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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

Bachelor of Science Program in Mathematics 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย    คณะวทิยาศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร      :     0800 

ภาษาไทย        :     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ     :     Bachelor of Science Program in Mathematics 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย)    :     วิทยาศาสตรบัณฑติ (คณิตศาสตร์) 

ชื่อย่อ (ไทย)    :     วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   :     Bachelor of Science (Mathematics) 

ชื่อย่อ (อังกฤษ)    :     B.Sc. (Mathematics) 

 

3. วิชาเอก 

 ไม่มี 

 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จำนวนไม่น้อยกว่า 122 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

  

 

 

 



2 

 

 

 5.2  ประเภทของหลักสูตร 

    หลักสูตรทางวิชาการ  

 5.3  ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 5.4  การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสิตไทยหรอืต่างชาติทีใ่ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

     ไม่มี 

 5.6  การให้ปรญิญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

                6.1  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2565 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560    

  6.2 คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่....9/2564.........วันที่.....13.......เดือน...ตุลาคม.....พ.ศ.....2564.......... 

  6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ .....17/2564..... วันที่ ......14....เดือน .....ธันวาคม....พ.ศ. ......2564..........   

  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา  

    เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ ......1/2565....... วันที่ .....27....เดือน ....มกราคม.....พ.ศ. ....2565......             

  6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ......................   

    วันที่ .....................เดอืน .......................พ.ศ. .......................   

  6.6 สภาวิชาชีพ.................................(ถ้ามี) รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่........... 

    วันที่ ....................เดอืน .......................พ.ศ. ...................... 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที ่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 ในปีการศกึษา 2566 
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8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา 

8.1 บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการศกึษาของภาครัฐและเอกชน 

8.2 นักวิชาการศกึษา นักวิจัย นักคณิตศาสตร์การเงนิ นักวางแผน พนักงานธนาคาร 

8.3 นักวิเคราะห์ระบบในหน่วยงานรัฐหรอืเอกชน  

8.4 อาชีพในหน่วยงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถและทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์

ในการแก้ปัญหา 

8.5 อาชีพอิสระ 

 



 

 

4 
9. ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 

ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายกมลรัตน์  แนมมณี 36405000XXXXX ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2550 

2546 

2544 

2 นางสาวกรรณกิาร์ ขำพึ่งสน 31019007XXXXX ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2553 

2547 

2545 

3 นายธนพงษ์ พรมใหม่ 15099004XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2563 

2554 

2551 

4 นางสาวพัชรพรรณ จำนงนิจ 14101000XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2561 

2552 

2550 

5 นายพีรพงษ์ สบืแสน 35602004XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2564 

2547 

2545 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

         10.1 มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

(พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาฯ ฉบับแรกที่เริ ่มต้นกระบวนการยกร่างกรอบแผนภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ และจะมีผลในการใช้เป็นกรอบเพื่อกำหนดแผนระดับปฏิบัติการในช่วง 5 ปีที่สองของ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยังคงน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญานำทางในการ

ขับเคลื่อนและวางแผนการพัฒนาประเทศให้เกิดประสิทธิผลในการขับเคลื่อนพลวัตการพัฒนาประเทศ

ในมิติต่าง ๆ ไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยที่ทั่วโลกรวมถึงไทยยังอยู่ใน

ช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความท้าทายจากภายนอกและภายในประเทศที่มคีวามผันแปรสูงและมีแนวโน้ม

จะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต ทั้งที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) และโครงสรา้งในประเทศที่ยังคงมขี้อจำกัดภายในที่รอการปรับปรุงแก้ไข

ในหลายมิติการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะต่อไปจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการทำ

ความเข้าใจถึงปัจจัยภายนอกและภายใน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทั้งหมดที่ส่งผลต่อและมี

อิทธิพลกับโครงสร้างของประเทศในทุกมิติ เพื่อนำมาประมวลผลและกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนา

ประเทศที่มุ่งสูเ่ป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ตลอดจนสามารถ 

นำพาประเทศให้เติบโตต่อไปท่ามกลางความผันแปรที่เกิดขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์

โอกาส จากความท้าทายภายนอกและสามารถเสริมสร้างความเข็มแข็งจากภายในประเทศให้สามารถ

เติบโตต่อไปได้ อย่างม่ันคง สามารถบรรลุเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 ดังนั ้น การวางแผนหลักสูตรครั ้งนี ้จึงถูกพิจารณาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ 

ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรที่มีความรู้

พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีความหลากหลายและทันสมัยกับสถานการ์ที่เกิดการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาให้นิสิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ มีความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เชิงลึกและสถิติ และมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่ ซึ่งถือเป็นกลไก

สำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสทิธิภาพ   

  

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 จากสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบันที่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของ

ประชากรในทุกช่วงวัย มีความเหลื ่อมล้ำของการกระจายรายได้ สังคมไทยต้องเผชิญกับภาวะ  

ความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม คุณภาพชีวิตโดยรวม และมีแนวโน้มเป็นสั งคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น  

อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชวีิตโดยรวมได้ยากยิ่งขึน้ 
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 ดังนั้น การวางแผนหลักสูตรจึงได้คำนึงถึงการพัฒนาคนทั้งในด้านความรู้ คุณธรรม และ

จริยธรรม ควบคู ่ไปกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื ่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ  

ซึ่งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะได้รับการพัฒนาให้เป็นหนึ่งในกลไกในการพัฒนาชุมชน 

สังคม และประเทศชาติตามปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 ด้วยสถานการณ์ภายนอกด้านเศรษฐกิจและสังคม สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยาจึงพัฒนาหลักสูตรโดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเพื่อให้มคีวามคิดอย่างเป็นระบบ รู้จักใช้

เหตุผลในการวิเคราะห์รู้จักสังเคราะห์ความรูส้ั่งสมเพื่อต่อยอดสู่นวัตกรรมความรู ้ รู้จักฝึกฝนและพึ่งพา

ตนเอง และใช้ปัญญาที่มเีพื่อพัฒนาชุมชน รวมทั้งเติมเต็มความมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จรยิธรรม 

ซื่อสัตยส์ุจรติ รับผดิชอบ เสียสละ และคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดงีามของประเทศ  

            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

 ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดภารกิจในการสร้างเสริมความเข้มแข็งและจะทำหน้าที่

เป็นปัญญาเพื่อชุมชนนั้น หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้ได้มีการปรับปรุงรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร  

ให้สอดคล้องและสนองต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา  

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

                    13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

                              13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1. กลุ่มวิชาภาษา      12 หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจำวัน     2(2-0-4) 

   Thai Language in Daily Life 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ       1(0-2-1) 

   Thai for Academic Purposes     

001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติประจำวัน    3(2-2-5) 

   English for Daily Life    

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 

           English for Communication 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ  3(2-2-5) 

           English for Academic and Professional Communication 
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2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิัล   3 หน่วยกิต 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจิทัล    1(0-2-1) 

    Technology Usage in Digital Age   

002102 ความฉลาดทางดิจิทัล      2(1-2-3) 

    Digital Intelligence Quotient 

3. กลุ่มวิชาทักษะชีวติ                                           15 หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ     3(2-2-5) 

   Artistic for Life Management 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ            3(2-2-5) 

    Skills Development and Lifelong Learning 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม     2(0-4-2) 

    Collaborative Learning for Society Creation 

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน             1(0-2-1) 

    Health Environment and Community Management 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการ 

    ยุคดิจทิัล          3(2-2-5) 

   Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ                       3(0-6-3) 

     Integration for Professional Innovation 

       รวม 30 หน่วยกิต 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     

                  13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
 

242104 เคมี 1 

Chemistry I 

4(3-3-8) 

243101 ชีววิทยาทั่วไป 

General Biology 

4(3-3-8) 

244101 ฟิสิกส์ 1 

Physics I 

4(3-3-8) 

244102 ฟิสิกส์ 2 

Physics II 

4(3-3-8) 

247103 สถิตวิิเคราะห์  

Statistical Analysis 

3(2-2-5) 
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                   13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะคณะศลิปศาสตร์ 
 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ                     

English for specific purpose 

3(3-0-6) 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น   

241111 คณิตศาสตร์ 1  

Mathematics I 

3(2-2-5) 

241112 คณิตศาสตร์ 2 

Mathematics II 

3(2-2-5) 

241121 หลักการทางคณิตศาสตร์ 

Principles of Mathematics 

3(2-2-5) 

241211 แคลคูลัส 

Calculus 

4(3-2-7) 

241224 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 

Discrete Mathematics 

3(2-2-5) 

241324 พีชคณิตเชิงเส้น 1 

Linear Algebra I 

3(2-2-5) 

 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

241151 แคลคูลัส 1 

Calculus I 

3(3-0-6) 

241152 แคลคูลัส 2 

Calculus II 

3(3-0-6) 

241153 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 

Engineering Mathematics 

3(2-2-5) 

241154 เรขาคณติวิเคราะห์และแคลคูลัสประยุกต์ 

Analytical Geometry and Applied Calculus 

3(2-2-5) 

241253 แคลคูลัส 3 

Calculus III 

3(3-0-6) 

241161 การคำนวณพื้นฐาน 

Computational Fundamentals 

3(2-2-5) 

241162 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น 

Introduction to Linear Algebra 

3(2-2-5) 
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241163 ขั้นตอนวิธีเชงิตัวเลข 

Numerical Algorithms 

3(2-2-5) 

13.4 การบรหิารจัดการ 

   13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยากำหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสรา้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดำเนินการ

แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี 

เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ  

ทำหนา้ที่ กำหนดนโยบายและพิจารณาการดำเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและ

เลขานุการ ทำหนา้ที่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการ

สอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศกึษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อใหก้ารจัดการเรียน

การสอนดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจำรายวิชา ทำหนา้ที่ ประสานงานการจัดการเรยีนการสอน 

 

   13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

1)  แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาหรือ

คณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้บริการการสอนรายวิชาต่าง ๆ ในการจัดการด้านเนื้อหาสาระของวิชา  

การจัดตารางเวลาเรียน และตารางเวลาสอบ 

2)  แต่งตั้งผู้ประสานงานหรือผู้จัดการรายวิชาทุกวิชา เพื่อทำหน้าที่ประสานงานการ

วิเคราะห์และออกแบบวัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระของรายวิชา แนวทางการจัดการเรียนการสอน และ

การประเมนิผล ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

   คณิตศาสตร์เป็นรากฐานของการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี

กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

1.2 ความสำคัญ   

 ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

(พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาฯ ฉบับแรกที่เริ ่มต้นกระบวนการยกร่างกรอบแผนภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ และจะมีผลในการใช้เป็นกรอบเพื่อกำหนดแผนระดับปฏิบัติการในช่วง 5 ปีที่สองของ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยังคงน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญานำทางในการ

ขับเคลื่อนและวางแผนการพัฒนาประเทศให้เกิดประสิทธิผลในการขับเคลื่อนพลวัตการพัฒนาประเทศ

ในมิติต่าง ๆ ไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยที่ทั่วโลกรวมถึงไทยยังอยู่ใน

ช่วงเวลาที่ตอ้งเผชิญกับความท้าทายจากภายนอกและภายในประเทศที่มคีวามผันแปรสูงและมีแนวโน้ม

จะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต ทั้งที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) และโครงสรา้งในประเทศที่ยังคงมขี้อจำกัดภายในที่รอการปรับปรุงแก้ไข

ในหลายมิติการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะต่อไปจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการทำ

ความเข้าใจถึงปัจจัยภายนอกและภายใน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทั้งหมดที่ส่งผลต่อและมี

อิทธิพลกับโครงสร้างของประเทศในทุกมิติ เพื่อนำมาประมวลผลและกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนา

ประเทศที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ตลอดจนสามารถ

นำพาประเทศให้เติบโตต่อไปท่ามกลางความผันแปรที่เกิดขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์

โอกาส จากความท้าทายภายนอกและสามารถเสริมสร้างความเข็มแข็งจากภายในประเทศให้สามารถ

เติบโตต่อไปได้ อย่างม่ันคง สามารถบรรลุเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 ดังนั้น การวางแผนหลักสูตรครั้งนี้จึงถูกพิจารณาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และทิศ

ทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรที่มีความรู้

พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีความหลากหลายและทันสมัยกับสถานการ์ที่เกิดการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาให้นิสิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ มีความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เชิงลึกและสถิติ และมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่ ซึ่งถือเป็นกลไก

สำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ยังตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ SDGs ในเป้าหมายที่ 4 ว่าด้วยการ 

สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศกึษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสใน

การเรียนรู ้ ตลอดชีวิต และเป้าหมายที่ 8 ว่าด้วยการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื ่อง 

ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ และมีผลิตภาพ และมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน โดยมี
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แผนการให้นักศึกษาได้เรียนในระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) ผ่านกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกระบวนวิชาเอกของหลักสูตร และมีการพัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะ

ของนักศึกษาทั้งสมรรถนะทั่วไปและสมรรถนะทางวิชาชีพ เพื่อให้หน่วยงาน/บริษัทได้บัณฑิตที่สำเร็จ

การศกึษาไปอย่างมีคุณภาพในการทำงาน 

 การเปลี่ยนแลงของดิจทิัลเทคโนโลยีสร้างผลกระทบต่อการโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ รวมทั้งอาชีพ

ที่เปลี่ยนแปลงตามทิศทางของกระแสโลก บัณฑติต้องปรับตัวและมีทักษะทางดิจทิัลเทคโนโลยีที่เพียงพอ 

หลักสูตรจึงได้ดำเนินการปฏิวัติการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และ

เตรียมพร้อมด้านการเปิดรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่องและมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะการทำงานที่ครบถ้วนและเป็นที่พอใจ

ต่อกลุ่มของผู้มีส่วนเสียส่วนได้ จากสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบันที่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มีความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ สังคมไทยต้องเผชิญ

กับภาวะความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม คุณภาพชีวิตโดยรวม และมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม

มากขึ้น อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชวีิตโดยรวมได้ยากยิ่งขึน้ 

 ดังนั้น การวางแผนหลักสูตรจึงได้คำนึงถึงการพัฒนาคนทั้งในด้านความรู้ คุณธรรม และ

จรยิธรรม ควบคู่ไปกับการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ ซึ่งบัณฑิต

ทีส่ำเร็จการศกึษาจากหลักสูตรนี้จะได้รับการพัฒนาให้เป็นหนึ่งในกลไกในการพัฒนาชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติตามปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 จัดการเรยีนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตใหม้ีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1.3.1 มีความรู้ ความเข้าใจหลักการทางคณิตศาสตร์ที่เพียงพอสำหรับการทำงานหรอืศกึษาต่อ

ในระดับสูง 

1.3.2 มทีักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 

1.3.3 สามารถนำเครื่องมอืทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์แก้ปัญหาในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

และถ่ายทอดองค์ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

1.3.4 มีคุณธรรม จรยิธรรม และตระหนักในหน้าที่และความรับผดิชอบของตนเองและสังคม 
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 

PLO1 ผู้เรยีนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

PLO2 ผูเ้รียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจทิัลอย่างรูเ้ท่าทัน 

PLO3 ผู้เรยีนสามารถจัดการชีวติตนเองอย่างมคีุณธรรมและจริยธรรม 

PLO4 ผูเ้รียนสามารถทำงานร่วมกับผูอ้ื่นและแสดงออกถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมือง 

        ที่มคีุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

PLO5 ผู้เรยีนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

PLO6 ผู้เรยีนสามารถออกแบบนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบได้ 

PLO7 ผูเ้รียนสามารถอธิบายและสรุปหลักการพืน้ฐานหรอืทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ได้อย่าง

ถูกต้อง 

PLO8 ผูเ้รียนสามารถใชห้ลักการและทักษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ในการแก้ปัญหาได้

อย่างเป็นระบบ 

PLO9 ผูเ้รียนสามารถนำเครื่องมอืทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์แก้ปัญหาในศาสตร์อื่น ๆ  

        ที่เกี่ยวข้องได้และถ่ายทอดองค์ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

PLO10 ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

1. ปร ับปร ุงหล ักส ูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานของ  สกอ .  และการ 

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 

และโลกปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งงาน

ด้านวิชาการ และองค์ความรู้ใหม่ที่

เกิดขึ้น 

1.1 ติดตามปรับปรุงหลักสูตร

อย่างสม่ำเสมอ 

1.2 ประชุม/สัมมนา

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์

ประจำหลักสูตร 

1.3 สร้างการมีส่วนร่วมจาก

หลายภาค ส่วนในการพัฒนา

หลักสูตร ได้แก่สร้างเครือข่าย

ศิษย์เก่า หน่วยงาน และบริษัท

ต่าง  

1.1 รายงานการประเม ิน

หลักสูตร  

1.2 หลักสูตรที่มกีาร

ปรับปรุงตามเกณฑ์ สกอ.  

1.3 เอกสารการประชุม   

1.4 รายงานผลการฝึกงาน

และ รายงานผลโครงงาน

ของ นักศึกษา 

1 .5  จำนวนของบ ัณฑ ิต

สำเร็จการศึกษาใหม่ที ่ได ้ 

งานทำภายใน 1 ปี 

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง 

2.1 กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้

ด้วยตนเอง และประเมินผลที่

2.1 มคอ. 3 

2.2 มคอ. 5 
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

เน้นพัฒนาการของผู้เรียนใน 

มคอ.3 

2.2 ประเมินประสิทธิภาพการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญ 

2. 3 เ พ ิ ่ ม พู น ท ั ก ษ ะ ก า ร

ประเมินผลของ อาจารย์ที่เน้น

พัฒนาการของผ ู ้ เร ียนเป็น

สำคัญ 

2.3 รายงานการเข ้าร ่วม

กิจกรรมทาง วิชาการต่าง ๆ 

ของอาจารย์ในหลักสูตร 

3. ปร ับปร ุงว ิธ ีการว ัด และการ

ประเมินผล  

แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผน 

ดูแล และกำกับการวัด และ

การประ เม ิ น ผล ใ น แ ต ่ ล ะ

รายวิชา 

3.1 รายงานการประชุมของ

คณะกรรมการ 

3. 2 ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ด ำ เ น ิ น ง า น ข อ ง แ ต ่ ล ะ

รายวิชา (มคอ. 5) 

4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้

บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู ้ทุก

ด้าน 

4.1 มีการจัดโครงการ/สรรหา/

จัดสรรโครงการเพื ่อพัฒนา

ด ้ านค ุณธรรม จร ิยธรรม 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.2 มีการจัดโครงการ/สรรหา/

จัดสรรโครงการเพื ่อพัฒนา

ด้านการสื ่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.3 ม ีการปร ับกลย ุทธ ์การ

จัดการเรียนการสอนเพื ่อให้

บรรล ุมาตรฐานการเร ียนรู้

อย่างสม่ำเสมอ 

4.1 หนังสือตอบรับเข้าร่วม

โครงการ หรือ เอกสารขอ

อนุมัตจิัดโครงการ 

4. 2 ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น

ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ าพ ข องการ

ดำเนนิโครงการ 

4. 3 ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ด ำ เ น ิ น ง า น ข อ ง แ ต ่ ล ะ

รายวิชา (มคอ. 5)  
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

          1.1 ระบบ 

  การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ         

ในแต่ละภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ไม่มี 

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มี 

2. การดำเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือน พฤศจกิายน – มีนาคม 

 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

                2.2.1 สำเร็จการศกึษาช้ันมัธยมศกึษาตอนปลายหรอืเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศกึษาธิการรับรอง 

2.2.2 สำเร็จการศกึษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรอืระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

จากสถาบันการศกึษาช้ันสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2.2.3 เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำ  

โดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง

ความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

   

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

   เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

 2.3.1  นิสิตบางคนมพีืน้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศกึษาไม่ดีพอ 
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 2.3.2  ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบ

แตกต่างไปจากเดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องเรียน

และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นิสติต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม 

 2.3.3 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้มีการเรียนการสอนเป็นแบบ

ออนไลน์ ทำให้นิสิตขาดแคลนปัจจัยสำหรับการเรียนแบบออนไลน์ได้แก่ สถานที่ที่เหมาะสม อุปกรณ์

สำหรับการเรียน เป็นต้น จึงส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการเรียนของนสิิตลดลง 

 

           2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3    

2.4.1 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนําแก่นักศกึษาในเรื่องการเรยีนการสอน 

2.4.2 จัดการปฐมนิเทศนสิิตใหม่ แนะนำการวางเป้าหมายชวีิต เทคนิคการเรียนในสถาบันฯ และ

การแบ่งเวลา  

2.4.3 แนะนําการกู้เงิน กยศ. และประชาสัมพันธ์ทุนต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา และแหล่งทุนภายนอก 

 

 2.5  แผนการรับนสิิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จำนวนนิสิต 
จำนวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 40 40 40 40 40 

ช้ันปีที่ 2  40 40 40 40 

ช้ันปีที่ 3   40 40 40 

ช้ันปีที่ 4    40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา    40 40 
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2.6 งบประมาณตามแผน  

       2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าลงทะเบียน 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 

รวมรายรับ 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 

      

 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร 8,589,468 32,639,978 124,031,918 471,321,288 1,791,020,895 

2. งบลงทุน 

    (ครุภัณฑ์ทางการศกึษา) 

- - - - - 

3. งบดำเนนิการ 

     (ค่าใชส้อยและค่าวัสดุ) 

367,122 367,122 367,122 367,122 367,122 

4. งบดำเนินการ 

    (สาธารณูปโภค)   

400,000 

 

400,000 

 

400,000 

 

400,000 

 

400,000 

 

รวมรายจ่าย 9,356,590 33,407,100 124,799,040 472,088,410 1,791,788,017 

ค่าใชจ้่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด) 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 

 

2.7  ระบบการศึกษา 

               แบบช้ันเรียน 

 

2.8  การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

        เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 122 หน่วยกิต 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 
 

หมวดวิชา 

เกณฑ์

มาตรฐานของ 

สกอ. 

