมและส่วนรวม เสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที ่21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 - หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ  สังคม และการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยแก่นิสิตโดยมีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นิสิตสามารถเข้าปรึกษาได้ 
 - หลักสูตรมีการส ารวจข้อมูลการรับ การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษาของนิสิต เพื่อติดตาม ประเมิน 
และปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
 - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีประสิทธิภาพ โดย
มีการประเมินความพึงพอใจของผลการจัดการข้อร้องเรียน 
 
4. อาจารย์ 
 - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับอาจารย์ใหม่ที ่สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ที ่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื ่องมาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 
 - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรมีระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้
เกี่ยวกับหลักการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อและเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการเรียนการสอน การวัดประเมินผลการเรียนรู ้รวมถึงกฎหมายและจริยธรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์
ให้มีความเชี ่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร  (UK 
Professional Standards Framework- UKPSF) การพัฒนาตนเองให้มึความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา การวิจัย 
การบริการวิชาการ และมีความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานทางวิชาการอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
และนโยบายของมหาวิทยาลัยและแนวทางของหลักสูตร 
 - มีการก ากับติดตามข้อมูลของอาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสูตรให้มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงาน
ทางวิชาการ การคงอยู่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 - มหาวิทยาลัย/คณะ ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีความเข้าใจในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร 
ชุดวิชา และรายวิชา ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (Outcome-based Education) และสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู ้มีส่วนได้เสีย ตลาดแรงงาน ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการ นโยบายรัฐบาล และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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 - มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผ่านเทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
ที่หลากหลายตามสภาพจริง ส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้และการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง เรียนรู้และท างานร่วมกับ
ผู้อื่น การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ การสื่อสาร และการท างาน การบูรณาการการเรียนกับการท างาน การ
ฝึกงาน และการวิจัย 
 - มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 - มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอน โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในรายวิชาหรือ
เนื้อหา ที่สอน โดยมีการก ากับติดตามและตรวจสอบ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ 
 - มีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย มีเกณฑ์การประเมินและ
การตัดสินผลที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

- มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
จ าเป็นต่อการเรียนการสอน ทั ้งด้านกายภาพห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ สิ ่งอ านวยความสะดวก ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ สถานที่พักผ่อนระหว่างเรียน รวมถึงมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการสนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามท่ีก าหนดได้ 

- มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู ้สอนและนิสิตที่มีต่อสิ่ งสนับสนุนการ
เรียนรู้ และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการ (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 1 
2565 

ปีที่ 2 
2566 

ปีที่ 3 
2567 

ปีที่ 4 
2568 

ปีที่ 5 
2569 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุม เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยต่อการเปิดสอน
ในแต่ละภาค การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ . 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามแผนมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิด สอนในแต่ละปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

- ✓ ✓ ✓ ✓ 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การ จัดการเรียนการสอน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ /
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

- - - ✓ ✓ 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - - ✓ 
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หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

- มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสิต (ปค.003) และน าผลการประเมิน
มา วิเคราะห์เพื่อปรับปรุง (มคอ.5) และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3) ให้เหมาะสม 

- มีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิ การมีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงาน การน าเสนองาน การประเมินชิ้นงาน ผลงาน รายงาน 
หรือการสอบ 

- มีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามสภาพจริง โดยผู้ประเมินที่หลากหลาย อาทิ ผู้สอน 
ผู้เรียน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือบุคลากรจากแหล่งฝึกงาน 

 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 มีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสิต 
 มีการประเมินทักษะการสอนของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร/หัวหน้าภาควิชา/คณะ/ส่วนงาน 
 ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลงานการจัดการเรียนการสอนเข้าประกวดทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
 

2.การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 ประเมินโดยนิสิตปัจจุบัน 
 ประเมินโดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

- ประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตัวบ่งชี้
การก ากับมาตรฐานหลักสูตร (องค์ประกอบที่ 1) 

- ประเมินผลการด าเนินงานโดยใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายการประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA) ตามรูปแบบที่
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมข้อมูลผลการประเมินที่ได้จากนิสิต บัณฑิต ผู้สอน ผู้ใช้บัณฑิต 

ข้อมูลจาก ปค.003 มคอ.5 มคอ.6 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
เพื่อทราบปัญหาการด าเนินงานของหลักสูตรในภาพรวม และน าสู่การวางแผน ปรับปรุง หรือพัฒนาการ
ด าเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุก 5 ปี 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
ภาคผนวก ข ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร 
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
ภาคผนวก ง  รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
ภาคผนวก จ ข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้และโครงสร้างรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA 
ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
ภาคผนวก ช  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
ภาคผนวก ซ  ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) ผล 

การเรียนรู้ที่คาดหวังของชุดวิชา (MLOs) และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  (ELOs) 
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ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

104 
 

 



 

105 
 

 
 



 

106 
 

 



 

107 
 

 



 

108 
 

 



 

109 
 

 



 

110 
 

 



 

111 
 

 



 

112 
 

 



 

113 
 

 



 

114 
 

 



 

115 
 

 



 

116 
 

 



 

117 
 

 



 

118 
 

 



 

119 
 

 



 

120 
 

 
 
 



 

121 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์ของหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า 

การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ เหตุผลในการไม่
ปรับปรุงแก้ไข 

1.  รายวิชาศึกษาทั่วไปควรมี
รายวิชาที่พัฒนาทักษะการคิด 

 ต้องด าเนินการ
ตามท่ีส านัก
นวัตกรรม
การศึกษาจัดไว้ให้ 

2.  ควรเพิ่มเติมเรื่องทักษะ
พ้ืนฐานของการใช้ Excel, 
Word, PPT หรืออ่ืนๆ และ
เน้นให้นิสิตฝึกน าเสนอ เพ่ือ
สามารถน าไปใช่ต่อในการ
ท างานหลังจากจบการศึกษา
ได้ 

นิสิตจะได้ทักษะดังกล่าวจากชุดวิชาสัมมนา
และโครงงานซึ่งเป็นชุดวิชาบังคับ 
 

 

3. ชุดวิชาเรขาคณิตควรเป็น 9 
หน่วยกิต 

ปรับให้เป็น 9 หน่วยกิตตามข้อเสนอแนะ   

4.  หลักสูตรควรมีความยืดหยุ่น 
สามารถเปลี่ยนแปลงตาม
ความต้องการของตลาดใน
อนาคตได้  

1. เพ่ิมเติมรายวิชาหัวข้อพิเศษ  
2. ปรับปรุงรายวิชาเลือกทางคอมพิวเตอร์  
3. ปรับปรุงรายวิชาเลือกทางสถิติ  
4.  เพ่ิมจ านวนหน่วยกิตรายวิชาเลือกเสรีจาก 

6 หน่วยกิต เป็น 12 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
 

1. ช่ือหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 
2. เริ่มใช้หลักสูตร  ในปีการศึกษา 2560 
 
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

      เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้ 

 1. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในบริบททางวิชาการต่อสังคมและประเทศชาติ 
ตลอดจนเป็นผู้ใฝ่รู้ที่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเจริญงอกงามและยั่งยืนทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ 

 2. มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
พ.ศ. 2554 โดยมีความรู้ด้านสาขาวิชาคณิตศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  สามารถสังเครา ะห์และ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาหรือต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมได้
อย่างมีนัยส าคัญ 

 3. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์เพียงพอต่อการศึกษา ค้นคว้า 
วิจัยหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

 4. สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยใช้หลักการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเป็น
ระบบ และสามารถสืบค้นหรือน าเสนอโดยผ่านการสื่อสารด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

                   5. ประพฤติตนตามคุณลักษณะพิเศษตามอัตลักษณ์นิสิต มศว  
 
4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) 
   ELO 1 ระบุบทนิยาม หลักการและทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ส าคัญได้อย่างถูกต้อง 
   ELO 2 แสดงการพิสูจน์ข้อความและทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและสมเหตุสมผลตามหลักการ

ทางคณิตศาสตร์ 
   ELO 3 วิเคราะห์ทฤษฎีบทเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง 
   ELO 4 เลือกใช้ความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ 
   ELO 5 สร้างกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์และการวิจัยที่จะน าไปสู่องค์ความรู้ใหม่ 
   ELO 6 ถ่ายทอดความรู ้ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการร่วมกับการใช้เทคโนโลยีเพื ่อการน าเสนอ  มี

จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีจิตส านึกสาธารณะ 
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5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 

จ านวนผลงานทางวิชาการ 
(ผลงานวิจัย, ผลงานทางวิชาการอื่น ๆ) 5 ปี

ย้อนหลัง 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

1 ผศ.ดร.พิศุทธวรรณ ศรภีิรมย์ 
สิรินลิกุล 

วท.บ. (คณิตศาสตร์), 2540 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต)์, 2545 
Ph.D. (Mathematical Sciences), 2551 

1 2 1 2 0 

2 ผศ.ดร.ศญาพัฒน์ สุขใส วท.บ. (คณิตศาสตร์), 2542 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), 2546 
ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์),2552 

0 0 0 1 0 

3 อ.ดร.เสริมศรี ไทยแท้ วท.บ. (คณิตศาสตร์), 2538 
วท.ม. (คณิตศาสตร์), 2542 
ปร.ด. (คณิตศาสตร)์, 2552 

2 1 0 1 0 

4 อ.ดร.วิศรตุ โพธิ์อ้น วท.บ.(คณิตศาสตร์), 2550 
วท.ม.(คณิตศาสตร์), 2553 
Ph.D. (Mathematics), 2560 

0 1 1 0 0 

5 อ.ดร.อุทุมพร มาโต วท.บ. (คณิตศาสตร์), 2550 
วท.ม. (คณิตศาสตร)์, 2553 
วท.ด. (คณิตศาสตร์), 2557 

1 0 0 1 0 

 

6. สมรรถนะ/ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในหลักสูตร (ครอบคลุมด้านวิชาการ วิชาชีพ วิจัย) ที่ส่งเสริมการบรรลุ ELOs 

ระบุหัวข้อที่ได้รับการพัฒนา 
หน่วยงานท่ีจัด 

(ภายใน/ภายนอก) 
จ านวนอาจารย์
ประจ าท่ีเข้าร่วม 

ระบุสมรรถนะที่สอดคล้อง 

1 2 3 4 

1. อบรมการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ : 
SWU’s Effective Online Teaching 

มศว 5     

2. การเรียนการสอนออนไลน์ SWU Moodle มศว 5     

3. เทคนิคการสร้างข้อสอบโดยใช้ Moodle  ภาควิชาคณิตศาสตร์ มศว 5     

4. เข้าร่วมงานประชุมและน าเสนอผลงานทาง
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

มศว 5     

5. จัดงานบริการวิชาการ รร.รัษฎา จังหวัดตรัง ภาควิชาคณิตศาสตร์ มศว 5     

6. อบรมเกณฑ์ AUN-QA มศว 5     

7. อบรมออนไลน์ : หลักจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ 

มศว 5     

หมายเหตุ :  1. สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ (เช่น UKPSF, เทคนิคการสอน Active Learning, Outcome-based Learning, Online 
Learning, Student-Centered, การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/รายวิชา) 
           2. สมรรถนะด้านการวจิัย      3. สมรรถนะด้านบริการวิชาการ        4. ความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขา 
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7. รางวัล / การยกย่องชมเชย ท่ีนิสิตหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับ (ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา) 
 ผลงานวิจัยของนิสิตในหลักสูตรมีคุณภาพในระดับสากล มีผลงานวิจัยของนิสิตได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ได้รับการน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หรือได้รับรางวัลในการ
ประกวดโครงงานวิจัยในระดับชาติเป็นประจ า 
 

การเผยแพร่ผลงานของนิสิต 
ปีการศึกษา 

รวมย้อนหลัง 5 ปี 
2561 2562 2563 

ระดับนานาชาติ     
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  - - 1 1 
น าเสนอในการประชุมวิชาการ - - - 1 

ระดับชาติ     
น าเสนอในการประชุมวิชาการ 1 1 2 8 

ได้รับรางวัลในการน าเสนอในการประชุมวิชาการ  - - 1 2 

ได้รับรางวัลในการประกวดโครงงาน  3 - - 5 
 

8. รายละเอียดเกี่ยวกับนิสิตในหลักสูตร (รายงานข้อมูลตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร/เปิดรับนิสิต) 
ปีการศึกษา จ านวน จ านวน 

รับจริง 
จ านวนส าเร็จ 

การศึกษา 
อัตราคงอยู ่ ร้อยละการประกอบอาชีพ ความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิต 

จ านวน ร้อยละ ตรงวุฒิ เกี่ยวข้อง อิสระ จ านวน 
ผู้ใช้

บัณฑิต 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

2559 45 26 14 14 53.85 80 20 0 3 86.7 

2560 45 47 39 40 87.23 27.5 32.5 37.5 - - 

2561 45 37 - - - - - - - - 

2562 45 41 - - - - - - - - 

2563 45 40 - - - - - - - - 

*นิสิตปีการศึกษา 2561-2563 ยังอยู่ระหว่างการศึกษา ยังไม่จบการศึกษา 
 

9. ปัจจัยส าคัญที่ท าให้คุณภาพการจัดการศึกษาในหลักสูตรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
       การจัดการเรียนการสอนที่มีหลากหลายรูปแบบ และการจัดกิจกรรมเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 โดย
มุ่งเน้นพัฒนาความรู้ สมรรถนะ และทักษะของนิสิต เพ่ือให้นิสิตมีผลการเรียนรู้บรรลุตามสมรรถนะ และ ELOs  
ของหลักสูตร นอกจากนี้หลักสูตรยังพยายามจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอเพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกและส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ ทางคณิตศาสตร์ และการท างานวิจัย  
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10. ปัจจัยส าคัญที่ท าให้คุณภาพการจัดการศึกษาในหลักสูตรไม่เป็นไปตามที่คาดหวังและแนวทางการพัฒนา 
       ทักษะด้านการสื่อสาร และการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ เป็นทักษะที่ต้องพัฒนาโดยการจัดการเรียนการ
สอนที่สอดแทรกภาษาอังกฤษ การฝึกน าเสนอ และการสื่อสารในรายวิชา  
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ภาคผนวก จ ข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและโครงสร้างรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA 
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1. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (ELOs) กับ มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา (TQF) 

รายวิชา 
ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม 
ด้านความรู ้

ด้าน 
ทักษะทางปญัญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลความ
รับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข

การสื่อสารและ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

ELO 1 ระบุบทนิยาม หลักการและทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ที่ส าคัญได้อย่างถกูต้อง 

                

ELO 2 แสดงการพิสูจน์ข้อความและทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์
ได้อย่างถูกต้องและสมเหตุสมผลตามหลกัการทางคณิตศาสตร์ 

                

ELO 3 วิเคราะห์ทฤษฎีบทเพือ่น าไปแกป้ัญหาทางคณิตศาสตร์
ได้ถูกต้อง 

                

ELO 4 เลือกใช้ความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาในศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้งได้ 

                

ELO 5 สร้างกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์และการวิจัยทีจ่ะ
น าไปสู่องค์ความรู้ใหม่ 

                

ELO 6 รู้วิธีแสวงหาและถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการร่วมกับการใช้เทคโนโลยีเพือ่การน าเสนอ มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมจีิตส านึกสาธารณะ 
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2. ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) กับ Specific Skills, Generic Skills , Knowledge, Teaching and Learning Approach 
และ Assessment  

ELOs 
Specific 
Skills 

Generic Skills Knowledge 
Teaching and Learning 

Approach 
Assessment 

ELO 1 SS1 GS5, GS6 K1, K3 TL1, TL2, TL3 A1, A2, A3,A4, A5, A6 

ELO 2 
SS1 GS5, GS6 K1, K3 

TL1, TL2, TL3,TL4, TL5, TL6 A4, A5, A6 SS4 GS6, GS7 K1, K3, K5 

SS7 GS1, GS2, GS3, GS4, GS8 K1, K6 

ELO 3 

SS2 GS6, GS7 K3, K4 

TL1, TL2, TL3,TL4, TL5, TL6 A4, A5, A6 
SS3 GS5, GS6, GS7 K2, K3, K4, K5 

SS4 GS6 K2, K3 

SS5 GS5, GS6 K2, K3, K4, K5 

ELO 4 

SS3 GS5, GS6, GS7 K2, K3, K4, K5 
TL1, TL2, TL3,TL4, TL5, 
TL6,TL8 

A8, A9, A10 SS4 GS6, GS7 K1, K2, K3, K5 

SS6 GS5, GS6, GS7 K3, K4, K5, K6 

ELO 5 
SS5 GS5, GS6, GS7 K2, K3, K4, K5, K6 TL1, TL2, TL3,TL4, TL5, 

TL6,TL8 
A8, A9, A10 

SS6 GS5, GS6, GS7 K3, K4, K5, K6 
ELO 6 SS7 GS1, GS2, GS3, GS4, GS8 K1, K6 TL2, TL3, TL4, TL5, TL6, TL7 A6, A8, A10 

 
 



 

 

ทักษะ รายการ 

Specific Skills 

SS1 มีความรู้ ความเข้าใจหลักการทางคณิตศาสตร์ 
SS2 สามารถเข้าใจปัญหาคณิตศาสตร์ได้ 
SS3 สามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างมีระบบ 
SS4 สามารถสังเกตในรายละเอียดที่ส าคัญ รอบคอบและมีแบบแผน 
SS5 จัดระเบียบ วิเคราะห์ แยกแยะและแปลความหมายของข้อมูลได้อยา่งถูกต้อง 
SS6 เข้าใจและมีความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ 
SS7 สื่อสารแนวคิดทางคณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ 

Generic Skills 

GS1 ภาษาอังกฤษ 
GS2 การสืบค้น ICT  
GS3 การท างานรว่มกับผูอ้ื่น 
GS4 การสื่อสาร 
GS5 การค านวณ 
GS6 การใช้ตรรกะ 
GS7 การแก้ปัญหา 
GS8 การมีจรรยาบรรณต่อวิชาชพี 

Knowledge 

K1 ภาษาคณิตศาสตร์ที่เป็นสากล 
K2 คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์และศิลป์ของ การแก้ปญัหา 
K3 คณิตศาสตร์อยู่รอบตัวเรา ในทั้งรูปแบบอยา่งง่ายและซับซ้อน 
K4 คณิตศาสตร์มีความจ าเป็นส าหรับการแก้ปัญหาจริง 
K5 ตรรกศาสตร์เป็นพื้นฐานของการให้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ 
K6 การพิสจูน์เป็นแก่นของคณิตศาสตร์ 

Teaching  
and  

Learning Approach 

TL1 การบรรยายและอภิปราย (Lecture and discussion)  
TL2 การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง (Independent study)   
TL3 กิจกรรมกลุ่มและการน าเสนอ (Group activities and presentations)   
TL4 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning)   
TL5 การเรียนรู้โดยใช้การวิจยัเป็นฐาน (Research-based learning 
TL6 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning)    
TL7 การศึกษาดูงาน (Field trip)    
TL8 กรณีศึกษา (Case studies)    

Assessment 

A1 การสังเกตพฤติกรรม 
A2 การประเมินตนเอง 
A3 การประเมินโดยเพือ่นร่วมชั้นเรียนหรือกลุ่มงาน 
A4 การสอบขอ้เขียน 
A5 การสอบปากเปล่า 
A6 การสอบปฏิบัต ิ
A7 การเขียนรายงาน 
A8 การน าเสนอผลงาน 
A9 การประเมินจากผลงานที่นิสิตได้รับมอบหมาย 
A10 โครงงาน การฝึกปฏบิัติ และการฝกึงาน 
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3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังรายชั้นปี/สมรรถนะรายชั้นปี 

ชั้นปีที่ 1  
1. ระบุบทนิยาม หลักการและทฤษฎีบทพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง                       
2. แสดงการพิสูจน์ข้อความและทฤษฎีบทอย่างง่ายได้อย่างสมเหตุสมผลตามหลักการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์  

ชั้นปีที่ 2 

1. ระบุบทนิยาม หลักการและทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนกว่าชั้นปีที่ 1 ได้อย่างถูกต้อง 
2. แสดงการพิสูจน์ข้อความและทฤษฎีบทในสาขาเฉพาะทางได้อย่างถูกต้องและสมเหตุสมผลตามหลักการทาง 
   คณิตศาสตร์ 
3. วิเคราะห์ทฤษฎีบทเพื่อน าไปแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ไม่ซับซ้อนได้ถูกต้อง 
4. เลือกใช้ความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่ไม่ซับซ้อนในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ 

ชั้นปีที่ 3 

1. ระบุบทนิยาม หลักการและทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์ที่เป็นนามธรรมและซับซ้อนมากกว่าชั้นปีที่ 2 ได้อย่าง 
    ถูกต้อง 
2. แสดงการพิสูจน์ข้อความและทฤษฎีบทในสาขาเฉพาะทางที่เป็นนามธรรมและซับซ้อนกว่าชั้นปีที่ 2 ได้อย่าง 
    ถูกต้องและสมเหตุสมผลตามหลักการทางคณิตศาสตร์ 
3. วิเคราะห์ทฤษฎีบทเพื่อน าไปแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนมากกว่าชั้นปีที่ 3 ได้ถูกต้อง 
4. เลือกใช้ความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากกว่าชั้นปีที่ 3 ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ 