เกณฑ์

มาตรฐานของ 

มคอ. 1 

หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 

2560 

หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 

2565 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30 

หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 30 

หน่วยกิต 

30 30 

   หมวดวชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ   30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 

หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 84 

หน่วยกิต 

86 86 

   2.1  กลุ่มวชิาแกน   32 32 

        2.1.1 วชิาพื้นฐานดา้นวทิยาศาสตร์ 

        2.1.2 วชิาพื้นฐานเฉพาะด้าน 

  26 

6 

26 

6 

2.2  กลุ่มวชิาเอก   54 54 

        2.2.1 วชิาเอกบังคับ 

        2.2.2 วชิาเอกเลอืก 

  39 

15 

39 

15 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 

หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 6 

หน่วยกิต 

6 6 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 120 หนว่ยกติ 120 หนว่ยกติ 122 122 
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3.1.3 รายวิชา  

     1) หมวดวิชาศกึษาทั่วไปไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 

     

กลุ่มวิชาภาษา  12 หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจำวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional Communication 

3(2-2-5) 

   

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิัล 3 หน่วยกิต 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล 

Technology Usage for Digital life   

1(0-2-1) 

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

 

   

กลุ่มวิชาทักษะชีวติ 15 หน่วยกิต 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม 

Collaborative Learning for Society Creation 

2(0-4-2) 

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

Health Environment and Community Management 

1(0-2-1) 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 
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003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ 

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3) 

 

               2) หมวดวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า  86 หน่วยกิต 

  กลุ่มวชิาแกน 

   วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์          26 หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1 

Mathematics I 

3(2-2-5) 

241112 คณิตศาสตร์ 2 

Mathematics II 

3(2-2-5) 

241211 แคลคูลัส 

Calculus 

4(3-2-7) 

242104 เคมี 1 

Chemistry I 

4(3-3-8) 

243101 ชีววิทยาทั่วไป 

General Biology 

4(3-3-8) 

244101 ฟิสิกส์ 1 

Physics I 

4(3-3-8) 

244102 ฟิสิกส์ 2 

Physics II 

4(3-3-8) 

                   วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน           6 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

247103 สถิตวิิเคราะห์ 

Statistical Analysis 

3(2-2-5) 

 

  กลุ่มวิชาเอก           54 หน่วยกิต 

   วิชาเอกบังคับ           39 หน่วยกิต 

241121 หลักการทางคณิตศาสตร์ 

Principles of Mathematics 

3(2-2-5) 

241221 พีชคณิตนามธรรม 1 

Abstract Algebra I 

3(2-2-5) 
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241222 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1 

Mathematical  Analysis I 

3(2-2-5) 

241223 ทฤษฎีจำนวน  

Theory of Numbers 

3(2-2-5) 

241321 เครื่องมือคอมพวิเตอร์ในทางคณิตศาสตร์  

Computer Tools in Mathematics 

3(2-2-5) 

241322 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น 

Introduction to Complex Variables 

3(2-2-5) 

241323 พีชคณิตเชิงเส้น 1 

Linear Algebra I 

3(2-2-5) 

241324 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 

Ordinary Differential Equations 

3(2-2-5) 

241325 ระเบียบวิธีเชงิตัวเลข 

Numerical Methods 

3(2-2-5) 

241224 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย   

Discrete Mathematics   

3(2-2-5) 

241421 สัมมนา 

Seminar 

1(0-2-1) 

241422 โครงงาน 

Senior Project 

2(0-4-2) 

* 241441 การศกึษาอิสระ 

Independent Study 

6 หน่วยกิต 

* 241442 การฝึกงาน 

Professional Training 

6 หน่วยกิต 

* 241443 สหกิจศึกษา 

Co-operative Education 

6 หน่วยกิต 

หมายเหตุ  * ใหน้ิสติเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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  วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

  ใหนิ้สิตเลือกเรยีนรายวิชาต่อไปนี้ 

 กลุ่มวิชาคณติศาสตร์บริสุทธิ์   

241331 พีชคณิตนามธรรม 2 

Abstract Algebra II 

3(2-2-5) 

241332 แคลคูลัสขั้นสูง  

Advanced Calculus 

3(2-2-5) 

 

241333 หัวข้อปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ 

Current Topics in Mathematics 

3(2-2-5) 

241334 เซตวิภัชนัยเบือ้งตน้ 

Introduction to Fuzzy Sets  

3(2-2-5) 

241335 ทฤษฎีกราฟ 

Graph Theory  

3(2-2-5) 

241336 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 2 

Mathematical  Analysis II 

3(2-2-5) 

241337 ทฤษฎีเซตเชงิสัจพจน์     

Axiomatic Set Theory 

3(2-2-5) 

241431 อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต์    

Fourier Series and Applications 

3(2-2-5) 

241432 ทอพอโลยีเบือ้งตน้ 

Introduction to Topology 

3(2-2-5) 

241433 พีชคณิตเชิงเส้น 2 

Linear Algebra II 

3(2-2-5) 
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กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ประยุกต์ 
121210 การบริหารการเงิน 

Financial Management 

3(2-2-5) 

121211 การจัดการความเสี่ยง 

Risk Management 

3(2-2-5) 

121212 หลักการประกันภัย 

Principles of Insurance 

3(2-2-5) 

121310 หลักการลงทุน 

Principles in Investment 

3(2-2-5) 

121314 การวางแผนการเงนิส่วนบุคคลและจรรยาบรรณนักวางแผนการเงนิ 

Personal Financial Planning and Ethics Financial Planner 

3(2-2-5) 

121332 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ 

Retirement Planning 

3(2-2-5) 

241371 หัวข้อปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

Current Topics in Applied Mathematics 

3(2-2-5) 

241471 แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์เบือ้งตน้ 

Introduction to Mathematical Modeling 

3(2-2-5) 

241472 สมการเชิงอนุพันธ์ยอ่ย 

Partial Differential Equations 

3(2-2-5) 

247373 การวิจัยดำเนินงาน  

Operational Research 

3(2-2-5) 
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 กลุ่มวิชาวิทยาการคำนวณ 

231102 การเขียนโปรแกรมสำหรับวิทยาการขอ้มูล 

Programming for Data Science 

3(2-2-5) 

231111 โครงสรา้งข้อมูลและการออกแบบขั้นตอนวิธี 

Data Structures and Algorithms Design 

3(2-2-5) 

231221 การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ 

Data Visualization 

3(2-2-5) 

231314 การเรียนรูข้องเครื่องและการประยุกต์ 

Machine Learning and Application 

3(2-2-5) 

241363 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการข้อมูล 

Mathematical Analysis for Data Science 

3(2-2-5) 

241364 การหาค่าเหมาะที่สุดเบือ้งต้น  

Introduction to Optimization 

3(2-2-5) 

241365 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข 

Numerical Linear Algebra 

3(2-2-5) 

241366 ระเบียบวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดและการประยุกต์ 

Optimization Methods and Applications 

3(2-2-5) 

241367 การบูรณะภาพเบือ้งต้นด้วยแมทแลบ 

Introduction to Image Restoration with MATLAB 

3(2-2-5) 

241368 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์  

Mathematical Modeling 

3(2-2-5) 

       

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี                       จำนวน 6  หน่วยกิต 

                 น ิส ิตสามารถเล ือกเร ียนรายว ิชาท ี ่ เป ิดสอนในมหาว ิทยาล ัยพะเยา หร ือ

สถาบันอุดมศกึษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
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3.1.4 แผนการศึกษา  

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจำวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน 

Thai for Academic Purposes     

3(2-2-5) 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล 

Technology Usage in Digital Age   

1(0-2-1) 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 

Art of Life Management 

3(2-2-5) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 

Mathematics I 

3(2-2-5) 

244101 ฟิสิกส์ 1 

Physics I 

4(3-3-8) 

  รวม 16 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาไทยเชงิวิชาการ 

Thai for Academic Purposes 

1(0-2-1) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล 

Communication in Digital Society 

2(1-2-3) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

Lifelong Learning Skills 

3(2-2-5) 

241112 คณิตศาสตร์ 2 

Mathematics II 

3(2-2-5) 

241121 หลักการทางคณิตศาสตร์ 

Principles of Mathematics 

3(2-2-5) 

244102 ฟิสิกส์ 2 

Physics II 

4(3-3-8) 

 รวม 19 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional Communication 

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม 

Citizenship and Social Responsibilities 

2(0-4-2) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3(2-2-5) 

241211 แคลคูลัส 

Calculus 

4(3-2-7) 

241223 ทฤษฎีจำนวน 

Theory of Numbers 

3(2-2-5) 

242104 เคมี 1  

Chemistry I 

4(3-3-8) 

 รวม 19 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

Health Environment and Community Management 

1(0-2-1) 

241221 พีชคณิตนามธรรม 1 

Abstract Algebra I 

3(2-2-5) 

241222 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1 

Mathematical Analysis I 

3(2-2-5) 

241224 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย   

Discrete Mathematics   

3(2-2-5) 

 

243101 ชีววิทยาทั่วไป  

General Biology 

4(3-3-8) 

247103 สถิตวิิเคราะห์ 

Statistical Analysis 

3(2-2-5) 

 รวม 17 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

241322 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น 

Introduction to Complex Variables 

3(2-2-5) 

241323 พีชคณิตเชิงเส้น 1 

Linear Algebra I 

3(2-2-5) 

241324 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 

Ordinary Differential Equations 

3(2-2-5) 

XXXXXX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

XXXXXX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ 

Integration into Profession 

3(0-6-3) 

241321 เครื่องมือคอมพวิเตอร์ในทางคณิตศาสตร์ 

Computer Tools in Mathematics 

3(2-2-5) 

 

241325 ระเบียบวิธีเชงิตัวเลข 

Numerical Methods 

3(2-2-5) 

XXXXXX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

XXXXXX     วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

241421 สัมมนา 

Seminar 

1(0-2-1) 

241422 โครงงาน 

Senior Project 

2(0-4-2) 

XXXXXX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 

 

9 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

* 241441 การศกึษาอิสระ 

Independent Study 

6 หน่วยกิต 

* 241442 การฝึกงาน 

Professional Training 

6 หน่วยกิต 

* 241443 สหกิจศึกษา 

Co-operative Education 

6 หน่วยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต 

       หมายเหตุ    * ใหน้ิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา  

 

001101  ภาษาไทยในชีวติประจำวัน       2(2-0-4) 

  Thai Language in Daily Life 

  ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียน  

ในการส่งสาร การสื่อสารในชีวติประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

  Listening and reading skills in Thai for receiving message, speaking and writing in Thai for 

delivering message, proper daily life communication 

 

001102  ภาษาไทยเชิงวิชาการ        1(0-2-1) 

  Thai for Academic Purposes     

 การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน บูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น  

การผลติผลงานเชงิวิชาการ     

 Integration of listening speaking reading and writing skills in Thai with other fields, producing 

academic works 

 

001103    ภาษาอังกฤษสำหรับชวีิตประจำวัน      3(2-2-5) 

    English for Daily Life    

    คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบือ้งตน้เกี่ยวกับตนเองและผูอ้ื่นในชีวติประจำวัน 

    Fundamental level of English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English 

usage in listening, speaking, reading and writing for communicating basic information regarding self 

and others in daily life context  

 

001104    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5) 

    English for Communication 

    คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นกลาง หลักการใชภ้าษาอังกฤษด้านการฟัง 

พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคยและการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

    Intermediate level English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage 

in listening, speaking, reading and writing for communicating in familiar situations and describing 

familiar matter 

 

 



29 

 

 

001205   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ   3(2-2-5) 

    English for Academic and Professional Communication 

    คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง         

พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในบริบทของการศกึษาและอาชีพ 

    English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage in listening, 

speaking, reading and writing for communicating in academic and professional contexts 

 

002101   การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดจิทิัล      1(0-2-1) 

    Technology Usage in Digital Age   

    แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์สำนักงาน หลักการทำ

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์

สำนักงาน 

    Concepts of computer and internet technology, office software, principles of electronic 

commerce, usage of computer and internet technology, usage of office software    

 

002102   ความฉลาดทางดจิทิัล         2(1-2-3) 

    Communication in Digital Society     

    หลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และนำเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและเป็นไป

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร 

    Principles of laws and ethics concerning information technology, principles of information 

accessing and information, extracting information and presentation, ethical communication according 

to laws concerning information technology and communication 

 

003101   สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชวีิต       3(3-2-5) 

    Art of Life Management  

    ปรัชญาชีวิต การดำรงชีวิตบนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และ

วิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการดำเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตใน

สังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการทำงาน

ร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรม  

ที่ดงีาม กฎหมายในชีวติประจำวัน  
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      Life philosophy, living on social and cultural diversity, history and local way of life, Phayao 

studies, aesthetics of living, environmental management for earning a living, physical health, mental 

health management, roles and duties in cooperative works, persuasion, proper code of morality and 

ethics, laws in daily life 

 

003102   การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ     3(2-2-5) 

     Lifelong Learning Skills 

    ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่าง

สร้างสรรค์ หลักการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการ

เติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด  ทักษะการคิด

อย่างสรา้งสรรค์  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ที่จำเป็นสำหรับอนาคต ทักษะทางดา้นการเงนิส่วนบุคคล 

 Philosophy of thinking, Principles of critical and analytical thinking, creative thinking, 

collaboration, communication, lifelong learning and growth mindset, development of social skills, 

personality and expression in society, thinking skills, creative thinking, communication skills and 

lifelong learning for future, personal financial skill. 

 

003203   เรยีนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม       2(0-4-2) 

    Citizenship and Social Responsibilities   

       ทักษะการเรียนรูชุ้มชน การศกึษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน การทำงานร่วมกันเป็นทีม  

จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ และ 

การดำเนินการตามแผนในการทำงานเป็นทีม สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการดำรงชีวิตใน

สังคม การร่วมมือและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  ความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อ

สังคม ความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสั งคมไทย การยอมรับใน

ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้ความเคารพผูอ้ื่น 

 Community learning skills, study of the culture and way of life of the community, 

collaboration, psychology of collaboration, public expression, planning, strategy formulating and 

implementing plan in collaborative works, human rights and obligation, cooperation and adaptability 

to changing environment, responsible citizens, awareness of value and importance of Thai identity, 

acceptance of cultural diversity and respect for others    
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003204   การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน     1(0-2-1) 

     Health Environment and Community Management  

 ความรอบรู ้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัย  

ในการค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและดำเนินโครงการทางด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม

ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ความเป็นผู้นำด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

     Knowledge of health, analysis of one’ s health problems, safety in living, searching for 

community’ s environmental problems, collaborative planning and lauching environmental health 

project in community, leadership in health, environment and community 

 

003305   กระบวนการคดิเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล     3(2-2-5) 

    Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

   ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การวางแผนและทำธุรกรรมทางการเงิน

สำหรับผู ้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้เครื ่องมือวัดสำหรับ

ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการคิด

เชงิออกแบบ คุณธรรม จรยิธรรมของผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 

     Basic knowledge of digital age entrepreneurs, financial planning and transaction for 

entrepreneurs, qualities of digital age entrepreneurs, usage of measuring tools for digital age 

entrepreneurs, design thinking process, concepts of developing new products using design thinking 

process, ethics for digital age entrepreneurs   

 

003306   บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ       3(0-6-3) 

    Integration into Profession  

   การบูรณาการความรูข้องหมวดวิชาศกึษาทั่วไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและ

สร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรม

ทางวิชาชีพ 

    Integration of knowledge gained from general education courses for professional activities, 

designing and developing professional innovation using design thinking process, creating concepts of 

professional innovations 
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121210  การบรหิารการเงิน   3(2-2-5) 

              Financial Management 

    ภาพรวมการจัดการการเงิน ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน งบการเงินและการวิเคราะห์ 

มูลค่าของเงนิตามเวลา การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงนิ อัตราดอกเบีย้ ความเสี่ยงและอัตรา

ผลตอบแทน พันธบัตรและการประเมินมูลค่าพันธบัตร หุ้นและการการประเมินมูลค่าหุ้นต้นทุนของ

เงินทุน วิเคราะห์งบลงทุน ประเมินกระแสเงินสดและวิเคราะห์ความเสี่ยง โครงสร้างเงินทุนและการใช้

หนี้ การจัดการเงินปันผล การจัดการเงินทุนหมุนเวียน 

     An overview of financial management, financial market and institutions, financial 

statement and analysis, time value of money, financial planning and forecasting, interest rates, risk 

and rates of return, bonds and their valuation, stocks and their valuation, cost of capital, basics of 

capital budgeting analysis, cash flow estimation and risk analysis, capital structure and debt usage, 

dividend management, working capital management 

 

121211    การจัดการความเสี่ยง        3(2-2-5) 

   Risk Management 

   ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง วิวัฒนาการของ

ความเสี่ยง ประเภทของความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง การประเมนิความเสี่ยง เครื่องมือประเมิน

ความเสี่ยง กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง  

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร กรณีศกึษา 

    Basic knowledge of risk management, antecedents of risks, risk evolution, types of risks, 

risk impact, risk assessment, risk measurement tools, strategic risk management, process of risk 

management, risk management, enterprise risk management, case study 

 

121212    หลักการประกันภัย         3(2-2-5) 

     Principles of Insurance 

     ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวติและประกันวินาศภัย แนวทางปฏิบัติการขายและจรรยาบรรณ

ในการขายประก ันช ีว ิตและประก ันว ินาศภ ัย  ความร ู ้ เบ ื ้ องต ้น เก ี ่ ยวก ับการประก ันภัย  

การประกันภัย การประกันชีวิต การประกันสุขภาพ การประกันวินาศภัย การประกันภัยรถยนต์  

การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด การจัดทำแผนการ

ประกันภัย เบี้ยประกันภัย มูลค่ากรมธรรม์ การจ่ายสินไหมทดแทน ผลตอบแทนของธุรกิจประกันภัย 

กรณีศกึษา 
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     An overview of business life insurance and casualty insurance, sales practices and ethical 

of life insurance and casualty insurance, basic knowledge of insurance, assurance, life insurance, 

health insurance, casualty insurance, car insurance, fire insurance, marine and transport insurance, 

miscellaneous Insurance, insurance planning, insurance premium, nonforfeiture value, insurance 

reimbursement, return on insurance company investment, case study 

 

121310    หลักการลงทุน         3(2-2-5) 

              Principles in Investment 

    ปัจจัยแวดล้อมของการลงทุนและตลาดการเงิน ตราสารทางการเงินและการตัดสินใจลงทุน 

อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของ

กลุ่มหลักทรัพย์ การวิเคราะห์ขั ้นพื้นฐานด้วยปัจจัยพื้นฐานและด้วยปัจจัยทางเทคนิค การลงทุนใน

หลักทรัพย์ต่างประเทศ ภาพรวมเกี่ยวกับตราสารทุนและหุ้นสามัญ การประเมินมูลค่าและกลยุทธ์การ

ลงทุนในหุน้สามัญ ตราสารที่เกี่ยวเนื่องกับตราสารทุน กลไกการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ความรู ้พื ้นฐานเกี่ยวกับตราสารหนี้ ความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม อัตรา

ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวม พื้นฐานการวิเคราะห์กองทุนและกลยุทธ์การ

ลงทุนในกองทุนรวม การลงทุนออนไลน์ การลงทุนในโปรแกรมจำลองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย 

     Environment of investment and financial market, financial instruments and investment 

decision, risk and return on securities investment, risk and return of securities portfolio, basic of 

fundamental and technical analysis, foreign securities investment, introduction to equities and 

common stocks, valuation and investment strategies in common stocks, equity linked products, 

trading mechanism in the Stock Exchange of Thailand, basic knowledge of fixed income, basic 

knowledge of investing in mutual funds, rate of return and risk of mutual fund investment, basic for 

mutual fund analysis and investment strategy, online investment, investment in the simulation 

program of the Stock Exchange of Thailand 

 

121314    การวางแผนการเงินส่วนบุคคลและจรรยาบรรณนักวางแผนการเงิน 3(2-2-5) 

              Personal Financial Planning and Ethics Financial Planner 

    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน เครื่องมือทางการเงินสำหรับการบริหารสภาพ

คล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงนิตามเวลา การรวบรวมข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูลส่วน

บุคคล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ข้อมูลพื้นฐานภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดา  

การคำนวณและชำระภาษ ีเง ินได ้บ ุคคลธรรมดา จรรยาบรรณ ค ู ่ม ือการปฏิบ ัต ิงานสำหรับ  

นักวางแผนการเงนิ 
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     Basic knowledge of financial planning, financial instrument for personal liquidity 

management, time value of money, collecting personal finance information, personal data analysis, 

basic knowledge of personal income tax, basic data of personal income tax, calculation and payment 

of personal income tax, ethics, handbook practices standard for financial planner 

 

121332    การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ       3(2-2-5) 

    Retirement Planning 

     ความรู้เบื้องต้นเกี ่ยวกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ การประกันสังคม กองทุนบำเหน็จ

บำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ  

การบริหารความเสี่ยงในการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ การลงทุนสำหรับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ 

กระบวนการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ การวางแผนเพื่อวัยเกษียณสำหรับผู้ประกอบการ

ส่วนตัว บทบาทของนักวางแผนทางการเงินกับการวางแผนเพื่อการเกษียณ กรณีศกึษา 

     Basic knowledge of retirement planning, social insurance, government pension fund, 

provident fund, national saving fund, retirement mutual fund, risk management for retirement 

planning, investment planning for retirement, financial planning process for retirement, retirement 

planning for entrepreneur, role of the financial planner for retirement planning, case study 

 

146200   ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 

   English for Specific Purposes 

   การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน  

ที่มคีวามเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนสิิต 

   English in specific contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing skills 

related to student’s field of study 

 

231102    การเขียนโปรแกรมสำหรับวิทยาการข้อมูล     3(2-2-5) 

  Programming for Data Science 

 การแก้ปัญหา ตรรกะพื้นฐาน แบบชนิดข้อมูล ตัวดำเนินการ โครงสร้างควบคุม ฟังก์ชัน  

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลังโปรแกรมด้านวิทยาการข้อมูล และกรณีศึกษาการเขียนโปรแกรม 

ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการขอ้มูล 

  Problem solving, basic logic, data type, operators, control structure, function, object-

oriented programming, data science library and case study for related data science programming 
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231111    โครงสร้างข้อมูลและการออกแบบขั้นตอนวิธี    3(2-2-5) 

 Data Structures and Algorithms Design 

 ชนิดข้อมูลนามธรรม กองซ้อน แถวคอย รายการ และรายการแบบเชื่อมโยง กราฟ ต้นไม้ 

การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี การเรียงลำดับและการค้นหาข้อมูล ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ การแบ่งแยกและ

เอาชนะ การเขียนโปรแกรมแบบพลวัต ขั้นตอนวิธีเชงิกราฟ 

  Abstract data types, stack, queue, list and linked- list, graph, tree, algorithm analysis, 

sorting and searching, greedy algorithms, divide and conquer, dynamic programming and graph 

algorithms 

 

231221    การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ      3(2-2-5) 

 Data Visualization 

 หลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เทคนิคการเล่าเรื่อง ทักษะการคิด  

เชิงวิเคราะห์ การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ การออกแบบที่เน้นประสบการณ์ผู ้ใช้ เครื ่องมือ 

ที่ใชส้ร้างภาพนามธรรม และกรณีศกึษาการสรา้งภาพนามธรรม 

 Principles of human-computer interaction, storytelling technique, analytical thinking, user 

interface design, user experience design, data visualization tools and case study of data visualization 

 

231314    การเรียนรู้ของเครื่องและการประยุกต์     3(2-2-5) 

 Machine Learning and application 

 หลักการของการเรียนรู้เครื่อง ทฤษฎีการเรียนรู้ ต้นไม้ตัดสินใจ การเรียนรู้แบบมีผู้สอน  

การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง เทคนิคการประเมินแบบจำลอง การประยุกต์ใช้

การเรียนรูข้องเครื่อง  

 Concepts of machine learning, learning theory, decision trees, supervised learning, 

unsupervised learning, reinforcement learning, model evaluation techniques, application of machine 

learning 

 

241111    คณติศาสตร์ 1        3(2-2-5) 

Mathematics I 

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชัน

อดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์ 

   Limits and continuity of functions, derivatives and integral of algebraic and transcendental 

functions, applications of derivatives and integrals 
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241112    คณิตศาสตร์ 2        3(2-2-5) 

Mathematics II 

เทคนิคการอินทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรมของจำนวนจริง อนุกรมกำลัง 

ลิมติและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร 

            Techniques of integration, improper integrals, sequences and series of real numbers, power 

series, limits and continuity of several variable functions, derivative of several variable function 

 

241121  หลักการทางคณิตศาสตร์       3(2-2-5) 

Principles of Mathematics 

ตรรกศาสตร์และระเบียบวิธีพิสูจน์ การพิสูจน์ทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับเซต ความสัมพันธ์ 

ฟังก์ชัน และระบบจำนวนจรงิ 

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

numbers systems 

 

241151    แคลคูลัส 1         3(3-0-6) 

    Calculus I 

 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต์ 

เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น 

Limit and continuity of functions, derivatives and their applications, integrals and their 

applications, techniques of integration, improper integrals, matrices and system of linear equations 

 

241152    แคลคูลัส 2         3(3-0-6) 

    Calculus II 

    พีชคณิตของเวกเตอร์ในสามมิติ ปริพันธ์ตามเส้นเบื้องต้น ลำดับและอนุกรม การกระจาย

อนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ระบบพิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่า

จรงิสองตัวแปร 

Vector algebra in three dimensions, introduction to line integrals, sequences and series of 

numbers, Taylor series expansions of elementary functions, numerical integration, polar coordinate 

system, calculus of real-valued functions of two variables 
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241153    คณิตศาสตร์วิศวกรรม        3(2-2-5)  

    Engineering Mathematics 

    ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ และการประยุกต์อนุพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว 

เทคนิคการหาปริพันธ์และการประยุกต์ พีชคณิตของเวกเตอร์ในสามมิติ เส้น ระนาบ ผิวในปริภูมิ   

สามมิติ แคลคูลัสเบื้องต้นของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและการประยุกต์  เมทริกซ์และระบบสมการ

เชงิเส้น 

     Limit, continuity, derivative of one variable functions and its applications,  integration of 

real- valued function, techniques of integrations and its application, vector algebra in three 

dimensional space, line, plane and surface in three dimensional space, fundamental calculus of real-

valued functions of several variables and their applications, matrices and system of linear equations 

 

241154     เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสประยุกต์     3(2-2-5)  

     Analytical Geometry and Applied Calculus 

     ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ สำดับและอนุกรมของจำนวนจริง ระบบพิกัดเชิงขั้ว ปริพันธ์หลายชั้น  

ในพิกัดทรงกระบอกและทรงกลม ปริพันธ์เชิงตัวเลข ปริพันธ์ตามเส้นเบื้องต้น สมการเชิงอนุพันธ์

เบือ้งตน้และการประยุกต์  

             Improper integrals, sequences and series of real numbers, polar coordinate system, 

multiple integrals in cylindrical and spherical coordinates, numerical integration, introduction to line 

integrals, introduction to differential equations and their applications 

 

241211    แคลคูลัส         4(3-2-7) 

             Calculus 

ระบบพิกัดเชิงขั้ว ปริภูมิยุคลิค การเขียนกราฟของผิว อนุพันธ์ระบุทิศทาง อนุพันธ์และ

ปริพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ ปริพันธ์หลายชั้นและการประยุกต์ ปริพันธ์หลาย

ช้ันในพิกัดทรงกระบอกและทรงกลม สนามเวกเตอร์ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผวิ ทฤษฎีบทปริพันธ์ 

 Polar coordinate system, Euclidean space, sketch graphic surface, directional  derivative, 

derivative and integral of several variable function and applications, multiple integrals and 

applications, multiple integrals in cylindrical and spherical coordinates, vector field, line integral, 

surface integral, integral theorem 
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241221  พีชคณตินามธรรม 1   3(2-2-5) 

   Abstract Algebra I 

กรุป  กรุปการเรียงสับเปลี่ยน  สมสัณฐาน  กรุปวัฏจักร  โคเซต  กรุปย่อยปรกติ  กรุปผลหาร  