ชั้นปีที่ 4 

1. เลือกใช้ความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในศาสตร์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตาม 
   หลักวิชาการ  
2. สร้างกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์และการวิจัยที่จะน าไปสู่องค์ความรู้ใหม่ 
3. รู้วิธีแสวงหาความรู้และถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการร่วมกับการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
น าเสนอ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีจิตส านึกสาธารณะ 

 
4. มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (ELOs) 

  1 2 3 4 5 6 
วิชาแกน       
1. ชุดวิชา คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1       
คม100 เคมีทั่วไป 1       

คม190  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1       
ชว105 ชีววิทยาท่ัวไป       

ชว195 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป       
2. ชุดวิชา คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 2       
คณ115 แคลคูลสั 1        

ฟส100 ฟิสิกส์ทั่วไป       
ฟส180 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป       
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รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (ELOs) 

  1 2 3 4 5 6 
       
3. ชุดวิชา คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 3       
คณ102 เทคโนโลยีส าหรับคณิตศาสตร์ 1       
คณ116 แคลคูลสั 2       
คณ119 เรขาคณิตวิเคราะห ์       

ฟส209 คณิตศาสตร์ส าหรับคลื่นข้ันต้น       
วิชาเฉพาะด้านบังคับ       
1. ชุดวิชา คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 1       
คณ103 เทคโนโลยีส าหรับคณิตศาสตร์ 2       
คณ141 หลักและวิธีการของคณติศาสตร ์       
2. ชุดวิชา คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2       
คณ212 แคลคูลสั  3       
คพ111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน       
3. ชุดวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐานเพ่ือการประยุกต์       
คณ211 สมการเชิงอนุพันธ์       
คณ223 พีชคณิตเชิงเส้น 1       
4. ชุดวิชา คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือการประยุกต์       
คณ251 คณิตศาสตร์ดสิครตี       

สถ281 ความน่าจะเป็นและสถิต ิ       
5. ชุดวิชาการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์เพ่ือการประยุกต์       
คณ311 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น       
คณ312  การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบื้องต้น       
6. ชุดวิชา คณิตศาสตร์บริสุทธิ์เบ้ืองต้น       
คณ313 การวิเคราะห์เชิงคณติศาสตร ์       
คณ322 พีชคณิตนามธรรม 1       

7. ชุดวิชา การพัฒนาโครงงานวิจัย          

คณ391 สัมมนาคณติศาสตร ์1       
คณ471 ฝึกงาน       
คณ490 โครงงานคณติศาสตร ์1       
คณ491 สัมมนาคณติศาสตร ์2       
คณ493 โครงงานคณติศาสตร ์2       
8. ชุดวิชา สหกจิศึกษา         
คณ494 สัมมนาคณติศาสตร ์       
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รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (ELOs) 

  1 2 3 4 5 6 
คณ495 โครงงานคณติศาสตร ์       
คณ472 เตรียมสหกจิศึกษา       
คณ473 สหกิจศึกษา       
วิชาโท       
1. ชุดวิชา พ้ืนฐานเกี่ยวกับจ านวนและเซต       
คณ222 ทฤษฎีจ านวน        
คณ342 ทฤษฎีเซต           

26. ชุดวิชา คณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นและนวัตกรรม       
คณ301 คณิตศาสตร์ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น       
คษ452 การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ในการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษา 
      

2.  ชุดวิชา คณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลายและการแก้ปัญหา       
คณ302 คณิตศาสตร์ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย         
คณ382   การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ส าหรับคร ู       
3. ชุดวิชา การประยุกต์แคลคูลสั       
คณ314 แคลคูลสัขั้้นสูง 1        
คณ315 แคลคูลสัขั้้นสูง 2       
4. ชุดวิชา การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์       

คณ316 การวิเคราะห์เวกเตอร์ 1                                                                                                          
คณ317 การวิเคราะห์เวกเตอร์ 2                                                                                                          
5. ชุดวิชา อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต์       
คณ318 อนุกรมฟูเรียร ์       
คณ319 การแปลงฟูเรยีร์และการประยุกต ์       
6. ชุดวิชา ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิตเบ้ืองต้น       
คณ324 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิตเบื้องต้น 1       

คณ325 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิตเบื้องต้น 2       
7. ชุดวิชา ทฤษฎจี านวนเชิงวิเคราะห์เบื้องต้น       

คณ326 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะหเ์บื้องตน้ 1       
คณ327 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะหเ์บื้องตน้ 2       

8. ชุดวิชา พีชคณิตล ี       
คณ328 พีชคณิตลี 1       
คณ329 พีชคณิตลี 2       
9. ชุดวิชา เรขาคณิต       
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รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (ELOs) 

  1 2 3 4 5 6 
คณ331 ส ารวจเรขาคณิต         
คณ432 เรขาคณิตนอกระบบยุคลิด         

       
10. ชุดวิชา ทฤษฎกีราฟ       
คณ351 ทฤษฎีกราฟ 1           

คณ352 ทฤษฎีกราฟ 2           
11. ชุดวิชา คณิตศาสตร์เชิงการจัด         
คณ353 คณิตศาสตร์เชิงการจดั 1       
คณ354 คณิตศาสตร์เชิงการจดั 2       
12. ชุดวิชา พ้ืนฐานส าหรับคณิตศาสตร์โอลิมปิก        
คณ371 คณิตศาสตร์โอลิมปิกเบื้องต้น 1                    
คณ372 คณิตศาสตร์โอลิมปิกเบื้องต้น 2                    
13. ชุดวิชา ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ       
คณ373 ระเบียบวิธีแบบหนึ่งขั้นตอนส าหรบัสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ       
คณ374 ระเบียบวิธเีชิงเส้นแบบหลายขั้นตอนส าหรับสมการเชิง

อนุพันธ์สามัญ       

14. ชุดวิชา ทฤษฎีความน่าจะเปน็       
คณ384 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1       
คณ385 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2       
15. ชุดวิชา การวิเคราะห์เชิงจริง       
คณ411 การวิเคราะห์เชิงจริง 1         

คณ412 การวิเคราะห์เชิงจริง 2         
16. ชุดวิชา สมการเชิงอนุพันธ์ยอ่ย       
คณ417 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 2       
คณ418 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 2       

17. ชุดวิชา หัวข้อพิเศษทางการวิเคราะห์และพีชคณิต       
คณ419 หัวข้อพิเศษทางการวิเคราะห ์       

คณ429 หัวข้อพิเศษทางพีชคณิต       
18. ชุดวิชา พีชคณิตและการประยุกต์       
คณ421 พีชคณิตนามธรรมและการประยุกต์        

คณ422 พีชคณิตเมทริกซ์และการประยุกต ์       
19. ชุดวิชา พีชคณิตขั้นสูง       
คณ423 พีชคณิตนามธรรม  2         
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รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (ELOs) 

  1 2 3 4 5 6 
คณ424 พีชคณิตเชิงเส้น 2         
20. ชุดวิชา เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์       

คณ434  เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ 1         
คณ435  เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ 2         
21. ชุดวิชา หัวข้อพิเศษทางเรขาคณิตและทอพอโลยี       
คณ439 หัวข้อพิเศษทางเรขาคณติ       
คณ469 หัวข้อพิเศษทางทอพอโลยี       

22. ชุดวิชา รากฐานคณิตศาสตร์       
คณ443 ตรรกศาสตร์เชิงคณติศาสตรเ์บื้องต้น        

คณ444 ประวัติคณิตศาสตร ์       
23. ชุดวิชา ทอพอโลยี       

คณ461 ทอพอโลยีเบื้องต้น       
คณ462 ทอพอโลยีเชิงพีชคณิตเบื้องต้น       
24. ชุดวิชา หัวข้อพิเศษทางสมการเชิงอนุพันธ ์       
คณ478 หัวข้อพิเศษทางการสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ       
คณ479 หัวข้อพิเศษทางสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย       

25. ชุดวิชา ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์       
คณ380 คณิตศาสตร์ส าหรับตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น       

คณ480 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น         
26. ชุดวิชา ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบ้ืองต้น         
คณ382 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์         
คณ482 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น         
27. ชุดวิชา คณิตศาสตร์กลศาสตร์ของไหลขั้นต้น       
คณ383 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับกลศาสตร์ของไหล       

คณ483 คณิตศาสตร์กลศาสตร์ของไหลขั้นต้น       
28. ชุดวิชา ประกันและการเงิน 1          
สถ362 คณิตศาสตร์ประกันชีวิตเบื้องต้น       

สถ363 คณิตศาสตร์การเงิน       
วิชาเลือก       

1. ชุดวิชา เทคโนโลยีเพ่ือการประยุกต์        
คพ112 การโปรแกรมเชิงวัตถุ         
คพ151 การโปรแกรมบนเว็บ           
2. ชุดวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน       
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รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (ELOs) 

  1 2 3 4 5 6 
คพ121 วิทยาการคอมพิวเตอร์และการโปรแกรมเบื้องต้น       
คพ181 วิยุตคณติ        

3. ชุดวิชา เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์       
คพ213 การโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา       
คพ252 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์       
4. ชุดวิชา โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 1       
คพ231 การสื่อสารข้อมลูและเครือข่ายคอมพิวเตอร์        

คพ241 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม       
5. ชุดวิชา โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 2       

คพ222 ระบบปฏิบตัิการ        
คพ242 ระบบฐานข้อมลู       

6. ชุดวิชา สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ       
คพ323 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์         
คพ353 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ         
7. ชุดวิชา ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย       
คพ435 อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งเบื้องต้น       

คพ436 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาคปฏิบตั ิ       
8. ชุดวิชา ระบบอัจฉริยะ       

คพ462 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น       
คพ466 เทคโนโลยีไบโอเมตริกซ ์       
9. ชุดวิชา การจัดการระบบสารสนเทศ       
คพ437 บล็อกเชน       
คพ491 วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต ์       
10. ชุดวิชา สถิติและโครงสร้างข้อมูล        

คพ241 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม       
สถ211   สถิติไม่อิงพารามิเตอร ์       
11. ชุดวิชา วิทยาการข้อมูล         

คพ242 ระบบฐานข้อมลู       
สถ271 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น       

12. ชุดวิชา กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ฐานสมรรถนะ       
คษ472  กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ฐานสมรรถนะ 1        
คณ473 กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ฐานสมรรถนะ 2         
13. ชุดวิชา การเลือกตัวอย่างและการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล         
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รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (ELOs) 

  1 2 3 4 5 6 
สถ321   เทคนิคการเลือกตัวอย่าง       
สถ341 การวิเคราะห์ข้อมลูโดยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติิ       
14. ชุดวิชา สถิติทางธุรกิจและอตุสาหกรรม         
สถ322     ทฤษฎีการตัดสินใจ       
สถ335    การควบคุมคณุภาพเชิงสถิต ิ       
       
15. ชุดวิชา การโปรแกรมประยุกต์         
สถ342 วิธีการโปรแกรมเชิงสถิตดิ้วย R       
สถ364 การโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ       
16. ชุดวิชา การวิจัยด าเนินงาน         
สถ351     การวิจัยด าเนินงาน 1       
สถ352     การวิจัยด าเนินงาน 2       
17. ชุดวิชา ประกันและการเงิน 2         
สถ361 หลักการประกันภยั        
สถ462 สถิติส าหรับการเงินและการลงทุน       
18. ชุดวิชา การเรียนรู้ของเคร่ือง           
สถ371 การโปรแกรมภาษาไพธอนส าหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล       
สถ372 การเรยีนรู้ของเครื่อง        

19. ชุดวิชา การหาค่าเหมาะที่สุด         
สถ452   วิธีการหาค่าเหมาะทีสุ่ด       
สถ453 การจ าลอง       
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)                    พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล 
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ต าแหน่งทางวิชาการ                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน                       ภาควิชาชีววทิยา คณะวิทยาศาสตร์  
                        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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Ph.D. Mathematical Sciences University of Durham, UK 2551 

 

ความเชี่ยวชาญ 
         - Applied Mathematics 
         - Numerical Analysis  
 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  งานวิจัย 

1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลที ่สกอ. รับรอง) 
เสฎฐวุฒิ เพ็งเจริญ, สุกัญญา หะยีสาและ, พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล และเอนก จันทรจรูญ. (2561). 

การศึกษาความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านกระบวนการ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนเรื่องวงกลม. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม. 17(1): 87-94.  

ธัชพล พลรัตน์, รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ และพิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล. (2562). การศึกษาสภาพการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์จริงเรื่องการ
ประยุกต์ของแคลคูลัส ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. Veridian E-Journal, Silpakorn University 
(Humanities, Social Sciences and arts). 12(5): 474-492. 
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อิสริยา ปรมัตถากร, รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ และพิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล. (2563) การศึกษาสภาพการ  
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม. 19(1): 102-110. 

ชวิศ เชื้อธวัช, ญานิน กองทิพย์, พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล และสิริ สิรินิลกุล (2564) การเสริมสร้าง
ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาส าหรับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม. 20(1): 41-52. 

 
1.2  บทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

สายัณห์ โสธะโร, เสริมศรี ไทยแท้ และพิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล. (2562). กิจกรรมการเรียนการสอน
ความรู้พื้นฐานส าหรับแคลคูลัสโดยใช้เครื่องค านวณเชิงกราฟ TI Nspire CX CAS, Proceedings of the 
11 National Science Research Conference: 23-24 พฤษภาคม 2562. 1031-1039. 

Sayun Sotaro, Sermsri Thaithae, Pisuttawan S. Sirininlakul (2021 ). Instructional Activities on 
Calculus for High School Level by Using a TI Nspire CX CAS Graphing Calculator, In 
Proceedings of the 6th UPI International Conference on TVET 2020 (TVET 2020). Advances 
in Social Science, Education and Humanities Research: 2021 February 4. 328-335. 

 
2.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
     - 
 
3.  ต ารา/หนังสือ 
     - 
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วท.ด. คณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 Semigroup Theory 
 
ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย 
   1.1  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง)  
Pawaputanon Na Mahasarakham Th, Sararnrakskul R. I, Sirasuntorn N. (2022). Some Properties 

of Tensor Products of Ternary Semimodules, Thai Journal of Mathematics. Special Issue 
for Annual Meeting in Mathematics: 2021 May 27-29. 82-88. 

 
    1.2  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  
          - 
 
2.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
    - 
 
3.  ต ารา/หนังสือ 
    - 
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ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  ธันวา ธีระกาญจน์ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Thunwa Theerakarn 
ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
ที่ท างาน                       ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์   
                                                    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
เบอร์โทรศัพท์                        02-6495000 ต่อ 18092 
Email                         thunwa@g.swu.ac.th   
     
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
Sc.B. Mathematics Brown University, USA 2555 

Sc.M. Applied Mathematics Brown University, USA 2555 

Ph.D. Mathematics University of California, Berkeley, USA 2561 
 
ความเชี่ยวชาญ 
 - Differential Geometry 
          - Metric Geometry 
          - Topology 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
   1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง) 
Nawinda Amadtohed, Thitipon Chaidee, Phonthakorn Racha-in, and Thunwa Theerakarn. 

(2022) Dividing the perimeter of a triangle into unequal proportions. International Journal 
of Mathematics and Mathematical Sciences. 2022: Article ID 2751666, 8 pages. 

 
   1.2 บทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
        - 
 
2.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
     StatsMate (โปรแกรมค านวณการกระจายและการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ) เผยแพร่บน Apple App 
Store (www.statsmate.com) 

http://www.statsmate.com/
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3.  ต ารา/หนังสือ 

 - 
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ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)           นายวิศรุต โพธิ์อ้น 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Witsarut Pho-on 
ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
ที่ท างาน                       ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์   
                                                    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
เบอร์โทรศัพท์                        02-6495000 ต่อ 18052 
Email                         witsarut@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

วท .บ.  คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2550 

วท .ม.  คณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553 
Ph.D. Mathematics University of Illinois at Urbana-Champaign, USA 2560 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 - Geometry of Curve and Surfaces  
          - Hyperbolic Geometry 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
   1.1  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง) 
ศราวุธ เพชรอินทร์, ชิรา ล าดวนหอม, ขวัญ เพียซ้าย, เอนก จันทรจรูญ, สุกัญญา หะยีสาและ และ วิศรุต โพธิ์

อ้น. (2562). การศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง คณิตศาสตร์เชิงการจัด (Combinatorics) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม. 
18(2): 101–109. 

Isariyapalakul, S., Khemmani, V., & Pho-on, W. (2020). The Multibases of Symmetric 
Caterpillars. Journal of Mathematics: 1-6. https://doi.org/10.1155/2020/5210628 

Isariyapalakul, S., Pho-On, W. and Khemmani, V. (2022). Graph Realizations Constrained by 
Connected Local Dimensions and Connected Local Bases, WSEAS Transactions on 
Mathematics. 21: 1-8. 

 
 

mailto:witsarut@g.swu.ac.th
https://doi.org/10.1155/2020/5210628
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    1.2  บทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
          - 
 
2.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
     - 
 
3.  ต ารา/หนังสือ 
     - 
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ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)         นางสาวอุทุมพร มาโต 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)         Uthoomporn  Mato 

ต าแหน่งทางวิชาการ                   อาจารย์ 

ที่ท างาน                                      ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์   

                                                มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอร์โทรศัพท์                                02-6495000 ต่อ 18052 

Email                                        uthoomporn@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2550 

วท.ม. คณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553 

วท.ด. คณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 - Graph Theory 

           - Combinatorial Design 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. งานวิจัย 

    1.1  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง)  

S. I. El-Zanati, U. Jongthawonwuth, H. Jordon, and C. Vanden Eynden. (2018). On decomposing 

the complete graph and the complete graph minus a 1-factor into  the union of two 

disjoint cycles, European Journal of Combinatorics. 68: 120–131. 

อุทุมพร มาโต และ ธนวัฒน์ วิเชียรไพศาล. (2564). การก ากับมหัศจรรย์แบบ S ของยูเนียนของกราฟหลาย

ส่วนบริบูรณ์ที่ไม่มีจุดร่วมกัน. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 26(3): 1887-1894. 

 

    1.2  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

 - 
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2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
   - 
 
3. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
   - 
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ภาคผนวก ช  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดการปรับปรุง 
 

1. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้าง 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
มคอ. 1 

พ.ศ. 2554 
โครงสร้าง 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
รายละเอียด หน่วยกิต หน่วยกิต รายละเอียด หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 30 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 84 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 89 
2.1  วิชาแกน  26      2.1  วิชาแกน    24 
    2.1.1  วิชาแกนวิทยาศาสตร ์
             และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 

20      2.2  วิชาบังคับ  
    2.3  วิชาเลือก                  ไม่น้อยกว่า 

44 
 5 

    2.1.2  วิชาแกนเฉพาะสาขา 6      2.4  วิชาโท                       ไม่น้อยกว่า 16 
2.2  วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 67     

      2.2.1  วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ 11    
      2.2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ    35    
    2.2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 21     
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 12 

รวม ไม่น้อยกว่า 129 120 รวม ไม่น้อยกว่า 131 
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2. รายละเอียดการปรับปรุง 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

หมวดวิชาเฉพาะ   

คณ 111 คณิตศาสตร์ 1 4(4-0-8) 
MA 111 Mathematics I  
บทนิยามของลิมิต ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร บทนิยามของอนุพันธ์ 
อนุพันธ์ของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปรและการประยุกต์ บทนิยามของปริพันธ์ ปริพันธ์ของ
ฟังก์ชันหนึ่งตัวแปรและการประยุกต์ 

 ตัดออก 

คณ112  คณิตศาสตร์ 2 4(4-0-8) 
MA112 Mathematics II  
บุรพวิชา: คณ111  
ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง เรขาคณิตวิเคราะห์ 3 มิติ ลิมิตและความต่อเนื่องของ
ฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย การอินทิเกรตฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ 

 ตัดออก 

 คณ115  แคลคูลัส 1  3(3-0-6) 
MA115 Calculus I  
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์ 
ปริพันธ์และการประยุกต์ 

ตัดบุรพวิชา 

 คณ116  แคลคูลัส 2  3(3-0-6) 
MA116  Calculus II 
ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง อนุกรมก าลัง อนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิต
และความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย 

รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

 คณ119 เรขาคณิตวิเคราะห์ 2(2-0-4) 
MA119 Analytic geometry  
ปริภูมิเวกเตอร์แบบยุคลิด เส้นตรงและระนาบในปริภูมิ 3 มิติ เรขาคณิตวิเคราะห์ 3 มิติ 
พื้นผิวก าลังสอง สมการและกราฟในระบบพิกัดเชิงขั้ว 

รายวิชาใหม ่

คณ141 หลักและวิธีการของคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 
MA141 Principles of Mathematics  
ตรรกศาสตร์ การให้เหตุผล วิธีการพิสูจน์ หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์
และฟังก์ชัน ระบบจ านวนจริง 

คณ141 หลักการของคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 
MA141 Principles of Mathematics  
ตรรกศาสตร์ การให้เหตุผล วิธีการพิสูจน์ หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์
และฟังก์ชัน ระบบจ านวนจริง 

เปลี่ยนช่ือ 

คณ212 คณิตศาสตร์ 3 4(4-0-8) 
MA212 Mathematics III  
บุรพวิชา: คณ 112 
ปริภูมิยุคลิด ปริพันธ์หลายชั้น ระบบพิกัดและการหาปริพันธ์ในระบบสามมิติ ปริพันธ์ตาม
เส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ์ 

คณ212   แคลคูลัส 3   3(3-0-6) 
MA212 Mathematics III  
ปริพันธ์หลายช้ัน ระบบพิกัดและการหาปริพันธ์ในระบบสามมิติ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์
ตามผิว ทฤษฎีบทของกรีน ทฤษฎีบทไดเวอร์เจนซ์ ทฤษฎีบทของสโตกซ์ และการ
ประยุกต์   
 

ตัดบุรพวิชา 
เปลี่ยนช่ือ หน่วยกิต 
และค าอธิบายรายวิชา 

คณ213 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
MA213 Mathematical Analysis   
ระบบจ านวนจริง ทอพอโลยีบนเส้นจ านวนจริง ล าดับของจ านวนจริง ลิมิตและความ
ต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ ปริพันธ์เชิงรีมันน์ อนุกรมของจ านวนจริง 

คณ313 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
MA313 Mathematical Analysis   
ระบบจ านวนจริง ทอพอโลยีบนเส้นจ านวนจริง ล าดับของจ านวนจริง ลิมิตและความ
ต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ ปริพันธ์เชิงรีมันน์ อนุกรมของจ านวนจริง 

เปลี่ยนรหัส 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

คณ 281 ความน่าจะเป็นและสถิติ 4(4-0-8) 
MA 281 Probability and Statistics  
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงแบบสุ่ม
ที่ส าคัญ การประมาณค่า ช่วงแห่งความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การถดถอยสหสัมพันธ์ การทดสอบไคสแควร์ สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 

 ตัดออก 

 สถ228   ความน่าจะเป็นและสถิติ    3(2-2-5) 
ST228 Probability and Statistics  
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงแบบสุ่ม
ที่ส าคัญ การประมาณค่า ช่วงแห่งความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การทดสอบไคสแควร์ สถิติศาสตร์ไม่
อิงพารามิเตอร์ การใช้โปรแกรมทางสถิติ 

รายวิชาใหม ่

 คณ303 คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษาตอนต้น 2(1-2-3) 
MA303 Mathematics for Lower Elementary School Teachers  
มโนมติเกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา
ตอนต้น ขอบเขต แนวโน้ม และสื่อการสอนส าหรับคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 

รายวิชาใหม ่

 คณ304 คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษาตอนปลาย 2(1-2-3) 
MA304 Mathematics for Upper Elementary School Teachers  
       มโนมติเกี ่ยวกับเนื ้อหาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐานระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย ขอบเขต แนวโน้ม และสื่อการสอนส าหรับคณิตศาสตร์ขั ้น
พื้นฐาน 

รายวิชาใหม ่
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คณ314  แคลคูลัสขั้นสูง 3(3-0-6) 
MA314 Advanced Calculus  
บุรพวิชา :คณ 213   
อนุกรมและล าดับของฟังก์ชันการลู่เข้าเชิงเอกรูปสูตรของเทย์เลอร์และการประยุกต์ 
ปริพันธ์เชิงตัวเลขอนุกรมฟูเรียร์ ฟังก์ชันแกมมาและบีตาอินทิกรัลแบบรีมันน์สตีลต์เจสค่า
สุดขีดของฟังก์ชันของตัวแปรหลายตัวตัวคูณของลากรองจ์ 

คณ314  แคลคูลัสขั้นสูง I 2(2-0-4) 
MA314 Advanced Calculus I  
อนุกรมและล าดับของฟังก์ชัน   การลู่เข้าเชิงเอกรูป   การหาค าตอบในรูปอนุกรมยก
ก าลัง   อนุกรมเทย์เลอร์ และการประยุกต์ 
 

ตัดบุรพวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิตเปลี่ยน
ช่ือวิชาและค าอธิบาย
รายวิชา 

 คณ315  แคลคูลัสขั้นสูง II 2(2-0-4) 
MA315 Advanced Calculus II  
ปริพันธ์เชิงตัวเลขอนุกรมฟูเรียร์ ฟังก์ชันแกมมาและบีตาอินทิกรัลแบบรีมันน์สตีลต์เจสค่า
สุดขีดของฟังก์ชันของตัวแปรหลายตัวตัวคูณของลากรองจ์ 

รายวิชาใหม ่

คณ323 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6) 
MA323 Linear Algebra I  
ระบบสมการเชิงเส้น การด าเนินการขั้นมูลฐาน เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ปริภูมิ
เวกเตอร ์ การแปลงเชิงเส ้น ค ่าล ักษณะเฉพาะ เวกเตอร ์ล ักษณะเฉพาะปริภ ูมิ
ลักษณะเฉพาะ การประยุกต์ 

คณ223 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6) 
MA223 Linear Algebra I  
ระบบสมการเชิงเส้น การด าเนินการขั้นมูลฐาน เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ปริภูมิ
เวกเตอร ์ การแปลงเชิงเส ้น ค ่าล ักษณะเฉพาะ เวกเตอร ์ล ักษณะเฉพาะปริภ ูมิ
ลักษณะเฉพาะ การประยุกต์ 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

คณ324 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิตเบื้องต้น 3(3-0-6) 
MA324 Introduction to Algebraic Number Theory  
บุรพวิชา : คณ222  
ริงของพหุนาม จ านวนพีชคณิต ฟีลด์ก าลังสอง การแยกตัวประกอบได้อย่างเดียวของไอดีล 

คณ324 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิตเบื้องต้น 1 2(2-0-4) 
MA324 Introduction to Algebraic Number Theory I  
บุรพวิชา : คณ222  
ริงของพหุนามและสมบัติต่างๆ จ านวนเชิงพีชคณิต จ านวนเต็มเชิงพีชคณิต จ านวนอดิศัย
และสมบัติต่าง ๆ 

เปลี่ยนช่ือวิชา 
หน่วยกิต และค าอธิบาย
รายวิชา 
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คณ325 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
MA325 Introduction to Analytic Number Theory  
บุรพวิชา : คณ222  
ทฤษฎีบทหลักมูลเลขคณิต ฟังก์ชันเลขคณิต การประมาณค่าตรรกยะ จ านวนอตรรกยะ 
ค่าประมาณจ านวนเฉพาะมูลฐาน            

คณ325 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิตเบื้องต้น 2 2(2-0-4) 
MA325 Introduction to Algebraic Number Theory II  
บุรพวิชา : คณ222  
ฟีลด์ก าลังสอง การแยกตัวประกอบได้อย่างเดียวของไอดีล การประยุกต์ไปในการแก้
สมการไดโอแฟนไทน์ 

เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
หน่วยกิต และค าอธิบาย
รายวิชา 

 คณ326 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์เบื้องต้น  1 2(2-0-4) 
MA325 Introduction to Analytic Number Theory I  
บุรพวิชา : คณ222  
ฟังก์ชันทางทฤษฎีจ านวนและการคูณดีริคเลต ค่าเฉลี่ยของฟังก์ชันทางทฤษฎีจ านวน 
ทฤษฎีบทบนการกระจายของจ านวนเฉพาะ 

รายวิชาใหม ่

 คณ327 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์เบื้องต้น  2 2(2-0-4) 
MA327 Introduction to Analytic Number Theory II  
บุรพวิชา : คณ222  
การประมาณค่าแบบไอโอแฟนไทน์ ทฤษฎีจ านวนอดิศัย 

รายวิชาใหม ่

 คณ328 พีชคณิตลี 1  2(2-0-4) 
MA328 Lie Algebra I  
บุรพวิชา : คณ223 
บทนิยามและตัวอย่างของพีชคณิตลี เดริเวชันและไอดีล ฟังก์ชันสาทิสสัณฐานและ
ฟังก์ชันอัตสัณฐาน การแก้ได้และทฤษฎีบทของลี  

รายวิชาใหม ่
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 คณ329 พีชคณิตลี 2 2(2-0-4) 
MA329 Lie Algebra II  
บุรพวิชา : คณ223 
การเป็นนิรพลและทฤษฎีบทของแองเกิล รูปแบบคิลลิง ความกึ่งเชิงเดียว และตัวแทน
ของพีชคณิตลี 

รายวิชาใหม ่

คณ331 ส ารวจเรขาคณิต  3(3-0-6) 
MA331 Survey of Geometry  
พื้นฐานเชิงประวัติศาสตร์ เรขาคณิตเบื้องต้นแนวใหม่ ทฤษฎีบทของเมเนเลอัสและทฤษฎี
บทของเชวาอัตราส่วนไขว้ ปัญหาที่มีชื่อเสียง 3 ปัญหาในเรขาคณิตการแปลงเบื้องต้น 
ทฤษฎีการแปลง การแปลงแบบจุดเบื้องต้นของระนาบ เรขาคณิตเชิงภาพฉาย ภาวะมี
แกนร่วม ภาวะมีศูนย์ร่วม ภาวะเชิงภาพฉายรากฐานของเรขาคณิต ระบบสัจพจน์ การ
วิเคราะห์ระบบสัจพจน์ ข้อบกพร่องของหนังสือ"เอลิเมนต์"ของยุคลิดเรขาคณิตนอกแบบ
ยุคลิดสัจพจน์ท่ี 5 การค้นพบเรขาคณิตนอกแบบยุคลิด 

คณ331 ส ารวจเรขาคณิต  3(2-2-5) 
MA331 Survey of Geometry  
พื้นฐานเชิงประวัติศาสตร์ เรขาคณิตเบื้องต้นแนวใหม่ ทฤษฎีบทของเมเนเลอัสและทฤษฎี
บทของเชวาอัตราส่วนไขว้ ปัญหาที่มีชื่อเสียง 3 ปัญหาในเรขาคณิตการแปลงเบื้องต้น 
ทฤษฎีการแปลง การแปลงแบบจุดเบื้องต้นของระนาบ เรขาคณิตเชิงภาพฉาย ภาวะมี
แกนร่วม ภาวะมีศูนย์ร่วม ภาวะเชิงภาพฉายรากฐานของเรขาคณิต ระบบสัจพจน์ การ
วิเคราะห์ระบบสัจพจน์ ข้อบกพร่องของหนังสือ"เอลิเมนต์"ของยุคลิดเรขาคณิตนอกแบบ
ยุคลิดสัจพจน์ท่ี 5 การค้นพบเรขาคณิตนอกแบบยุคลิด 

เปลี่ยนหน่วยกิต 

คณ351 ทฤษฎีกราฟ 1  3(3-0-6) 
MA351 Graph Theory I  
ความรู้เบื้องต้นในทฤษฎีกราฟ กราฟเชื่อมโยง กราฟต้นไม้ สภาพเชื่อมโยงของกราฟ 
กราฟออยเลอร์เรียน กราฟแฮมิลโทเนียน กราฟเชิงระนาบและบทประยุกต์ของทฤษฎี
กราฟ 

คณ351 ทฤษฎีกราฟ 1 2(2-0-4) 
MA351 Graph Theory I 
ความรู้เบื้องต้นในทฤษฎีกราฟ กราฟเชื่อมโยง กราฟต้นไม้ สภาพเชื่อมโยงของกราฟ 
กราฟออยเลอร์เรียน กราฟแฮมิลโทเนียน และบทประยุกต์ของทฤษฎีกราฟ 

เปลี่ยนหน่วยกิต และ
ค าอธิบายรายวิชา 
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คณ382   การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ส าหรับครู 2(1-2-3) 
MA382 Mathematical Problem Solving for Teachers  
ศึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ความหมายของปัญหาและการแก้ปัญหา  
ประเภทของปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาและการประเมินการ
แก้ปัญหา ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา ฝึกทักษะการแก้ปัญหาและแนวทาง
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในโรงเรียน  

คณ382   การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ส าหรับครู  2(1-2-3) 
MA382 Mathematical Problem Solving for Teachers  
ศึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ความหมายของปัญหาและการแก้ปัญหา  
ประเภทของปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาและการประเมินการ
แก้ปัญหา ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา ฝึกทักษะการแก้ปัญหาและแนวทาง
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในโรงเรียน และการจัดกิจกรรมตามแนวคิด
ของ STEM และ STEAM ศึกษา 

เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

คณ451 ทฤษฎีกราฟ 2  3(3-0-6) 
MA451 Graph Theory II  
บุรพวิชา : คณ351 
ไดกราฟ ไดกราฟเข้ม  ทัวร์นาเมนต์ การจับคู่ การแยกตัวประกอบ การแยกส่วน เลเบลลิง 
การให้สีกราฟ ข้อปัญหาสี่สี การให้สีจุด การให้สีเส้น จ านวนแรมซีย์  ระยะทาง จุด
ศูนย์กลางของกราฟ จ านวนโดมิเนชัน 

คณ352 ทฤษฎีกราฟ 2 2(2-0-4) 
MA352 Graph Theory II  
กราฟเชิงระนาบ การจับคู่ การแยกตัวประกอบ การแยกส่วน เลเบลลิง การให้สีกราฟ ข้อ
ปัญหาสี่สี 

ตัดบุรพวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา หน่วย
กิต และค าอธิบาย
รายวิชา  

คณ352 คณิตศาสตร์เชิงการจัด  3(3-0-6) 
MA352 Combinatorics  
การเร ียงสับเปลี ่ยนและการจัดหมู ่ การเร ียงสับเปลี ่ยนและการจัดหมู ่ก ่อก าเนิด 
สัมประสิทธิ์ทวินาม หลักการเพิ่มเข้าและตัดออก การนับของล าดับ การจับคู่ของกราฟ
สองส่วน การออกแบบเชิงการจัด 

 ยกเลิก 

 คณ353 คณิตศาสตร์เชิงการจัด 1 2(2-0-4) 
MA353 Combinatorics I  
การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ก่อก าเนิด การนับ
สองทาง  สัมประสิทธ์ิทวินาม หลักการเพิ่มเข้าและตัดออก  

รายวิชาใหม ่
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 คณ354 คณิตศาสตร์เชิงการจัด 2 2(2-0-4) 
MA354 Combinatorics II  
การนับของล าดับ การจับคู่ของกราฟสองส่วน ระบบตัวแทนที่แตกต่างกัน การออกแบบ
เชิงการจัด แบบแผนบล็อก ระบบสามสิ่ง 

รายวิชาใหม ่

 คณ371 คณิตศาสตร์โอลิมปิกเบื้องต้น 1  3(3-0-6) 
MA371 Introduction to Olympic Mathematics I 
เอกลักษณ์พีชคณิต จ านวนเชิงซ้อน พหุนาม ความรู้พื้นฐานของเส้นตรง มุม วงกลมและ
สามเหลี่ยม การนับเบื้องต้น สัมประสิทธิ์ทวินาม แผนภาพของเวนน์ การแก้สมการเชิง
ฟังก์ชัน การแก้โจทย์ปัญหาการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ      

รายวิชาใหม ่

 คณ372 คณิตศาสตร์โอลิมปิกเบื้องต้น 2  3(3-0-6) 
MA372 Introduction to Olympic Mathematics II  
พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม ทฤษฏีบทเชวาและเมเนเลอัส ตรีโกณมิติ การนับเพิ่มเติม 
หลักการรังนกพิราบ ภาวะคู่คี่ อสมการพื้นฐาน อสมการแบบต่างๆ การแก้โจทย์ปัญหา
การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ 

รายวิชาใหม ่

 คณ373 ระเบียบวิธีแบบหนึ่งขั้นตอนส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ   2(2-2-3) 
MA373 One-step methods for Ordinary Differential Equations  
ระเบียบวิธีของออยเลอร์ ระเบียบวิธีธีต้า ระเบียบวิธีรุงเง-กุตตา       

รายวิชาใหม ่

 คณ374  ระเบียบวิธีเชิงเส้นแบบหลายขั้นตอนส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 2(2-2-3) 
MA374 Linear Multi-step Method for Ordinary Differential Equations 
ระเบียบวิธีตัวท านาย-ตัวปรับแก้ ความต้องกัน การลู่เข้าและเสถียรภาพ  

รายวิชาใหม ่
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 คณ380 คณิตศาสตร์ส าหรับตัวแบบเบื้องต้น  3(3-0-6) 
คณ380 Introduction to Mathematics for Modeling  
สมการอิสระ จุดสมดุลและความเสถียรภาพของสมการอิสระ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิง
เส้นอันดับหนึ่ง เมทริกซ์ยกก าลัง วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ ระบบสมการ
ไม่เชิงเส้น 

รายวิชาใหม ่

 คณ386 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์  1(1-0-2) 
MA386 Basic Mathematics for Finite Element Method  
พีชคณิตเมทริกซ์  การด าเนินการตามแถว วิธีการก าจัดแบบเกาส์ การประมาณค่าในช่วง 
พหุนามลากรองจ์ ปริพันธ์เชิงตัวเลข 

รายวิชาใหม ่

 คณ383 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับกลศาสตร์ของไหล 1(1-0-2) 
MA383 Basic Mathematics for Fluid Mechanics  
พีชคณิตเวกเตอร์ แคลคูลัสเวกเตอร์ เทนเซอร์ สมบัติของเทนเซอร์ สมการนาเวียร์ -
สโตกส์  

รายวิชาใหม ่

 คณ384 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1  2(2-0-4) 
MA384 Probability Theory I  
ปริภูมิความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและฟังก์ชันการแจกแจง ความเป็นอิสระ ความน่าจะ
เป็นแบบมีเงื่อนไข ผลบวกของตัวแปรสุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน ฟังก์ชันก่อก าเนิด ฟังก์ชัน
ลักษณะเฉพาะ กฎของเลขจ านวนมาก ทฤษฎีบทการลู่เข้าสู่ส่วนกลางแบบทวินาม แนว
เดินแบบสุ่ม ลูกโซ่มาร์คอฟ 

รายวิชาใหม ่
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 คณ385 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2  2(2-0-4) 
MA385 Probability Theory II  
ทฤษฎีเมเชอร์ความน่าจะเป็นทั ่วไปและตัวแปรสุ ่ม การลู ่เข ้าอย่างอ่อน ฟังก์ชัน
ลักษณะเฉพาะ ทฤษฎีบทการลู่เข้าสู่ส่วนกลาง ค่าคาดหวังแบบมีเงื่อนไข มาร์ติงเกล 

รายวิชาใหม ่

คณ416 การวิเคราะห์เวกเตอร์  3(3-0-6) 
MA416 Vector Analysis  
บุรพวิชา : คณ112 
การด าเนินการเบื้องต้นของเวกเตอร์ สนามสเกลาร์ สนามเวกเตอร์ อนุพันธ์และปริพันธ์
เชิงเวกเตอร์ ทฤษฎีบทของกรีน ทฤษฎีบทไดเวอร์เจนซ์ ทฤษฎีบทของสโตกซ์ และการ
ประยุกต์   

 ตัดออก 
 
 

 คณ316 การวิเคราะห์เวกเตอร์ 1 2(2-0-4) 
MA316 Vector Analysis I  
ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์บนปริภูมิยุคลิด อนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ อนุพันธ์ย่อย ทฤษฎี
บทฟังก์ชันผกผัน ทฤษฎีบทฟังก์ช ันเชิงปริยาย นิยามและสมบัติของแมนิโฟลด์
เบื้องต้น                

รายวิชาใหม ่

 คณ317 การวิเคราะห์เวกเตอร์ 2 2(2-0-4) 
MA317 Vector Analysis II 
ปริพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปรบนปริภูมิยุคลิด การเปลี่ยนตัวแปร พีชคณิตของมัลติ
ลีเนียฟังก์ชัน รูปเชิงอนุพันธ์ นิยามของปริพันธ์บนแมนิโฟลด์และตัวอย่าง ปริพันธ์ตามผิว 
ทฤษฎีบทที่ส าคัญของปริพันธ์บนแมนิโฟลด์ ทฤษฎีสโตกส์และการประยุกต์              

รายวิชาใหม ่
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 คณ417 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 1 2(2-0-4) 
MA417 Partial Differential Equations I  
สมการอันดับหนึ่ง สมการเชิงเส้นและกึ่งเชิงเส้น สมการอันดับสอง การแยกประเภท
สมการอันดับสอง ปัญหาสตูร์ม-ลีอูวิลล์ อนุกรมฟูเรียร์ การแก้สมการเชิงเส้นโดยวิธีการ
แยกตัวแปร 

รายวิชาใหม ่

คณ 411 การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น 3(3-0-6) 
MA 411 Introduction to Real Analysis  
บุรพวิชา : คณ 213 
ทอพอโลยีบนปริภูมิแบบยุคลิด n มิติ   ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร 
อนุพันธ์ย่อย ทฤษฎีบทเกี่ยวกับฟังก์ชันโดยปริยาย ค่าสูงสุดและต ่าสุด ปริพันธ์หลายช้ัน 

คณ411 การวิเคราะห์เชิงจริง 1 2(2-0-4) 
MA411 Real Analysis I  
บุรพวิชา : คณ313    
ล าดับและอนุกรมของฟังก์ชัน ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตของฟังก์ชันหลายตัวแปร 
ฟังก์ชันต่อเนื่อง  

เปลี่ยนช่ือ  บุรพวิชา 
หน่วยกิต และค าอธิบาย
รายวิชา 

 คณ412 การวิเคราะห์เชิงจริง 2 2(2-0-4) 
MA412 Real Analysis II  
บุรพวิชา : คณ313    
การหาอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันหลายตัวแปร  ปริพันธ์แบบรีมันน์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร  