ริง  อนิทิกรัลโดเมน และฟีลด์ 

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

quotient groups,  rings,  integral domains and fields 

 

241222  การวเิคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1   3(2-2-5) 

   Mathematical  Analysis I 

ระบบจำนวนจริง ทอพอโลยีของเส้นจำนวนจริง ลำดับของจำนวนจริง ลิมติและความต่อเนื่อง 

อนุพันธ์ของฟังก์ชัน อินทิกรัลแบบรีมันน์ อนุกรมของจำนวนจรงิ 

System of real numbers, topology of real line, sequences of real numbers, limits and 

continuity, derivative of functions, Riemann integral, series of real numbers 

 

241223  ทฤษฎีจำนวน        3(2-2-5)  

   Theory of Numbers 

การหารลงตัว สมภาค สมการไดโอแฟนไทน์ ฟังก์ชันในทฤษฎีจำนวน รากปฐมฐาน กฎภาวะ

ส่วนกลับกำลังสอง ระบบรหัสลับอย่างง่าย 

Divisibility, congruences, diophantine equations, functions in number theory, primitive roots, 

quadratic reciprocity law, some simple cryptosystems 

 

241224  คณิตศาสตร์เต็มหน่วย   3(2-2-5) 

   Discrete Mathematics 

โครงสร้างพีชคณิต ระบบตรรกศาสตร์และระบบเซต อันดับและเซตอันดับบางส่วน เทคนิค

การนับ ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟเบือ้งตน้ 

  Algebraic structures, logic system and set system, orders and posets, counting techniques, 

recurrence relations, introduction to graph theory  

 

241253    แคลคูลัส 3         3(3-0-6) 

    Calculus III 

    สมการเชิงอนุพันธ์เบื ้องต้นและการประยุกต์ เส้นตรง ระนาบ และพื ้นผิวในปร ิภ ูมิ  

สามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและการประยุกต์ 
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    Introduction to differential equations and their applications, lines, planes and surfaces in 

three-dimensional space, calculus of real-valued functions of several variables and its applications 

 

241321  เคร่ืองมือคอมพิวเตอร์ในทางคณติศาสตร์   3(2-2-5) 

   Computer Tools in Mathematics 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในทางคณิตศาสตร์ เครื ่องมือสำหรับแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

การประยุกต์ใช้โปรแกรมทางคณติศาสตร์ 

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

mathematics programming 

 

241322  ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น   3(2-2-5) 

   Introduction to Complex Variables 

จำนวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์ ฟังก์ชันมูลฐาน การหาอินทิกรัล  อนุกรมของเทย์เลอร์ 

อนุกรมของโลรองต์ ค่าเรซิดิวและโพล การส่งคงรูปเบือ้งตน้ 

Complex number, analytic functions,  elementary functions, integration, Taylor  series,  

Laurent  series, residues and poles, conformal  mapping 

 

241323  พีชคณติเชิงเส้น 1        3(2-2-5) 

   Linear Algebra I 

เมทริกซ์สมมูล ค่าลำดับชั้นของเมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้นและผลเฉลย ตัวกำหนดและ

หลักเกณฑ์คราเมอร์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชงิเส้น ค่าเฉพาะ และเวกเตอร์เฉพาะเบือ้งตน้ 

Equivalent matrices, rank of matrices, system of linear equations and solution, determinants 

and Cramer’s rule, vector space, linear transformation, introduction to eigenvalues and eigenvector  

 

241324  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ        3(2-2-5)   

  Ordinary Differential Equations     

  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่สอง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

อันดับสูง การแปลงลาปลาซ ผลเฉลยในรูปอนุกรมของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  

  First order ordinary differential equations, second order ordinary differential equations, 

higher order ordinary differential equations, Laplace transform, series solution of ordinary differential 

equations 
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241325  ระเบียบวิธีเชิงตวัเลข    3(2-2-5) 

 Numerical Methods  

ค่าคลาดเคลื ่อนการปัดเศษและค่าผิดพลาดแพร่กระจายในการคำนวณ การวัดและ  

การทดสอบค่าผิดพลาด ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น ระเบียบวิธีตรงสำหรับผลเฉลยของระบบสมการ

เชิงเส้น นอร์มและการวิเคราะห์ค่าผิดพลาดสำหรับระบบสมการเชิงเส้น ระเบียบวิธีทำซ้ำสำหรับ  

ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น ผลเฉลยของระบบสมการไม่เชิงเส้น การประมาณค่าในช่วงและ 

พหุนามสำหรับการประมาณค่า อนุพันธ์และอินทิกรัลเชิงตัวเลข ผลเฉลยสำหรับปัญหาค่าเริ่มต้นของ

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ผลเฉลยสำหรับปัญหาค่าขอบของสมการเชงิอนุพันธ์สามัญ 

Round- off errors and their propagation in computation, measures and  tests of error, 

solution of nonlinear equations, direct methods for systems of linear equations, norms and error 

analysis for linear systems, iterative methods for system of linear equations, solution of nonlinear 

systems of equations, interpolation and polynomial approximation, numerical integration and 

differentiation, solution of Initial value problems for ordinary differential equations, solution of 

boundary value problems for ordinary differential equations 

 

241331  พีชคณตินามธรรม 2   3(2-2-5) 

   Abstract Algebra II 

ไอดีล  ริงผลหาร โดเมนการแยกตัวประกอบได้อย่างเดียว โดเมนแบบยุคลิด ริงของพหุนาม  

ฟีลด์ภาคขยาย  และทฤษฎีกาลัวเบือ้งตน้ 

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

polynomials,  extension fields and introduction to Galois theory 

 

241332  แคลคูลัสขั้นสูง        3(2-2-5) 

   Advanced Calculus 

  ฟังก์ชันเวกเตอร์และปริภูมิของเส้นโค้ง แคลคูลัสของฟังก์ชันเวกเตอร์ การเคลื่อนที่ในปริภูมิ

ของเส้นโค้ง ทฤษฎีบทหลักมูลของการปริพันธ์ตามเส้น ทฤษฎีบทของกรีน ทฤษฎีบทของเกาส์ พื้นผิว  

อิงตัวแปรเสริม 

Vector functions and space curves, calculus of vector functions, motion in space curves, 

fundamental theorem for line integral, Green’s theorem, Gauss’s theorem, parametric surface 
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241333  หัวข้อปัจจุบันทางคณิตศาสตร์      3(2-2-5) 

   Current Topics in Mathematics 

  การกำหนดประเด ็นห ัวข ้อท ี ่สนใจหร ือท ี ่ เป ็นป ัจจ ุบ ันหร ือกรณีศ ึกษา การค ้นคว ้า  

การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ การนำเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถาม

   Selecting interesting or current topic or case study, studying, collecting data, analyzing and 

synthesizing, presenting, discussing and answering question 

 

241334  เซตวิภัชนัยเบื้องต้น        3(2-2-5) 

  Introduction to Fuzzy Sets    

  เซตวิภัชนัย การดำเนินการของเซตวิภัชนัย ความสัมพันธ์วิภัชนัย ตรรกศาสตร์วิภัชนัย  

เซตวิภ ัชนัยสหัชญาณนิยม เซตวิภ ัชนัยฮ ีซ ิแตนท์ เซตวิภ ัชนัยค่าสองขั ้ว เซตวิภ ัชนัยค่าช ่วง  

กึ่งกรุปวิภัชนัยเบื้องต้น เซตอ่อนวิภัชนัย เซตผู้เชี่ยวชาญอ่อนวิภัชนัย เซตอ่อนวิภัชนัยอิงตั วแปรวิภัชนัย 

เมทริกซ์อ่อนวิภัชนัย  

             Fuzzy sets, operations of fuzzy sets, fuzzy relations, fuzzy logic, intuitionistic fuzzy sets, 

Hesitant fuzzy sets, bipolar- valued fuzzy sets, Interval- valued fuzzy sets, Introduction to fuzzy 

semigroups, fuzzy soft sets, fuzzy soft expert sets, fuzzy parameterized fuzzy soft sets, fuzzy soft 

matrices 

 

241335  ทฤษฎีกราฟ         3(2-2-5) 

   Graph Theory 

แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีกราฟ  ต้นไม้  สภาพเชื่อมโยง กราฟออยเลอร์และกราฟแฮมิลตัน  

กราฟระบุทิศทาง กราฟไม่ระบุทิศทาง การให้ส ีการจับคู่กัน 

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

directed graphs, non-directed graph, coloring, matchings 

 

241336  การวเิคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 2   3(2-2-5) 

   Mathematical Analysis II 

ทอพอโลยีบนปริภูมิแบบยุคลิด ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย 

ทฤษฎีบทฟังก์ชันโดยปริยาย ปัญหาค่าสุดขีด ปริพันธ์หลายช้ัน 

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

differentiation, implicit function theorems, extremum problems, multiple integrals 
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241337 ทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน์           3(2-2-5) 

Axiomatic Set Theory  

พัฒนาการของทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน์ คลาสและเซต  ฟังก์ชัน  ความสัมพันธ์  คลาสอันดับ

บางส่วน  สัจพจน์การเลอืกและหลักการซึ่งเกี่ยวข้องกัน  จำนวนธรรมชาติ  เลขคณิตจำนวนเชิงการนับ  

และเลขคณิตจำนวนเชงิอันดับที่ 

Development of axiomatic set theory, classes and sets, functions, relations, partially ordered 

classes, axiom of choice and related principles, natural numbers, arithmetic of cardinal, numbers and 

arithmetic of ordinal numbers 

241363   การวเิคราะห์เชิงคณติศาสตร์สำหรับวิทยาการข้อมูล   3(2-2-5) 

Mathematical Analysis for Data Science 

ปริภูมิเชิงเส้น ปริภูมิเมตริก ปริภูมิบานาค ปริภูมิฮลิเบิร์ต ฟังก์ชันนูน โครงข่ายประสาท 

Linear space, Metric space, Banach space, Hilbert space, convex function, neural networks 

 

241364 การหาค่าเหมาะที่สุดเบื้องต้น      3(2-2-5) 

Introduction to Optimization 

ปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุด เงื่อนไขเหมาะที่สุด การหาค่าเหมาะที่สุดแบบไม่มีเงื่อนไขบังคับ  

การหาค่าเหมาะที่สุดแบบมีเงื่อนไขบังคับ การหาค่าเหมาะที่สุดแบบมีเงื่อนไขบังคับเชิงทั่วไป 

Optimization problems, optimality conditions, unconstrained optimization, constrained 

optimization, general constrained optimization 
 

241365 พีชคณติเชิงเส้นเชิงตัวเลข  3(2-2-5) 

Numerical Linear Algebra 

ระเบียบวิธีตรงสำหรับระบบพีชคณิตเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ ระเบียบ

วิธีการแปลงสำหรับปัญหาค่าลักษณะเฉพาะ ปัญหาค่ากำลังสองน้อยที่สุด ระเบียบวิธีทำซ้ำ 

Direct Methods for linear algebraic systems, eigenvalues and eigenvectors, transformation 

method for the eigenvalue problem, the linear least squares problem, iterative methods 
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241366 ระเบียบวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดและการประยุกต์  3(2-2-5) 

Optimization Methods and Applications 

ตัวดำเนินการทางเดียว ผลรวมของตัวดำเนินการทางเดียว ระเบียบวิธีเกรเดียนต์และ  

ซับเกรเดียนต์ ระเบียบวิธีภาพฉาย ตัวดำเนินการใกล้เคียง ระเบียบวิธีจุดใกล้เคียง ระเบียบวิธีแยกส่วน 

การประยุกต์สำหรับการประมาณค่ากำลังสองน้อยที่สุด การประยุกต์สำหรับการกู้คืนภาพและ

สัญญาณ การประยุกต์สำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง 

Monotone operators, sums of monotone operators, gradient and subgradient methods, 

projection methods, proximity operators, proximal point method, splitting method, applications for 

least squares approximation, applications for image and signal restoration, applications for machine 

learning 

 

241367 การบูรณะภาพเบื้องต้นด้วยแมทแลบ  3(2-2-5) 

Introduction to Image Restoration with MATLAB 

หลักการพื้นฐานของภาพดิจิทัล รูปแบบและการนำเสนอภาพ การจัดการภาพในแมทแลบ 

ปัญหาการกู้คืนรูปภาพ ฟังก์ชันการพร่ามัว วิธีเชงิเส้นและทำซ้ำสำหรับการกู้คืนรูปภาพ 

Digital image fundamentals, formation of an image and its representation, manipulating 

images in MATLAB, image restoration problem, blurring function, linear and iterative methods for 

image restoration 

 

241368 แบบจำลองทางคณติศาสตร์   3(2-2-5) 

Mathematical Modeling 

หลักการและการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ แบบจำลองของการประยุกต์ต่าง ๆ  

ชนิดไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่องการวิเคราะห์เสถียรภาพและการทำให้มเีสถียรภาพ การวิเคราะห์พฤติกรรม

ของผลเฉลยโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 

 Principle and formulation of mathematical models, discrete and continuous models of 

various applications, stability and stabilization analysis of behavior solutions by mathematical 

packages 

 

241371 หัวข้อปัจจุบันทางคณติศาสตร์ประยุกต์      3(2-2-5) 

 Current Topics in Applied Mathematics   

การกำหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษาทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ การนำเสนอ การอภิปราย และการ

ตอบข้อซักถาม   
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Selecting interesting or current topic or case study in applied mathematics, studying, 

collecting data, analyzing and synthesizing, presenting, discussing and answering question 

 

241421   สัมมนา    1(0-2-1) 

   Seminar 

การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนำเสนอ การอภิปราย 

และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางดา้นคณิตศาสตร์ 

Searching, collecting data, analyzing, report writing, presenting, discussing and answering 

question in mathematics 

 

241422   โครงงาน   2(0-4-2) 

    Senior Project 

 การค้นคว้าผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ หรือโครงงานด้านคณิตศาสตร์ และการบูรณา

การทฤษฎีและการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การนำเสนอและการอภิปรายในหัวข้อ

ทางดา้นคณิตศาสตร์ 

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

application of science and mathematics, presenting and discussion in mathematics 

 

241431  อนุกรมฟูเรยีร์และการประยุกต์   3(2-2-5) 

 Fourier Series and Applications 

ฟังก์ชันคาบ ฟังก์ชันเชิงตั้งฉาก อนุกรมฟูเรียร์ การกระจายครึ่งช่วง ผลการแปลงฟูเรียร์ 

ปริพันธ์ฟูเรียร์ ปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบือ้งตน้ 

  Periodic functions, orthogonal functions, Fourier series, half- range expansions, Fourier 

transforms, Fourier integral, boundary value problems, introduction to partial differential equation 

 

241432  ทอพอโลยีเบื้องต้น   3(2-2-5) 

   Introduction to Topology 

ปริภูมิเมตริก เซตเปิดและเซตปิด การลู่เข้าและความต่อเนื่องในปริภูมิเมตริก ปริภูมิเมตริก

บริบูรณ์ ปริภูมิเชิงทอพอโลยี โคลเชอร์และอนิทีเรียร์ ความกระชับและความเช่ือมโยง 

Metric spaces, open sets and closed sets, convergence and continuity in metric spaces, 

complete metric spaces, topological spaces, closure and interiors,  compactness and connectedness 
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241433  พีชคณติเชิงเส้น 2   3(2-2-5) 

   Linear Algebra II 

ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ การดำเนินการแนวทแยงมุม ทฤษฎีบทเคย์เลย์-แฮมินตัน  

พหุนามเล็กสุด ผลบวกตรงและปริภูมิย่อยเสถียร ฟังก์ชันนัลเชิงเส้น ปริภูมิคู่เสมอกัน รูปแบบเชิงเส้นคู่ 

ปริภูมิผลคูณภายใน กระบวนการแกรม-ชมิดต ์

Eigenvalues and eigenvectors, diagonalization, Cayley- Hamilton’ s theorem, minimal 

polynomial, direct sums and stable subspaces, linear functional, dual spaces, bilinear forms, inner 

product spaces, Gram-Schmidt process 

 

241441   การศึกษาอิสระ   6 หน่วยกิต 

   Independent Study 

การค ้นคว ้า การรวบรวมข ้อม ูลผลงานว ิจ ัย บทความทางว ิชาการ  หร ือโครงงาน 

ทางคณิตศาสตร์ การบูรณาการทฤษฎี และการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การเขียน  

การนำเสนอและการอภปิรายในหัวข้อทางด้านคณิตศาสตร์ 

 Searching and collecting data of research, article or project in mathematics, integration of 

theory and application of science and mathematics, report writing, presenting and discussion in 

mathematics 

 

241442  การฝึกงาน   6 หน่วยกิต 

   Professional Training 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์  

ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

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

government sectors 

 

241443  สหกิจศึกษา   6 หน่วยกิต 

   Co-operative Education 

การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์  

ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

  Working, learning, gaining experience, improving working skills in mathematics as an 

apprentice in private or government sectors 
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241471   แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น      3(2-2-5) 

    Introduction to mathematical modeling  

   ข้อมูลและฟังก์ชัน  อัตราการเปลี่ยนแปลงและฟังก์ชันเชิงเส้น  แนวคิดเบื้องต้นเกี ่ยวกับ

แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ แบบจำลองเชิงกราฟ กระบวนการจำลอง การจำลองโดยใช้ข้อมูล  

การปรับแบบจำลอง แบบจำลองที่ใช้สมการเชงิอนุพันธ์  

   Data and functions, rate of change and linear functions, fundamental concepts of 

mathematical modeling, graphical modeling, process of modeling, modeling by using  raw data, 

model adjustment, modeling by using differential equations 

 

241472   สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย       3(2-2-5) 

  Partial Differential Equations  

            สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับที่หนึ่ง สมการ  

เชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงเส้นอันดับที่สอง  โจทย์ปัญหาค่าขอบ สมการความร้อน สมการคลื่น สมการ 

ลาปลาซ  

            Linear and nonlinear partial differential equations, first order partial differential equations, 

second order linear partial differential equations, boundary value problem, heat equation, wave 

equation, Laplace equation 

 

242104  เคมี 1          4(3-3-8) 

            Chemistry I  

            บทนำทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมี 

แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ของแข็งอสัณฐานและคอลลอยด์ การเปลี ่ยนแปลงสถานะและเทอร์โม

ไดนามิกส์เบือ้งตน้ สารละลายและสมบัติของสารละลาย ทฤษฎีกรดเบส เคมีอนิทรีย์ เคมีสิ่งแวดล้อม 

               Introduction of chemistry, stoichiometry, atomic structure, periodic table, properties of 

elements, chemical bonding, gas, solid, liquid, amorphous and colloid, changing of state and 

introduction to thermodynamic, solution and solution properties, acid-base theory, organic chemistry, 

environmental chemistry 
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243101   ชีววทิยาท่ัวไป        4(3-3-8) 

 General Biology 

 ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์และ  

เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของ

พืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

 Scientific methodology, characteristics, organization and chemistry of life, cell and 

metabolism, genetics, evolution, biodiversity, structures and functions of plants and animals, ecology 

and behavior 

 

244101  ฟิสิกส์  1         4(3-3-8) 

   Physics I 

หน่วยการวัดทางฟิสกิส์ ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่เนื่องจากความเร่ง

ใน 1 มิติ การเคลื่อนที่ภายใต้สนามแรงโน้มถ่วง สมดุลแรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่

แบบวงกลมและกลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง โมเมนตัมและการชน งาน พลังงาน และ กฎการอนุรักษ์  

ในวิชาฟิสิกส์ สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่นและการสั่น เสียงและการได้ยิน แสง สมบัติ 

ของแสง ระบบเลนส์และการมองเห็น ความร้อนและอุณหภูมิ ระบบก๊าซอุดมคติ สมการสถานะและกฎ

ทางอุณหพลศาสตร์ทั้งสี ่ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ และเครื่องยนต์ความร้อน 

Physical measurement units, scalar and vector quantities, motion under acceleration in 1 

dimension, motion under gravity field, force equilibrium and Newton’s law of motion, circular motion 

and rigid-body mechanics, momentum and collision, work energy and conservation’ law in physics, 

properties of matter, fluid mechanics, wave and vibration, sound and hearing, light, properties of 

light, lens and vision, heat and temperature, ideal gas system, state equation and 4 rules of 

thermodynamics, kinetic theory of gases and heat engines 

 

244102  ฟิสิกส์ 2   4(3-3-8) 

  Physics II 

ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและแรงทางไฟฟ้า เวกเตอร์สนามไฟฟ้าจากประจุไฟฟ้าบนตัวนำแบบ

ต่าง ๆ  การหาสนามไฟฟ้าจากกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้าและสารไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟ้า

และความต้านทาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สารแม่เหล็กและแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็ก เวกเตอร์

สนามแม่เหล็กจากการเคลื ่อนที ่ของประจุไฟฟ้า กฏของบิโอ-ซาวาร์ท และ กฏของแอมแปร์  

การเหนี่ยวนำเชิงแม่เหล็ก และกฏของฟาราเดย์ แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรไฟฟ้ากระสลับ 

วงจรตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ ตัวเก็บประจุ ทฤษฎีสัมพัทธภาพ  ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์

อะตอม และฟิสิกส์นิวเคลียร์   
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Electrostatic, charges and electrical force, vector of electrical field from charges on various 

conductors, electrical field from Gauss’ s law, potential, capacitance and dielectric materials, current 

and resistance, direct current circuits, magnet and source of magnetic field, vector of magnetic field 

from charge motions, Bio-Savart’s law and Ampere’s law, magnetic inductance and Faraday’s law, 

inductance, source of alternative current, alternative current RLC circuits, relativity theory, modern 

physics, quantum physics, atomic physics and nuclear physics 

   

247103  สถิติวิเคราะห์        3(2-2-5) 

  Statistical Analysis 

แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ ระเบียบวิธีการทางสถิติ หลักเบื้องต้นของการสำรวจ

ด้วยตัวอย่าง สถิตพิรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณ

ค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื ้องต้น การวิเคราะห์การถดถอย  

และสหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบด้วยไคกำลังสอง และการใชโ้ปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์และ

แปลผล 

 Concept, extent and utility of statistics, statistical methodology, principle of sample survey, 

descriptive statistics, probability, random variable and probability distribution, estimation and 

hypothesis test, elementary analysis of variance, linear regression and correlation analysis, chi-

square test, the use of statistical package program to analyze and interpret the data 

 

247373  การวิจัยดำเนินงาน                     3(2-2-5)  

 Operational Research  

การวิจัยดำเนินงาน กำหนดการเชิงเส้นและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของกำหนดการเชิงเส้น 

การหาผลเฉลยเชิงกราฟและวิธีซิมเพล็กซ์ ปัญหาภาวะคู่กันและการวิเคราะห์ความไว ปัญหาการขนส่ง 

ปัญหาการมอบหมายงาน การวางแผนและควบคุมโครงการโดยเพิร์ตและซีพีเอ็ม ทฤษฎีเกม การใช้

โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อแก้ปัญหาทางการวิจัยดำเนินงาน 

Operations research, linear programming and the mathematical constructing model, graphical 

solution and simplex method, duality problem and sensitivity analysis, transportation problem, 

assignment problem, network analysis, PERT and CPM project planning and control, game theory, 

the use of software packages for solving operations research problems
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา  

 1.  เลขสามลำดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในลำดับที่ 4  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

  2.1 เลข 1 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1  

  2.2 เลข 2 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2  

  2.3 เลข 3 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3  

  2.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4  

 3. เลขในลำดับที่ 5    หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

 4. เลขในลำดับที่ 6    หมายถึง   อนุกรมของรายวิชา 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร  

ลำดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจำตวั

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศกึษาจาก

สถาบัน 

ป ี

1* นายกมลรัตน์  แนมมณี 36405000XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2550 

2546 

2544 

2* นางสาวกรรณกิาร์  

ขำพึ่งสน 

31019007XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2553 

2547 

2545 

3* นายธนพงษ์ พรมใหม่ 15099004XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2563 

2554 

2551 

4* นางสาวพัชรพรรณ  

จำนงนิจ 

14101000XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2561 

2552 

2550 

5* นายพีรพงษ์ สบืแสน 35602004XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2564 

2547 

2545 

หมายเหตุ  * อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา)  

 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

 ความคาดหวังในผลการเรียนรูป้ระสบการณ์ภาคสนามของนสิิต มีดังนี้  

  4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมคีวามเข้าใจในหลักการ

ความจำเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึน้ 

  4.1.2 บูรณาการความรู ้และกระบวน ที่ได้เรียนมาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา

ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน และในการประกอบอาชีพสบืต่อไป  

          4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผูอ้ื่นได้ดี  

          4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถ      

ปรับตัวใหเ้ข้ากับสถานประกอบการได้  

          4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

 4.2  ช่วงเวลา   

   ภาคการศกึษาปลาย  ช้ันปีที่ 4 

 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

   จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรอืงานวิจัย 

5.1 คำอธิบายโดยย่อ 

     ศกึษา ค้นคว้า และรวบรวมองค์ความรู้ ผลงานวิจัย คิดค้นงานวิจัยใหม่ หรอืสร้างนวัตกรรม