รายวิชาใหม ่

คณ418 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3(3-0-6) 
MA418  Partial Differential Equations  
บุรพวิชา : คณ211   
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับหนึ่ง  สมการเชิงเส้นเอกพันธุ์  และสมการเชิงเส้นไม่เอกพันธุ์ 
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับสอง   วิธีการแยกตัวแปร อนุกรมฟูเรียร์   ปัญหาค่า
ลักษณะเฉพาะ การแก้สมการคลื่น   สมการความร้อน   สมการลาปลาซและปัญหาค่า
ขอบ   ทฤษฎีบทสตูร์มลียูวีล 

คณ418 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 2 2(2-0-6) 
MA418 Partial Differential Equations II  
สมการคลื่น สมการความร้อน สมการลาปลาซ การแก้ปัญหาค่าขอบ การแก้สมการโดย
ใช้การแปลงฟูเรียร์ 

ยกเลิกบรุพวิชา 
เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
หน่วยกิต และค าอธิบาย
รายวิชา 
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คณ419 อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต์ 3(3-0-6) 
MA419  Fourier Series and Applications  
บุรพวิชา : คณ112   
ฟังก์ชันเชิงตั้งฉาก อนุกรมฟูเรียร์ ฟังก์ชันเบสเซล พหุนามเลอจองด์ การประยุกต์เกี่ยวกับ
ปัญหาค่าขอบในฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 

 ตัดออก 

 คณ318 อนุกรมฟูเรียร์ 2(2-0-4) 
MA318 Fourier Series  
ฟังก์ชันเชิงตั้งฉาก อนุกรมฟูเรียร์ ฟังก์ชันเบสเซล พหุนามเลอจองด์  

รายวิชาใหม ่

 คณ319 การแปลงฟูเรียร์และการประยุกต์ 2(2-0-4) 
MA319 Fourier transformation and Applications  
การแปลงฟูเรียร์แบบไซน์และโคไซน์ ทฤษฎีบทของการแปลงฟูเรียร์ การประยุกต์เกี่ยวกับ
ปัญหาในฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 

รายวิชาใหม ่

 คณ419 หัวข้อพิเศษทางการวิเคราะห์ 2(2-1-3) 
MA419 Special Topic in Analysis  
หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจทางการวิเคราะห์คณิตศาสตร์ 

รายวิชาใหม ่

 คณ421 พีชคณิตนามธรรมและการประยุกต์ 2(2-0-4) 
MA421 Abstract Algebra with Applications  
ผลคูณตรงภายนอก ทฤษฎีบทหลักมูลของอาบีเลียนกรุปจ ากัด ความสมมาตรและการนับ 

รายวิชาใหม ่

 คณ422 พีชคณิตเมทริกซ์และการประยุกต์ 2(2-0-4) 
MA422 Matrix Algebra with Applications  
ระบบสมการเชิงเส้นที่ถูกรบกวน การแยกแบบแอลยู ปัญหาการประมาณก าลังสองน้อย
สุด 

รายวิชาใหม ่
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คณ423 พีชคณิตนามธรรม 2  3(3-0-6) 
MA423   Abstract Algebra II  
บุรพวิชา : คณ322   
ริงและฟีลด์ ทฤษฎีบทสมสัณฐานริง ภาวะหารลงตัวในอินทิกรัลโดเมน ริงพหุนาม ฟีลด์
จ ากัด 

คณ423 พีชคณิตนามธรรม 2 2(2-0-4) 
MA423   Abstract Algebra II  
บุรพวิชา : คณ322   
ริง ไอดีล ริงพหุนาม ภาวะหารลงตัวในอินทิกรัลโดเมน การแยกตัวประกอบเฉพาะโดเมน 
ฟีลด์จ ากัด 

เปลี่ยนหน่วยกิต 
และค าอธิบายรายวิชา 

คณ424 พีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3-0-6) 
MA424  Linear Algebra II  
บุรพวิชา : คณ323   
การปฏิบัติแนวคิดเชิงนามธรรมของพีชคณิตเชิงเส้น  พีชคณิตเชิงเส้นคู่  พีชคณิตเชิงหลาย
เส้น ปริภูมิผลหาร ปริภูมิคู่กัน ผลบวกตรง ปริภูมิผลคูณภายใน 

คณ424 พีชคณิตเชิงเส้น 2 2(2-0-4) 
MA424  Linear Algebra II  
บุรพวิชา : คณ223 
พีชคณิตเชิงเส้นคู่ พีชคณิตเชิงหลายเส้น ปริภูมิผลหาร ปริภูมิคู่กัน ผลบวกตรง ปริภูมิผล
คูณภายใน และการประยุกต ์

เปลี่ยนหน่วยกิต 
และค าอธิบายรายวิชา 

 คณ429 หัวข้อพิเศษทางพีชคณิต 2(2-1-3) 
MA429 Special Topic in Algebra  
หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจทางพีชคณิต 

รายวิชาใหม ่

คณ433 เรขาคณิตเชิงภาพฉาย 3(3-0-6) 
MA433 Projective Geometry  
มโนมติเบื้องต้นของเรขาคณิตเชิงภาพฉาย  ภาพฉายแบบมีศูนย์กลาง  หลักการทวิภาวะ  
ภาวะมีแกนร่วม ภาวะมีศูนย์ร่วม ภาวะเชิงภาพฉาย ความสัมพันธ์ฮาร์มอนิก ภาคตัดกรวย 
ทฤษฎีบทของปาสกาลและบริอองชอง ข้ัวและเส้นเชิงขั้ว พ้ืนผิวก าลังสอง อินโวลูชัน 

 ตัดออก 

 คณ434 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ 1 2(2-0-4) 
MA434 Differential Geometry I  
เรขาคณิตของเส้นโค้งบนระนาบ เส้นโค้งในปริภูมิสามมิติ และพื้นผิวในปริภูมิสามมิติ 
ความโค้งของเส้นโค้งและพื้นผิว รูปแบบหลักมูล ความโค้งแบบเกาส์เซียน ความโค้งเฉลี่ย  

รายวิชาใหม ่
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 คณ435 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ 2  2(2-0-4) 
MA435 Differential Geometry II  
ทฤษฎีบทที่ส าคัญในเรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ของพื้นผิว จีโอเดสิก ทฤษฎีบทเกาส์-บอนเนต์ 
การประยุกต์ของเรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ 

รายวิชาใหม ่

 คณ439 หัวข้อพิเศษทางเรขาคณิต  2(2-1-3) 
MA439 Special Topic in Geometry  
หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจทางเรขาคณิต 

 

คณ444 ประวัติคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 
MA444  History of Mathematics  
         ประวัติและพัฒนาการของคณิตศาสตร์ตั้งแต่ต้นจนถึงการค้นพบวิชาแคลคูลัสและ
เรื่องที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

คณ444 ประวัติคณิตศาสตร์  3(2-2-5) 
MA444  History of Mathematics  
         ประวัติและพัฒนาการของคณิตศาสตร์ตั้งแต่ต้นจนถึงการค้นพบวิชาแคลคูลัสและ
เรื่องที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

เปลี่ยนหน่วยกิต 
 

คณ 461 ทอพอโลยีเบื้องต้น 3(3-0-6) 
MA 461 Introduction to Topology  
บุรพวิชา : คณ 213   
ปริภูมิอิงระยะทางปริภูมิเชิงทอพอโลยี ล าดับและการลู่เข้า ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การ
กระชับ การเชื่อมโยง 

คณ461 ทอพอโลยีเบื้องต้น  2(2-0-4) 
MA461 Introduction to Topology  
บุรพวิชา : คณ313   
ปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมิเชิงทอพอโลยี ล าดับและการลู่เข้า ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 
การกระชับ การเช่ือมโยง 

เปลี่ยนหน่วยกิต 
และบุรพวิชา 

 คณ462 ทอพอโลยีเชิงพีชคณิตเบื้องต้น  2(2-0-4) 
MA462 Introduction to Algebraic Topology 
บุรพวิชา : คณ313    
ทอพอโลยีของปริภูมิ 1 และ 2 มิติ การจ าแนกพ้ืนผิว สมานสัณฐาน ฮอมอโทปี กรุปหลัก
มูล ปริภูมิปก 

รายวิชาใหม ่



 

168 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

 คณ469 หัวข้อพิเศษทางทอพอโลยี  2(2-1-3) 
MA469 Special Topic in Topology  
หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจทางโทโพโลยี 

รายวิชใหม ่

 คณ472 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 
MA472 Co-operative Education Preparation  
หลักการ แนวคิด กระบวนการ ขั้นตอน และข้อบังคับที่เกี่ยวกับสหกิจศึกษา สัมมนาใน
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการท างานทางคณิตศาสตร์ การปฏิบัติตน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
การน าเสนอ ทักษะการสื่อสาร 

รายวิชาใหม ่

 คณ473 สหกิจศึกษา  6(0-18-0) 
MA473 Co-operative Education  
สหกิจศึกษา บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานที่ประกอบการ
ที่ให้ความร่วมมือในการจัดการกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบร่วมกัน โดยเริ่มตั้งแต่
วางแผนปฏิบัติงาน การคัดเลือกนิสิต การนิเทศงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ 

รายวิชาใหม ่

 คณ478 หัวข้อพิเศษทางสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ   2(2-1-3)  
MA478 Special Topic in Ordinary Differential Equations  
หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจทางสมาการเชิงอนุพันธ์สามัญ  

รายวิชาใหม ่

 คณ479 หัวข้อพิเศษทางสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 2(2-1-3) 
MA479 Special Topic in Partial Differential Equations 
หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจทางสมาการเชิงอนุพันธ์สามัญย่อย 

รายวิชาใหม ่
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คณ480 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
MA480 Introduction to Mathematical Modeling  
บุรพวิชา : คณ211   
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของปัญหาในโลกจริงในรูปของสมการเชิงอนุพันธ์  การสร้างตัว
แบบ  การหาผลเฉลย และการอธิบายผลเฉลย   

คณ480 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
MA481 Introduction to Mathematical Modeling  
บุรพวิชา : คณ211   
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของปัญหาในโลกจริงในรูปของสมการเชิงอนุพันธ์  การสร้างตัว
แบบ  ตัวแบบไม่ต่อเนื่อง ตัวแบบต่อเนื่อง ระบบสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง วิธีการของ
ระนาบเฟสและการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ การประยุกต์ของตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ทาง
ชีววิทยาและทางการแพทย์ 

เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

คณ482 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
MA482  Introduction to Finite Element Method  
บุรพวิชา : คณ311 
พีชคณิตเมทริกซ์  การสร้างสมการไฟไนต์เอลิเมนต์โดยวิธีตรง  ฟังก์ชันประมาณภายในเอ
ลิเมนต์และปริพันธ์ของเอลิเมนต์เมทริกซ์เชิงตัวเลข 

คณ482 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
MA482 Introduction to Finite Element Method  
ขั้นตอนของระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ฟังก์ชันการประมาณภายในเอลิเมนต์ การ
แก้ปัญหาแบบหน่ึงมิติ การแก้ปัญหาแบบหน่ึงมิติ 

ตัดบุรพวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

คณ484 คณิตศาสตร์อุณหพลศาสตร์ขั้นต้น  3(3-0-6) 
MA484 Elementary Mathematics of Thermodynamics  
บุรพวิชา : คณ211 
เอนโทรปี  อุณหภูมิ  และระบบสัจพจน์   การแปลงของตัวแปรอุณหพลศาสตร์    
ความสัมพันธ์ของแม็กเวล เสถียรภาพในตัวเอง การเปลี่ยนสถานะในเฟสหนึ่งและสอง 
ระบบท่ีผันกลับไม่ได้แบบผันผวน การไหลแบบบักส์ 

 ตัดออก 
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คณ483 คณิตศาสตร์กลศาสตร์ของไหลขั้นต้น 3(3-0-6) 
MA483 Elementary Mathematics of Fluid Mechanics  
บุรพวิชา : คณ211 
ฟังก์ชันสายธาร ทฤษฎีบทของแบร์นูลลี่ สมการการเคลื่อนท่ีของของไหลที่ไม่มีความหนืด 
สมการการเคลื่อนแบบหมุนวน ฟังก์ชันสายธารของกระแสการไหลแบบคงที่ จุดนิ่ง 
ศักยภาพความเร็วของของไหล แหล่งก าเนิดและแหล่งรองรับของไหล  ทฤษฎีการแบ่งชั้น
ขอบเขตของของไหล 

คณ483 คณิตศาสตร์กลศาสตร์ของไหลขั้นต้น 3(3-0-6) 
MA483 Elementary Mathematics of Fluid Mechanics  
ฟังก์ชันสายธาร ทฤษฎีบทของแบร์นูลลี่ สมการการเคลื่อนที่ของของไหลที่ไม่มีความหนืด 
สมการการเคลื่อนแบบหมุนวน ฟังก์ชันสายธารของกระแสการไหลแบบคงที่ จุดนิ่ง 
ศักยภาพความเร็วของของไหล แหล่งก าเนิดและแหล่งรองรับของไหล  ทฤษฎีการแบ่งช้ัน
ขอบเขตของของไหล 

ยกเลิกบรุพวิชา 
 

คณ490 โครงงานคณิตศาสตร์ 1   1(0-2-1) 
MA490 Mathematical Project I  
การสืบค้นสารสนเทศ การวางแผนและการออกแบบการทดลอง การเขียนโครงร่าง
งานวิจัย 

คณ490 โครงงานคณิตศาสตร์ 1   2(0-4-2) 
MA490 Mathematical Project I  
การสืบค้นสารสนเทศ การวางแผนและการออกแบบการทดลอง การเขียนโครงร่าง
งานวิจัย 

เปลี่ยนหน่วยกิต 

คณ491 สัมมนาคณิตศาสตร์ 2   1(0-2-1) 
MA491 Mathematics Seminar II  
การน าเสนอรายงานการอภิปรายแนวคิดทางคณิตศาสตร์จากหัวข้อที ่น่าสนใจหรือ
บทความวิจัยทางคณิตศาสตร์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

คณ491 สัมมนาคณิตศาสตร์ 2   2(0-4-2) 
MA491 Seminar in Mathematics II  
การน าเสนอรายงานการอภิปรายแนวคิดทางคณิตศาสตร์จากหัวข้อที่น่าสนใจหรือ
บทความวิจัยทางคณิตศาสตร์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

เปลี่ยนหน่วยกิต 

คณ493   โครงงานคณิตศาสตร์ 2   2(0-4-2) 
MA493 Mathematics Project II  
การศึกษาทฤษฎี การวิเคราะห์และประมวลความรู้ การด าเนินการวิจัย การจัดท ารายงาน
วิจัย การน าเสนองานวิจัยท่ีเกี่ยวกับปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามหลักการเขียนทางวิชาการ 

คณ493   โครงงานคณิตศาสตร์ 2    3(0-6-3) 
MA493 Mathematics Project II  
การศึกษาทฤษฎี การวิเคราะห์และประมวลความรู้ การด าเนินการวิจัย การจัดท ารายงาน
วิจัย การน าเสนองานวิจัยท่ีเกี่ยวกับปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามหลักการเขียนทางวิชาการ 

เปลี่ยนหน่วยกิต 



 

171 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

 คณ494 สัมมนาคณิตศาสตร์   1(0-2-1) 
MA494 Mathematical Seminar  
การสืบค้นสารสนเทศ การอภิปราย การน าเสนอรายงานการอภิปรายแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์จากหัวข้อที ่น ่าสนใจหร ือบทความวิจ ัยทางคณิตศาสตร ์ที ่ต ีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ 

รายวิชาใหม ่

 คณ495 โครงงานคณิตศาสตร์   2(0-4-2) 
MA495 Mathematical Project  
การวางแผนและการออกแบบการวิจัย การเขียนโครงร่างงานวิจัย การเขียนรายงานการ
วิจัย การน าเสนอรายงานการวิจัยตามหลักการเขียนทางวิชาการ 

รายวิชาใหม ่

คพ 111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5) 
CP 111 Computer Programming I  
วิธีการพัฒนาโปรแกรม รูปแบบภาษาและความหมายของภาษาโปรแกรมขั้นสูง ตัวแปร 
ตัวด าเนินการ นิพจน์ โครงสร้างควบคุม ฟังก์ชัน อาร์เรย์ สตริง พอยน์เตอร์ ตัวแปรแบบ
โครงสร้างการแก้ปัญหา และประยุกต์ใช้งาน 

คพ111   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 3(2-2-5) 
CP111 Fundamental of Computer Programming  
วิธีการพัฒนาโปรแกรม รูปแบบภาษาและความหมายของภาษาโปรแกรมขั้นสูง ตัวแปร 
ตัวด าเนินการ นิพจน์ โครงสร้างควบคุม ฟังก์ชัน อาร์เรย์ สตริง พอยน์เตอร์ ตัวแปรแบบ
โครงสร้างการแก้ปัญหา และประยุกต์ใช้งาน 

เปลี่ยนช่ือ 
 

 คษ452 การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
                                                                                  3(2-2-5) 
ME452 The Creation of Computer Media in Teaching and Learning at  
Secondary School Level  
ศึกษาการใช้โปรแกรมระบบพีชคณิตที่ประมวลผลเชิงสัญลักษณ์ได้ โปรแกรมเรขาคณิต
แบบพลวัต และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอสื่อคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ 
และฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาได้  

รายวิชาใหม ่
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 คษ401  กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ฐานสมรรถนะ 1  3 (2-2-5) 
ME401 Competency-Based Lesson Activities in Mathematics 1  
แนวคิดเกี ่ยวกับทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  แนวการจัดการเร ียนรู้
คณิตศาสตร์  แนวการประเมินผลการเรียนรู ้ค านึงถึงทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์  การออกแบบเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริก  หลักการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และการน า ไปใช้ในชั้น
เรียน 

รายวิชาใหม ่

 คษ402 กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ฐานสมรรถนะ 2  3 (2-2-5) 
ME402 Competency-Based Lesson Activities in Mathematics 2  
แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ  แนวการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  แนวการ
ประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน  การออกแบบเกณฑ์การให้คะแนนแบบ
รูบริก  หลักการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ฐานสมรรถนะ  การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ฐานสมรรถนะและการน าไปใช้ในช้ันเรียน 

รายวิชาใหม ่

ชว101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
BI101 Biology I 
หลักการส าคัญของโครงสร้างและหน้าที่องค์ประกอบของเซลล์ทั้งโพรแคริโอตและยูแคริ
โอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสาร
พันธุกรรม การแบ่งเซลล์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สภาวะแวดล้อม และวิวัฒนาการ 

ชว105 ชีววิทยาท่ัวไป  3(3-0-6) 
BI105 General Biology  
โมเลกุลพื้นฐานส าหรับสิ่งมีชีวิต สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธี
วิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ 
ความหลากหลายของสิ ่งมีชีว ิต โครงสร้างและหน้าที ่ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยา 
พฤติกรรมวิทยา และความส าคัญของชีววิทยาต่อโลกสมัยใหม่ 

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือวิชา 
และค าอธิบายรายวิชา 
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ชว191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) 
BI191 Biology Laboratory I 
ปฏิบัติการชีววิทยาเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่องค์ประกอบของเซลล์ทั้งโพรแคริโอต 
และยูแคริโอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
และสารพันธุกรรม การแบ่งเซลล์ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อมเชิงวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และวิวัฒนาการ 

ชว195 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป  1(0-2-1) 
BI195 General Biology Laboratory  
โมเลกุลพื้นฐานส าหรับสิ่งมีชีวิต สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธี
วิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ 
ความหลากหลายของสิ ่งมีชีว ิต โครงสร้างและหน้าที ่ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยา 
พฤติกรรมวิทยา และความส าคัญของชีววิทยาต่อโลกสมัยใหม่ 

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือวิชา 
และค าอธิบายรายวิชา 

ฟส103 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 
PY 103 Physic I    
เวกเตอร์  กฎการเคลื่อนที่  พลังงานและโมเมนตัม  ระบบอนุภาค  การเคลื่อนที่แบบหมุน 
กฎโน้มถ่วงสภาพยืดหยุ่น กลศาสตร์ของไหล การสั่น กลศาสตร์ของคลื่น คลื่นเสียงและ
อุณหพลศาสตร์ 

 ตัดออก 

ฟส 104 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 
PY 104 Physics II  
แรงคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้าและไดอิเล็กทริก ไฟฟ้ากระแสตรง 
สนามแม่เหล็ก การเหนี่ยวน า ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสง สมบัติเชิงแสง 
ทัศนูปกรณ์ สัมพัทธภาพ กลศาสตร์ควอนตัม ฟิสิกส์ของอะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์
อนุภาคมูลฐาน พรมแดนฟิสิกส์ 

 ตัดออก 
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 ฟส100 ฟิสิกส์ทั่วไป  3(3-0-6) 
PY100 General Physics 
กลศาสตร์ของระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล ความ
ร ้อน และอุณหพลศสตร์ คล ื ่น เส ียง แสง ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ 
อิเล็กทรอนิกส์ สนามไฟฟ้าและอันตรกิริยาทางไฟฟ้าสนามแม่เหล็กและอันตรกิริยาทาง
แม่เหล็ก สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ขึ้นกับเวลา สัมพัทธภาพพิเศษ ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์
นิวเคลียร์ พร้อมตัวอย่างปรากฎการณ์ที่เกี่ยวข้อง 

รายวิชาใหม่ 

ฟส180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป  1(0-2-1) 
PY180 General Physics Laboratory 
ปฏิบ ัต ิการในเร ื ่องที ่ เก ี ่ยวกับ การวัดอย่างละเอียด การใช้ม ัลต ิม ิเตอร ์ การใช้
ออสซิลโลสโคป การเคลื่อนที่ ของไหล กฎของบอยด์ เสียง แสงและทัศนูปกรณ์ วงจร
กระแสไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า 

ฟส180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป  1(0-2-1) 
PY180 General Physics Laboratory 
ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวกับ การวัดอย่างละเอียด การใช้มัลติมิเตอร์ การใช้ออสซิลสโคป 
การเคลื่อนที่ ของไหล กฎของบอยล์ เสียง แสงและทัศนูปกรณ์ ไฟฟ้า ความต้านทาน
ไฟฟ้า แม่เหล็ก 

เ ป ล ี ่ ย น ค  า อ ธ ิ บ า ย
รายวิชา 

 ฟส209 คณิตศาสตรส์ าหรับคลื่นเบื้องต้น  3(3-0-6) 
PY209 Elementary Mathematics for Wave  
การเคลื่อนที่แบบสั่น ฟังก์ชันคลื่น รวมกันของคลื่นแบบพีชคณิต เฟสซอร์ สมการแมกส์
เวลล์  ความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก พอยน์ติงเวกเตอร์  วิธีการ
ทางฟูเรียร์ 

รายวิชาใหม่ 

วทศ301 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 1  3(2-2-5) 
SCI301 English for Science I 
ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียน รวมทั้งมีความเข้าใจหลักไวยากรณ์ 
โครงสร้างและส านวนท่ีใช้ในเนื้อหาบทเรียนและบทความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยเน้นทักษะการอ่านและการฟังเพื่อความเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ตัดออก 
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วทศ302 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(2-2-5) 
SCI302 English for Science II 
ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สังเคราะห์บทเรียน
และบทความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเน้นทักษะการพูดและการเขียนที่มี
ประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

- ตัดออก 

บธบ 121 หลักการบัญชี  3(3-0-6) 
BBA 121 Principles of Accounting  
ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ของการจัดท าบัญชี และประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี 
แม่บททางการบัญชี หลักการและขั้นตอน ในการจัดท าบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป การจัดท างบทดลอง กระดาษท าการ งบการเงินส าหรับกิจการให้บริการและ
กิจการซื้อขายสินค้า ระบบใบส าคัญ และระบบเงินสดย่อย 

 ตัดออก 

ศฐ 111 เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน  2(2-0-4) 
EC 111 Foundations of Economics  
                  ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ในระดับจุลภาคและมหภาคทั้งค า
จ ากัดความ ความส าคัญ และประเด็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

 ตัดออก 

ศฐ 121 เศรษฐศาสตร์จุลภาค  3(3-0-6) 
EC 121 Microeconomics  
                  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นต้นที่ว่าด้วยกลไกราคา ปัจจัย
ที่ก าหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้าและบริการ ทฤษฎีเบื ้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิต และดุลยภาพของหน่วยผลิตในตลาดที่มีการ
แข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ การตั้งราคาในตลาดสินค้าและบริการรวมทั้งในตลาด
ปัจจัยการผลิต 

 ตัดออก 
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ศฐ 131 คณิตเศรษฐศาสตร์ 1  3(2-2-5) 
EC 131 Mathematical Economics 1  
                   ศึกษาระบบจ านวนจริงและฟังก์ชัน เมตริกซ์และตัวก าหนด เรขาคณิต
วิเคราะห์ อนุพันธ์ อินทิกรัล ความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันรวม ฟังก์ชันเฉลี่ย และฟังก์ชัน
ส่วนเพิ่ม การวิเคราะห์ค่าความยืดหยุ่น การหาค่าสูงสุดและต ่าสุดในกรณีที่มีข้อจ ากัด 
โปรแกรมเชิงเส้น รวมทั้งการประยุกต์หลักคณิตศาสตร์กับแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
จุลภาคและมหภาค 

 ตัดออก 

ศฐ 201 ธุรกิจเบื้องต้น  2(2-0-4) 
EC 201 Introduction to Business  
ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ การจัดการ การตลาด ทรัพยากรมนุษย์และ
นโยบาย และการจัดการการเงิน หลักการพื้นฐานด้านจริยธรรมทางธุรกิจ สาระส าคัญของ
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและสิ ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการและกฎหมายพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ 

 ตัดออก 

ศฐ 361 การเงินและการธนาคาร 1  3(3-0-6) 
EC 361 Money and Banking 1  
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีอุปสงค์ต่อเงิน อุปทานของเงิน การก าหนดอัตราดอกเบี้ย และการ
ด าเนินนโยบายการของธนาคารกลาง กฎของนโยบายการเงินเพื่อรักษาเป้าหมายอัตราเงิน
เฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์และ
สถาบันประกันเงินฝาก ตลอดจนศึกษาสถาบันการเงิน โครงสร้างและการด าเนินงาน และ
บทบาทของตลาดเงินและตลาดทุน 

 ตัดออก 
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ภาคผนวก ซ ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของชุดวิชา (MLOs) และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  (ELOS) 
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ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังรายวิชา (CLOs) ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของชุดรายวิชา (MLOs) และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (ELOs) 

รายวิชา ค าอธิบายรายวชิา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวชิา  

(CLOs) 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของชุด

วิชา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 

ชุดวชิาคณติศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 1   

คณ103 เทคโนโลยีส าหรับคณิตศาสตร์ 2   
1(0-2-1) 
MA103 Technology for Mathematics II 
  
  
  

ศึกษาและฝึกทกัษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่ประมวลผลเชิงสัญลักษณ์ในการเสริมการเรียน
คณิตศาสตร์ 
  
  
  

1. สามารถน าโปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่ประมวลผลเชิงสัญลักษณ์ไป
แก้ปัญหาใน เร่ืองการค านวณเบื้องต้นและแคลคูลัสพื้นฐานได้ 
2. สามารถแก้สมการของระบบสมการเชิงเส้น และระบบสมการ
เชิงเส้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 
3. สามารถเขียนกราฟสองมิติ สามมิต ิทั้งในระบบพิกัดฉากและ
ระบบพิกัดเชิงขั้วได ้
4. สามารถน าเทคโนโลยีดา้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปแก้ปัญหา
และเสริมการเรียนคณิตศาสตร์ทั้งรายวิชาที่เกี่ยวข้องและ
ประยุกต์ใช้ได้ 

1. แสดงการให้เหตุผลและการ
พิสูจน์ได้ถูกต้องตามหลัก
ตรรกศาสตร์ 
2. สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 
 
 

 

/ / / / /   
  

คณ141 หลักและวิธกีารของคณิตศาสตร์   
3(3-0-6) 
MA141 Principles of Mathematics  

ตรรกศาสตร์ การให้เหตุผล วธิีการพิสูจน์   หลัก
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์และ
ฟังก์ชัน ระบบจ านวนจริง 

1. อธิบายความหมายของหลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ เซต 
ความสัมพันธแ์ละฟังก์ชัน และระบบจ านวนจริงได้ 
2. เลือกใช้การให้เหตุผล และวิธกีารพิสจูน์ได้อย่างเหมาะสม 
3. แสดงวิธีการหาลิมิต  ความต่อเนื่อง อนุพันธ์  และปริพันธ์ของ
ฟังก์ชันหนึ่งตัวแปรได้อยา่งถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ 
4. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันหนึ่งตัว
แปรในการแกโ้จทยป์ัญหาได ้

ชุดวชิา คณติศาสตร์และเทคโนโลยี  

คณ212 คณิตศาสตร์ 3   
3(3-0-6) 
MA212 Mathematics III 

ปริพันธ์หลายชั้น ระบบพิกัดและการหาปริพันธ์
ในระบบสามมิติ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว 
ทฤษฎีบทของกรีน ทฤษฎีบทไดเวอร์เจนซ์ ทฤษฎี
บทของสโตกซ์ และการประยุกต์   

1. แปลงพิกัดหรือสมการของ จุด เส้นโค้ง และพื้นผิวไปมาระหว่าง
พิกัดแบบตา่ง ๆ ได ้                 
2. ใช้เปลี่ยนการตัวแปรหรือการแปลงพกิัดเพื่อหาค่าปริพันธ์หลาย
ชั้นที่ซับซ้อนได้  

1. แก้ปัญหาปริพันธห์ลายชั้นที่
ซับซ้อนได้ 
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง
ปริพันธ์ตามเส้นและตามพื้นผิว

/     
  

/ 
  

 / 
  

 /   
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รายวิชา ค าอธิบายรายวชิา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวชิา  
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วิชา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 

3. หาปริพันธ์ตามเส้น และ ปริพันธ์ตามพื้นผิวได้ด้วยทั้งด้วยวธิีตรง
และวิธีค านวณผ่านความสัมพันธข์องปริพันธ์ในรูปแบบอื่นๆ 
4. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริพันธ์ตามเส้นและตามพื้นผิวในการหา
ความยาว พื้นที่ ปริมาตร พื้นที่ผิว มวล และงานได้ 

ในการแก้ปัญหาในศาสตร์ที่
เกี่ยวขอ้ง 
 
 
 
 
 
 

คพ111 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์พื้นฐาน   
3(2-2-5) 
CP111 Fundamental Concepts of 
Computer Programming 

วิธีการพัฒนาโปรแกรม รูปแบบภาษาและ
ความหมายของภาษาโปรแกรมขั้นสูง ตวัแปร ตวั
ด าเนินการ นิพจน ์โครงสร้างควบคุม ฟังก์ชัน 
อาร์เรย์ สตริง พอยน์เตอร์ ตัวแปรแบบ 
โครงสร้างการแก้ปัญหา และประยุกต์ใช้งาน 

1. อธิบายหลักการพัฒนาโปรแกรม รูปแบบภาษาและความหมาย
ของภาษาโปรแกรมขั้นสูงได้ 
2. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบพืน้ฐานได้ 

ชุดวชิา คณติศาสตร์เพื่อการประยุกต์ 

คณ211 สมการเชิงอนุพันธ ์ 3(3-0-6) 
MA211 Differential Equations    

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิง
อนุพันธ์อันดับสองและอันดับสูงและการประยุกต ์ 
สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัว
แปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น  ผลการ
แปลงลาปลาซและการประยกุต ์อนุกรมฟูเรียร์ 
ปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธย์่อยเบื้องต้น 

1. วิเคราะห์ชนิดของสมการเชิงอนุพันธแ์บบต่าง ๆ 
2. หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์แบบต่าง ๆ 
3. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องสมการเชิงอนพุันธ์กับปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

1. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง
สมการเชิงอนุพันธ์แก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และศาสตร์ที่
เกี่ยวขอ้ง 
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องระบบ
สมการเชิงเส้นแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และศาสตร์ที่
เกี่ยวขอ้ง 

 / / / /   
  

  
  

คณ223 พีชคณิตเชิงเส้น 1  3(3-0-6) 
MA223 Linear Algebra I 

ระบบสมการเชิงเส้น การด าเนินการขั้นมูลฐาน 
เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ปริภูมิเวกเตอร์ การ
แปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะ เวกเตอร์
ลักษณะเฉพาะ ปริภูมิลกัษณะเฉพาะ การ
ประยุกต ์

1. ใช้การด าเนินการขั้นมูลฐาน เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ในการ
หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นได้ 
2. ตรวจสอบความเป็นปริภูมิเวกเตอร ์และหาฐานหลักและมิติของ
ปริภูมิเวกเตอร์ได้ 
3. บอกเง่ือนไขของฟังก์ชันที่เป็นการแปลงเชิงเส้น และพิสูจน์
สมบัติพื้นฐานของการแปลงเชิงเส้นได้ 
4. หาค่าลักษณะเฉพาะ เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ และปรภิูมิ
ลักษณะเฉพาะได ้
5. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องระบบสมการเชิงเส้นแก้โจทย์ปัญหาได้ 
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ชุดวชิา คณติศาสตร์และสถติิเพื่อการประยุกต์   

คณ251 คณิตศาสตร์ดิสครีต   
3(3-0-6) 
MA251 Discrete Mathematics 

คณิตศาสตร์เชิงการจัดเบื้องต้น หลักการช่อง
นกพิราบ ความสัมพันธ์เวียนเกิด และทฤษฎี
กราฟเบื้องต้น 

1. อธิบายนิยามและทฤษฎีบทของคณิตศาสตร์ดิสครีตได้  
2. ตรวจสอบการพิสูจน์ทฤษฎีบทและประยุกต์ทฤษฎีเพื่อ
แก้ปัญหาคณติศาสตร์ดิสครีตได้  
3. น าทฤษฎีบทมาอา้งอิงในแบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ดิสครีตได้
  

1 .ประยุกต์ใช้ความรู้
คณิตศาสตร์ดิสครีตแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์และศาสตร์ที่
เกี่ยวขอ้ง 
2. ใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนท าการทดสอบ
สมมติฐานเกี่ยวกบัค่าเฉลี่ย
ประชากรตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป 
3. ใช้โปรแกรมทางสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้อยา่ง
เหมาะสม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ /   /  /   

สถ281 ความนา่จะเป็นและสถิติ   
3(2-2-5) 
ST228 Probability and Statistics  

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็น การแจก
แจงความน่าจะเป็น การแจกแจงแบบสุ่มที่ส าคัญ 
การประมาณค่า ชว่งแห่งความเชื่อมั่น การ
ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
การวิเคราะหก์ารถดถอยและสหสัมพันธก์าร
ทดสอบไคสแควร์ สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 
การใช้โปรแกรมทางสถิติ 

1. เข้าใจหลักการพื้นฐานของความน่าจะเป็น ความนา่จะเป็นแบบ
มีเง่ือนไข กฎของเบส์ เหตุการณ์อิสระในเชิงความน่าจะเป็น และ
สามารถใช้หลักการเหล่านี้ในสถานการณ์การแก้ปัญหา 
2. เข้าใจนิยาม ทฤษฎี และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรสุ่มไม่
ต่อเนื่อง ตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง ฟังก์ชันการแจกแจงสะสม ค่า
คาดหมาย และสามารถใช้นิยาม ทฤษฎ ีและคุณสมบัติเหล่านี้
ค านวณค่าความน่าจะเป็น ค่าเฉลีย่ และความแปรปรวน   
3. เข้าใจนิยาม ทฤษฎี และคุณสมบัติของตัวแปรสุ่มทวินาม ตัว
แปรสุ่มปัวส์ซง ตัวแปรสุ่มปรกต ิ ตัวแปรสุ่มไคก าลังสอง ตัวแปร
สุ่มที ตัวแปรสุ่มเอฟ และสามารถใช้นิยาม ทฤษฎี และคุณสมบัติที่
เกี่ยวขอ้งกับตัวแปรสุ่มเหล่านี้ในสถานการณ์การแก้ปัญหา 
4. เข้าใจนิยาม และ ทฤษฏขีองการแจกแจงค่าตัวอยา่ง  
5. สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์แบบจุด และ แบบชว่งจากชุด
ข้อมูลที่ก าหนดให ้
6. เข้าใจหลักการพื้นฐานของการทดสอบสมมติฐาน และสามารถ
ท าการทดสอบสมมติฐานเกีย่วกับค่าเฉลีย่ประชากร สัดส่วน
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ประชากร และความแปรปรวนประชากร ทั้งแบบประชากร 1 
กลุ่ม และ ประชากร 2 กลุ่ม 
7. สามารถท าการทดสอบสมมติฐานเกีย่วกบัค่าเฉลี่ยประชากร
ตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้การวิเคราะหค์วามแปรปรวน 
8. เข้าใจหลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์สหสัมพันธแ์ละการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย และสามารถน าไปใช้ใน
สถานการณ์การแก้ปัญหา 
9. เข้าใจหลักการพื้นฐานเกีย่วกบัสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ และการ
ทดสอบสมมติฐาน 
10. สามารถใช้โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดวชิา การวิเคราะหเ์ชิงคณติศาสตร์เพื่อการประยุกต์   

คณ311 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องตน้   
3(2-2-5) 
MA311 Introduction to Numerical 
Analysis 

การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของ
สมการไม่เชิงเส้น ผลเฉลยของระบบสมการเชิง
เส้น การประมาณค่าในช่วง การประมาณค่า
ก าลังสองน้อยที่สุด อนุพันธ์และปริพันธเ์ชิง
ตัวเลข  ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ ์

1. มีมโนมติพื้นฐานของความคลาดเคลื่อนและเลขนัยส าคัญ 
2. สามารถใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขหาผลเฉลยของสมการไม่เชิง
เส้นและระบบสมการเชิงเส้นได้ 
3. สามารถแกป้ัญหาและประยุกต์โดยใช้การประมาณค่าในช่วง
แบบผลต่างแบ่งส่วน และระเบียบวิธขีองลากรองจ์ได้ 
4. สามารถหาค าตอบเชิงตัวเลขของการหาอนุพันธ์และปรพิันธ์ได ้
5. สามารถหาค าตอบเชิงตัวเลขของปัญหาค่าเร่ิมต้นของสมการเชิง
อนุพันธ์แบบธรรมดาได ้

1. ใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเพื่อ
หาผลเฉลยเชิงตัวเลขของปัญหา
ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม 
2. แก้ปัญหาค่าขอบโดยใช้
ความรู้เรื่องจ านวนเชิงซ้อน  

 
 
 
 
 
 
 
 

/ / / /   
  
  
  
  

  
  
  
  
  

คณ312 การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบื้องต้น   
3(3-0-6) 
MA312 Introduction to Complex 
Analysis 

สมบัติของจ านวนเชิงซ้อน การหาอนพุนัธ์ 
ฟังก์ชันวิเคราะห ์การหาปริพันธ ์อนกุรมลอเรนต์ 
ทฤษฎีบทส่วนตกค้างและการประยกุต์ การส่งคง
รูป 

1. มีมโนมติเกี่ยวกับระบบจ านวนเชิงซ้อน ลิมิต อนุพันธ์ และ
อินทิกรัล ของฟังก์ชันในปริภูมิเชิงซ้อน         
2. สามารถตรวจสอบฟังก์ชันวิเคราะห์และสามารถหาอนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันจ านวนเชิงซ้อน และหาฟังก์ชันฮาร์โมนิคสังยุกต์โดยใช้
สมการของโคชี-รีมัน 
3. สามารถหา Contour Integral ด้วยสูตรอินทิกรัลของโคชี  
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4. สามารถวิเคราะหก์ารลู่เข้าของอนุกรมและ อนุกรมโลรองต์  
5. สามารถใช้ทฤษฎบีทของเรซิดิวส าหรบัอินทิกรัล 
6. สามารถใช้อินทิกรัลของจ านวนเชิงซ้อนเพื่อหาค่าอินทิกรัลของ
จ านวนจริง             
7. สามารถสร้างการส่งคงรูปและการแกป้ัญหาค่าขอบ 

ชุดวชิา คณติศาสตร์บริสทุธิ์  

คณ313 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์   
3(3-0-6) 
MA313 Mathematical Analysis 

ระบบจ านวนจริง ทอพอโลยบีนเส้นจ านวนจริง 
ล าดับของจ านวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่อง 
การหาอนุพันธ ์ปริพันธ์เชิงรีมันน์ อนุกรมของ
จ านวนจริง 

1. ระบุบทนิยามและทฤษฎีบทที่ส าคัญเกี่ยวกับล าดับ อนุกรม 
ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และปรพิันธ์ของจ านวนจริงได้ 
2. อธิบายมโนภาพและพิสูจน์ทฤษฎีบทพื้นฐานเกี่ยวกับล าดับ 
อนุกรม ลิมิตและความต่อเนื่อง อนพุันธแ์ละปริพันธ์ของจ านวน
จริงได้ 
3. วิเคราะห์ทฤษฎีบทเพื่อน าไปแก้ปัญหาเกี่ยวกับล าดับ อนกุรม 
ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และปรพิันธ์ของจ านวนจริงได้ 

1. พิสูจน์ทฤษฎบีทพื้นฐานของ
แคลคูลัสได้ 
2. พิสูจน์ทฤษฎบีทเกี่ยวกับกรุป
ได้ 
3. ประยุกต์ใช้ความรู้
คณิตศาสตร์บริสุทธิ์กับปัญหา
โลกจริงบางปัญหาได ้
 
 
 
 
 
 

/ / / /   

คณ322 พีชคณิตนามธรรม 1  
3(3-0-6) 
MA322 Abstract Algebra I 

กรุป ทฤษฎีบทสมสัณฐานกรุป  กรุปการเรียง
สับเปลี่ยน  กรุปสมมาตร  ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกบัริงฟีลด์และการประยุกต ์ 

1. ระบุความหมายของกรุป กรุปการเรียงสับเปลี่ยน กรุปสมมาตร 
ริง และฟีลด์ พร้อมยกตัวอยา่งได้ 
2. ใช้สมบัติและทฤษฎีบทเกีย่วกับกรุป ริง และฟีลด์ในการ
ตรวจสอบหรือพิสูจน์สถานการณ์ปัญหาได้ 
3. วิเคราะห์ประเภทของกรุปย่อยได้ 
4. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางพีชคณิตนามธรรมในการแก้ปัญหา
สถานการณ์โลกจริงบางปัญหาได ้