ทางคณิตศาสตร ์

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

      ความคาดหวังในผลการเรยีนรู้จากการทำโครงงานหรืองานวิจัย ของนสิิต มีดังนี้ 

      5.2.1 มีทักษะในการค้นคว้า รวบรวม เรยีบเรียง ผลงานทางวชิาการ หรอืงานวิจัย 

      5.2.2 มีทักษะในการนำเสนอผลงานทางวชิาการ นวัตกรรมทางคณิตศาสตร์ หรอืงานวิจัย 

      5.2.3 มีทักษะในการบูรณาการความรู้ และกระบวนการ ที่ได้เรียนมาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้

ในการทำโครงงานหรอืงานวิจัย 

 5.3 ช่วงเวลา 

      ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 4 

 5.4 จำนวนหน่วยกิต 

      6 หน่วยกิต  

 5.5 การเตรยีมการ 

      5.5.1 นิสติปรึกษาอาจารย์ที่มคีวามเช่ียวชาญงานวิจัยในด้าน/หัวข้อที่นสิิตสนใจ จากนั้นจงึ 
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         ทำการเลือกและเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

      5.5.2 อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรพิจารณาเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา โครงงาน/ 

      งานวิจัย 

      5.5.3 เสนอโครงร่าง 

      5.5.4 แต่งตัง้กรรมการสอบโครงร่าง และกรรมการประเมินผลงาน 

      5.5.5 ดำเนนิการศกึษา ค้นคว้า 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 

      5.6.1 ติดตาม และประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

      5.6.2 นำเสนอผลงาน 

      5.6.3 ส่งรายงานผลการดำเนนิงาน 

      5.6.4 ประเมินผลโดยคณะกรรมการ 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ดา้นบุคลิกภาพ มีการประเมนิการนำเสนอหน้าช้ันเรยีนด้านบุคลิกภาพ 

ในรายวิชาสัมมนา 

2. ดา้นคุณธรรมจริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.1 สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2 จัดให้มีรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

รวมถึงการอ้างอิงแหล่งข้อมูลในรายงานที ่ได ้รับ

มอบหมาย และคัดเลือกนิสิตที่มีผลงานดีสามารถต่อ 

ยอดเป็นงานวิจัยได้ 

1.3 จัดโครงการประกวด และนำเสนอผลงาน 

3. ดา้นภาวะผู้นำ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิตได้มอบหมายให้

นิสิตเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด โดยมีอาจารย์เป็น

ผูใ้ห้คำปรึกษา 

 

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs) 

  

PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การ

ประเมินผล 

PLO 1 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษา

ใ น ก า ร ส ื ่ อ ส า ร ไ ด ้ อ ย ่ า ง มี

ประสิทธิภาพ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้มี

กิจกรรมการสื่อสารและการใช้ภาษาอย่าง

ถูกต้อง ผ่านการแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน และ

กิจกรรมการนำเสนองาน/โครงงาน  ที่ใช้ทักษะ

ทางภาษาในการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด 

การอ่าน การเขียน 

1.ประเมินความรู ้ทาง

หลักภาษาที ่ใช้ในการ

สื่อสาร 

2. ประเมินทักษะการใช้

ภาษา สื ่อสาร ท ั ้งใน

ห้องเรียนและจาก การ

นำเสนอผ ่ านงานท ี่

มอบหมาย  

3. ประเมินบุคลิกภาพ

ในการ สื่อสาร 
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การ

ประเมินผล 

PLO 2 ผ ู ้ เ ร ี ย น ส า ม า ร ถ ใ ช้

เทคโนโลยียุคดิจิทัลอย่างรู ้เท่า

ทัน 

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนใช้

เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันและการทำงาน 

โดยการฝึกปฏิบัติโดยใช้กรณีศึกษาและ

ตัวอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันและการ

ทำงานในอนาคต 

2.ให้ผู้เรียนนำเสนอและจัดการข้อมูลโดยใช้

เทคโนโลย ีในร ูปแบบต ่าง ๆ ได ้อย ่างมี

ประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

 

1 .  ประเม ิ นความรู้

เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้

ในชีว ิตและจำวันและ

การทำงาน 

2. ประเมินจากความ

ถ ู กต ้ อง ในการใ ช้

ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ

เทคโนโลยีการสื ่อสาร 

เพ ื ่ อการศ ึ กษาและ

สืบค้นข้อมูล 

3. ประเมินทักษะด้าน

สารสนเทศ  ส ื ่อ และ

เทคโนโลยี (Information, 

Media and Technology 

Skills) ประกอบด้วย การ

ร ู ้ เท ่าท ันสารสนเทศ 

(Information Literacy) และ 

การรู้เท่าทันสื่อ (Media 

Literacy) 

PLO 3 ผู ้เรียนสามารถจัดการ

ชีวิตตนเองอย่างมีคุณธรรมและ

จรยิธรรม 

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที ่เน ้นให้

ผู้เรียนเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น อยู่ในสังคม

พหุวัฒนธรรม ทั้งเป็นการบรรยายแนวคิดที่

สำค ัญ การทำก ิจกรรมในชั ้นเร ียน และ

กิจกรรม ของมหาวิทยาลัย (Activity Based 

Education)  

 

2.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ทางด้าน

สุขภาพ (Health Literacy) ความรอบรู้ทางด้าน

สังคม  (Social Literacy) ความรอบรู้ทางด้าน

สิ ่งแวดล้อม  (Environmental Literacy) และ 

1. ประเมินพฤติกรรมการ

มีส ่วนร่วมในชั ้นเรียน 

การสะท้อนการเรียนรู้ 

การอภิปรายแบบกลุ่ม

และรายบุคคล  

2. ประเมินความรอบรู้

ทางด้านสุขภาพ (Health 

Literacy) ความรอบรู้

ทางด้านสังคม  (Social 

Literacy) ความรอบรู้

ทางด้านสิ ่งแวดล้อม  
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การ

ประเมินผล 

ความรอบร ู ้ทางด ้านการเง ิน (Financial 

Literacy) ในรูปแบบของการบรรยายแนวคิดที่

สำคัญ ให้ความรู้ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ

คิด และมอบหมายงานให้ผู้เรียนเกิดทักษะ

โดยใช้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

ของผู้เรียน รวมทั้งสามารถเสนอแนวคิดใน

การจ ัดการป ัญหาของตนเอง  ได ้อย ่าง

สร้างสรรค์  

3. ประเมินจากชิ้นงาน/โครงงานที่เกิดจาก

ความคิดของผู ้เร ียนในการแก้ปัญหาของ

ตนเอง 

(Environmental Literacy) 

แ ล ะ  ค ว า ม ร อ บ รู้

ท า ง ด ้ า น ก า ร เ งิ น 

(Financial Literacy) 

PLO 4 ผู ้ เร ียนสามารถทำงาน

ร่วมกับผู้อื ่น และแสดงออกถึง

คุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่

มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคม

โลก 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการ

ความรู้มาใช้ในการทำกิจกรรม/โครงการที่เป็น

ประโยชน ์ต ่อส ังคมและช ุมชนเป ็นฐาน 

(Community Based Learning) เพื ่อทำให้เกิด

การทำงานร่วมกันของผูเ้รียน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการ

ทำงานเป็นทีม ใช้ทักษะในการดำเนินชีวิตใน

สังคมพหุวัฒนธรรมและ ตระหนักในคุณค่า

และความสำคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของ

สังคมไทย โดยเป็นการเรียนรู้ใช้ปัญหาเป็น

ฐาน (Problem Based Education) จากชุมชน 

เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดที่สามารถนำไปใช้

แก ้ป ัญหาได ้อย ่างสร ้างสรรค ์  (Creative 

Thinking) 

1. ประเมินทักษะทาง

สังคมและการเรียนรู้

ข้ามวัฒนธรรม (Social 

and Cross-Cultural Skills) 

โดยผ่านการทำงานเป็น

ทีม ในฐานะเป็นพลเมือง

ที่มีความรับผิดชอบต่อ

สังคม  

2. ประเมินทักษะในการ

ว ิ เคราะห ์ และการ

แ ก ้ ป ั ญ ห า อ ย ่ า ง

สร้างสรรค์ โดยเฉพาะ

ประเด็นปัญหาทางด้าน 

สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และ

ชุมชน 

3. ประเม ินจากการ

ส ะ ท ้ อ น ค ิ ด  ก า ร

อภ ิ ปราย และการ

นำเสนอแนวคิด   
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การ

ประเมินผล 

PLO 5 ผูเ้รียนสามารถแสดงออก

ซึ่งทักษะการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

ให้ผู ้เรียนมีทักษะการเรียนรู ้ด้วยตนเอง

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง

และดำรงชีว ิตอย่างมีคุณภาพ (Growth 

mindset)  ผ ่ านการเร ียนการสอนจาก

สถานการณ ์ ในช ีว ิตประจำว ัน  หร ือ

กรณีศกึษาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน สืบค้น รวบรวม ศึกษา 

วิเคราะห์และสรปุประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับ

ตนเองและสังคม เพื่อใช้ในการคิดวางแผน

แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

3. ส่งเสริมให้ผู ้เร ียนมีแนวคิดความเป็น

ผูป้ระกอบการ (Entrepreneurs mindset) โดยใช้

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 

ในการเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน

รูปแบบของ Prototype ที่เกิดจากปัญหาการ

ดำรงชีวติประจำวัน 

1. ประเมินความรู ้และ

พฤติกรรมการเรียนรู้

ตลอดชีวติของผูเ้รียน 

2. ประเมินความรู้และ

แน ว ค ิ ด ค วาม เป็ น

ผูป้ระกอบการ 

3. ประเม ินจากการ

ว ิเคราะห์ตนเองเพ ื่อ

การพัฒนาการเรียนรู้

ของตนเองและในการ

ประกอบอาช ี พ ใ น

อนาคต 

4. ประเม ินจากการ

วางแผนสร ้ างสรรค์

ผลงานโดยใช ้ท ั กษะ

ความเป็นผูป้ระกอบการ 

และ กระบวนการคิดเชิง

อ อ ก แ บ บ  ( Design 

Thinking) 

5. ประเม ินจากการ

ส ะ ท ้ อ น ค ิ ด  ก า ร

อภ ิ ปราย และการ

นำเสนอแนวคิด 

PLO 6 ผู้เรียนสามารถออกแบบ

นว ัตกรรมทางว ิ ชาช ีพด ้ วย

กระบวนการคิดเชงิออกแบบได้ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู ้เรียนบูรณา

การความรู้ของหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป

และว ิชาช ีพสร ้างสรรค ์แนวค ิด ผ ่าน

กระบวนการค ิดเช ิงออกแบบ (Design 

Thinking) เพื่อให้ผู้เรียนเสนอวิธีการใหม่ๆ 

ในรูปแบบของโครงงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพ

ของตน (Project Based Education) ในการ

1. ประเมินทักษะที่ใช้ใน

กระบวนการของการ

ค ิ ด เ ช ิ ง อ อ ก แ บ บ 

ประกอบด ้ วย การ 

เข ้ า ใจป ั ญหา การ

ก ำหน ด ป ั ญ หา ใ ห้

ช ั ด เจน  การระดม
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การ

ประเมินผล 

แก้ไขปัญหา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ตลอดจน

สร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ประโยชน์

ได ้ โดยเฉพาะเป็นประโยชน์ต ่อตนเอง 

สังคม และวิชาชีพ (Social Innovation) ผ่าน

กระบวนการทำงานเป็นทีม 

ความค ิดการสร ้ าง

ต้นแบบที ่ เล ือก และ

การทดสอบ 

2. ประเมินผลลัพธ์การ

เร ียนรู ้ผ ่านทักษะการ

เร ียนร ู ้และนว ัตกรรม 

(4Cs) ประกอบด้วย  การ

ค ิ ดว ิ เคราะห ์  (Critical 

Thinking)  การส ื ่ อสาร 

( Communication)  ก า ร

ร ่ วมม ื อ (Collaboration) 

และ ความคิดสร้างสรรค์ 

(Creativity) 

PLO 7 สามารถอธิบายหลักการ

พ ื ้ น ฐ า น  ห ร ื อ ท ฤ ษ ฎ ี ท า ง

คณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

-บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

- ฝกึปฏิบัติ  

- สัมมนา 

- โครงงาน 

 

-ประเม ินระหว ่ า ง

เรียน 

-ประเมินโดยผูเ้รียน 

-ประเม ินจากการ

นำเสนอ และผลงานที

ได้รับมอบหมาย  

- ประเมินจากข้อสอบ

ข้อเขียน 

PLO 8 ส าม าร ถ น ำค ว าม ร ู ้  

หล ักการและทฤษฎีทางด ้าน

คณิตศาสตร์เพื ่อบูรณาการใน

การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

-บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ และการสอน

งาน (coaching) 

- ใช้กิกรรมกลุ่ม 

- ฝกึปฏิบัติ  

- สัมมนา 

- โครงงาน 

 

-ประเม ินระหว ่ า ง

เรียน 

-ประเมินโดยผูเ้รียน 

-ประเม ินจากการ

นำเสนอ และผลงานที

ได้รับมอบหมาย  

- ประเมินจากข้อสอบ

ข้อเขียน 
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การ

ประเมินผล 

PLO 9 สามารถถ ่ายทอดองค์

ค ว า ม ร ู ้  โ ด ย ใ ช ้ ท ั ก ษ ะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

และเทคโนโลยีได้อย่างเป็นระบบ 

-บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

- ใช้กิจกรรมกลุ่ม 

- ฝกึการนำเสนอผลงาน  

- ฝกึปฏิบัติ  

- สัมมนา 

- โครงงาน 

 

-ประเม ินระหว ่ า ง

เรียน 

-ประเมินโดยผูเ้รียน 

-ประเม ินจากการ

นำเสนอ และผลงานที่

ได้รับมอบหมาย  

- ประเมินจากข้อสอบ

ข้อเขียน 

PLO 10 มีเจตคติที่ดีซึ่งสามารถ

แสดงออกได้ถึงความรับผิดชอบ

ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม 

-สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  

- ใช้กิจกรรมกลุ่ม    

-  สัมมนา และทำโครงงาน 

-ประเม ินระหว ่ า ง

เรียน 

-ประเมินโดยผูเ้รียน 

-  ประ เม ิ นผล โดย

เพื่อน  

- ประเมินการทำงาน

เ ป ็ น ท ี ม  โ ด ย ก า ร

สังเกตพฤติกรรมของ

นิสติ  

- ประเมินจากข้อสอบ

ข้อเขียนและปฏิบัติ  



 

 

59 
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) 

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

 
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

1.คุณธรรม จริยธรรม           

(1)  มีความกตญัญู และนำคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการ

ดำเนินชีวติ 
  ✓        

(2)  ตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย   ✓        

(3)  เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น     ✓ ✓      ✓ 
(4)   มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณคา่ของ

สังคม 
  ✓ ✓  ✓     

2.ความรู้           

(1) มีความรูแ้ละความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่

สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
✓ ✓ ✓    ✓    

(2) สามารถติดตามความก้าวหนา้ทางวิชาการ และมีความรูใ้น

แนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง

และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ ๆ 

     ✓   ✓  

(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตร์อื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง 
     ✓     

3.ทักษะทางปัญญา           
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม      

คิดสรา้งสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ 
    ✓ ✓     

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ    

และการใช้เคร่ืองมือเหมาะสมกับการแกป้ัญหาได้อย่างเหมาะสม 
     ✓  ✓   



 

 

60 
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็น

ปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปญัหาอย่างสร้างสรรค์ 
    ✓ ✓     

(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัตินำมาหาแนวทางใหม่ในการ

แก้ปญัหาได้อย่างเหมาะสม 
    ✓ ✓     

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ           
(1)  มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ด ี    ✓  ✓    ✓ 
(2) สามารถวางตัวและแสดงความคดิเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยนื

อย่างเหมาะสมตาม บทบาทหน้าที่และความรับผดิชอบ 
   ✓  ✓    ✓ 

(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผูต้าม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ื่น

ไดเ้หมาะสม ทำงาน เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ✓  ✓    ✓ 

(4) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและ

วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
    ✓ ✓     

(5)  มีทักษะในการดำเนินชีวติในพหุวฒันธรรม   ✓ ✓  ✓     

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

          

(1) มีทักษะในการใชเ้คร่ืองมือที่จำเปน็ที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ

ทำงานที่เกี่ยวข้องกบัการใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสาร

อย่างมีประสิทธิภาพและรูเ้ท่าทัน 

 ✓         

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรื

อนำสถิตมิาประยุกต์ใชใ้นการดำเนินชีวติและแก้ปญัหาที่

เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

(3) มีทักษะการใชภ้าษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

   ✓   ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  



 

 

61 
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

6.สุนทรียภาพ           
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคณุค่าของศาสตร์ที่ศกึษา 

ศิลปะและวฒันธรรม 
  ✓ ✓ ✓      

7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพฒันาบุคลิกภาพ           

(1) มีสุขนสิัยที่ส่งเสรมิต่อการดูแลรักษาสุขภาพ   ✓ ✓ ✓      

(2) สามารถพัฒนาบคุลิกภาพไดอ้ย่างเหมาะสม ✓  ✓ ✓  ✓     
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

กลุ่มวิชา/

รหัสวิขา 

ชื่อวิชา 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           

กลุ่มภาษา           

001101 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน           

001102  ภาษาไทยเชงิวชิาการ           

001103 
ภาษาอังกฤษสำหรับ

ชวีติประจำวัน 
          

001104 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 
          

001205 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารเชงิวชิาการและ

วชิาชีพ 

          

กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทลั           

002101 
การใช้เทคโนโลยเีพื่อชีวิตยุค

ดิจิทัล 

          

002102 ความฉลาดทางดจิิทัล           

กลุ่มทักษะชวีิต           

003101 
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการ

ชวีติ 

          



 

 

63 
กลุ่มวิชา/

รหัสวิขา 

ชื่อวิชา 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

003102 
การพัฒนาทักษะและการ

เรียนรู้ตลอดชวีติ 

          

003203 
เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้าง

สังคม 

          

003204 
การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม 

และชุมชน 

          

003305 

กระบวนการคิดเชงิออกแบบ

สู่การเป็นผู้ประกอบการยุค

ดิจิทัล 

          

003306 
บูรณาการความรู้สู่

นวัตกรรมทางวิชาชพี 
          

หมวดวิชาเฉพาะ           

กลุ่มวิชาแกน           

วิชาพืน้ฐานด้านวิทยาศาสตร ์           

241111 คณิตศาสตร์ 1 ⚫ ⚫     ⚫   ⚫ 

241112 คณิตศาสตร์ 2 ⚫ ⚫     ⚫   ⚫ 

241211 แคลคูลัส ⚫ ⚫     ⚫   ⚫ 

242104 เคมี 1 ⚫  ⚫  ⚫  ⚫   ⚫ 

243101 ชวีวทิยาท่ัวไป ⚫  ⚫    ⚫   ⚫ 

244101 ฟสิิกส์ 1 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ 

244102 ฟสิิกส์ 2 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ 



 

 

64 
กลุ่มวิชา/

รหัสวิขา 

ชื่อวิชา 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

วิชาพืน้ฐานเฉพาะด้าน           

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ

วัตถุประสงค์เฉพาะ 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫   ⚫ 

247103 สถิตวิเิคราะห ์ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫   ⚫ 

กลุ่มวิชาเอก           

วิชาเอกบงัคับ           

241121 หลักการทางคณิตศาสตร์       ⚫ ⚫   

241221 พชีคณตินามธรรม 1       ⚫ ⚫   

241222 การวเิคราะห์เชงิ

คณิตศาสตร์ 1 

      ⚫ ⚫   

241223 ทฤษฎีจำนวน       ⚫ ⚫   

241224 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย    ⚫ ⚫     ⚫ ⚫   

241321 เครื่องมือคอมพิวเตอร์

ในทางคณิตศาสตร์   

     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

241322 ตัวแปรเชงิซ้อนเบื้องต้น       ⚫ ⚫   

241323 พชีคณติเชงิเส้น 1       ⚫ ⚫   

241324 สมการเชงิอนุพันธ์สามัญ       ⚫ ⚫   

241325 ระเบียบวธีิเชงิตัวเลข       ⚫ ⚫   

241421 สัมมนา       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

241422 โครงงาน      ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

241441 การศึกษาอิสระ      ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 



 

 

65 
กลุ่มวิชา/

รหัสวิขา 

ชื่อวิชา 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

241442 การฝึกงาน       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

241443 สหกิจศกึษา       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

วิชาเอกเลือก           

กลุ่มวิชาคณิตศาสตรบ์ริสทุธิ ์           

241331 พชีคณตินามธรรม 2       ⚫    

241332 แคลคูลัสขั้นสูง          ⚫ ⚫   

241333 หัวขอ้ปัจจุบันทาง

คณิตศาสตร์ 

      ⚫    

241334 เซตวิภัชนัยเบือ้งต้น      ⚫ ⚫ ⚫   

241335 ทฤษฎีกราฟ       ⚫ ⚫   

241336 การวเิคราะห์เชงิ

คณิตศาสตร์ 2 

      ⚫    

241337 ทฤษฎีเซตเชงิสัจพจน์           ⚫    

241431 อนุกรมฟูเรียร์และการ

ประยุกต์    

     ⚫ ⚫    

241432 ทอพอโลยเีบือ้งต้น       ⚫    

241433 พชีคณติเชงิเส้น 2       ⚫    

กลุ่มวิชาคณิตศาสตรป์ระยุกต์           

121210 การบริหารการเงิน       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

121211 การจัดการความเสี่ยง       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

121212 หลักการประกันภัย       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
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กลุ่มวิชา/

รหัสวิขา 

ชื่อวิชา 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

121310 หลักการลงทุน       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

121314 การวางแผนการเงินส่วน

บุคคลและจรรยาบรรณนัก

วางแผนการเงิน 

      ⚫  ⚫ ⚫ 

121332 การวางแผนเพื่อวัยเกษยีณ       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

241371 หัวขอ้ปัจจุบันทาง

คณิตศาสตร์ประยุกต ์

      ⚫ ⚫  ⚫ 

241471 แบบจำลองเชงิคณิตศาสตร์

เบือ้งต้น 

     ⚫ ⚫ ⚫   

241472 สมการเชงิอนุพันธ์ย่อย      ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ 

247373   การวจิัยดำเนินงาน       ⚫ ⚫  ⚫ 

กลุ่มวิชาวิทยาการคำนวณ           

231102 การเขียนโปรแกรมสำหรับ

วทิยาการขอ้มูล 

      ⚫ ⚫ ⚫  

231111 โครงสร้างข้อมูลและการ

ออกแบบขั้นตอนวธีิ 

      ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

231221 การแสดงขอ้มูลดว้ย

แผนภาพ 

      ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

231314 การเรียนรู้ของเครื่องและ

การประยุกต ์

      ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 



 

 

67 
กลุ่มวิชา/

รหัสวิขา 

ชื่อวิชา 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

241363 การวเิคราะห์เชงิ

คณิตศาสตร์สำหรับ

วทิยาการขอ้มูล 

      ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

241364 การหาค่าเหมาะที่สุด

เบือ้งต้น 

      ⚫ ⚫  ⚫ 

241365 พชีคณติเชงิเส้นเชงิตัวเลข      ⚫ ⚫ ⚫   

241366 ระเบียบวธีิการหาค่าเหมาะ

ท่ีสุดและการประยุกต์ 

      ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

241367 การบูรณะภาพเบือ้งต้นด้วย

แมทแลบ 

      ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

241368 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์      ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  
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คำอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 
 

 1. คุณธรรม จรยิธรรม 

(1) มีความกตัญญู  ความซื ่อสัตย์สุจริต ระเบียบวินัย และนำคุณธรรม 

จรยิธรรม มาใช้ในการดำเนินชีวติ 

(2) ตระหนักและสำนกึในความเป็นไทย  

(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น 

(4) มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม และ

ตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

 2. ความรู้ 

(1) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ที่จะนำมาอธิบายหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในศาสตร์เฉพาะ  

(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของ

สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

และสามารถนำไปใช้ในชีวติประจำวัน 
 

 3. ทักษะทางปัญญา 

(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวมคิดสร้างสรรค์ คิด

อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผลตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใชเ้ครื่องมือ

กับการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

(3) มีความใฝ่รู้ สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุป

ความรู ้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ในการ

แก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรม 

(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

(2) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงการ

วางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่

และความรับผดิชอบ 
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(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม 

ทำงานเป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

(4) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กรรวมทั้งพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเอง

และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  

(5)  มีทักษะในการดำเนินชีวติในพหุวัฒนธรรม  

 

 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้

อย่างมีประสทิธิภาพ รู้เท่าทัน และเหมาะสมกับสถานการณ์ 

(2) สามารถประยุกต์ความรู ้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื ่อการวิเคราะห์ 

ประมวลผล การแก้ปัญหา นำเสนอข้อมูล และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนิน

ชีวติได้อย่างเหมาะสม 

(3) มีทักษะและความรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อ

การค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม และสามารถใช้ภาษาในการสื ่อสารกับกลุ ่มคน

หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

 6. สุนทรยีภาพ 

(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ ที่ศึกษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการสำเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สำเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาจัดให้นิสิต สอบประมวลความรู้โดยการสัมภาษณ์ในรายวิชาสัมมนา 

และการศึกษาอิสระ  ซึ ่งรวบรวมคำถามจากทุกรายวิชาที ่เป ็นวิชาเอกบังคับทางคณิตศาสตร์  

ดำเนนิการสอบปีละสองครั้งสำหรับนิสิตช้ันปีที่ 4 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสำเร็จการศึกษา 

ดำเนินการโดยการศึกษาวิจัยติดตามบัณฑิตเพื ่อนำผลงานวิจัยมาพัฒนา/

ปรับปรุง หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรยีนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

            1. เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใด

ได้รับอักษร I หรอือักษร P 

2. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศกึษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

3. มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 

4. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

5. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์  

การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และเป็นไปตามข้อบังคับมหามหาวิทยาพะเยา ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561    
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 กำหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

1.2 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบาย  

ของคณะ รวมถึงวัตถุประสงค์และมาตรฐานการเรียนรูข้องหลักสูตร 

1.3 สนับสนุนทุนวิจัย สำหรับนักวิจัยหนา้ใหม่ 

1.4 สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 

 1.5 สนับสนุนด้านการฝึกอบรม ดูงาน การประชุมทางวชิาการ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดโครงการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ (KM) ด้านการเรียนการสอน การวัด/

ประเมินผล 

2.1.2 ประเมินผลการสอน และการวัดผลการเรียนรู้ของอาจารย์ 

2.1.3 จัดอบรมการทำสื่อการสอนแบบต่าง ๆ 

2.1.4 ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกท่านได้มีโอกาสพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมอบรม 

หรอืหาความรูเ้พิ่มเติมในด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมนิผล  

 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ตั้งกลุ่มวิจัย  

2.2.2 กระตุน้ให้อาจารย์ทำผลงานทางวชิาการ  

2.2.3 กระตุน้ให้อาจารย์ทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกำกับมาตรฐาน 

 กำกับมาตรฐานให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. บัณฑติ 

     หลักสูตรมีการประกันคุณภาพบัณฑติ ดังนี้ 

 2.1 จัดระบบและดำเนินการประเมินผลจากผูใ้ช้บัณฑิต 

 2.2 กำกับ ตดิตาม และแก้ปัญหา 

 2.3 ประเมินหลักสูตรทั้งระบบและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเพื ่อให้

สอดคล้องกับความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

 

3. นิสิต 

  3.1 การให้คำปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิิต 

3.1.1 คณะพิจารณาแต่งตั ้งอาจารย์ที ่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนิสิตทุกคน พร้อม

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและจัดอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสติไม่เกินที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

  3.1.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำใน

การจัดทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นิสิต 

  3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 

  การอุทธรณ์ของนิสิตเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ของนิสิตใน

ระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้แจ้งให้คณาจารย์ บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน และนิสิต

รับทราบโดยทั่วกัน 

 

4. คณาจารย์ 

 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

  มีระบบในการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ โดยกำหนดให้เป็นไปตาม

ระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 

และ/หรือมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาคณิตศาสตร์หรอืสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกำหนด           
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4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

         มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

ผู้สอนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การ

เยี่ยมสอน การรวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

           สำหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์

ตรงจากการปฏิบัติมาให้นิสิต โดยอาจารย์พิเศษนั้น จะต้องเป็นผู ้มีประสบการณ์ในการทำงานที่

เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำอยู่ในระดับปริญญาเอก ทั้งนี้

ในการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษจะอ้างอิงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

เป็นสำคัญ 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 5.2 วางแผนการบริหารหลักสูตร 

 5.3 จัดอาจารย์ผูร้ับผดิชอบวิชาและอาจารย์ผูส้อน ตามคุณวุฒิและประสบการณ์ 

 5.4 จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูต้ามที่หลักสูตรและคณะกำหนด 

 5.5 จัดระบบการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสติ 

 5.6 จัดระบบและดำเนินการประเมินผลการจัดการเรยีนการสอน 

 5.7 กำกับ ตดิตาม และแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 

5.8 ประเมินหลักสูตรทั้งระบบและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1  มีห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสมและเพียงพอ 

6.2  มีผู้ดูแลรับผดิชอบ ประสานงานในการให้บริการและบํารุงรักษาสื่อการสอนและอุปกรณ์ 

6.3  มีห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มี

ส่วนร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อตดิตาม และ

ทบทวนการดำเนินการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แห่งชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มรีายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน   

หลังสิ้นสุดภาคการศกึษา  ที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิิตตามมาตรฐาน           

ผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 

อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี

การศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จาก

ผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่

แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่  

ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิต

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 8 8 9 9 

 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี ้  

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ตัวบ่งช้ีที่ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งช้ีที่มผีลดำเนินการ

บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่ งชี้

รวมในแต่ละป ี
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

ประเมินจากแบบประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนิสิต 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 ประเมินจากแบบประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนิสิต 

1.2.2 ประเมินจากวิธี และผลการวัด/ประเมินผลการสอน 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทำเมื่อนิสิตเรียนอยู่ชั้นปีที่  4 และบัณฑิตที่สำเร็จ

การศึกษาไปแล้วและกลับมาในวันพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลว่าหลังจาก

สำเร็จการศึกษาไปแล้วหลักสูตรที่ได้ศึกษาได้นำมาใช้ในการประกอบอาชีพได้มากน้อยเพียงใด และได้

สอบถามหน่วยงานผู้ใชบ้ัณฑติที่ได้รับนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ มีความรูค้วามตอ้งการมากน้อยเพียงใด 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะกรรมการประก ั นค ุณภาพภาย ในดำ เน ิ นการประ เม ิ นผลการดำ เน ิ น ง าน  

ตามตัวบ่งชี้ (Key Performance Indicators) ที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยให้เป็นไปตามดัชนีบ่งชี้ผลการ

ดำเนนิงานทั้ง 12 ข้อ 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

นำผลการประเมินที่ได้จากการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต ข้อเสนอแนะของอาจารย์

ในการใช้หลักสูตร รวมทั้งผลการประเมินหลักสูตร มาปรับปรุงการบริหารหลักสูตร ปรับปรุงย่อย และ

รวบรวมข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2561 



78 

 

 



79 

 

 



80 

 

 



81 

 

 



82 

 

 

 



83 

 

 



84 

 

 



85 

 

 



86 

 

 



87 

 

 



88 

 

 



89 

 

 



90 

 

 

 



91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

และหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐาน

ของ สกอ. 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 

   1.1 หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบังคับ 

   1.2 หมวดวิชาศกึษาทั่วไปเลือก 

30 หน่วยกิต 

 

30 

30 

30 

30 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 

   2.1 กลุ่มวิชาแกน 

        2.1.1 วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 

        2.1.2 วชิาพืน้ฐานเฉพาะด้าน   

    2.2 กลุ่มวิชาเอก 

        2.2.1 วิชาเอกบังคับ 

        2.2.2 วิชาเอกเลือก 

72 หน่วยกิต 86 

32 

26 

6 

54 

39 

15 

86 

32 

26 

6 

54 

39 

15 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 6 

รวม (หน่วยกิต)  120 หน่วยกิต  122 หน่วยกิต   122 หน่วยกิต 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2565 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระที่ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไป                                   30      หน่วยกิต                  วชิาศึกษาท่ัวไป                               30       หน่วยกิต            

 

001101 การใชภ้าษาไทย                                     3 (2-2-5) 

Usage of Thai Language      

       การสื่อสารด้วยคำ วลี การแต่งประโยค สำนวน 

และโวหารในภาษาไทย การจับใจความสำคัญจากการฟัง

และการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการ

แสดงความคิดผ่านทักษะการใชภ้าษาไทยที่เหมาะสม 

        Communicative skill through word, phrase, 

sentence, idiom, and prose in Thai language usage, 

identifying main idea from listening and reading, 

paragraph writing, brief summarizing including thinking 

expression through usage of appropriate Thai 

001101

  

ภาษาไทยในชวีิตประจำวัน             2(2-0-4) 

Thai Language in Daily Life 

ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการ

รับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียนในการส่งสาร 

การสื่อสารในชีวติประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

    Listening and reading skills in Thai for receiving 

message, speaking and writing in Thai for delivering 

message, proper daily life communication 

 

 

 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม                         3(2-2-5) 

Ready English  

      คำศ ัพท ์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หล ักการใช้

ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การพัฒนาการใช้

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การแนะนำตนเองและ

บุคคลอื่น การตอบรับและการปฏิเสธการเชิญชวน การถาม

ทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาใน

ร้านอาหาร การเลือกซือ้สินค้า และการกล่าวลา 

     English vocabulary and grammar, fundamental English 

usage in listening, speaking, reading and writing, 

development of English usage for daily- life including 

getting acquainted with someone, accept and decline 

invitation, direction giving, direction asking and direction 

planning, conversation in restaurant, smart shopping and 

saying goodbye for someone 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ                     1(0-2-1) 

Thai for Academic Purposes 

     การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน 

และการเข ียน บ ูรณาการร ่วมก ับศาสตร ์อ ื่น       

การผลิตผลงานเชิงวิชาการ     

      Integration of listening speaking reading and 

writing skills in Thai with other fields, producing 

academic works 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง                            3(2-2-5) 

Explorative  English 

    ท ักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พ ูด อ ่าน เข ียน 

คำศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง 

ๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การ

จองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสาร

ระหว ่างประเทศ การใช ้ภาษาอังกฤษในสนามบ ิน 

ประกาศของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้า

เม ือง ศ ุลกากร การเข ้าพ ักในโรงแรม การอธ ิบาย

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลีย้งและการ

รับประทานอาหารแบบตะวันตก 

      Skills of English language: listening, speaking, reading, and 

writing, vocabularies and English grammar for different situations 

001103   

 

 

 

 

  

 

ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติประจำวัน   3(2-2-5) 

 English for Daily Life      

      ค ำ ศ ั พ ท ์  ส ำ น ว น  ว ล ี แ ล ะ ไ ว ย า ก ร ณ์

ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ

ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน การสื ่อสารข้อมูล

เบือ้งต้นเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ื่นในชีวติประจำวัน 

      Fundamental level of English vocabulary, 

expressions, phrases and grammar, English usage 

in listening, speaking, reading and writing for 

communicating basic information regarding self 

and others in daily life context  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระที่ปรับปรุง 

in communication and effectiveness in international context 

including trip planning, flight and accommodation booking using 

internet, international phone calling, communication in airport, 

airport announcement, communication in customs and 

immigration, communication in bad situations and party 

 

 

 

 

 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า                               3(2-2-5) 

Step UP English 

      คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อ

ในชีวิตประจำวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด 

อ่าน เขียน ไดแ้ก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความจาก

สื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง 

การตีความและการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ

การศึกษาและอาชีพ 

      English vocabulary related to news and media in 

daily life, English usage for listening, speaking, reading 

and writing including e-mail, summarizing from media, 

news reading and sharing, data interpretation from 

graphs and tables, interpretation and information 

presentation for further study and future careers 

001104

  

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร               3(2-2-5) 

English for Communication 

     คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด 

อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคย

และการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

      Intermediate level English vocabulary, expressions, 

phrases and grammar, English usage in listening, 

speaking, reading and writing for communicating in familiar 

situations and describing familiar matter 
 

 

 

 

 

 
002201 พลเมืองใจอาสา                                      3(3-2-5)  

Citizen Mind by Citizenship           

     สิทธิ บทบาทและหน้าที ่ของพลเมืองในสังคมทุก

ระดับ จิตอาสา สำนึกสาธารณะ ความกตัญญู พลเมือง

กับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้า

กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและกระเส

ไหลวนของวัฒนธรรมโลก     

     Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public 

consciousness, gratitude, citizenship and democracy, 

professional ethics, the changing society, cultural 

appreciation, adaptation to social and cultural changing 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ และวิชาชีพ 

3(2-2-5)  

English for Academic and Professional 

Communication 

    คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาองักฤษ 

หลักการใชภ้าษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 

การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ 

      English vocabulary, expressions, phrases and 

grammar, English usage in listening, speaking, 

reading and writing for communicating in 

academic and professional contexts 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                                 3(3-2-5)                             

Multicultural  Society    

       มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติ

และความร ุ นแรงในส ั งคมพห ุ ว ัฒนธรรม กระแส  

การเปลี ่ยนแปลง ในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน        

ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 

ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา                   

        Man and society, multicultural society, bias and violence 

management in multicultural society, social and cultural trends 

in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s 

regional, Phayao and University of Phayao dimensions        

     

 

002101 การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อชีวติยุคดิจิทัล         1(0-2-1)  

  Technology Usage in Digital Age     
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003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม                 3(3-2-5) 

Health and Environment Management        

      แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพ

กาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การวิเคราะห์

และวางแผนการร ับประทานอาหารเพ ื ่ อส ุขภาพ 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชวีิตประจำวัน ความสัมพันธ์ระหว่าง

อารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกกำลังกาย 

โรคระบาด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทาง

จราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผน

และการจัดการน้ำในชีวิตประจำวัน การจัดการและแปร

รูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด                 

002102 ความฉลาดทางดิจิทัล                 2(1-2-3)  

  Communication in Digital Society 

     หลักกฎหมายและจริยธรรมที ่เกี ่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข ้อมูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และ

นำเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและ

เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสาร

เทศและการสื่อสาร 

      Principles of laws and ethics concerning information 

technology, principles of information accessing and 

information, extracting information and presentation, 

ethical communication according to laws concerning 

information technology and communication 

003201 ความฉลาดทางดิจิทัล                            3(3-2-5)                            

Communication in Digital Society 

       ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบ

เครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์

อ ิ เล ็กทรอน ิกส ์  การใช ้ โปรแกรมสำนั กงานอ ัตโนม ัติ              

และโปรแกรมประยุกต์เพื ่อการผลิตสื ่อผสม การสืบค้น       

คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการทำงานและ

ชีวิตประจำวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง     

มีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

      Fundamentals of  technology:  hardware, software and 

networking, innovation in digital economy, electronic commerce 

transaction, office automation program and software application 

for multimedia production, search, screening and selection data 

for work and daily life, communication through online social 

networking in accordance with ethical and related legal regulation 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ    3(2-2-5)         3(3-  

  Art of Life Management 

       บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการทำงาน

ร่วมกับผูอ้ื่น การโนม้น้าวและการจูงใจผู้อื่น การรับ

ฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ความหลากหลายทาง

สังคมและวัฒนธรรม หลักการความสำคัญของ  

การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิต หลักการ

และความสำค ัญของการจ ัดการทางส ุขภาพ       

ทางกาย จิตใจ และสังคม และ บุคลิกภาพและ       

การแสดงออกในส ั งคม  การแสดงออกถ ึ ง

พฤติกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามได้ 

กฎหมายในชีวิตประจำวัน ความรอบรู้ทางด้าน

การเงินส่วนบุคคล 

      Roles and duties in cooperative works, 

persuasion, accepting different opinions, social 

and cultural diversity, principles and importance 

of environmental management for earning a 

living, principles and importance of physical 

health, mental health and social management, 

personalities and social expression, proper 

behavior patterns, laws in daily life, knowledge 

concerning personal finance 

004101 ศิลปะในการดำเนินชีวติ                              3(3-2-5)                           

Art of Living 

      การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการ

วางแผนการดำเนินชีวติ การเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 

หลักเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินชีวิตด้วยแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดเชิงบวก คิดวิเคราะห์ 

คิดสรา้งสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 

003102  การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ         
3(2-2-5) 

  Lifelong Learning Skills         

     หล ักการค ิดอย ่างม ีว ิจารณญาณ ท ักษะ      

การทำงานร่วมกัน หลักการคิดอย่างสร้างสรรค์ 

ท ั กษะการส ื ่ อสาร  ท ั กษะการค ิ ดอย ่ า ง มี

วิจารณญาณ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะที่
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 Inspiration making, goal setting and life planning, 

appreciation in self value and others, goal setting in life and 

planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle 

concept of sufficiency economy, thinking system, positive 

thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion 

control and management 

จำเป็นแห่งอนาคต แนวคิดเพื่อการเติบโต การคิด

และใช้เหตุผลใช้ชวีิตประจำวัน 

    Principles of critical thinking, collaborative skills, 

principles of creative thinking, communicative skills, 

critical thinking skills, lifelong learning skills, necessary 

skills for future, concepts for maturity, thinking and 

reasoning in daily life 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม                 3(2-2-5) 

Socialized Personality 

     ความสำค ัญของบ ุคล ิกภาพ การเสร ิมสร ้ า ง

บุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา ใจ 

มารยาท ว ัฒนธรรมไทย ท ักษะการพูดในท ี ่ช ุมชน 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

พะเยา การอยู ่ร ่วมกันในสังคม การปรับตัวในบริบท

สังคมไทยและสังคมโลก 

     Important of personality, personality development, 

personality development of physical, verbal, mind, 

manner, Thai culture, public communication skills, 

desired traits relating to University of Phayao's 

identity, living in a society, self-adaptation in the Thai 

and global social cont 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สรา้งสังคม              2 (0-4-2) 

Citizenship and Social Responsibilities  

         การแสดงบทบาท หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

ในการทำงานร่วมกันได้ การนำความคิดเห็นมา

ปรับประยุกต์ในการทำงานร่วมกัน การแก้ปัญหา

ความสัมพันธ์ในกลุ่มทำงาน การแสดงบทบาทใน

การโน้มน้าวและจูงใจผู้อื่น   การแสดงบุคลิกภาพ

ทางกายและวาจา และแสดงความคิดเห็นในที่

สาธารณะ การวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการ

ทำงานและแก ้ไขป ัญหาอย่างเป ็นระบบ การ

ดำเนินการตามแผนสู่เป้าหมาย การปกป้องการ

ละเมิดสิทธิ์ของตนเองได้ การร่วมมือและปรับตัวเข้า

กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การปรับตัว ในการ

อยู่ร่วมกับผู ้อื ่น การแสดงออกถึงความตระหนักใน

คุณค่าและความสำคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย 

การแสดงออกถึงการยอมรับในความแตกต่างทาง

วัฒนธรรม และให้ความเคารพผู้อื่น กฎหมายกับการ

ดำรงชีวติในสังคม 

          Performing assigned roles and duties in 

collaborative works, application of opinions in 

collaborative works, problem solving concerning 

collaborative partnership, roles in persuasion, 

expression of physical and verbal personalities, 

opinion expression in public, planning and strategy 

formulation in working, systematic problem 

solving, implementing plan for goal achievement, 

ability to afford human rights protection, 

cooperation and adaptability to changing 

environment, adjustment, means of expression for 

awareness of value and importance of Thai 

culture, means of expression for acceptance of 

cultural diversity and respect, laws and social life 

  

   003204 การจัดการสุขภาพ สิง่แวดล้อม       1(0-2-1) 

และชุมชน 

 Health Environment and Community Management                                             
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           ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์

ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ 

การค ้นหาป ัญหาสิ ่งแวดล ้อมของชุมชน การ

วางแผนและดำเนินโครงการทางด้านส ุขภาพ 

สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ความเป็นผู้นำ

ด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

     Knowledge of health, analysis 

of one’ s health problems, safety in living, 

searching for community’ s environmental 

problems, collaborative planning and lauching 

environmental health project in community, 

leadership in health, environment and community 

  003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสูก่ารเปน็   3(2-2-5)

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล        

 Design Thinking Process for Digital Age 

Entrepreneurs        

           ความรู ้พื ้นฐานการเป็นผู ้ประกอบการ  

ยุคดิจิทัล การวางแผนและทำธุรกรรมทางการเงิน

สำหรับผู ้ประกอบการคุณสมบัต ิของการเป็น

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใชเ้คร่ืองมือวัดสำหรับ

ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิง

ออกแบบ แนวคิดการสรา้งผลงานด้วยกระบวนการ

ค ิด เช ิ งออกแบบ ค ุณธรรม จร ิยธรรมของ

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

           Basic knowledge of digital age entrepreneurs, 

financial planning and transaction for entrepreneurs, 

qualities of digital age entrepreneurs, usage of measuring 

tools for digital age entrepreneurs, design thinking process, 

concepts of developing new products using design thinking 

process, ethics for digital age entrepreneurs 

 

  003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ                     

3(0-6-3) Integration into Profession 

           การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่ว

ไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและสร้าง

นวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชงิออกแบบ 

และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรมทางวิชาชีพ 

            Integration of knowledge gained from 

general education courses for professional 

activities, designing and developing professional 

innovation using design thinking process, creating 

concepts of professional innovations 
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ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะ                                              86 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ                                       86 หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาแกน                                                  32  หน่วยกิต กลุ่มวิชาแกน                                            32  หน่วยกิต  

วชิาพื้นฐานด้านวทิยาศาสตร์                             26  หน่วยกิต วชิาพื้นฐานด้านวทิยาศาสตร์                       26  หน่วยกิต  

241111 คณิตศาสตร์ 1              3(2-2-5) 

Mathematics I 

ลิมิตและความต่อเนื ่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และ

ปร ิพ ันธ ์ของฟ ังก ์ช ันพ ี ชคณ ิตและฟ ังก ์ช ันอด ิศั ย  

การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์  

Limits and continuity of functions, derivatives and 

integral of algebraic and transcendental functions, 

applications of derivatives and integrals 

  คงเดมิ 

241112 คณิตศาสตร์ 2              3(2-2-5) 

Mathematics II 

เทคนิคการอนิทิกรัล อนิทิกรัลไม่ตรงแบบ ระบบพิกัด

เชิงขั้ว ลำดับและอนุกรมของจำนวนจรงิ อนุกรมกำลัง 

Techniques of integration, improper integrals, polar 

coordinate system, sequences and series of real 

numbers, power series 

241112 คณิตศาสตร์ 2                          3 (2-2-5) 

Mathematics II 

เทคนิคการอินทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 

ลำดับและอนุกรมของจำนวนจรงิ อนุกรมกำลัง ลิมิต

และความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์

ของฟังก์ชันหลายตัวแปร 

Techniques of integration, improper integrals, 

sequences and series of real numbers, power 

series, limits and continuity of several variable 

functions, derivative of several variable function 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

241211 แคลคูลัส                                          4(3-2-7) 

Calculus 

ปริภูมิยุคลิด การเขียนกราฟของผิว ลิมิตและความ

ต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

หลายตัวแปรและการประยุกต์ อนุพันธ์ระบุท ิศทาง 

ปริพันธ์หลายชั้นและการประยุกต์ ปริพันธ์หลายชั ้นใน

พิกัดทรงกระบอกและทรงกลม 

Euclidean space, sketch graphic surface, limits and 

continuity of several variable functions, derivative of 

several variable function and applications, directional 

derivative, multiple integrals and applications, multiple 

integrals in cylindrical and spherical coordinates 

241211 แคลคูลัส                                      4 (3-2-7) 

Calculus 

ระบบพิกัดเชิงขั้ว ปริภูมิยุคลิค การเขียนกราฟ

ของผิว อนุพันธ์ระบุทิศทาง อนุพันธ์และปริพนัธ์ของ

ฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ ปรพิันธ์หลาย

ชั ้นและการประยุกต ์ ปริพ ันธ์หลายชั ้นในพ ิกัด

ทรงกระบอกและทรงกลม สนามเวกเตอร์ ปริพันธ์

ตามเส้น ปรพิันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ์ 

Polar coordinate system, Euclidean space, 

sketch graphic surface, directional  derivative, 

derivative and integral of several variable function 

and applications, multiple integrals and 

applications, multiple integrals in cylindrical and 

spherical coordinates, vector field, line integral, 

surface integral, integral theorem 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

242104 เคม ี1    4(3-3-8) 

Chemistry I  

บทนำทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้าง

อะตอม ตารางธาตุ สมบัต ิของธาตุ พันธะเคมี แก๊ส 

ของแข็ง ของเหลว ของแข็งอสัณฐานและคอลลอยด์ การ

242104 เคม ี1   4(3-3-8) 

Chemistry I  

บทนำทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้าง

อะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมี แก๊ส 

ของแข็ง ของเหลว ของแข็งอสัณฐานและคอลลอยด์ 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 
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เปลี ่ยนแปลงสถานะและเทอร์โมไดนามิกส์เบ ื ้องต้น 

สารละลายและสมบัติของสารละลาย ทฤษฎีกรดเบส เคมี

อนิทรีย์ เคมีสิ่งแวดล้อม 

Introduction of chemistry, stoichiometry, atomic 

structure, periodic table, properties of elements, 

chemical bonding, gas, solid, liquid, amorphous and 

colloid, changing of state and introduction to 

thermodynamic, solution and solution properties, acid-

base theory, organic chemistry, environmental chemistry 

การเปลี ่ยนแปลงสถานะและเทอร์โมไดนามิกส์

เบ ื ้องต้น สารละลายและสมบัติของสารละลาย 

ทฤษฎีกรดเบส เคมีอินทรีย์ เคมีสิ่งแวดล้อม 

Introduction of chemistry, stoichiometry, 

atomic structure, periodic table, properties of 

elements, chemical bonding, gas, solid, liquid, 

amorphous and colloid, changing of state and 

introduction to thermodynamics, solution and 

solution properties, acid- base theory, organic 

chemistry, environmental chemistry 

 