ชุดวชิา การพัฒนาโครงงานวิจัย    
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รายวิชา ค าอธิบายรายวชิา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวชิา  

(CLOs) 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของชุด

วิชา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 

คณ391 สัมมนาคณิตศาสตร์ 1   
2(0-4-2)   
MA391 Mathematical Seminar I  

การอภปิรายเกีย่วกับแนวคิดทางคณิตศาสตร์จาก
หัวข้อที่นา่สนใจหรือจากบทความทาง
คณิตศาสตร์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

1. สามารถค้นคว้าผลงานวจิัยทางคณิตศาสตร์ตามความสนใจได้  
2. สามารถวิเคราะหก์ารด าเนินงานวจิัยในผลงานวิจัยทาง
คณิตศาสตร์ที่สืบค้นได้ 
3. สามารถอภปิรายผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ที่สืบค้นได้ 

1. น าเสนองานวิจยัทาง
คณิตศาสตร์ได้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 
2. ด าเนินการวิจยัทาง
คณิตศาสตร์ได้ตามการหลัก
กระบวนการวจิัยทาง
คณิตศาสตร์ 
3. น าเสนอผลงานวิจัยทาง
คณิตศาสตร์โดยเลือกใช้วิธีการ
และสื่อเทคโนโลยีได้อยา่ง
เหมาะสม 
4. น าเสนอผลงานวิจัยทาง
คณิตศาสตร์ได้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการและมีจิตส านกึ
สาธารณะ 
5. สามารถน าความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ไข
ปัญหาในสภาพการปฏิบัติงาน
จริง และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตนเองและผู้อื่นได้ 

  / / / / 

คณ471 ฝึกงาน                   
1(0-8-0) 
MA471 Internship   

ก าหนดให้ฝึกงานอยา่งน้อย 120 ชัว่โมง โดยมีผล
การประเมินการปฏิบัติงานจากหนว่ยงานที่นิสิต
ฝึกงาน และประเมินผลเป็น S หรือ U โดย
ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

1. สามารถปฏบิัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีภาวะเป็นผู้น าและ
เป็นต้นแบบที่ดี 
2. เคารพระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และ
สังคม พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของตนเองและวิชาชีพ 
 3. สามารถน าความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
ในสภาพการปฏิบัติงานจริงได้ 

คณ490 โครงงานคณิตศาสตร์ 1  
2(0-4-2) 
MA490 Mathematical Project I  

การสืบค้นสารสนเทศ การวางแผนและการ
ออกแบบการทดลอง การเขียนโครงร่างงานวิจัย 

1. สามารถประยกุต์ใช้ความรู้และทกัษะทางคณิตศาสตร์ในการ
ออกแบบและและวางแผนด าเนินงานวิจยัได้ 
2. สามารถเขียนโครงร่างงานวิจยัได้ 

คณ491 สัมมนาคณิตศาสตร์ 2   
2(0-4-2) 
MA491 Mathematics Seminar II  

การน าเสนอรายงานการอภิปรายแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์จากหัวข้อที่นา่สนใจหรือบทความ
วิจัยทางคณิตศาสตร์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

1. สามารถด าเนินการวิจยัตามโครงร่างงานวิจัยได้ 
2. สามารถสร้างส่ือการน าเสนอผลงานวจิัยทางคณิตศาสตร์ของ
ตนเองได้ 
3. สามารถน าเสนอข้อมูลคณิตศาสตร์ในเชิงวิชาการได้ถูกต้อง 

คณ493 โครงงานคณิตศาสตร์ 2  
3(0-6-3) 
MA493 Mathematics Project II  

การศึกษาทฤษฎ ีการวิเคราะห์และประมวล
ความรู้ การด าเนินการวจิัย การจัดท ารายงาน
วิจัย การน าเสนองานวิจยัที่เกี่ยวกบัปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ตามหลักการเขียนทางวิชาการ 

1. สามารถด าเนินการวิจยัตามโครงร่างงานวิจัยได้ 
2. สามารถสร้างส่ือการน าเสนอผลงานวจิัยทางคณิตศาสตร์ของ
ตนเองได้ 
3. สามารถน าเสนอข้อมูลคณิตศาสตร์ในเชิงวิชาการได้ถูกต้อง 

ชุดวชิา สหกิจศึกษา    
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รายวิชา ค าอธิบายรายวชิา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวชิา  

(CLOs) 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของชุด

วิชา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 

คณ494 สัมมนาคณิตศาสตร์   
2(0-4-2)   
MA394 Mathematical Seminar   
  
 

การสืบค้นสารสนเทศ การอภปิราย การน าเสนอ
รายงานการอภิปรายแนวคิดทางคณิตศาสตร์จาก
หัวข้อที่นา่สนใจหรือบทความวจิัยทาง
คณิตศาสตร์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
 

1. สามารถค้นคว้าผลงานวจิัยทางคณิตศาสตร์ตามความสนใจได้  
2. สามารถวิเคราะหก์ารด าเนินงานวจิัยในผลงานวิจัยทาง
คณิตศาสตร์ที่สืบค้นได้ 
3. สามารถอภปิรายผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ที่สืบค้นได้ 
1. สามารถปฏบิัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีภาวะเป็นผู้น าและ
เป็นต้นแบบที่ดี 
2. เคารพระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และ
สังคม พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของตนเองและวิชาชีพ 
 3. สามารถน าความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
ในสภาพการปฏิบัติงานจริงได้ 

1. น าเสนองานวิจยัทาง
คณิตศาสตร์ได้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 
2. ด าเนินการวิจยัทาง
คณิตศาสตร์ได้ตามการหลัก
กระบวนการวจิัยทาง
คณิตศาสตร์ 
3. น าเสนอผลงานวิจัยทาง
คณิตศาสตร์โดยเลือกใช้วิธีการ
และสื่อเทคโนโลยีได้อยา่ง
เหมาะสม 
4. น าเสนอผลงานวิจัยทาง
คณิตศาสตร์ได้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการและมีจิตส านกึ
สาธารณะ 
5. สามารถน าความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ไข
ปัญหาในสภาพการปฏิบัติงาน
จริง และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตนเองและผู้อื่นได้ 

  / / / / 

คณ495 โครงงานคณิตศาสตร์ 
1(0-2-1) 
MA495 Mathematical Project  

การวางแผนและการออกแบบการวิจยั การเขียน
โครงร่างงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การ
น าเสนอรายงานการวิจยัตามหลกัการเขียนทาง
วิชาการ 

1. สามารถประยกุต์ใช้ความรู้และทกัษะทางคณิตศาสตร์ในการ
ออกแบบและและวางแผนด าเนินงานวิจยัได้ 
2. สามารถเขียนโครงร่างงานวิจยัได้ 

คณ472 เตรียมสหกิจศึกษา  
1(0-2-1) 
MA472 Co-operative Education 
Preparation  

หลักการ แนวคิด กระบวนการ ขั้นตอน และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวกับสหกจิศึกษา สัมมนาในหัวข้อ
ที่เกี่ยวขอ้งกับการท างานทางคณิตศาสตร์ การ
ปฏิบัติตน กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ การน าเสนอ 
ทักษะการสื่อสาร 

1. สามารถอธบิายกระบวนการของสหกจิศึกษาได้อยา่งถูกต้อง 
2. สามารถอธบิายการปฏิบัติตน กฎระเบียบ ขอ้บังคับของการ
ท างานทางคณิตสาสตร์ได้  
 
 

คณ473 สหกิจศึกษา  
6(0-18-0) 
MA473 Co-operative Education  

สหกิจศึกษา บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับ
การปฏิบัติงานจริงในสถานที่ประกอบการที่ให้
ความร่วมมือในการจัดการกระบวนการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบร่วมกัน โดยเร่ิมตั้งแต่วางแผน
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกนิสิต การนิเทศงาน การ

1. สามารถปฏบิัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีภาวะเป็นผู้น าและ
เป็นต้นแบบที่ดี 
2. เคารพระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และ
สังคม พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของตนเองและวิชาชีพ 
 3. สามารถน าความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
ในสภาพการปฏิบัติงานจริงได้ 
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รายวิชา ค าอธิบายรายวชิา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวชิา  

(CLOs) 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของชุด

วิชา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดทกัษะการ
ปฏิบัติงานด้านคณติศาสตร์ 

ชุดวชิา พื้นฐานเกี่ยวกบัจ านวนและเซต  

คณ222 ทฤษฎีจ านวน  
3(3-0-6) 
MA222 Number Theory 

สมบัติเบื้องต้นของจ านวนเต็ม สมภาค ฟังก์ชันใน
ทฤษฎีจ านวน รากปฐมฐาน กฏภาวะส่วนตกค้าง
ก าลังสอง เศษส่วนต่อเนื่อง 

1. บอกนิยามและสมบัติเบื้องต้นของการหารลงตัว จ านวนเฉพาะ
ได้ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได ้
2. หาตัวหารร่วมมากและตวัคูณร่วมน้อยได้  
3. บอกนิยามและสมบัติเบื้องต้นของสมภาค ระบบส่วนตกค้าง
บริบูรณ์ ระบบส่วนตกค้างลดทอน และสามารถน าทฤษฎีบทที่
ส าคัญเกี่ยวกับสมภาคมาประยกุต์ใช้ได้ 
4. บอกนิยามของฟังก์ชันต่างๆ ที่พบเห็นในทฤษฎีจ านวนและ
สามารถน าฟังก์ชันเหลา่นั้นไปประยกุต์ใช้ได้ 
5. บอกนิยามรากปฐมฐานของจ านวนเต็มบวก โดยพจิารณาวา่
จ านวนเต็มบวกค่าใดบ้างที่มีรากปฐมฐาน และหาผลเฉลยของ
สมการสมภาคโดยใช้เรื่องส่วนตกค้างก าลังได้ 
6. บอกบทนยิามของสัญลักษณ์เลอจองด์ และสัญลักษณ์ยาโคบี 
พร้อมทั้งสมบัติต่างๆ และสามารถสน าทฤษฎีบทที่ส าคัญมา
ประยุกต์ใช้ได้ 
7. สามารถเขียนแทนจ านวนจริงด้วยเศษส่วนต่อเนื่องได้ 

1. เข้าใจและมีมโนพื้นฐานในบท
นิยามที่เกี่ยวข้องกบัทฤษฎี
จ านวน 
2. เข้าใจและสามารถพิสูจน์
ทฤษฎีบทในทฤษฎีจ านวนได้ 
3. สามารถประยกุต์ใช้ทฤษฎบีท
ในการแก้ปัญหาในทฤษฎี
จ านวนได ้
4. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของ
ทฤษฎีบทต่าง ๆ ได้ 
5. พิสูจน์ทฤษฎบีทโดยวิธกีาร
อุปนัยและการวียนเกิดเชิง
อนันต์ 
 
 
 

/ / / 
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

คณ342 ทฤษฎีเซต   
3(3-0-6) 
MA342 Set Theory 

พัฒนาการของทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน์สัจพจน์ของ
การเลือก หลักการที่เป็นอันดับดีแล้ว อปุนัยเชิง
อนันต์ จ านวนเชิงการนับและจ านวนเชิงอันดับที่ 

1. อธิบายระบบสจัพจน์ของทฤษฎีเซต 
2. อธิบายและเช่ือมโยงบทบาทของเซตในลักษณะที่เป็นพื้นฐาน
ของคณิตศาสตร์ 

ชุดวชิา คณติศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นและนวัตกรรม 
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รายวิชา ค าอธิบายรายวชิา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวชิา  

(CLOs) 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของชุด

วิชา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 

คณ301 คณิตศาสตร์ส าหรับครูระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น   
2(1-2-3) 
MA301 Mathematics for Middle School 
Teachers 

มโนมติเกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 
ขอบเขตและแนวโน้มส าหรับคณิตศาสตร์ขั้น
พื้นฐาน 

1. อธิบายมโนมติเกีย่วกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้ 
2. อธิบายสาระและมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้ 
3. อธิบายขอบเขตและแนวโน้มของคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นได ้ 

1. อธิบายมโนมติเกีย่วกับเนื้อหา
คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้ 
2.ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างทักษะ
และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นได้) 
3. สร้างสื่อคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ใช้ในการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ได้ 

  / / / / 

คษ452 การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ในการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
3(2-2-5) 
ME452 The Creation of Computer 
Media in Teaching and Learning at  
Secondary School Level        

ศึกษาการใช้โปรแกรมระบบพีชคณิตที่
ประมวลผลเชิงสัญลักษณ์ได้ โปรแกรมเรขาคณิต
แบบพลวัต และโปรแกรมที่เกีย่วขอ้งกับการ
น าเสนอสื่อคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยอีื่น ๆ 
และฝึกปฏบิัติการสร้างสื่อการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาได้ 

1. ใช้โปรแกรมระบบพีชคณิต โปรแกรมเรขาคณิตแบบพลวัต และ
โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกบัการน าเสนอสื่อคอมพิวเตอร์ หรือ
เทคโนโลยีอื่น ๆ ในการประมวลผลเชิงสัญลักษณ์ได้  
2. สร้างสื่อคอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาได ้

 
 
 

ชุดวชิา คณติศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลายและการแก้ปญัหา 

คณ302 คณิตศาสตร์ส าหรับครูมัธยมศึกษา
ตอนปลาย   
2(1-2-3) 
MA302 Mathematics for High School 
Teachers 

มโนมติเกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ขอบเขตและแนวโน้มส าหรับคณิตศาสตร์ขั้น
พื้นฐาน 

1. อธิบายเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. แก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ที่ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
3. ยกตัวอย่างเทคนิคการสอนเนื้อหาคณิตศาสตร์ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและการออกแบบใบกิจกรรมที่ใช้ในการ
จัดการเรียนรู ้

1. อธิบายมโนมติเกีย่วกับเนื้อหา
คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้ 

  / /  / 
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รายวิชา ค าอธิบายรายวชิา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวชิา  

(CLOs) 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของชุด

วิชา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 

คณ382 การแกป้ัญหาทางคณิตศาสตร์ส าหรับ
ครู    
2(1-2-3) 
MA382 Mathematical Problem Solving 
for Teachers 
 

ศึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
ความหมายของปัญหาและการแก้ปัญหา  
ประเภทของปัญหา กระบวนการแกป้ัญหา 
ยุทธวธิีในการแก้ปัญหาและการประเมินการ
แก้ปัญหา ศึกษางานวจิัยที่เกีย่วขอ้งกับการ
แก้ปัญหา ฝึกทักษะการแก้ปัญหาและแนวทางจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาทกัษะการแก้ปัญหาใน
โรงเรียน 

1. อธิบายหลักการหรือทฤษฎีเกีย่วกับการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ซ่ึงได้แก่ ความหมายของปญัหาและการแก้ปัญหา 
ประเภทของปัญหา กระบวนการแกป้ัญหา กลยุทธ์ในการ
แก้ปัญหา  
2. วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อตั้ง
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้  
3. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในการพัฒนา
กระบวนการแกป้ัญหาในระดับโรงเรียนได้ 

2. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างทักษะ
และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายได ้
3. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ในการพัฒนา
กระบวนการแกป้ัญหาในระดับ
โรงเรียนได้ 

ชุดวชิา การประยุกตแ์คลคูลัส 

คณ314 แคลคูลัสขั้นสูง 1 
3(3-0-6) 
MA314 Advanced Calculus I 

อนุกรมและล าดับของฟังก์ชันการลู่เข้าเชิงเอกรูป
สูตรของเทย์เลอร์และการประยกุต ์ 

1.หาอนุพันธแ์ละล าดับของฟังก์ชันการลู่เข้าเชิงเอกรูปได้              
2. น าความรู้พื้นฐานของอนุกรมก าลัง อนุกรมเทเลอร์และการ
ประยุกต์เพื่อใช้ประโยชน์ในงานที่ได้รับมอบหมายได้  

1. เข้าใจและมีมโนมติพื้นฐานใน
บทนิยาม ทฤษฎบีท ข้อความ
ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
แคลคูลัส 
2. ประยุกต์ใช้ความรูแ้คลคูลัส
กับงานที่เกี่ยวข้อง 

  
  

  
  

/ 
 

/  
  

  
  

  
  

คณ315 แคลคูลัสขั้นสูง 2 
3(3-0-6) 
MA314 Advanced Calculus II 

ปริพันธ์เชิงตัวเลข อนุกรมฟูเรียร์ ฟังก์ชนัแกมมา
และบีตา อินทิกรัลแบบรีมันน์สตีลต์เจส ค่าสุดขีด
ของฟังก์ชันของตัวแปรหลายตวั ตัวคูณของลาก
รองจ์                                                                                                       

1. สามารถหาปริพันธ์เชิงตัวเลข อนกุรมฟูเรียร์ ฟังก์ชันแกมมา
และเบตา อินทกิรัลแบบรีมันน์สตีลต์เจสได้ 
2. หาค่าสุดขีดของฟังก์ชันของตัวแปรหลายตัว ตัวคูณของลาก
รองจ์ได้  

 

ชุดวชิา การวิเคราะหเ์ชิงเวกเตอร์  

คณ316 การวิเคราะห์เวกเตอร ์ 1 
3(3-0-6) 
MA316 Vector Analysis I 

ทฤษฎีแมนิโฟลด์เบื้องต้น สนามเวกเตอร์บนแมนิ
โฟลด ์และรูปเชิงอนุพันธ์  

1. อธิบายมโนมติ นยิาม และทฤษฎีบทพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับแมนิ
โฟลด์และยกตัวอย่างแมนโิฟลด์ได้ 
2. อธิบายมโนคติและนยิามที่เกีย่วขอ้งกบัฟังก์ชันบนแมนิโฟลด์ 
ปริภูมิสัมผัส คู่บันเดิลปริภูมิสัมผัส และสนามเวกเตอร์บนแมนิ
โฟลดไ์ด ้

1. พิสูจน์ทฤษฎบีทที่เกี่ยวข้อง
กับเวกเตอร์ได้อยา่งถูกต้อง 
3. ประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทในการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเวกเตอร์
ได้อย่างเหมาะสม 

/ /  /  /      
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รายวิชา ค าอธิบายรายวชิา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวชิา  

(CLOs) 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของชุด

วิชา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 

3. อธิบายและพิสูจน์ทฤษฎีบทพื้นฐาน และท าการค านวณที่
เกี่ยวขอ้งกับฟังก์ชันและสนามเวกเตอรบ์น 
แมนิโฟลด์ได้ 
4. หารูปเชิงอนุพันธ์และพิสูจน์ทฤษฎีบทที่เกี่ยวขอ้งได้ 

คณ317 การวิเคราะห์เวกเตอร ์ 2 
3(3-0-6) 
MA317 Vector Analysis II 

ปริพันธ์บนแมนโิฟลด์ ทฤษฎีสโตกสบ์นแมนิโฟลด ์
และการประยุกต ์                 

1. หาปริพันธบ์นแมนิโฟลด์และประยุกต์ใช้ปริพันธ์บนแมนิโฟลด์
ในการแก้ปัญหาได ้
2. เข้าใจและน าทฤษฎีบทสโตกส์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

ชุดวชิา อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต์  

คณ318 อนุกรมฟูเรียร ์
2(2-0-4) 
MA318 Fourier Series 

ฟังก์ชันเชิงตั้งฉาก อนุกรมฟูเรียร ์ฟังก์ชนัเบสเซล 
พหุนามเลอจองด ์

1. เข้าใจมโนมติและคุณสมบัติของ ฟังกช์ันเชิงตั้งฉาก ฟังก์ชันเป็น
คาบ 
2. สามารถเขียนฟังก์ชันในรูปของอนุกรมฟูเรียร์และตรวจสอบการ
ลู่เข้าของอนุกรมฟูเรียร ์

1. สามารถหาอนุกรมฟูเรียร์ของ
ฟังก์ชันต่าง ๆ ได ้
2. ประยุกต์ใช้อนกุรมฟูเรียร์ใน
การหาผลเฉลยของปัญหาค่า
ขอบ  
 
 
 
 
 
 
 

/ 
 

  
  

/  
  

 / 
  

  
  

  
  

คณ319 การแปลงฟูเรียร์และการประยกุต์  
2(2-0-4) 
MA319 Fourier transformation and 
Applications   

การแปลงฟูเรียร์แบบไซน์และโคไซน์ ทฤษฎีบท
ของการแปลงฟูเรียร์ การประยุกต์เกี่ยวกับปัญหา
ในฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 

1.  เข้าใจคุณสมบัติของฟังก์ชันคู่และฟังก์ชันค่ี และการเขียน
ฟังก์ชันคู่และฟังก์ชันค่ีในรูปอนุกรมฟูเรียร์ไซน์และโคไซน์ 
2.  สามารถค านวณหาปริพันธ์ฟูเรียร์ และประยุกต์ในการ
แก้ปัญหาค่าขอบ 
3. ประยุกต์ใช้เง่ือนไข ดีรีชเลต การได้มาของฟังก์ชันเบสเซล และ
พหุนามเลอจองดร์ 
4.  สามารถหาการแปลงฟูเรียร์และประยุกต์ใช้กับปัญหาค่าขอบที่
เป็นขอบเขตอนันต ์