243101 ชีววิทยา 1                             4(3-3-8) 

Biology I 

ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ 

และสารเคม ี ของช ี ว ิ ต  เซลล ์ และ  เมแทบอล ิซ ึม  

พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและ

พฤติกรรม 

Scientific methodology, characteristics, organization 

and chemistry of life, cell and metabolism, genetics, 

evolution, biodiversity, structures and functions of plants 

and animals, ecology and behavior 

243101 ชีววิทยาท่ัวไป      4(3-3-8) 

General Biology 

ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์  คุณสมบัต ิ   

การจัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์และ 

เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความ

หลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่

ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม  

Scientific methodology, characteristics, 

organization and chemistry of life, cell and 

metabolism, genetics, evolution, biodiversity, 

structures and functions of plants and animals, 

ecology and behavior 

ปรับชื่อรายวิชา 

244101 ฟิสิกส์ 1                                4(3-3-8) 

Physics I 

หน่วยการวัดทางฟิสิกส์ ปรมิาณสเกลาร์และปริมาณ

เวกเตอร์ การเคลื่อนที่เนื่องจากความเร่งใน 1 มิติ การ

เคลื่อนที่ภายใต้สนามแรงโน้มถ่วง สมดุลแรงและกฎการ

เคล ื ่อนท ี ่ของน ิวต ัน การเคล ื ่อนท ี ่แบบวงกลมและ

กลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง โมเมนตัมและการชน งาน 

พลังงาน และ กฎการอนุรักษ์ในวิชาฟิสิกส์ สมบัติของ

สสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่นและการสั่น เสียงและการ

ได้ยิน แสง สมบัติของแสง ระบบเลนส์และการมองเห็น 

ความร้อนและอุณหภูมิ ระบบก๊าซอุดมคติ สมการสถานะ

และกฎ 4 ข้อ ของเทอร์โมไดนามิกส์ ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ 

และเคร่ืองยนต์ความร้อน 

Physical measurement units, scalar and vector 

quantities, motion under acceleration in 1 dimension, 

motion under gravity field, force equilibrium and 

Newton’ s law of motion, circular motion and rigid- body 

mechanics, momentum and collision, work energy and 

conservation’  law in physics, properties of matter, fluid 

  คงเดมิ 
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mechanics, wave and vibration, sound and hearing, light, 

properties of light, lens and vision, heat and 

temperature, ideal gas system, state equation and 4 

rules of thermodynamics, kinetic theory of gases and 

heat engines 

244102 ฟิสิกส์ 2                              4(3-3-8) 

Physics II 

ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและแรงทางไฟฟ้า เวกเตอร์

สนามไฟฟ้าจากประจุไฟฟ้าบนตัวนำแบบต่าง ๆ  การหา

สนามไฟฟ้าจากกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟา้ ความจุไฟฟ้าและ

สารไดอ ิ เล ็กทร ิก กระแสไฟฟ ้าและความต้านทาน 

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สารแม่เหล็กและแหล่งกำเนิด

สนามแม่เหล็ก เวกเตอร์สนามแม่เหล็กจากการเคลื่อนที่

ของประจุไฟฟ้า กฎของบิโอ-ซาวาตซ์และกฎของแอมแปร์ 

ก า ร เ ห น ี ่ ย ว น ำ แ ม ่ เ ห ล ็ ก แ ล ะ ก ฎ ข อ ง ฟ า รา เ ด ย์   

ความเหนี่ยวนำ แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรไฟฟ้า 

กระสลับ RLC ทฤษฎีสัมพัทธภาพ  ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์

ควอนตัม ฟิสิกส์อะตอม และฟิสิกส์นิวเคลียร์   

Electrostatistic, charges and electrical force, vector 

of electrical field from charges on various conductors, 

electrical field from Gauss’ s law, potential, capacitance 

and dielectric materials, current and resistance, direct 

current circuits, magnet and source of magnetic field, 

vector of magnetic field from charge motions, Bio-

Savart’ s law and Ampere’ s law, magnetic inductance 

and Faraday’ s law, inductance, source of alternative 

current, alternative current RLC circuits, relativity theory, 

modern physics, quantum physics, atomic physics and 

nuclear physics 

  คงเดมิ 

วชิาพื้นฐานเฉพาะด้าน                                 26  หน่วยกิต วชิาพื้นฐานเฉพาะด้าน                                 26  หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์เฉพาะ  3(3-0-6) 

English for Specific Purposes 

      การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ โดย

มุ่งเน้นทักษะเชิงผลิตเป็นหลัก คือ การพูดและการเขียน 

โดยรวมหัวข้ออภิปรายที่หลากหลายที่มีความเกี่ยวข้องกับ

ศาสตร์ที่นิสิตกำลังศึกษาอยู่เข้ากับคำศัพท์เชิงวิชาการ

และเฉพาะทางมากขึ้น รวมถึงโครงสร้างทางไวยากรณ์  

ที่ซับซ้อนขึน้ 

      Develop integrated English skills focusing mainly on 

productive skills— speaking and writing, combining the 

various topics related to the students’  study areas with 

  คงเดมิ 
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more academic and technical terms and more complex 

grammar structures 

247221 สถิติวิเคราะห์            3(2-2-5) 

Statistical Analysis 

แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การนำสถิติ

ไปใช ้ ในช ีว ิตประจำว ัน  ระเบ ียบว ิธ ีการทางสถ ิต ิ   

หลักเบื้องต้นของการสำรวจด้วยตัวอย่าง สถิติพรรณนา 

ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและความน่าจะเป็นของตวัแปร

ส ุ ่ม การแจกแจงของต ัวสถิต ิ  การประมาณค่าและ 

การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน

เบื้องต้น การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น 

การทดสอบด้วยไคกำล ังสอง และการใช ้โปรแกรม

สำเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลผล 

Concept, extent and utility of statistics, the application of 

statistics in daily life, statistical methodology, principle of 

sample survey, descriptive statistics, probability, random 

variable and probability distribution, sampling 

distribution, estimation and hypothesis test, elementary 

analysis of variance, linear regression and correlation 

analysis, chi- square test, the use of statistical package 

program to analyze and interpret the data 

247103 สถิติวิเคราะห์           3(2-2-5) 

Statistical Analysis 

แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การนำ

สถิติไปใช้ในชีวิตประจำวัน ระเบียบวิธีการทางสถิติ 

หล ัก เบ ื ้ อ งต ้นของการสำรวจด ้ วยต ั วอย ่ า ง  

สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและความ

น่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติ 

การประมาณค ่าและการทดสอบสมม ุต ิฐาน  

การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์

การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบด้วย

ไคกำลังสอง และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการ

วิเคราะห์และแปลผล 

Concept, extent and utility of statistics, the 

application of statistics in daily life, statistical 

methodology, principle of sample survey, 

descriptive statistics, probability, random variable 

and probability distribution, sampling distribution, 

estimation and hypothesis test, elementary analysis 

of variance, linear regression and correlation 

analysis, chi- square test, the use of statistical 

package program to analyze and interpret the data 

ปรับรหัสวิชา 

กลุ่มวิชาเอก                                                 54 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก                                                 54 หน่วยกิต 

วชิาเอกบังคับ                                               39 หน่วยกิต วชิาเอกบังคับ                                               39 หน่วยกิต 

241121 หลักการทางคณิตศาสตร์                3(2-2-5) 

Principles of Mathematics 

ตรรกศาสตร์และระเบียบวิธีพิสูจน์ การพิสูจน์ทฤษฎี

บทที่เกี่ยวข้องกับเซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และระบบ

จำนวนจรงิ 

Logic and proof methods, proofs of theorems concerning 

sets, relations, functions and real numbers systems 

  คงเดมิ 

241221 พีชคณิตนามธรรม 1                3(2-2-5) 

Abstract Algebra I 

กรุป  กรุปการเรียงสับเปลี่ยน  สมสัณฐาน  กรุปวัฏ

จักร  โคเซต  กรุปย่อยปรกติ  กรุปผลหาร  ริง  อินทิกรัล

โดเมน และฟีลด์ 

Groups, permutations groups, isomorphisms, cyclic 

groups, cosets, normal subgroups, quotient groups,  

rings,  integral domains and fields 

  คงเดมิ 

241222 การวเิคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 

Mathematical  Analysis I 

  คงเดมิ 
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ระบบจำนวนจริง ทอพอโลยีของเส้นจำนวนจริง 

ลำดับของจำนวนจรงิ ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของ

ฟังก์ชัน อินทิกรัลแบบรีมันน์ อนุกรมของจำนวนจรงิ 

System of real numbers, topology of real line, 

sequences of real numbers, limits and continuity, 

derivative of functions, Riemann integral, series of real 

numbers 

241223 ทฤษฎีเซต                             3(2-2-5) 

Set Theory 

พัฒนาการของทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน์ คลาสและเซต  

ฟังก์ชัน  ความสัมพันธ์  คลาสอันดับบางส่วน  สัจพจน์

การเลือกและหลักการซึ่งเกี่ยวข้องกัน  จำนวนธรรมชาติ  

เลขคณิตจำนวนเชิงการนับ  และเลขคณิตจำนวนเชิง

อันดับที่ 

 Development of axiomatic set theory, classes and 

sets, functions, relations, partially ordered classes, axiom 

of choice and related principles, natural numbers, 

arithmetic of cardinal, numbers and arithmetic of ordinal 

numbers 

241337 ทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน์                      3(2-2-5) 

Axiomatic Set Theory 

พัฒนาการของทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน์ คลาสและ

เซต  ฟังก์ชัน  ความสัมพันธ์  คลาสอันดับบางส่วน  

สัจพจน์การเลือกและหลักการซึ ่งเก ี ่ยวข ้องกัน  

จำนวนธรรมชาติ  เลขคณิตจำนวนเชิงการนับ  และ

เลขคณิตจำนวนเชิงอันดับที่ 

      Development of axiomatic set theory, classes 

and sets, functions, relations, partially ordered 

classes, axiom of choice and related principles, 

natural numbers, arithmetic of cardinal, numbers 

and arithmetic of ordinal numbers 

ปรับรหัสวิชา

ชือ่รายวิชาและ

ย้ายไปวิชาเอก

เลือก 

241321 แคลคูลัสขั้นสูง                       3(2-2-5) 

Advanced Calculus 

ปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และปริภูมิของเส้น

โค้ง แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ การเคลื่อนที่ใน

ปริภูมิของเส้นโค้ง สนามเวกเตอร์ ทฤษฎีบทหลักมูลของ

การอินทิกรัลตามเส้น ทฤษฎีบทของกรีน ทฤษฎีบทของ

เกาส์ พื้นผิวอิงตัวแปรเสริม 

Three dimensional coordinate systems, vector 

functions and space curves, calculus of vector functions, 

motion in space curves, vector fields, the fundamental 

theorem for line integral, Green’ s theorem, Gauss’ s 

theorem, parametric surface 

241332 แคลคูลัสขั้นสูง   3 (2-2-5) 

Advanced Calculus 

ฟังก ์ช ันเวกเตอร ์และปร ิภ ูม ิของเส ้นโค ้ ง 

แคลคูลัสของฟังก์ชันเวกเตอร์ การเคลื่อนที่ในปริภูมิ

ของเส้นโค้ง ทฤษฎีบทหลักมูลของการปริพันธ์ตาม

เส้น ทฤษฎีบทของกรีน ทฤษฎีบทของเกาส์ พื้นผิว 

องิตัวแปรเสริม 

vector functions and space curves, calculus of 

vector functions, motion in space curves, the 

fundamental theorem for line integral, Green’ s 

theorem, Gauss’s theorem, parametric surface 

ปรับรหัสวิชา

และยา้ยไป

วิชาเอกเลือก 

241322 อนุกรมฟูเรียรแ์ละการประยุกต ์ 3(2-2-5) 

Fourier Series and Applications 

ฟังก์ชันคาบ ฟังก์ชันเชิงตั้งฉาก อนุกรมฟูเรียร์ การ

กระจายครึ ่งช่วง ผลการแปลงฟูเรียร์ ปริพันธ์ฟูเรียร์ 

ปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบือ้งต้น 

Periodic functions, orthogonal functions, Fourier 

series, half- range expansions, Fourier transforms, 

Fourier integral, boundary value problems, introduction 

to partial differential equation 

241431 อนุกรมฟูเรียรแ์ละการประยุกต์    3(2-2-5) 

Fourier Series and Applications 

ฟังก์ชันคาบ ฟังก์ชันเชิงตั้งฉาก อนุกรมฟูเรียร์ 

การกระจายครึ่งช่วง ผลการแปลงฟูเรียร์ ปริพันธ์  

ฟูเร ียร์ ป ัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย ่อย

เบือ้งต้น 

Periodic functions, orthogonal functions, 

Fourier series, half- range expansions, Fourier 

transforms, Fourier integral, boundary value 

problems, introduction to partial differential 

equation 

ปรับรหัสวิชา

และยา้ยไป

วิชาเอกเลือก 
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ปรับปรุง 

241323 ตัวแปรเชิงซอ้นเบื้องต้น           3(2-2-5) 

Introduction to Complex Variables 

จำนวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์ ฟังก์ชันมูลฐาน  

การหาอินทิกรัล  อนุกรมของเทย์เลอร์ อนุกรมของ 

โลรองต์ ค่าเรซิดิวและโพล การส่งคงรูปเบื้องต้น 

Complex number, analytic  functions,  elementary 

functions, integration, Taylor  series,  Laurent  series, 

residues and poles, conformal  mapping 

241322 ตัวแปรเชิงซอ้นเบื้องต้น              3(2-2-5) 

Introduction to Complex Variables 

จำนวนเชิงซ ้อน ฟังก ์ช ันว ิเคราะห์ ฟังก ์ชัน 

มูลฐาน การหาอินทิกรัล  อนุกรมของเทย์เลอร์ 

อนุกรมของโลรองต์ ค่าเรซิดิวและโพล การส่งคงรูป

เบือ้งต้น 

      Complex number, analytic functions, 

elementary functions, integration, Taylor  series,  

Laurent  series, residues and poles, conformal  

mapping 

ปรับรหัสวิชา 

241324 พีชคณิตเชิงเส้น 1   3(2-2-5) 

Linear Algebra I 

เมทริกซ์สมมูล ค ่าลำดับชั ้นของเมทริกซ์ ระบบ

สมการเชิงเส้นและผลเฉลย ตัวกำหนด และหลักเกณฑ์

ค ร า เ ม อร ์  ป ร ิ ภ ู ม ิ เ ว ก เตอร ์  ก า รแ ป ล ง เ ช ิ ง เ ส ้ น  

ค่าลักษณะเฉพาะ และเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะเบื้องต้น 

Equivalent matrices, rank of matrices, system of 

linear equations and solution, determinants and Cramer’s 

rule, vector space, linear transformation, introduction to 

eigenvalues and eigenvector 

241323 พีชคณิตเชิงเส้น 1        3(2-2-5) 

Linear Algebra I 

เมทริกซ์สมมูล ค่าลำดับชั้นของเมทริกซ์ ระบบ

สมการเช ิง เส ้นและผลเฉลย ต ัวกำหนด แ ละ

หลักเกณฑ์คราเมอร์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิง

เส้น ค่าฉพาะ และเวกเตอร์เฉพาะเบื้องต้น 

      Equivalent matrices, rank of matrices, system 

of linear equations and solution, determinants and 

Cramer’s rule, vector space, linear transformation, 

introduction to eigenvalues and eigenvector 

ปรับรหัสวิชา

และคำอธบิาย

รายวิชา 

241325 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข               3(2-2-5) 

Numerical Methods  

ค ่าคลาดเคล ื ่อนการป ัดเศษและค ่าผ ิดพลาด

แพร่กระจายในการคำนวณ การวัดและการทดสอบค่า

ผิดพลาด ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น ระเบียบวิธีตรง

สำหรับผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น นอร์มและการ

วิเคราะห์ค่าผิดพลาดสำหรับระบบสมการเชิงเส้น ระเบียบ

วิธีทำซ้ำสำหรับผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น ผลเฉลย

ของระบบสมการไม่เชิงเส้น การประมาณค่าในช่วงและพหุ

นามสำหรับการประมาณค่า อนุพันธ์และอินทิกรัลเชิง

ตัวเลข ผลเฉลยสำหรับปัญหาค่าเริ ่มต้นของสมการเชิง

อนุพันธ์สามัญ ผลเฉลยสำหรับปัญหาค่าขอบของสมการ

เชิงอนุพันธ์สามัญ 

Round- off errors and their propagation in 

computation, measures and  tests of error, solution of 

nonlinear equations, direct methods for systems of linear 

equations, norms and error analysis for linear systems, 

iterative methods for system of linear equations, solution 

of nonlinear systems of equations, interpolation and 

polynomial approximation, numerical integration and 

differentiation, solution of Initial value problems for 

  คงเดมิ 
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ปรับปรุง 

ordinary differential equations, solution of boundary 

value problems for ordinary differential equations 

241326 สมการเชิงอนุพนัธ์สามัญ   3(2-2-5)   

Ordinary Differential Equations     

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ ่ง สมการเชิง

อนุพันธ์อันดับที่สอง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสูง 

การแปลงลาปลาซ ผลเฉลยในรูปอนุกรมของสมการเชิง

อนุพันธ์สามัญ  

First order ordinary differential equations, second 

order ordinary differential equations, higher order 

ordinary differential equations, Laplace transform, series 

solution of ordinary differential equations 

241324 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ             3(2-2-5)   

Ordinary Differential Equations  

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิง

อนุพันธ์อ ันดับที ่สอง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 

อันดับสูง การแปลงลาปลาซ ผลเฉลยในรูปอนุกรม

ของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  

First order ordinary differential equations, second 

order ordinary differential equations, higher order 

ordinary differential equations, Laplace transform, 

series solution of ordinary differential equations 

ปรับรหัสวิชา 

241421 สัมมนา                                  1(0-2-1) 

Seminar 

การส ืบค ้น การรวบรวมข ้อม ูล การว ิ เคราะห์   

การเขียนรายงาน การนำเสนอ การอภิปราย และการตอบ

ข้อซักถามในประเด็นทางด้านคณิตศาสตร์ 
Searching, collecting data, analyzing, report writing, 

presenting, discussing and answering question in 

mathematics  

  คงเดมิ 

241422 โครงงาน                               2(0-4-2) 

Senior Project 

การค้นคว้าผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ หรือ

โครงงานด้านคณิตศาสตร์ และการบูรณาการทฤษฎีและ

การประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

Searching of research, article or project in 

mathematics, integration of theory and application of 

science and mathematics 

241422 โครงงาน                             2(0-4-2) 

Senior Project 

การค้นคว้าผลงานวิจัย บทความทาง

ว ิชาการ หร ือโครงงานด้านคณิตศาสตร์ และ 

การบ ู รณาการทฤษฎ ีและการประย ุกต ์ทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การนำเสนอและ 

การอภิปรายในหัวข้อทางด้านคณิตศาสตร์ 

       Searching of research, article or project in 

mathematics, integration of theory and application 

of science and mathematics, presenting and 

discussion in mathematics 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

241441 การศึกษาอิสระ                     6 หน่วยกิต 

Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย บทความ

ทางวิชาการ หรือโครงงานทางคณิตศาสตร์ การบูรณา

การทฤษฎี และการประยุกต ์ทางว ิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ การเขียน การนำเสนอและการอภิปราย 

ในหัวข้อทางด้านคณิตศาสตร์ 

Searching and collecting data of research, article or 

project in mathematics, integration of theory and 

application of science and mathematics, report writing, 

presenting and discussion in mathematics 

  คงเดมิ 
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ปรับปรุง 

241442 การฝกึงาน   6 หน่วยกิต 

Professional Training 

     การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และทักษะ

ในงานที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ ในสถานประกอบการ 

องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

      Training, learning, gaining experience, improving 

working skills in mathematics in private or government 

sectors 

  คงเดมิ 

241443 สหกิจศึกษา                          6 หน่วยกิต 

Co-operative Education 

การปฏิบัติงาน เรียนรู ้ เพิ ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ ในฐานะพนักงาน

ฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

Working, learning, gaining experience, improving 

working skills in mathematics as an apprentice in private 

or government sectors 

  คงเดมิ 

วชิาเอกเลือก                             ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 

โดยเลือกอย่างน้อย 5 รายวิชาจากกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น 

 วชิาเอกเลือก             ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 

โดยเลือกอย่างน้อย 5 รายวิชาจากกลุ่มวิชาต่อไปนี ้

สามารถเลือก

วิชาเอกเลือก

ข้ามกลุม่วิชาได ้

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ ปรับชื่อกลุ่ม 

241331 พีชคณิตนามธรรม 2              3(2-2-5) 

Abstract Algebra II 

ไอดีล  ริงผลหาร โดเมนการแยกตัวประกอบได้  

อย่างเดียว โดเมนแบบยุคลิด ริงของพหุนาม  ฟีลด์

ภาคขยาย  และทฤษฎีกาลัวเบือ้งต้น 

Ideals, quotient rings, unique factorization domains, 

Euclidean domains, rings of polynomials,  extension fields 

and introduction to Galois theory 

  คงเดมิ 

241332 เครื่องมอืคอมพิวเตอร์ในทางคณิตศาสตร์   3(2-2-5) 

Computer Tools in Mathematics 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในทางคณิตศาสตร์ เครื่องมอื

สำหรับแก้ป ัญหาทางคณิตศาสตร์ การประยุกต์ใช้

โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ 

Computer programs for mathematics, tools to solve 

mathematical problems, applications of mathematics 

programming 

241321 เครื่องมอืคอมพิวเตอร์ในทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

Computer Tools in Mathematics 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในทางคณิตศาสตร์ 

เคร ื ่องม ือสำหร ับแก ้ป ัญหาทางคณิตศาสตร์  

การประยุกต์ใชโ้ปรแกรมทางคณิตศาสตร์ 

Computer programs for mathematics, tools to 

solve mathematical problems, applications of 

mathematics programming 

ปรับรหัสวิชา

และยา้ยไป

วิชาเอกบังคับ 

241333 หัวข้อปัจจุบันทางคณิตศาสตร์  3(2-2-5) 

Current Topics in Mathematics 

การกำหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบัน

หร ือกรณ ีศ ึกษา การค ้นคว ้า  การรวบรวมข ้อมูล  

  คงเดมิ 
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ปรับปรุง 

การว ิ เ ค ราะห ์ และการส ั ง เคราะห ์  ก ารนำ เสนอ  

การอภิปราย และการตอบข้อซักถาม 

Selecting interesting or current topic or case study, 

studying, collecting data, analyzing and synthesizing, 

presenting, discussing and answering question 

241334 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย              3(2-2-5) 

Discrete Mathematics 

โครงสร้างพีชคณิต ระบบตรรกศาสตร์และระบบเซต 

อ ั นด ั บและ เซตอ ั นด ั บบางส ่ ว น  เทคน ิ คการนั บ 

ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟเบือ้งต้น 

Algebraic structures, logic system and set system, 

orders and posets, counting techinques, recurrence 

relations, introduction to graph theory 

241224 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย                3(2-2-5) 

Discrete Mathematics 

โครงสร้างพีชคณิต ระบบตรรกศาสตร์และ

ระบบเซต อันดับและเซตอันดับบางส่วน เทคนิคการ

นับ ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟเบือ้งต้น 

Algebraic structures, logic system and set system, 

orders and posets, counting techinques, recurrence 

relations, introduction to graph theory 

ปรับรหัสวิชา

และยา้ยไป

วิชาเอกบังคับ 

241335 ทฤษฎีกราฟ   3(2-2-5) 

Graph Theory 

แนวคิดพื ้นฐานของทฤษฎีกราฟ  ต้นไม้  สภาพ

เชื่อมโยง กราฟออยเลอร์และกราฟแฮมิลตัน  กราฟระบุ

ทิศทาง กราฟไม่ระบุทิศทาง การให้สี การจับคู่กัน 

Basic properties of graphs, trees, connectivity, 

Eulerian graph and Hamiltonian graph, directed graphs, 

non-directed graph, coloring, matchings 

  คงเดมิ 

241336 การวเิคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

Mathematical Analysis II 

ทอพอโลย ีบนปร ิภ ูม ิ แบบย ุคล ิ ด  ล ิม ิต  และ 

ความต่อเนื ่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย 

ทฤษฎีบทฟังก์ชันโดยปริยาย ปัญหาค่าสุดขีด ปริพันธ์

หลายชั้น 

Topology on Euclidean spaces, limits and continuity 

of functions of several variables, partial differentiation, 

implicit function theorems, extremum problems, multiple 

integrals 

  คงเดมิ 

241337 ทฤษฎีจำนวน                        3(2-2-5) 

Theory of Numbers 

ระบบจำนวนเต็ม สมบัติเบื ้องต้นของจำนวนเต็ม 

ขั ้นตอนวิธีการหารและการประยุกต์ สมภาค สมการ 

ไดโอแฟนไทด์ กำลังของจำนวนเต็มในระบบมอดุโล n 

จำนวนเต็มแบบเกาส์ 

Integer number system, elementary properties of 

integers, division algorithm and application, congruences, 

Diophantine equations, order of integers modulo n, 

Gaussian integers 

241223 ทฤษฎีจำนวน                           3(2-2-5) 

Theory of Numbers 

       การหารลงตัว สมภาค สมการไดโอแฟนไทน์ 

ฟังก ์ช ันในทฤษฎีจำนวน รากปฐมฐาน กฎภาวะ 

ส่วนกลับกำลังสอง ระบบรหัสลับอย่างง่าย                      

       Divisibility, congruences, diophantine 

equations, functions in number theory, primitive 

roots, quadratic reciprocity law, some simple 

cryptosystems 

 

ปรับรหัสวิชา

คำอธิบาย

รายวิชาและ

ย้ายไป 

วิชาเอกบังคับ 

241431 การวเิคราะห์เชิงซ้อนเบื้องต้น  3(2-2-5)   ปิดรายวิชา 
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Introduction to Complex Analysis 

สมบ ัต ิ ของจำนวนเช ิ งซ ้อน  ฟ ั งก ์ ช ั นม ูลฐาน   

การหาอนุพันธ์ ฟังก์ชันวิเคราะห์  การหาปริพันธ์ อนุกรม

กำลัง  ทฤษฎีบทส่วนตกค้าง และการประยุกต์ 

Properties of complex numbers, elementary 

functions, differentiation, analytic function, integration, 

power series, residue theorem and applications 

241432 ทอพอโลยีเบื้องต้น                  3(2-2-5) 

Introduction to Topology 

ปรภิูมิเมตรกิ เซตเปิดและเซตปิด การลู่เข้าและความ

ต่อเนื่องในปริภูมิเมตริก ปริภูมิเมตริกบริบูรณ์ ปริภูมิเชิง

ทอพอโลย ีโคลเชอร์และอินทีเรียร์ ความกระชับและความ

เชื่อมโยง 

Metric spaces, open sets and closed sets, 

convergence and continuity in metric spaces, complete 

metric spaces, topological spaces, closure and interiors,  

compactness and connectedness 

  คงเดมิ 

241433 พีชคณิตเชิงเส้น 2                   3(2-2-5) 

Linear Algebra II 

ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ การดำเนินการแนว

ทแยงมุม ทฤษฎีบทเคย์เลย์-แฮมินตัน พหุนามเล็กสุด 

ผลบวกตรงและปริภูมิย่อยเสถียร ฟังก์ชันนัลเชิงเส้น 

ปริภูมิคู่เสมอกัน รูปแบบเชิงเส้นคู่ ปริภูมิผลคูณภายใน 

กระบวนการแกรม-ชมิดต์ 

Eigenvalues and eigenvectors, diagonalization, 

Cayley- Hamilton’ s theorem, minimal polynomial, direct 

sums and stable subspaces, linear functional, dual 

spaces, bilinear forms, inner product spaces, Gram-

Schmidt process 

  คงเดมิ 

 241334 เซตวิภัชนัยเบื้องต้น  3(2-2-5) 

Introduction to Fuzzy Sets    

เซตวิภัชนัย การดำเนินการของเซตวิภัชนัย 

ความส ัมพ ันธ ์ว ิภ ั ชน ัย ตรรกศาสตร ์ว ิภ ั ชนัย  

เซตวิภัชนัยสหัชญาณนิยม เซตวิภัชนัยฮีซิแตนท์  

เซตว ิภ ั ชน ั ยค ่ าสองข ั ้ ว  เซตว ิภ ั ชน ั ยค ่ าช ่ ว ง 

ก ึ ่ งกร ุปว ิภ ั ชน ั ย เบ ื ้ อ งต ้น  เซตอ ่อนว ิภ ั ชนั ย  

เซตผู ้ เช ี ่ยวชาญอ่อนว ิภ ัชน ัย เซตอ่อนว ิภ ัชนัย 

องิตัวแปรวภิัชนัย เมทรกิซ์อ่อนวภิัชนัย  

Fuzzy sets, operations of fuzzy sets, fuzzy 

relations, fuzzy logic, Intuitionistic fuzzy sets, 

Hesitant fuzzy sets, bipolar- valued fuzzy sets, 

Interval- valued fuzzy sets, Introduction to fuzzy 

รายวิชาใหม่ 
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semigroups, fuzzy soft sets, fuzzy soft expert sets, 

fuzzy parameterized fuzzy soft sets, fuzzy soft 

matrices 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์    

 121210 การบริหารการเงิน  3 (2-2-5) 

Financial Management 

ภาพรวมการจัดการการเงิน ตลาดการเงินและ

สถาบันการเงิน งบการเงินและการวิเคราะห์ มูลค่า

ของเงินตามเวลา การวางแผนและการพยากรณ์ทาง

การเง ิน อ ัตราดอกเบ ี ้ย ความเส ี ่ยงและอัตรา

ผลตอบแทน พันธบ ัตรและการประเม ินม ูลค่า

พันธบัตร หุ้นและการการประเมินมูลค่าหุ้นต้นทุน

ของเงินทุน วิเคราะห์งบลงทุน ประเมินกระแสเงินสด

และวิเคราะห์ความเสี่ยง โครงสรา้งเงินทุนและการใช้

หน ี ้  การจ ัดการเง ินป ันผล การจ ัดการเง ินทุน

หมุนเวียน 

An overview of financial management, 

financial market and institutions, financial statement 

and analysis, time value of money, financial 

planning and forecasting, interest rates, risk and 

rates of return, bonds and their valuation, stocks 

and their valuation, cost of capital, basics of capital 

budgeting analysis, cash flow estimation and risk 

analysis, capital structure and debt usage, dividend 

management, working capital management 

รายวิชาใหม่ 

 121211 การจัดการความเสี่ยง           3 (2-2-5) 

 Risk Management 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง วิวัฒนาการของความ

เสี่ยง ประเภทของความเสี่ยง ผลกระทบของความ

เสี่ยง การประเมินความเสี่ยง เครื ่องมือประเมิน

ความเสี่ยง กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง กระบวน

การบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง การ

บรหิารความเสี่ยงขององค์กร กรณีศกึษา 

Basic knowledge of risk management, 

antecedents of risks, risk evolution, types of 

risks, risk impact, risk assessment, risk 

measurement tools, strategic risk management, 

process of risk management, risk management, 

enterprise risk management, case study 

รายวิชาใหม่ 

 121212 หลักการประกันภัย                  3 (2-2-5) 

Principles of Insurance 

รายวิชาใหม่ 
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ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศ

ภัย แนวทางปฏิบัติการขายและจรรยาบรรณในการ

ขายประกันชีวติและประกันวินาศภัย ความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับการประกันภัย การประกันภัย การประกัน

ชีวิต การประกันสุขภาพ การประกันวินาศภัย การ

ประก ันภ ัยรถยนต ์  การประก ันอ ัคค ีภ ัย การ

ประกันภ ัยทางทะเลและขนส่ง การประก ันภัย

เ บ ็ ด เ ต ล ็ ด  ก า ร จ ั ด ท ำ แ ผ น ก า ร ป ร ะ ก ั นภั ย  

เบี ้ยประกันภัย มูลค่ากรมธรรม์ การจ่ายสินไหม

ท ด แ ท น  ผล ตอบ แ ทนของธ ุ รก ิ จประก ั นภั ย 

กรณีศกึษา 

An overview of business life insurance and 

casualty insurance, sales practices and ethical of life 

insurance and casualty insurance, basic knowledge 

of insurance, assurance, life insurance, health 

insurance, casualty insurance, car insurance, fire 

insurance, marine and transport insurance, 

miscellaneous Insurance, insurance planning, 

insurance premium, nonforfeiture value, insurance 

reimbursement, return on insurance company 

investment, case study 

 121310 หลักการลงทุน          3 (2-2-5) 

Principles in Investment 

ปัจจัยแวดล้อมของการลงทุนและตลาดการเงิน 

ตราสารทางการเงินและการตัดสินใจลงทุน อัตรา

ผลตอบแทนและความเส ี ่ยงจากการลงท ุนใน

หลักทรัพย์ อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของ

กลุ ่มหลักทรัพย์ การวิเคราะห์ข ั ้นพ ื ้นฐานด ้วย

ปัจจัยพื้นฐานและด้วยปัจจัยทางเทคนิค การลงทุนใน

หลักทรัพย์ต่างประเทศ ภาพรวมเกี่ยวกับตราสารทุน

และหุ้นสามัญ การประเมินมูลค่าและกลยุทธ์การ

ลงทุนในหุ้นสามัญ ตราสารที่เกี่ยวเนื่องกับตราสาร

ทุน กลไกการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ความรู ้พื ้นฐานเกี ่ยวกับตราสารหนี ้ ความรู้

เบื ้องต้นเกี ่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม อัตรา

ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุน

รวม พื้นฐานการวิเคราะห์กองทุนและกลยุทธ์การ

ลงทุนในกองทุนรวม การลงทุนออนไลน์ การลงทุน

ในโปรแกรมจำลองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย 

Environment of investment and financial 

market, financial instruments and investment 

รายวิชาใหม่ 
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decision, risk and return on securities investment, 

risk and return of securities portfolio, basic of 

fundamental and technical analysis, foreign 

securities investment, introduction to equities and 

common stocks, valuation and investment 

strategies in common stocks, equity linked 

products, trading mechanism in the Stock Exchange 

of Thailand, basic knowledge of fixed income, basic 

knowledge of investing in mutual funds, rate of 

return and risk of mutual fund investment, basic for 

mutual fund analysis and investment strategy, 

online investment, investment in the simulation 

program of the Stock Exchange of Thailand 

 121314 การวางแผนการเงินส่วนบุคคลและจรรยาบรรณ

นักวางแผนการเงิน               3 (2-2-5) 

Personal Financial Planning and Ethics 

Financial Planner 

ความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับการวางแผนการเงิน 

เครื่องมือทางการเงินสำหรับการบริหารสภาพคลอ่ง

ส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา การรวบรวมข้อมูล

ทางการเงินส่วนบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูลส่วน

บุคคล ความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา ข้อมูลพื้นฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

การคำนวณและชำระภาษีเง ินได้บ ุคคลธรรมดา 

จรรยาบรรณ ค ู ่ ม ื อการปฏ ิบ ั ต ิ ง านสำห รับ 

นักวางแผนการเงิน 

Basic knowledge of financial planning, financial 

instrument for personal liquidity management, time 

value of money, collecting personal finance 

information, personal data analysis, basic 

knowledge of personal income tax, basic data of 

personal income tax, calculation and payment of 

personal income tax, ethics, handbook practices 

standard for financial planner 

รายวิชาใหม่ 

 121332 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ     3 (2-2-5) 

Retirement Planning 

ความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับการวางแผนเพื่อวัย

เกษียณ การประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญ

ข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนการออม

แ ห ่ ง ช า ต ิ  ก อ ง ท ุ น ร ว ม เ พ ื ่ อ ก า ร เ ล ี ้ ย ง ช ี พ  

การบริหารความเสี่ยงในการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ 

การลงท ุนสำหรับการวางแผนเพ ื ่อว ัยเกษ ียณ 

รายวิชาใหม่ 
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กระบวนการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ การ

วางแผนเพื่อวัยเกษียณสำหรับผู้ประกอบการส่วนตัว 

บทบาทของนักวางแผนทางการเงินกับการวางแผน

เพื่อการเกษียณกรณีศกึษา 

Basic knowledge of retirement planning, social 

insurance, government pension fund, provident 

fund, national saving fund, retirement mutual fund, 

risk management for retirement planning, 

investment planning for retirement, financial 

planning process for retirement, retirement planning 

for entrepreneur, role of the financial planner for 

retirement planning, case study 

 241371 หัวข้อปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

             3 (2-2-5) 

Current Topics in Applied Mathematics  

การกำหนดประเด็นหัวข้อที ่สนใจหรือที่เป็น

ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา การค้นคว้า การรวบรวม

ข้อมูล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ การนำเสนอ 

การอภิปราย และการตอบข้อซักถาม   

Selecting interesting or current topic or case 

study, studying, collecting data, analyzing and 

synthesizing, presenting, discussing and answering 

question 

รายวิชาใหม่ 

 241471 แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น  3 (2-2-5) 

Introduction to mathematical modeling 

ข้อมูลและฟังก์ชัน  อัตราการเปลี่ยนแปลงและ

ฟังก์ชันเชิงเส้น  แนวคิดเบือ้งต้นเกี่ยวกับแบบจำลอง

เชิงคณิตศาสตร์ แบบจำลองเชิงกราฟ กระบวนการ

จำลอง การจำลองโดยใชข้้อมูล การปรับแบบจำลอง 

แบบจำลองที่ใชส้มการเชิงอนุพันธ์  

Data and functions, rate of change and linear 

functions, fundamental concept of mathematical 

modeling, graphical modeling, process of modeling, 

modeling by using  raw data, model adjustment, 

modeling by using differential equations 

รายวิชาใหม่ 

 241472 สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย   3 (2-2-5) 

Partial Differential Equations  

        สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น 

สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับที ่หนึ ่ง สมการเชิง 

อนุพันธ์ย ่อยเช ิงเส้นอันดับที ่สอง  โจทย์ปัญหา 

ค่าขอบ สมการความร้อน สมการคลื่น และสมการ 

ลาปลาซ  

รายวิชาใหม่ 



112 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

        Linear and nonlinear partial differential 

equations, first order partial differential equations, 

second order linear partial differential equations, 

boundary value problem, heat equation, wave 

equation, Laplace equation 

          กลุ่มวิชาสถิติ    

247223 สถิติไม่อิงพารามเิตอร์            3(2-2-5)  

Nonparametric Statistics 

แนวคิดของสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ ประเภทของสถิติ

ไม่องิพารามิเตอร์ การทดสอบไม่องิพารามิเตอร์กรณีกลุ่ม

ตัวอย่างกลุ่มเดียว กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มหรือมากกว่า

สองกลุ่มที่สัมพันธ์กัน กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มหรือมากกว่า

สองกลุ่มที่อสิระกัน การวัดความสัมพันธ์ และการทดสอบ

สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 

และแปลผล 

Concept of nonparametric statistics, types of 

nonparametric statistics, testing hypotheses for one 

sample, two or more dependent samples, two or more 

independent samples, measure of correlation, the use of 

statistical package program to analyze and interpret the 

data 

  ปิดรายวิชา 

247231 ทฤษฎีสถติ ิ1                          3(3-0-6)  

Statistics Theory I 

ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันความน่าจะ

เป็นและฟังก์ชันความน่าจะเป็นร่วม ค่าคาดหมาย โมเมนต์

และฟังก์ชันก่อกำเนิดโมเมนต์ของตัวแปรสุ ่มแบบไม่

ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัว

แปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื ่องและต่อเนื่อง ทฤษฎีบทเชบีเชฟ 

ทฤษฎีขีดจำกัดส่วนกลางและสถิตอิันดับ  

Probability theory, random variables, probability 

function and joint probability function, expectation, 

moment and moment generating function of discrete and 

continuous random variables, probability distribution of 

discrete and continuous random variables, Chebyshev 

theorem, central limit theorem and order statistics 

  ปิดรายวิชา 

247324 การวเิคราะห์การถดถอย          3(2-2-5)  

Regression Analysis 

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์การถดถอย  

การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงเดียว

และเช ิง เส ้นพห ุค ูณ ต ัวแปรห ุ ่น การเล ือกต ัวแบบ  

การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ การถดถอยไม่

  ปิดรายวิชา 
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เชิงเส้น การวิเคราะห์การถดถอยแบบอื่น ๆ และการใช้

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 

Basic concept of regression analysis, simple and 

multiple linear regression and correlation analysis, 

dummy variables, model selection, model diagnostics, 

non-linear regression, other regression analyses and the 

use of statistical software 

247341 การเสี่ยงและการประกันภยัเบื้องต้น 3(2-2-5)  

Introduction to Risk and Insurance 

แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงภัย และการจัดการความ

เสี ่ยงภัย ความรู ้พื ้นฐานเกี ่ยวกับการประกันภัย หลัก

สำคัญของการประกันภัย เบี้ยประกัน และปัจจัยที่ใช้ใน

การคำนวณเบี้ยประกัน หลักกฎหมายขั ้นพื ้นฐานของ

สัญญาประกันภัย ความรู ้เกี ่ยวกับการประกันชีวิตขั ้น

พื้นฐาน การเลือกและการจัดการประเภทของภัย การ

ประกันวินาศภัยต่างๆ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

ในการวเิคราะห์และแปลผล 

Concepts of risk and risk management, basic 

concept of insurance, principle of insurance, insurance 

price and insurance pricing elements, fundamental 

principle of Insurance contract, basic concept of life 

insurance, selection and classification of risks, and non-

life insurance, the use of statistical package program to 

analyze and interpret the data 

  ปิดรายวิชา 

247351 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง  3(2-2-5)  

Sampling Techniques 

ขั้นตอนในการสำรวจด้วยตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง

แบบง่าย การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น การสุ่มตัวอย่างแบบ

มีระบบ การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มชั้นเดียวและหลายชั้น 

การประมาณค่ายอดรวมและค่าเฉลี่ยโดยใชอ้ัตราส่วนและ

การถดถอย การประมาณค่าสัดส่วนและอัตราส ่วน  

วิธีการกำหนดขนาดตัวอย่าง ความคลาดเคลื่อนในการ

สำรวจด้วยตัวอย่าง 

Steps in a sample survey, simple random sampling, 

stratified random sampling, systematic random sampling, 

single and multistage cluster sampling, estimation of total 

and mean by ratio and regression, estimation of 

proportion and ratio, determining sample size and error 

in sample survey 

  ปดิรายวิชา 

247361 การวางแผนการทดลอง           3(2-2-5)  

Design of Experiments 

  ปิดรายวิชา 



114 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

แนวความคิดเกี ่ยวกับแผนการทดลอง แผนการ

ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนการทดลองแบบบล็อกสุ่ม 

แผนการทดลองแบบละตินสแควร์ แผนการทดลองแบบ

แฟคทอเรยีล ข้อมูลสูญหาย การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ร่วม และการใชโ้ปแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปล

ผล 

Concept of experimental designs, completely 

randomized designs, randomized complete block 

designs, Latin squares designs, factorial experiments, 

missing data, analysis of covariance and the use of 

statistical package program to analyze and interpret the 

data 

247271 การวจิัยดำเนินการ                3(2-2-5)  

Operational Research  

การวิจัยดำเนินการ กำหนดการเชิงเส้นและตัวแบบ

เชิงคณิตศาสตร์ของกำหนดการเชิงเส้น การหาผลเฉลย

เชิงกราฟและวิธีซิมเพล็กซ์ ปัญหาภาวะคู่กันและการ

วิเคราะห์ความไว ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการมอบหมาย

งาน การวิเคราะห์ข่ายงาน การวางแผนและควบคุม

โครงการโดยเพิร์ตและซีพีเอ็ม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

ทฤษฎีเกมและทฤษฎีแถวคอย โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อ

แก้ปัญหาทางการวิจัยดำเนินการ 

Operational research, linear programming and the 

mathematical constructing model, graphical solution and 

simplex method, duality problem and sensitivity analysis, 

transportation problem, assignment problem, network 

analysis, PERT and CPM project planning and control, 

introduction to game theory and queuing theory, 

package software for solving operations research 

problems 

247373 การวจิัยดำเนินงาน    3(2-2-5)  

Operational Research  

การวิจัยดำเนินงาน กำหนดการเชิงเส้นและตัว

แบบเช ิงคณิตศาสตร ์ของกำหนดการเช ิง เส ้น  

การหาผลเฉลยเชิงกราฟและวิธีซิมเพล็กซ์ ปัญหา

ภาวะค ู ่ก ันและการว ิ เคราะห ์ความไว ป ัญหา 

การขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน การวางแผน

และควบค ุมโครงการโดยเพ ิ ร ์ ตและซ ีพ ี เอ็ม  

ทฤษฎีเกม การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อแก้ปัญหา

ทางการวิจัยดำเนินงาน 

       Operations research, linear programming and 

the mathematical constructing model, graphical 

solution and simplex method, duality problem and 

sensitivity analysis, transportation problem, 

assignment problem, network analysis, PERT and 

CPM project planning and control, game theory, the 

use of software packages for solving operations 

research problems 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา

คำอธิบายวิชา

และยา้ยไปกลุ่ม

วิชา

คณิตศาสตร์

ประยุกต์ 

 

247381 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถติิ      3(2-2-5)  

Statistical Package Program 

การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์

ข้อมูลเบื้องต้น การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน 

การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 

และการวิเคราะห์การถดถอย  

Application of statistical package program to 

preliminary data analysis, estimation, hypothesis testing, 

analysis of variances, correlation analysis and regression 

analysis 

  ปิดรายวิชา 

247425 ระเบียบวิธีวิจัย                      3(2-2-5) 

Research Methodology 

  ปิดรายวิชา 
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ระเบ ียบว ิธ ีการว ิจ ัย ประเภทของการว ิจ ัยและ

กระบวนการทำวิจ ัย การกำหนดปัญหาของการวิจัย 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที ่เกี ่ยวข้อง การสร้าง

กรอบแนวคิดและออกแบบการวิจัย การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัย การสร้างเครื่องมือในการวิจัย การเก็บ

รวบรวมข้อมูล การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล การ

เขียนรายงานการวิจัย และการนำเสนอผลการวิจัย ตาม

หลักคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณของนักสถิติ 

Research methodology, type of research and 

processing, determination of research problem, review of 

related literature, conceptual framework and research 

designs, research proposal, equipment research 

construction, data collecting, data processing and 

analysis, research writing and presentation with morality 

and ethics for statistician 

247441 สถิติสำหรับการควบคุมคุณภาพ 3(2-2-5)  

Statistics for Quality Control 

การควบคุมคุณภาพ ทฤษฎีความน่าจะเป็นที่ใช้ใน

การควบคุมคุณภาพ แผนภูม ิควบคุม แผนการเลือก

ตัวอย่าง ความสามารถของกระบวนการผลิตเพื่อการ

ยอมรับ แผนการยอมรับผลิตภัณฑ์ แผนการยอมรับ

ผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดทาคุชิ และแบบอื่น ๆ ที่น่าสนใจ 

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์และ

แปลผล 

Quality control, probability theory in quality control, 

control chart, product  and production capability 

acceptance sampling designs, acceptance product plan, 

acceptance designs, Taguchi concept acceptance plan 

and other interesting designs, the use of statistical 

package program to analyze and interpret the data 

  ปิดรายวิชา 

           กลุ่มวิชาวิทยาการคำนวณ    

231102 การเขียนโปรแกรมสำหรับวทิยาการข้อมูล  3(2-2-5) 

Programming for Data Science 

การแก ้ป ัญหา ตรรกะพ ื ้นฐาน แบบชน ิดข ้อมูล  

ตัวดำเนินการ โครงสร้างควบคุม ฟังก์ชัน การเขียนโปรแกรม

เชิงวัตถุ คลังโปรแกรมด้านวิทยาการข้อมูล และกรณีศึกษา

การเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการข้อมูล 

Problem solving, basic logic, data type, operators, control 

structure, function, object- oriented programming, data 

science library and case study for related data science 

programming. 

  คงเดมิ 

231111 โครงสร้างข้อมูลและการออกแบบขั้นตอนวธิี  3(2-2-5)   คงเดมิ 
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Data Structures and Algorithms Design 

ชนิดข้อมูลนามธรรม กองซ้อน แถวคอย รายการ 

และรายการแบบเชื่อมโยง กราฟ ต้นไม้ การวิเคราะห์

ขั้นตอนวิธี การเรียงลำดับและการค้นหาข้อมูล ขั้นตอนวิธี

เชิงละโมบ การแบ่งแยกและเอาชนะ การเขียนโปรแกรม

แบบพลวัต ขั้นตอนวิธีเชิงกราฟ 

Abstract data types, stack, queue, list and linked- list, 

graph, tree, algorithm analysis, sorting and searching, 

greedy algorithms, divide and conquer, dynamic 

programming and graph algorithms. 

231221 การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ 3(2-2-5) 

Data Visualization 

หลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 

เทคนิคการเล่าเรื ่อง ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การ

ออกแบบส่วนต ่อประสานผู ้ ใช ้  การออกแบบที ่ เน ้น

ประสบการณ์ผู้ใช้ เครื่องมือที่ใช้สร้างภาพนามธรรม และ

กรณีศกึษาการสรา้งภาพนามธรรม 

Principles of human- computer interaction, storytelling 

technique, analytical thinking, user interface design, user 

experience design, data visualization tools and case 

study of data visualization. 

  คงเดมิ 

231314 การเรียนรู้ของเครื่องและการประยุกต์ 3(2-2-5) 

Machine Learning and application 

หลักการของการเรียนรู ้เครื ่อง ทฤษฎีการเรียนรู ้ 

ต้นไม้ตัดสินใจ การเรียนรู้แบบมีผู้สอน การเรียนรู้แบบไม่มี

ผู ้สอน การเรียนรู ้แบบเสริมกำลัง เทคนิคการประเมิน

แบบจำลอง การประยุกต์ใชก้ารเรียนรู้ของเคร่ือง  

Concepts of machine learning, learning theory, decision 

trees, supervised learning, unsupervised learning, 

reinforcement learning, model evaluation techniques, 

application of machine learning. 