ชุดวชิา ทฤษฎีจ านวนเชงิพีชคณติเบื้องต้น 

คณ324 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิตเบื้องต้น 1 
2(2-0-4) 

ริงของพหุนามและสมบัติต่างๆ จ านวนเชิง
พีชคณิตและสมบัติต่างๆ 

1. บอกนิยามของริงของพหุนาม จ านวนเชิงพีชคณิตได้  และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

/ / /    
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รายวิชา ค าอธิบายรายวชิา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวชิา  

(CLOs) 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของชุด

วิชา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 

MA324 Introduction to Algebraic 
Number Theory I 

2. แสดงได้ว่าจ านวนที่ให้มาเป็นจ านวนเชิงพีชคณิตหรือไม่ พร้อม
ทั้งหาสังยุคและนอร์มได้ 

1. เข้าใจและมีมโนพื้นฐานในบท
นิยามที่เกี่ยวข้องกบัทฤษฎี
จ านวนเชิงพีชคณิตเบื้องต้น 
2. เข้าใจและสามารถพิสูจน์
ทฤษฎีบทในทฤษฎีจ านวนเชิง
พีชคณิตเบื้องต้นได้ 
3. สามารถประยกุต์ใช้ทฤษฎบีท
ในการแก้ปัญหาในทฤษฎี
จ านวนเชิงพีชคณิตเบื้องต้นได้ 
4. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของ
ทฤษฎีบทต่าง ๆ ได้ 

คณ325 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิตเบื้องต้น 2 
2(2-0-4) 
MA325 Introduction to Algebraic 
Number Theory II 

ฟีลด์ก าลังสอง การแยกตวัประกอบได้อย่างเดียว
ของไอดีล การประยุกต์ไปในการแก้สมการไดโอ
แฟนไทน์ 

1. หาผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทนใ์นโดเมนการแยกตวั
ประกอบได้อยา่งเดียวได ้
2. บอกบทนยิามของการแยกตัวประกอบได้อย่างเดียวของไอดีลได้ 
พร้อมทั้งสมบัติต่างๆ และสามารถสน าทฤษฎีบทที่ส าคัญมา
ประยุกต์ใช้ได้ 
 

ชุดวชิา ทฤษฎีจ านวนเชงิวิเคราะหเ์บือ้งต้น 

คณ326  ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์เบื้องต้น 1  
2(2-0-4) 
MA326 Introduction to analytic number 
theory I 

ฟังก์ชันทางทฤษฎีจ านวนและการแจกแจงของ
จ านวนเฉพาะ ทฤษฎบีทจ านวนเฉพาะ 

1. สามารถหาสมาชิกในฟีลด์จ านวนก าลังสองได้ 
2. แสดงได้ว่าเซทให้มาเป็นโดเมนการแยกตัวประกอบได้อย่าง
เดียวหรือไม ่และแสดงได้ว่าเซทให้มาเป็นโดเมนยูคลิดหรือไม่ 

1. เข้าใจและมีมโนพื้นฐานในบท
นิยามที่เกี่ยวข้องกบัทฤษฎี
จ านวนเชิงวิเคราะห์เบื้องต้น 
2. เข้าใจและสามารถพิสูจน์
ทฤษฎีบทในทฤษฎีจ านวนเชิง
วิเคราะห์เบื้องต้นได้ 
3. สามารถประยกุต์ใช้ทฤษฎบีท
ในการแก้ปัญหาในทฤษฎี
จ านวนเชิงวิเคราะห์เบื้องต้นได้ 
4. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของ
ทฤษฎีบทต่าง ๆ ได้ 

 /  /  /    

คณ327  ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์เบื้องต้น 2  
2(2-0-4) 
MA327 Introduction to analytic number 
theory II 

การประมาณค่าแบบไอโอแฟนไทน์ ทฤษฎี
จ านวนอดิศยั 

1. หาผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทนใ์นโดเมนการแยกตวั
ประกอบได้อยา่งเดียวได ้
2. บอกบทนยิามไอดีลการแยกตวัประกอบได้อย่างเดียว พร้อมทั้ง
สมบัติต่างๆ และสามารถสน าทฤษฎีบทที่ส าคัญมาประยกุต์ใช้ได้ 
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รายวิชา ค าอธิบายรายวชิา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวชิา  

(CLOs) 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของชุด

วิชา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 

ชุดวชิา พชีคณิตล ี 

คณ328 พีชคณิตลี 1 
2(2-0-4) 
MA328 Lie Algebra I  

บทนิยามและตัวอย่างของพีชคณิตลี เดริเวชัน
และไอดีล ฟังก์ชันสาทิสสัณฐานและฟังก์ชันอัต
สัณฐาน การแก้ได้และทฤษฎีบทของลี 

1. เข้าใจและอธิบายความหมายของพีชคณิตลี  
2. ยกตัวอย่างของพีชคณิตลีได้ 

1. เข้าใจและสามารถวิเคราะห์
สิ่งที่ก าหนด หรือเง่ือนไขเพื่อ
เขียนพิสูจน์ทฤษฎีบทในทาง
พีชคณิตลีได้ถูกต้อง 
2. น าหลักการหรือทฤษฎีบท
ทางพีชคณิตลีไปประยุกต์
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวขอ้งได้ 

/ / /    

คณ329 พีชคณิตลี 2  
2(2-0-4) 
MA329 Lie Algebra II  
          

การเป็นนิรพลและทฤษฎีบทของแองเกิล รูป
แบบคิลลิง ความกึ่งเชิงเดียว และตัวแทนของ
พีชคณิตลี 

1. ใช้สมบัติพื้นฐานและทฤษฎีบทเกี่ยวกับเดริเวชัน ไอดีล ฟังก์ชัน
สาทิสสัญฐาน ฟังก์ชันอัตสัณฐาน การแก้ได้ และการเป็นนิรพลใน
การพิสูจน์ได ้
2. วิเคราะห์ทฤษฎีบทเพื่อน าไปแก้ปัญหาในพีชคณิตลีเบื้องต้นได้ 

ชุดวชิาเรขาคณติ   

คณ331 ส ารวจเรขาคณิต  
3(3-0-6) 
MA331 Survey of Geometry 

พื้นฐานเชิงประวัติศาสตร์ เรขาคณิตเบื้องต้นแนว
ใหม่ ทฤษฎบีทของเมเนเลอัสและทฤษฎีบทของ
เชวาอัตราส่วนไขว้ ปัญหาที่มีชื่อเสียง 3 ปัญหาใน
เรขาคณิตการแปลงเบื้องต้น ทฤษฎีการแปลง 
การแปลงแบบจุดเบื้องต้นของระนาบ เรขาคณิต
เชิงภาพฉาย ภาวะมีแกนรว่ม ภาวะมีศูนย์ร่วม 
ภาวะเชิงภาพฉายรากฐานของเรขาคณิต ระบบ
สัจพจน์ การวิเคราะห์ระบบสัจพจน์ ข้อบกพร่อง
ของหนังสือ"เอลิเมนต์"ของยุคลิดเรขาคณิตนอก
แบบยุคลิดสัจพจน์ที ่5 การค้นพบเรขาคณิตนอก
แบบยุคลิด 

1. อธิบายถึงการพัฒนาแนวคิดและมโนมติของเรขาคณิตแบบต่าง 
ๆ  
2. อธิบายมโนมติของบทนิยามและแสดงการพิสูจน์หรือแนวคิดใน
การพิสูจน์ทฤษฎีบทที่ส าคัญตามแนวทางของการพัฒนาทฤษฎีบท
นั้น ๆ ในเรขาคณิตแบบต่าง ๆ  
3. เช่ือมโยงแนวคิดหรือมโนมติทางเรขาคณิตแบบต่าง ๆ กับ
ปัญหาในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง หรอืกบัเนื้อหาเรขาคณิตในระดับ
มัธยม 

1. เช่ือมโยงแนวคิดหรือมโนมติ
ทางเรขาคณิตกับปัญหาใน
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง 
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เกีย่วกับ
เรขาคณิตในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และศาสตร์ที่
เกี่ยวขอ้งได้ 
 
 
 
 
 
 
 

/ / / /   

คณ432 เรขาคณิตนอกระบบยุคลิด   
3(3-0-6) 
MA432 Non-Euclidean Geometry 

การค้นพบเรขาคณิตนอกแบบยุคลิด  เรขาคณิต
บนระนาบเชิงไฮเพอร์โบลาและตรีโกณมิติ 

1. อธิบายถึงการค้นพบ การพัฒนาแนวคิด มโนมติ ของเรขาคณิต
นอกระบบยุคลิดแบบต่าง ๆ  
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รายวิชา ค าอธิบายรายวชิา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวชิา  

(CLOs) 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของชุด

วิชา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 

เรขาคณิตบนระนาบเชิงวงรีและตรีโกณมิติ ความ
ไม่ขัดแย้งกันของเรขาคณิตนอกแบบยุคลิด 

2. อธิบายมโนมติของบทนิยามและแสดงการพิสูจน์หรือแนวคิดใน
การพิสูจน์ทฤษฎีบทที่ส าคัญของเรขาคณิตเชิงไฮเพอร์โบลา และ
เรขาคณิตเชิงวงรีได้ 
3. เช่ือมโยงแนวคิดหรือมโนมติทางเรขาคณิตนอกระบบยุคลิดกับ
แบบจ าลองเพื่อแสดงความไม่ขัดแย้งกันของระบบได้ 

 

ชุดวชิา ทฤษฎีกราฟ  

คณ351 ทฤษฎีกราฟ 1    
2(2-0-4) 
MA351 Graph Theory I 

ความรู้เบื้องต้นในทฤษฎีกราฟ กราฟเช่ือมโยง 
กราฟต้นไม้ สภาพเช่ือมโยงของกราฟ กราฟออย
เลอร์เรียน กราฟแฮมิลโทเนียนและบทประยุกต์
ของทฤษฎีกราฟ 

1. อธิบายนิยามของกราฟได้   
2. ตรวจสอบการพิสูจน์ทฤษฎีบทของกราฟเช่ือมโยง กราฟต้นไม้ 
สภาพเช่ือมโยงของกราฟ กราฟออยเลอร์เรียน กราฟแฮมิลโท
เนียนได้  
3. ใช้ทฤษฎีบทในการอ้างอิงการพิสจูนข์องแบบฝึกหัดในทฤษฎี
กราฟได้     

1. เข้าใจและอธิบายหลักการ
ทางทฤษฎีกราฟ  
2. วิเคราะห์สิ่งที่ก าหนด หรือ
เง่ือนไขเพื่อเขียนพิสูจน์ทฤษฎี
บทของทฤษฎกีราฟได้ถูกต้อง 
3. น าหลักการหรือทฤษฎีบทไป
ประยุกต์แก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ 
4. มีองค์ความรู้ที่สามารถต่อ
ยอดท าวิจัยทางทฤษฎกีราฟได ้
 

/ / / / /  

คณ352 ทฤษฎีกราฟ 2    
2(2-0-4) 
MA352 Graph Theory II 

กราฟเชิงระนาบ การจับคู่ การแยกตวัประกอบ 
การแยกส่วน เลเบลลิง การให้สีกราฟ ขอ้ปัญหาสี่
สี 

1. ตรวจสอบการพิสูจน์ทฤษฎีบทของกราฟเชิงระนาบ การจับคู่ 
การแยกตัวประกอบ การแยกส่วน เลเบลลิง การให้สีกราฟ ข้อ
ปัญหาสี่สีได้  
2. ใช้ทฤษฎีบทในการอ้างอิงการพิสจูนข์องแบบฝึกหัดในทฤษฎี
กราฟได้  

ชุดวชิา คณิตศาสตร์เชงิการจดั    

คณ353 คณิตศาสตร์เชิงการจัด 1  
2(2-0-4) 
MA353 Combinatorics I 

การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู ่การเรียง
สับเปลี่ยนและการจัดหมู่กอ่ก าเนิด การนับสอง
ทาง สัมประสิทธิ์ทวินาม หลักการเพิ่มเข้าและตัด
ออก 

1. เข้าใจหลักการการเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่  
สัมประสิทธิ์ทวินาม และหลักการเพิ่มเข้าตัดออก 
2. ตรวจสอบการพิสูจน์ทฤษฎีบทของเรื่องต่าง ๆ ที่เรียนได้ 
3. อธิบายและเขยีนพิสูจนโ์ดยใช้หลักการนับสองทางได้ 
4. เช่ือมโยงหลักการหรือทฤษฎีเพื่อแกป้ัญหาโจทย์ทาง
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ 

1. เข้าใจและอธิบายหลักการ
ทางคณิตศาสตร์เชิงการจัด 
2. วิเคราะห์สิ่งที่ก าหนด หรือ
เง่ือนไขเพื่อเขียนพิสูจน์ทฤษฎี
บทของคณิตศาสตร์เชิงการจัด
ได้ถูกต้อง 

/ / / / /  
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รายวิชา ค าอธิบายรายวชิา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวชิา  

(CLOs) 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของชุด

วิชา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 

คณ354 คณิตศาสตร์เชิงการจัด 2   
2(2-0-4) 
MA354 Combinatorics II 

การนับของล าดับ การจับคู่ของกราฟสองส่วน 
การออกแบบเชิงการจัด 

1. อธิบายนิยามและหลักการของล าดับต่างๆ ในหลักการนับของ
ล าดับ การจับคู่ของกราฟสองส่วน และการออกแบบเชิงการจัดได้ 
2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบหรือเขยีนพิสูจน์ได้ 
3. เช่ือมโยงหลักการหรือทฤษฎีเพื่อแกป้ัญหาโจทย์ทาง
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ 
4. มีความรู้พื้นฐานสามารถตอ่ยอดในการวิจัยทางคณิตศาสตร์เชิง
การจัด 
5. น าเสนอความรู้เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกบัคณิตศาสตร์เชิงการจัดได้
อย่างถูกตอ้ง 

3. น าหลักการหรือทฤษฎีบทไป
ประยุกต์แก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ 
4. มีองค์ความรู้ที่สามารถต่อ
ยอดท าวิจัยทางคณิตศาสตร์เชิง
การจัดได้ 
 
 
 

ชุดวชิา พื้นฐานส าหรับคณติศาสตร์โอลิมปิก             

คณ371 คณิตศาสตร์โอลิมปิกเบื้องต้น 1              
3(3-0-6) 
MA371 Introduction to Olympic 
Mathematics I  
          
 

เอกลักษณ์พีชคณิต จ านวนเชิงซ้อน พหนุาม 
ความรู้พื้นฐานของเส้นตรง มุม วงกลมและ
สามเหลี่ยม การนับเบื้องต้น สัมประสิทธิ์ทวินาม 
แผนภาพของเวนน์ การแก้สมการเชิงฟังก์ชัน การ
แก้โจทย์ปัญหาการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับชาติ
และนานาชาต ิ

1. มีมโนมติในเรื่องเอกลักษณ์พีชคณิต จ านวนเชิงซ้อน พหุนาม 
เส้นตรง มุม วงกลมและสามเหลี่ยม การนับเบื้องต้น สัมประสิทธิ์
ทวินาม แผนภาพของเวนน์ และการแกส้มการเชิงฟังก์ชัน  
2. สามารถแกโ้จทยป์ัญหาการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับชาติและ
นานาชาติในเร่ืองพีชคณิต จ านวนเชิงซ้อน พหุนาม เส้นตรง มุม 
วงกลมและสามเหลีย่ม การนับเบื้องต้น สัมประสิทธิ์ทวินาม 
แผนภาพของเวนน์ การแก้สมการเชิงฟังก์ชัน 

1. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพหุ
นามได้ 
2. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
เส้นตรง วงกลม รูปหลายเหลีย่ม 
พื้นที่และตรีโกณมิติได้ 
3. เลือกใช้การนับที่เหมาะสม
เพื่อแก้โจทย์ปัญหาที่เกีย่วขอ้ง
ได้ 
4. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
อสมการได้ 
5. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
สมการเขิงฟังก์ชันได้ 
6. แก้โจทย์ปัญหาของการ
แข่งขันคณิตศาสตร์มัธยม
ระดับชาติและนานาชาติได ้

/  / / /   

คณ372  คณิตศาสตร์โอลิมปิกเบื้องต้น 2              
3(3-0-6) 
MA372 Introduction to Olympic 
Mathematics II  
 

พื้นที่ของรูปหลายเหลีย่ม ทฤษฏีบทเชวาและ
เมเนเลอัส ตรีโกณมิติ การนับเพิ่มเติม หลักการรัง
นกพิราบ ภาวะคู่ค่ี อสมการพื้นฐาน อสมการ
แบบต่างๆ การแกโ้จทยป์ัญหาการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ระดับชาติและนานาชาต ิ
 

1. มีมโนมติในเรื่องพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม ทฤษฏีบทเชวาและ
เมเนเลอัส ตรีโกณมิติ การนับเพิ่มเติม หลักการรังนกพิราบ ภาวะ
คู่ค่ี อสมการพื้นฐาน และอสมการ 
2. สามารถแกโ้จทยป์ัญหาการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับชาติและ
นานาชาติในเร่ืองพื้นที่ของรูปหลายเหลีย่ม ทฤษฏีบทเชวาและ
เมเนเลอัส ตรีโกณมิติ การนับเพิ่มเติม หลักการรังนกพิราบ ภาวะ
คู่ค่ี อสมการพื้นฐาน และอสมการ 
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ชุดวชิา ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 

คณ373 ระเบียบวธิีแบบหนึ่งขั้นตอนส าหรับ
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  
2(2-2-3) 
MA413 One-step methods for Ordinary 
Differential Equations 

ระเบียบวธิีของออยเลอร์ ระเบียบวธิีธีตา้ ระเบียบ
วิธีรุงเง-กุตตา   
 

1. เข้าใจทฤษฎีบทที่เกี่ยวกับระเบยีบวธิแีบบหนึ่งขั้นตอน 
2. หาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญโดยใช้
ระเบียบวธิีแบบหนึ่งขั้นตอนได้  

1. เข้าใจทฤษฎีบทที่เกี่ยวกับ
ระเบียบวธิีเชิงตัวเลขส าหรับ
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
2. หาผลเฉลยตัวเลขเชิงของ
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญโดยใช้
ระเบียบวธิีแบบหลายขั้นตอนได้
  

  / / /  

คณ374 ระเบียบวธิีเชิงเส้นแบบหลายขัน้ตอน
ส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  
2(2-2-3) 
MA414 Linear Multi-step Method for 
Ordinary Differential Equations 

ระเบียบวธิีตัวท านาย-ตัวปรับแก้ ความต้องกัน 
การลู่เข้าและเสถยีรภาพ 

1. เข้าใจทฤษฎีบทที่เกี่ยวกับระเบยีบวธิแีบบหลายขั้นตอน 
2. หาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญโดยใช้
ระเบียบวธิีแบบหลายขั้นตอนได้  

ชุดวชิา ทฤษฎีความน่าจะเป็น   

คณ384 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1  
2(2-0-4) 
MA384 Probability Theory I 

ปริภูมิความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่มและฟงัก์ชันการ
แจกแจง ความเป็นอิสระ ความนา่จะเปน็แบบมี
เง่ือนไข ผลบวกของตัวแปรสุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน 
ฟังก์ชันก่อก าเนิด ฟังก์ชันลักษณะเฉพาะ กฎของ
เลขจ านวนมาก ทฤษฎีบทการลู่เข้าสู่ส่วนกลาง
แบบทวินาม แนวเดินแบบสุ่ม ลกูโซ่มารค์อฟ 

1. เข้าใจนิยามและทฤษฎีบทของทฤษฎคีวามน่าจะเป็น  
2. เข้าใจการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ความเป็น
อิสระ ความนา่จะเป็นแบบมีเง่ือนไข ผลบวกของตัวแปรสุ่มที่เป็น
อิสระต่อกัน ฟังก์ชันก่อก าเนิด ฟังก์ชันลกัษณะเฉพาะ กฎของเลข
จ านวนมาก ทฤษฎีบทการลู่เข้าสู่สว่นกลางแบบทวินาม แนวเดิน
แบบสุ่ม ลูกโซ่มาร์คอฟ 
3. สามารถค านวนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ หาค่าเฉลี่ย และ 
ความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มได ้

1. เข้าใจนิยามและทฤษฏีความ
น่าจะเป็น 
2. เข้าใจความหมายของตัวแปร
สุ่มและการแจกแจงตัวแปรสุ่ม 
3. สามารถค านวนค่าคาดหวัง 
ความแปรปรวนของตัวแปรสุ่ม 
4. เข้าใจกฏของเลขจ านวนมาก 
และทฤษฎกีารลู่เข้าสู่ส่วนกลาง 

/ / / /   
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คณ385 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2   
2(2-0-4) 
MA385 Probability Theory II 

ทฤษฎีเมเชอร์ความน่าจะเป็นทั่วไปและตัวแปร
สุ่ม การลู่เข้าอย่างอ่อน ฟังก์ชันลักษณะเฉพาะ 
ทฤษฎีบทการลู่เข้าสู่ส่วนกลาง ค่าคาดหวังแบบมี
เง่ือนไข มาร์ติงเกล แนวเดินเชิงสุ่ม ลูกโซ่
มาร์คอฟ 

1. เข้าใจนิยามและทฤษฎีเมเชอร์ความน่าจะเป็นทั่วไปและตัวแปร
สุ่ม 
2. เข้าใจการลู่เข้าอย่างออ่น ฟังก์ชันลักษณะเฉพาะ ทฤษฎบีทการ
ลู่เข้าสู่ส่วนกลาง ค่าคาดหวังแบบมีเง่ือนไข มาร์ติงเกล 
3. เข้าใจมาร์ติงเกล แนวเดินเชิงสุ่ม ลูกโซ่มาร์คอฟ 

5. เข้าใจแนวเดินเชิงสุ่ม และ
ลูกโซ่มาร์ดอฟ 

ชุดวชิา การวิเคราะหเ์ชิงจรงิ  

คณ411 การวิเคราะห์เชิงจริง 1 
2(2-0-4) 
MA411 Real Analysis I  
          
          

ทอพอโลยีบนปริภูมแิบบยุคลิด n มิติ   ลิมิตและ
ความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร 

1. เข้าใจทอพอโลยีบนปรภิูมิแบบยุคลิด n มิต ิ
2. หาลิมิตและตรวจสอบความตอ่เนื่องของฟังก์ชันหลายตวัแปรได้ 

1. เข้าใจและสามารถพิสูจน์
ทฤษฎีบทเชิงการวิเคราะห์ 
2. สามารถประยกุต์ใช้ทฤษฎบีท
ในการแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์
ต่างๆ 
 3. น าทฤษฎีบทไปใช้แก้ปัญหา
ได้ 
4. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของ
ทฤษฎีบทต่าง ๆ ได้ 

/ / /    

คณ412 การวิเคราะห์เชิงจริง 2  
2(2-0-4) 
MA412 Real Analysis II  
 

อนุพันธย์่อยของฟังก์ชันหลายตัวแปร ทฤษฎีบท
เกี่ยวกบัฟังก์ชันโดยปริยาย ค่าสูงสุดและต ่าสุด 
ปริพันธ์หลายชั้น 

1. หาอนุพันธ์ยอ่ย ค่าสูงสุดและต ่าสุด ปริพันธ์หลายชั้นได้ 
2. เข้าใจทฤษฎีบทเกี่ยวกับฟังก์ชันโดยปริยาย 

ชุดวชิาสมการเชงิอนุพันธ์  

คณ417 สมการเชิงอนุพันธย์่อย 1  
2(2-0-4) 
MA4117 Partial Differential Equations I 

สมการอันดับหนึ่ง สมการเชิงเส้นและกึ่งเชิงเส้น 
สมการอันดับสอง การแยกประเภทสมการอันดับ
สอง ปัญหาสตูร์ม-ลีอวูิลล์ อนกุรมฟูเรียร์ การแก้
สมการเชิงเส้นโดยวิธีการแยกตัวแปร 
 

1.เข้าใจคุณลักษณะของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงเส้นและไม่เชิง
เส้น เง่ือนไขเร่ิมต้นและเง่ือนไขค่าขอบ สมการเชิงวงรี สมการเชิง
ไฮเพอร์โบลา สมการเชิงพาราโบลา 
2.  เข้าใจที่มาของสมการเชิงอนุพันธย์่อยอันดับหนึ่งและการแก้
สมการเชิงอนุพันธ์ยอ่ยอันดบัหนึ่ง  
3. เข้าใจที่มาของสมการเชิงอนุพันธ์ยอ่ยอันดับสองและการแก้
สมการเชิงอนุพันธ์ยอ่ยอันดบัสอง 

1. หาผลเฉลยของสมการเชิง
อนุพันธย์่อยโดยวิธีต่าง ๆ ได้ 
2. หาผลเฉลยของสมการเชิง
อนุพันธ์ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งได้ 

/  / /   
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4.  สามารถหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ยอ่ย โดยวิธกีาร
แยกตวัแปร 

คณ418 สมการเชิงอนุพันธย์่อย 2 
2(2-0-4) 
MA418 Partial Differential Equations II 

สมการคลื่น สมการความร้อน สมการลาปลาซ 
การแก้ปญัหาค่าขอบ การแก้สมการโดยใช้การ
แปลงฟูเรียร์ 

1 สามารถหาผลเฉลยของสมการความรอ้น สมการลาปลาซ และ
สมการคลื่น 
2. สามารถหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ยอ่ย โดยวิธกีารแปลง
ฟูเรียร ์
 

ชุดวชิา พีชคณิตและการประยุกต ์ 

คณ421 พีชคณิตนามธรรมและการประยุกต์   
2(2-0-4) 
MA421 Abstract Algebra with 
Applications  

ผลคูณตรงภายนอก ทฤษฎีบทหลกัมูลของอาบี
เลียนกรุปจ ากัด ความสมมาตรและการนับ 

1. ใช้สมบัติและทฤษฎีบทเกีย่วกับผลคูณตรงภายนอกในการ
พิสูจน์สถานการณ์ปัญหาได ้
2. ใช้ทฤษฎีบทหลักมูลของอาบีเลียนกรปุจ ากัดเพื่อจ าแนกอาบี
เลียนกรุปจ ากัดได้ 
3. ประยุกต์ใช้ความสมมาตรในการนับได้ 

1. สามารถพิสูจน์ทฤษฎีบทที่
ส าคัญในศาสตร์พีชคณิตได้ 
2. สามารถประยกุต์ใช้ความรู้ใน
ศาสตร์พีชคณิตในการแก้ปัญหา
ได้ 
 

 / / /   

คณ422 พีชคณิตเมทริกซ์และการประยกุต์   
2(2-0-4) 
MA422 Matrix Algebra with Applications  

ระบบสมการเชิงเส้นที่ถูกรบกวน การแยกแบบ
แอลยู ปัญหาการประมาณก าลังสองน้อยสุด 

1. อธิบายมโนมติของทฤษฎีบทที่ส าคัญในพีชคณิตเชิงเมทริกซ์ได้ 
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เกีย่วกับพีชคณิตเมทริกซ์ในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ 

ชุดวชิา พชีคณิตขั้นสูง 

คณ423 พีชคณิตนามธรรม 2   
2(2-0-4) 
MA423 Abstract Algebra II 

ริงพหุนาม ภาวะหารลงตัวในอินทิกรัลโดเมน 
ฟีลด์จ ากัด 

1.ระบุความหมายของ ริง ไอดีล   ภาวะหารลงตัวในอินทิกรัล
โดเมน ริงพหุนาม  ยูนีคแฟคเตอร์ไรเซซันโดเมน ฟีลด์และการ
ขยาย พร้อมยกตวัอยา่งได้ 
2. ใช้สมบัติและทฤษฎีบทเกีย่วกับกรุป ริง และฟีลด์ในการ
ตรวจสอบหรือพิสูจน์สถานการณ์ปัญหาได้ 
3. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางพีชคณิตนามธรรม 2 ในการแก้ปญัหา
สถานการณ์โลกจริงบางปัญหาได ้

1. เข้าใจและสามารถวิเคราะห์
สิ่งที่ก าหนด หรือเง่ือนไขเพื่อ
เขียนพิสูจน์ทฤษฎีบทในทาง
พีชคณิตขั้นสูงได้ถูกต้อง 
2. น าหลักการหรือทฤษฎีบท
ทางพีชคณิตขั้นสูงไปประยุกต์

/ / / /   
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รายวิชา ค าอธิบายรายวชิา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวชิา  

(CLOs) 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของชุด

วิชา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 

คณ424 พีชคณิตเชิงเส้น 2   
2(2-0-4)  
MA424 Linear Algebra II 

พีชคณิตเชิงเส้นคู่  ปริภูมิคู่กัน  ผลบวกตรง 
ปริภูมิผลคูณภายใน 

1. อธิบายนิยามของพีชคณิตเชิงเส้นคู่  ปริภูมิคู่กัน ผลบวกตรง 
และปริภูมิผลคูณภายใน พร้อมยกตัวอยา่งได้ 
2. อธิบายมโนคติของทฤษฎีบทที่ส าคัญในพีชคณิตเชิงเส้นคู่  
ปริภูมิคู่กัน ผลบวกตรง และปรภิูมิผลคูณภายในได้ 
3. ประยุกต์ใช้ความรู้เกีย่วกับพีชคณิตเชิงเส้น 2 ในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ 

แก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ที่
เกี่ยวขอ้งได้ 

ชุดวชิา เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์  

คณ434 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ 1    
2(2-0-4) 
MA434 Differential Geometry I  
          
 

เรขาคณิตของเส้นโค้งบนระนาบ เส้นโค้งในปริภูมิ
สามมิติ และพื้นผวิในปริภูมิสามมิต ิความโค้งของ
เส้นโค้งและพื้นผิว รูปแบบหลักมูล ความโค้งแบบ
เกาส์เซียน ความโค้งเฉลี่ย 

1. อธิบายนิยามและทฤษฎีบทที่เกีย่วข้องกับเส้นโค้งอิงตัวแปร
เสริมบนระนาบและในปริภูม ิ3 มิติได้ 
2. อธิบายมโนคติและค านวณค่าความโค้งแบบมีเครื่องหมายของ
เส้นโค้งบนระนาบ และค่าความโค้งและค่าความบิดของเส้นโค้งใน
ปริภูมิ 3 มิติได้ 
3. อธิบายกรอบเคลื่อนที่ของเซอเรอท์-เฟรชเนท์และทฤษฎีบทมูล
ฐานของเส้นโค้งบนระนาบและเส้นโค้งในปริภูมิ 3 มิติได้ 

1. เช่ือมโยงแนวคิดหรือมโนมติ
ทางเรขาคณิตเชิงอนุพันธ์กับ
ปัญหาในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง 
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เกีย่วกับ
เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ 
 

/ / / /   

คณ435 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ 2    
2(2-0-4) 
MA435 Differential Geometry II  
          
 

ทฤษฎีบทที่ส าคัญในเรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ของ
พื้นผิว จโีอเดสิก ทฤษฎีบทเกาส์-บอนเนต์ การ
ประยุกต์ของเรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ 

1. อธิบายนิยามและทฤษฎีบทที่เกีย่วข้องกับพื้นผิวอิงตัวแปรเสริม
ในปริภูมิ 3 มิติได้ 
2. อธิบายมโนคติและค านวณรูปหลักมลู และค่าความโค้งต่าง ๆ 
ของพืนผิวในปริภูมิ 3 มิติได้ 
3. อธิบายและค านวณเกี่ยวกับจีโอเดสิกได้ 
4. อธิบายมโนคติของทฤษฎีบทที่ส าคัญในเรขาคณิตเชิงอนุพันธ์
ของพื้นผิวในปริภูมิ 3 มิติ  
5. ประยุกต์ใช้ความรู้เกีย่วกับเส้นโค้งบนระนาบ เส้นโค้งในปริภูมิ 
3 มิติ และพื้นผวิในปริภูมิ 3 มิติในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
และศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้งได้ 
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รายวิชา ค าอธิบายรายวชิา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวชิา  

(CLOs) 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของชุด

วิชา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 

ชุดวชิา รากฐานคณิตศาสตร ์  

คณ443 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น  
3(3-0-6) 
MA443 Introduction to Mathematical 
Logics 

วากยสัมพันธแ์ละความหมายของตรรกศาสตร์
อันดับที่หนึ่ง  ทฤษฎีบทความบริบูรณ์  ทฤษฎี
บทความกระชับ สัจพจน์การเลือก อุปนัยและ
การเวียนเกิดเชิงอนันนต์ เลขคณิตของจ านวนเชิง
อันดับที่และจ านวนเชิงการนับ 

1. อธิบายวากยสัมพันธแ์ละความหมายของตรรกศาสตร์อันดับที่
หนึ่งได้ 
2. สามารถน าทฤษฎีบทความบริบูรณ์  ทฤษฎีบทความกระชับไป
ใช้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ 
3. เข้าใจสัจพจนก์ารเลือก อุปนัยและการเวียนเกิดเชิงอนันนต์ เลข
คณิตของจ านวนเชิงอันดับที่และจ านวนเชิงการนับ 

1. เข้าใจระบบสัจพจน์  
วากยสัมพันธ ์จ านวนเชิงการนับ 
จ านวนเชิงอันดับที ่
2. ล าดับเหตุการณ์และเช่ือมโยง
แนวคิดของนักคณิตศาสตร์กับ
การพัฒนาความรู้คณิตศาสตร์ได้ 
 
 

/ / /   / 

คณ444 ประวัติคณิตศาสตร์   
3(3-0-6) 
MA444 History of Mathematics 

ประวัติและพัฒนาการของคณิตศาสตร์ตั้งแต่ต้น
จนถึงการค้นพบวิชาแคลคูลัสและเรื่องที่ส าคัญที่
เกี่ยวขอ้งกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

1. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการของคณิตศาสตร์
โดยสังเขป 
2. อธิบายเกี่ยวกบัประวัต ิที่มา วิวัฒนาการของมโนมติของเนื้อหา
บางเร่ืองในวิชาคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งประวัติของนักคณิตศาสตร์ที่
มีบทบาทการพัฒนามโนมติของเรื่องนั้น 
3. เช่ือมโยงแนวคิดเกี่ยวกับประวัติคณิตศาสตร์ ประวัตินัก
คณิตศาสตร์ และเทคนิคหรือวิธิการทางคณิตศาสตร์ กับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับต่าง ๆ 

ชุดวชิา ทอพอโลยี  

คณ461 ทอพอโลยีเบื้องต้น  2(2-0-4) 
MA461 Introduction to Topology 

ปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมิเชิงทอพอโลย ีล าดับ
และการลู่เข้า ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การ
กระชับ การเชื่อมโยง 

1. เข้าใจและมีมโนพื้นฐานเกี่ยวกับปรภิมูิระยะทางและปริภูมิเชิง
ทอพอโลย ี
2.เข้าใจนิยามและทฤษฎีบทของล าดับและการลู่เข้าของล าดับใน
ปริภูมิระยะทางและปริภูมิทอพอโลย ีพร้อมพิสูจน์ได้ 
3. สามารถบอกถึงลักษณะของฟังก์ชันตอ่เนื่องในปริภูมิทอพอโลยี
และทฤษฎบีทที่เกี่ยวข้องได้ 
4.อธิบายบทนิยามและลักษณะ พร้อมยกตัวอย่างเซตที่มีการ
กระชับและการเชื่อมโยง  

1. เข้าใจและอธิบายมโนมติของ
การใช้วัตถุเชิงพีชคณิตที่ไม่
แปรเปลี่ยนในการจ าแนกวัตถุ
ทางคณิตศาสตร์ 
2. อธิบายนิยามและทฤษฎีบท
พื้นฐานในคณิตศาสตร์สาขาทอ
พอโลยีได ้
3. แสดงการพิสูจน์ข้อความ 

/ / /    
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รายวิชา ค าอธิบายรายวชิา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวชิา  

(CLOs) 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของชุด

วิชา (MLOs) 

ELOs 

1 2 3 4 5 6 

5.พิสูจน์ปัญหาที่เกีย่วขอ้งกับการกระชบัและการเชื่อมโยงได้ พิสูจน์ทฤษฎบีททางทอพอโลยี
ได้อย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล 
4. ท าการค านวณและใช้ทฤษฎี
บททางทอพอโลยีในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ 

คณ462 ทอพอโลยีเชิงพีชคณิตเบื้องต้น   
2(2-0-4) 
MA462 Elementary Algebraic Topology 

ทอพอโลยีของปริภูม ิ1 และ 2 มิต ิฟังก์ชันและ
สมานสัณฐาน การจ าแนกพื้นผิว ลกัษณะออย
เลอร์ กรุปหลักมูล 

1. เข้าใจและอธิบายมโนคติของการใช้วตัถุเชิงพีชคณิตที่ไม่
แปรเปลี่ยนในการจ าแนกวัตถุทางเรขาคณิต 
2. อธิบายนิยามและทฤษฎีบทที่เกีย่วข้องกับสมานสัณฐานได้ 
3. พิสูจน์ความสมานสัณฐานและหาฟังก์ชันสมานสัณฐานระหวา่ง
ปริภูมิได้ 
4. ค านวณลักษณะออยเลอร์ได้ 
5. อธิบายนิยามและทฤษฎีบทที่เกีย่วข้องกับกรุปหลักมูลได ้
6. หากรุปหลกัมูลของวัตถุทางพีชคณิตและเรขาคณิตพื้นฐานได้ 

ชุดวชิา ตัวแบบเชิงคณติศาสตร์  

คณ380 คณิตศาสตร์ส าหรับตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร์เบื้องต้น   3(3-0-6)  
MA380 Introduction to Mathematics for 
Mathematical Modeling 

สมการอิสระ จุดสมดุลและความเสถียรภาพของ
สมการอิสระ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น
อันดับหนึ่ง เมทริกซ์ยกก าลัง วธิีการเชิงตัวเลข
ส าหรับสมการเชิงอนุพันธ ์ระบบสมการไม่เชิงเส้น 

1. มีมโนมติเกี่ยวกับสมการอิสระ จุดสมดุลและความเสถียรภาพ
ของสมการอิสระ และเมทริกซ์ยกก าลัง 
2. หาผลเฉลยระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่งและ
ระบบสมการไม่เชิงเส้นได้ 
3. หาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ได้  

1. สร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
ของปัญหาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
2. หาผลเฉลยของตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร์ได้ 
3. อธิบายผลเฉลยในเชิง
กายภาพได ้

   / / / 

คณ482 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น    
3(3-0-6) 
MA482 Introduction to Mathematical 
Modeling  

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของปัญหาในโลกจริงใน
รูปของสมการเชิงอนุพันธ์  การสร้างตัวแบบ  
การหาผลเฉลย และการอธิบายผลเฉลย   

1. สร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของปัญหาในโลกจริงที่สนใจ   
2. หาผลเฉลยของตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้น  
3. อธิบายผลในเชิงกายภาพของผลเฉลยที่ได้จากสมการที่สร้างขึ้น 

ชุดวชิา ระเบยีบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบือ้งต้น 

คณ382 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับระเบียบวธิี
ไฟไนต์เอลิเมนต์  1(1-0-2) 
MA382 Basic Mathematics for Finite 
Element Method  

พีชคณิตเมทริกซ์  การด าเนินการตามแถว วิธีการ
ก าจัดแบบเกาส์ การประมาณค่าในช่วง พหุนาม
ลากรองจ์ ปริพันธ์เชิงตัวเลข 

1. หาผลเฉลยขระบบสมการเชิงเส้นได้ 
2. สร้างพหุนามลากรองจ์ได้  
3. หาผลเฉลยของปริพันธ์เชิงตัวเลขได้ 

1. สามารถเลือกใช้ระเบียบวิธีไฟ
ไนต์เอลิเมนต์ให้เหมาะสมกับ
ปัญหา 

  / /   
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คณ482 ระเบียบวธิีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น               
                                             3(3-0-6) 
MA482 Introduction to Finite Element 
Method  
 

ขั้นตอนของระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ฟังก์ชัน
การประมาณภายในเอลิเมนต์ การแกป้ญัหาแบบ
หนึ่งมิติ การแกป้ัญหาแบบหนึ่งมิต ิ

1. สร้างฟังก์ชันการประมาณภายในเอลเิมนต์ได้ 
2. สร้างสมการไฟไนท์เอลิเมนต์ได้  
3. หาผลเฉลยของปัญหาหนึ่งมิติได้ 
4. หาผลเฉลยของปัญหาสองมิติได้ 
 

2. สามารถหาผลเฉลยของ
ปัญหาโดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์
เอลิเมนต์ 
 

ชุดวชิา คณติศาสตร์กลศาสตร์ของไหลขั้นต้น                                       

คณ383 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับกลศาสตร์
ของไหล  1(1-0-2) 
MA383 Basic Mathematics for Fluid 
Mechanics  

พีชคณิตเวกเตอร์ แคลคูลัสเวกเตอร์ เทนเซอร์ 
สมการนาเวยีร์-สโตกส ์

1. มีมโนมติเกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธ์แม่นตรง ตัวประกอบ
อินทิเกรต การแปลงเลอร์ชองดร์ 
2. หาตัวประกอบอินทิเกรตได้  
3. หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์แมน่ตรง 

1. สามารถใช้คณิตศาสตร์เพื่อ
อธิบายปรากฏการณ์กลศาสตร์
ของไหลได้ 
2. หาผลเฉลยและอธิบายผล
ของสมการเกี่ยวข้องกับ
กลศาสตร์ของไหลได้ 

  / /  / 

คณ483 คณิตศาสตร์กลศาสตร์ของไหลขั้นต้น   
                                             3(3-0-6) 
MA483 Elementary Mathematics of 
Fluid Mechanics 

ฟังก์ชันสายธาร ทฤษฎีบทของแบร์นูลลี่ สมการ
การเคลื่อนที่ของของไหลที่ไม่มีความหนดื สมการ
การเคลื่อนแบบหมุนวน ฟังก์ชันสายธารของ
กระแสการไหลแบบคงที่ จุดนิ่ง ศักยภาพ
ความเร็วของของไหล แหล่งก าเนิดและแหล่ง
รองรับของไหล  ทฤษฎกีารแบ่งชั้นขอบเขตของ
ของไหล 

1. สร้างสมการทางคณิตศาสตร์เพื่ออธิบายพฤตกิรรมของของไหล 
2. หาผลเฉลยของสมการการเคลื่อนที่ของของไหล 
3. อธิบายผลเฉลยในเชิงกายภาพของของไหล 

 
 

 
 