  คงเดมิ 

241363 การวเิคราะห์เชิงคณิตศาสตร์สำหรับวทิยาการข้อมูล    

                                                         3(2-2-5) 

Mathematical Analysis for Data Science 

ปริภูมิเชิงเส้น ปริภูมิเมตริก ปริภูมิบานาค ปริภูมิ  

ฮลิเบิร์ต ฟังก์ชันนูน โครงข่ายประสาท 

Linear space, Metric space, Banach space, Hilbert space, 

convex function, neural networks 

  คงเดมิ 

241364 การหาค่าเหมาะท่ีสุดเบื้องต้น 3(2-2-5) 

Introduction to Optimization 

ปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุด เงื่อนไขเหมาะที่สุด การหา

ค่าเหมาะที่สุดแบบไม่มีเงื่อนไขบังคับ  การหาค่าเหมาะที่สุด

  คงเดมิ 
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แบบมีเงื่อนไขบังคับ การหาค่าเหมาะที่สุดแบบมีเงื่อนไขบังคับ

เชิงทั่วไป 

Optimization problems, optimality conditions, 

unconstrained optimization, constrained optimization, 

general constrained optimization.  

241365 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข 3(2-2-5) 

Numerical Linear Algebra 

ระเบ ียบว ิธ ีตรงสำหรับระบบพีชคณิตเช ิงเส ้น ค่า

ลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ ระเบียบวิธีการแปลง

สำหรับปัญหาค่าลักษณะเฉพาะ ปัญหาค่ากำลังสองน้อยที่สดุ 

ระเบียบวิธีทำซ้ำ 

Direct Methods for linear algebraic systems, eigenvalues 

and eigenvectors, transformation method for the eigenvalue 

problem, the linear least squares problem, iterative methods. 

  คงเดมิ 

241366 ระเบียบวิธีการหาค่าเหมาะท่ีสุดและการประยุกต์  

                                                        3(2-2-5) 

Optimization Methods and Applications 

ตัวดำเนินการทางเดียว ผลรวมของตัวดำเนินการทาง

เดียว ระเบียบวิธีเกรเดียนต์และซับเกรเดียนต์ ระเบียบวิธี

ภาพฉาย ตัวดำเนินการใกล้เคียง ระเบียบวิธีจุดใกล้เคียง 

ระเบียบวิธีแยกส่วน การประยุกต์สำหรับการประมาณค่า

กำลังสองน้อยที่สุด การประยุกต์สำหรับการกู้คืนภาพและ

สัญญาณ การประยุกต์สำหรับการเรียนรู้ของเคร่ือง 

Monotone operators, sums of monotone operators, 

gradient and subgradient methods, projection methods, 

proximity operators, proximal point method, splitting 

method, applications for least squares approximation, 

applications for image and signal restoration, applications 

for machine learning. 

  คงเดมิ 

241367 การบูรณะภาพเบื้องต้นด้วยแมทแลบ 3(2-2-5) 

Introduction to Image Restoration with MATLAB 

หลักการพื้นฐานของภาพดิจิทัล รูปแบบและการ

นำเสนอภาพ การจัดการภาพในแมทแลบ ปัญหาการกู้คืน

รูปภาพ ฟังก์ชันการพร่ามัว วิธีเชิงเส้นและทำซ้ำสำหรับ

การกู้คืนรูปภาพ 

Digital image fundamentals, formation of an image 

and its representation, manipulating images in MATLAB, 

image restoration problem, blurring function, linear and 

iterative methods for image restoration. 

  คงเดมิ 

241368 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

Mathematical Modeling 

  คงเดมิ 
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ปรับปรุง 

หลักการและการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 

แบบจำลองของการประยุกต์ต่าง ๆ ชนิดไม่ต่อเนื่องและ

ต ่อเน ื ่องการว ิ เคราะห ์เสถ ียรภาพและการทำให ้มี

เสถียรภาพ การวิเคราะห์พฤติกรรมของผลเฉลยโดยใช้

โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 

Principle and formulation of mathematical models, discrete 

and continuous models of various applications, stability and 

stabilization analysis of behavior solutions by mathematical 

packages. 
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 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม 3(2-2-5) 001101 ภาษาไทยในชวีิตประจำวัน 2(2-0-4) 

004101 ศิลปะในการดำเนินชีวติ 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสำหรับ

ชีวติประจำวัน 

3(2-2-5) 

241111 คณิตศาสตร์ 1               3(2-2-5) 002101 การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อชีวติยุค

ดิจิทัล 

1(0-2-1) 

242104 เคมี 1 4(3-3-8) 003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 3(2-2-5) 

244101 ฟิสิกส์ 1                                                              4(3-3-8) 241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 

   244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 

     รวม 16 หน่วยกิต 

 รวม 17 หน่วยกิต    

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใชภ้าษาไทย  3(2-2-5) 001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 1(0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 3(2-2-5) 002102 ความฉลาดทางดิจิทัล 2(1-2-3) 

241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้

ตลอดชีวติ 

3(2-2-5) 

241121 หลักการทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 241121 หลักการทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

   244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 

 รวม 19 หน่วยกิต  รวม 19 หน่วยกิต 

      

      

 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-5-5) 001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิ

วิชาการและวิชาชีพ 

3(2-2-5) 

002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สรา้งสังคม 2(0-4-2) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม 

3(2-2-5) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์

เฉพาะ 

3(2-2-5) 

241223 ทฤษฎีเซต 3(2-2-5) 241211 แคลคูลัส 4(3-2-7) 

241211 แคลคูลัส 4(3-2-7) 241223 ทฤษฎีจำนวน 3(2-2-5) 

243101 ชีววทิยา 1 4(3-3-8) 242104 เคมี 1  4(3-3-8) 

 รวม 20 หน่วยกิต  รวม 19 หน่วยกิต 
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 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 003204 การจัดการสุขภาพ สิง่แวดล้อม 

และชุมชน 

1(0-2-1) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 241221 พีชคณิตนามธรรม 1 3(2-2-5) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์

เฉพาะ 

3(3-0-6) 241222 การวิเคราะห์เชงิคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 

241222 การวิเคราะห์เชงิคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 241324 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย   3(2-2-5) 

241221 พีชคณิตนามธรรม 1 3(2-2-5) 243101 ชีววทิยาทั่วไป  4(3-3-8) 

247221 สถิตวิิเคราะห ์  3(2-2-5) 247103 สถิตวิิเคราะห ์ 3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 17 หน่วยกิต 

      

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

241326 สมการเชิงอนุพันธ์สามญั 3(2-2-5) 003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่

การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

3(2-2-5) 

241324 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(2-2-5) 241322 ตัวแปรเชิงซ้อนเบือ้งต้น 3(2-2-5) 

241323 ตัวแปรเชิงซ้อนเบือ้งต้น 3(2-2-5) 241323 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(2-2-5) 

xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 241324 สมการเชิงอนุพันธ์สามญั 3(2-2-5) 

xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) XXXXXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) XXXXXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

241325 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข  3(2-2-5) 003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรม

ทางวิชาชีพ 

3(0-6-3) 

241321 แคลคูลัสขัน้สูง   3(2-2-5) 241321 เคร่ืองมือคอมพิวเตอร์ในทาง

คณิตศาสตร์ 

3(2-2-5) 

 

241322 อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต์ 3(2-2-5) 241325 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(2-2-5) 

24xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

24xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

   xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3 หน่วยกิต 

 รวม 15 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

      

ชั้นปีที่  4 ชั้นปีที่  4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

241421 สัมมนา  1(0-2-1) 241421 สัมมนา 1(0-2-1) 

241422 โครงงาน 2(0-4-2) 241422 โครงงาน 2(0-4-2) 

24xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(X-X-X) 

 รวม 9 หน่วยกิต  รวม 9 หน่วยกิต 
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 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

 

      

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

* 241441 การศึกษาอิสระ  6 หน่วยกิต * 241441 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 

* 241442 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต * 241442 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

* 241443 สหกิจศกึษา 6 หน่วยกิต * 241443 สหกิจศกึษา 6 หน่วยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต 

หมายเหตุ    * ให้นสิิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา  หมายเหตุ    * ให้นสิิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา  
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ภาคผนวก ค คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์  แนมมณี 

Kamonrat  Nammanee, D.Sc. 

ชื่อ-สกุล นายกมลรัตน์  แนมมณี 

รหัสประจำตัวประชาชน 36405000XXXXX 

ตำแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน  ตำบลแม่กา อำเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน  ตำบลแม่กา อำเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 1792   

089-6340073 

Email Kamonrat.na@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2550 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2546 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2544 วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

ผลงานวิจัย  

Kamonrat Nammanee and Kannika khompurngson, (2019). Hypercircle inequality for data error 

measured with norm, Jaen J. Approx. 11(1-2), 151–167. 

Kamonrat Nammanee, Kornwirin Chumuang, Raweewan Gatema, Supansa Jaipanya and 

Rungthip Sudseangsang, (2018). Strong Convergence for ANI Mappings, Thai Journal of 

Mathematics, 16 Number 1 : 89–101. 

Kamonrat Nammanee, Kiattisak Rattanaseeha, Nattasak Pungamchun and Adesha Seali, (2018).  

Convergence Theorems for Hemicontractive Mappings, Academic Journal of Science and 

Applied Science, 1: 101-113. 
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        (นายกมลรัตน์  แนมมณี) 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรณกิาร์ ขำพึ่งสน 

Kannika Khompurngson, Ph.D. 

ชื่อ-สกุล นางสาวกรรณกิาร์ ขำพึ่งสน 

รหัสประจำตัวประชาชน 31019007XXXXX 

ตำแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 1792  

081-9858126 

Email Kannika.kh@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

      พ.ศ. 2553 

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร)์  

มหาวิทยาลัยมหดิล จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2547 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (คณิตศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2545 วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร)์  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

ผลงานวิจัย  

B. Rodjanadid, K. Khompungson  and S. Sompong, (2020). Separated, Disconnected and Compact 

Sets in Bigeneralized Topological Spaces: Suranaree Journal of Science and Technology, 

27(2) : 030020(1-7).  

K. Khompungson , B. Rodjanadid and S. Sompong, (2019). Some Matrices in Term of Perrin and 

Padovan Sequences: Thai Journal of Mathematics. 17 (3) : 767–774. 

K. khompurngson and  K. Nammanee, (2019).  Hypercircle inequality for data error measured with 

l norm: Jaen Journal of Approximation. 11(1-2), 151–167. 
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ภาคผนวก ฉ ภาระการสอนของอาจารย์ประจำหลักสูตร 



 

 

170 
ภาระการสอนของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ป ี

ภาระการสอนอาจารย์ประจำหลักสูตร  

ชม./ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

1 นายกมลรัตน์  แนมมณี ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

2550 

2546 

2544 

380 380 380 380 380 

2 นางสาวกรรณกิาร์ ขำพึ่งสน ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

2553 

2546 

2545 

380 380 380 380 380 

3 นายธนพงษ์ พรมใหม่ อาจารย์  ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

2563 

2554 

2551 

380 380 380 380 380 

4 นางสาวพัชรพรรณ จำนงนิจ อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

2561 

2552 

2550 

380 380 380 380 380 

5 นายพีรพงษ์ สบืแสน อาจารย์  ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

คณิตศาสตร์ 

2564 

2547 

2545 

380 380 380 380 380 
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ภาคผนวก ช 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) รายชั้นปี 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) รายชั้นปี 

ช้ันปีที่ 1   

1. นสิิตสามารถอธิบายหลักการทางคณิตศาสตร์เบือ้งต้นได้  

2. นิสติสามารถทำงานร่วมกับผูอ้ื่นและจัดการชีวติตนเองอย่างมีคุณธรรมและจรยิธรรมได้ 

 

ช้ันปีที่ 2  

1. นิสติสามารถอธิบายทฤษฎีทางด้านคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 

2. นิสติสามารถใช้ชีวติในยุคเทคโนโลยีดจิทิัลอย่างรูเ้ท่าทัน 

 

ช้ันปีที่ 3  

1. นิสติสามารถใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีได้อย่างเป็นระบบ 

2. นสิิตสามารถบูรณาการองค์ความรู้กับศาสตร์อื่นโดยใช้โปรแกรมทางคณติศาสตร์  

        3. นสิิตสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

 

 

ช้ันปีที่ 4  

1. นิสติสามารถบูรณาการใชท้ฤษฎีทางคณิตศาสตร์เพื่อต่อยอดใหเ้กิดองค์ความรูใ้หม่ และการ

ประยุกต์ทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

2. นิสติสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างถูกต้อง  

3.   นิสิตมีเจตคติที่ดีซึ่งสามารถแสดงออกได้ถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม 

  



173 

 

 

UP.02 หลักสูตรปรับปรุง 

บทสรุปผู้บริหาร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
  ระดับปริญญาตรี     

  หลักสูตรแบบวิชาการ       หลักสูตรแบบวิชาชีพ 
  ระดับบัณฑิตศึกษา 

 ระดับปริญญาโท          ระดับปริญญาเอก 
คณะวิทยาศาสตร์ 

-------------------------------------------------------------------------------- 
1. ชื่อปริญญา  
 ชื่อภาษาไทย :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science (Mathematics) 
 เป็นไปตามหลักการเรียกชื่อตามเกณฑ์ของ 
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา 

2.  ประเภทของหลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตร  
      หลักสูตรปกติ 

       เปิดสอน ภาคปกติ    (แผน/แบบ)  
          เปิดสอน ภาคพิเศษ   (แผน/แบบ)  
 หลักสูตรนานาชาต ิ
          เปิดสอน ภาคปกติ    (แผน/แบบ)  
          เปิดสอน ภาคพิเศษ   (แผน/แบบ)  
 หลักสูตรสองภาษา 
          เปิดสอน ภาคปกติ    (แผน/แบบ)  
          เปิดสอน ภาคพิเศษ   (แผน/แบบ)  

3. ลักษณะของหลักสูตร 
 หลักสูตรเดี่ยว 
 หลักสูตรสาขาวิชาร่วม รับผิดชอบโดยคณะ............................................................... 
   ร่วมมือกันระหว่าง คณะ........................................................ 
 หลักสูตรความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืน 
  

4.   ผลบังคับใช้ของหลกัสูตรปรับปรุง ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

5.   เหตุผลและสาระของการปรับปรุงหลกัสูตร  

แบบฟอร์มบทสรุปผู้บริหารสำหรับหลักสูตรปรับปรุง ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา 
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5.1 การตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 6 ประการ / เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ ของ SDGs / 
นโยบายกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย / ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

  -  การตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  
 ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 
2570) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาฯ ฉบับแรกที่เร่ิมต้นกระบวนการยกร่างกรอบแผนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และจะมีผลในการ
ใช้เป็นกรอบเพื่อกำหนดแผนระดับปฏิบัติการในช่วง 5 ปีที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยังคงน้อมนำปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญานำทางในการขับเคลื่อนและวางแผนการพัฒนาประเทศให้เกิดประสิทธิผลในการ
ขับเคลื่อนพลวัตการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยที่ทั่วโลก
รวมถึงไทยยังอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความท้าทายจากภายนอกและภายในประเทศที่มีความผันแปรสูงและมี
แนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากข้ึนในอนาคต ทั้งที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019 (โควิด-19) และโครงสร้างในประเทศที่ยังคงมีข้อจำกัดภายในที่รอการปรับปรุงแก้ไขในหลายมิติการ
กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะต่อไปจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจถึงปัจจัยภายนอก
และภายใน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทั้งหมดที่ส่งผลต่อและมีอิทธิพลกับโครงสร้างของประเทศในทุกมิติ 
เพื่อนำมาประมวลผลและกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ตลอดจนสามารถ นำพาประเทศให้เติบโตต่อไปท่ามกลางความผันแปรที ่เกิดขึ้น 
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์โอกาส จากความท้าทายภายนอกและสามารถเสริมสร้างความเข็มแข็งจาก
ภายในประเทศให้สามารถเติบโตต่อไปได้ อย่างมั่นคง สามารถบรรลุเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ดังนั้น การวางแผนหลักสูตรครั้งนี้จึงถูกพิจารณาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณแ์ละทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีความ
หลากหลายและทันสมัยกับสถานการ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาให้นิสิตที่สำเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรนี้ มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เชิงลึกและสถิติ และมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่ ซึ่งถือเป็นกลไก
สำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  -  การตอบเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของ SDGs 
  นอกจากนี้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ยังตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของ SDGs ในเป้าหมายที่ 4 ว่าด้วยการ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ ตลอดชีวิต และเป้าหมายที่ 8 ว่าด้วยการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม
และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ และมีผลิตภาพ และมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน โดยมีแผนการให้นักศึกษาได้เรียนในระบบ
การจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) ผ่านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกระบวนวิชาเอกของหลักสูตร 
และมีการพัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะของนักศึกษาท้ังสมรรถนะทั่วไปและสมรรถนะทางวิชาชีพ เพื่อให้หน่วยงาน/บริษัทได้
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพในการทำงาน  
  -  การตอบนโยบายกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  
 จากสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบันที่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วง
วั ย 
มีความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ สังคมไทยต้องเผชิญกับภาวะความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม คุณภาพชีวิต
โดยรวม และมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากข้ึน อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยรวมได้ยากยิ่งขึ้น 
 ดังนั้น การวางแผนหลักสูตรจึงได้คำนึงถึงการพัฒนาคนทั้งในด้านความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม ควบคู่ไป
กับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ ซึ่งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้
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จะได้รับการพัฒนาให้เป็นหนึ่งในกลไกในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติตามปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า 
“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 
 -  การตอบความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 การเปลี ่ยนแลงของดิจิทัลเทคโนโลยีสร้างผลกระทบต่อการโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ รวมทั ้งอาชีพที่
เปลี่ยนแปลงตามทิศทางของกระแสโลก บัณฑิตต้องปรับตัวและมีทักษะทางดิจิทัลเทคโนโลยีที่เพียงพอ หลักสูตรจึงได้
ดำเนินการปฏิวัติการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และเตรียมพร้อมด้านการเปิดรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
ทักษะการทำงานท่ีครบถ้วนและเป็นท่ีพอใจต่อกลุ่มของผู้มีส่วนเสียส่วนได้ 
 
5.2 สาระของหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม 
  
รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

1. ช่ือหลักสูตร/
สาขาวิชา 
1.1 ภาษาไทย 

 
1.2 ภาษาอังกฤษ 

 
 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร ์
Bachelor of Science Program in Mathematics 

 
 

คงเดิม 
 

คงเดิม 
 

 
 

2.  
2.1 ปรัชญา 
 
 
 
 
 
2.2 วัตถุประสงค์ 

 
คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งระบบภาษาท่ี 
สร้างตรรกะทางความคิดอนัเป็นรากฐาน 
ของการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและ
ประเทศชาติ อย่างยั่งยืน 
 
1.3.1 ม ีความร ู ้  ความสามารถ ท ักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติอย่าง
เป็นระบบ รวมถึงการมีตรรกะทางความคิด 
1.3.2 มีความสามารถสูงในการนำความรู้
ทางด ้านคณิตศาสตร์ไปใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมถึง
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
1.3.3 มีความสามารถในการนำองค์ความรู้ที่
ได ้จากการศ ึกษาไปประย ุกต ์ใช ้ ให ้ เกิด
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ การบูรณา
การกับสาขาวิชาอื่น ตลอดจนการค้นคว้าหา
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม  

 
คณิตศาสตร์เป็นรากฐานของการพัฒนาองค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี
กระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
และสามารถอธิบายได้อย่างมีเหตุผล 
 
 
1.3.1 อธิบายและยกตัวอย่างหลักการและ
ทฤษฎีทางด ้านคณิตศาสตร ์ท ี ่ เพ ียงพอ 
สำหรับการทำงานหรือศึกษาต่อในระดับสูง 
1.3.2 ใช้หลักการและทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ีในการ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 
1.3.3 ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์
กับเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม  
1.3.4 มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักใน
หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและ
สังคม 

 
เพื่อความกระชับ และ
ความสอดคล้องความ
เป็นคณิตศาสตร์ 
 
 
 
เพื่อความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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1.3.4 มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ใ น ว ิ ช า ช ี พ ต ล อ ด จ น มี  
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ  
1.3.5 มีโลกทัศน์กว้าง มีความสามารถใน
การใช้ภาษาในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
ได้ 
 
 

3. โครงสร้างหลักสูตร 
3.1 จำนวนหน่วย

กิตรวม 
3.2 การจำแนก

หมวดวิชา/
กลุ่มวิชา 

 
122 หน่วยกิต 

 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ    
2. หมวดวิชาเฉพาะ 

   2.1 กลุ่มวิชำแกน 
        2.1.1 วชิาพื้นฐานดา้นวทิยาศาสตร์ 

        2.1.2 วิชำพ้ืนฐำนเฉพำะดำ้น 
    2.2 วิชาเอก 
        2.2.1 วชิาเอกบังคับ 

        2.2.2 วิชำเอกเลือก 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี

 
122 หน่วยกิต 

 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
   1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  

   2.1 กลุ่มวิชำแกน 
       2.1.1 วชิาพื้นฐานดา้นวทิยาศาสตร์ 

        2.1.2 วิชำพ้ืนฐำนเฉพำะดำ้น 
   2.2 วิชาเอก 
        2.2.1 วชิาเอกบังคับ 

        2.2.2 วิชำเอกเลือก     
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   

 
คงเดิม 

 
คงเดิม 

4. การเปลีย่นแปลง
เกี่ยวกับรายวิชา 

4.1  การเปิดรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
241338 พีชคณิตยูพีเบื้องต้น 
241334 เซตวิภัชนัยเบื้องต้น 
241434 การวิเคราะหเ์ชิงซ้อนเบื้องต้น 
121210 การบริหารการเงิน 
121211 การจัดการความเสีย่ง 
121212 หลักการประกันภัย 
121310 หลักการลงทุน 
121314 การวางแผนการเงินส่วนบุคคลและ
จรรยาบรรณนักวางแผนการเงิน 
121332 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ 
241371 หัวข้อปัจจุบันทางคณิตศาสตร์
ประยุกต ์
241372 กำหนดการเชิงเส้นและกำหนดการ
ไม่เชิงเส้น 

 
 
เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
ทักษะของบัณฑิตให้ได้
ตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสตูรที่ตั้งไว้ และ
ตามความคาดหวังของ
ผู้ใช้บัณฑิต และบาง
รายวิชาเปิดสอนตาม
ความเชี่ยวชาญของ
อาจารยผ์ู้สอน  
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4.2 การปิดรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 การเปลีย่นสาระ
ของรายวิชา 

1)  ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 

 
 
 
 
 

2)  ปรับชื่อ
รายวิชา 

 
 

3) ปรับกลุ่มวิชา
และย้ายไป
วิชาเอกเลือก 

 
 

4) ปรับรหสัวิชา
และย้ายไป
วิชาเอกบังคับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
243101 ชีววิทยา 1                  
241223 ทฤษฎีเซต                                 
 
241223 ทฤษฎีเซต 
241321 แคลคูลัสขั้นสูง 
241322 อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต ์
 
 
241332 เครื่องมือคอมพิวเตอร์ในทาง
คณิตศาสตร ์
241334 คณิตศาสตรเ์ต็มหน่วย 
241337 ทฤษฎีจำนวน 
 

241373 ทฤษฎีเสถียรภาพและการควบคุม 
241471 แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์
เบื้องต้น 
241472 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 
 
247223 สถิติไม่อิงพารามเิตอร ์
247231 ทฤษฎีสถิติ 1 
247324 การวิเคราะห์การถดถอย 
247341 การเสี่ยงและการประกันภัย
เบื้องต้น 
247351 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง 
247361 การวางแผนการทดลอง 
247381 โปรแกรมสำเรจ็รูปทางสถิติ 
247425 ระเบียบวิธีวิจัย 
247441 สถิติสำหรับการควบคมุคุณภาพ 
 
 
 
241112 คณิตศาสตร์ 2 
241211 แคลคูลัส 
241223 ทฤษฎีจำนวน 
241332 แคลคูลัสขั้นสูง 
242104 เคมี 1 
241323 พีชคณิตเชิงเส้น 1 
 
243101 ชีววิทยาท่ัวไป 
241337 ทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน์                       
 
241337 ทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน์             
241332 แคลคูลัสขั้นสูง 
241431 อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต ์
 
 
241321 เครื่องมือคอมพิวเตอร์ในทาง
คณิตศาสตร ์
241326 คณิตศาสตรเ์ต็มหน่วย 
241223 ทฤษฎีจำนวน 
 

 
 
 
 
 
เพื่อการเปิดรายวิชา
ใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อทำให้คำอธิบายดู
เหมาะสมมากขึ้น 
 
 
 
 
 
เพื่อทำให้ช่ือวิชามี
ความหมายตรงมากขึ้น 
 
เพื่อทำให้คุณภาพใน
ภาพรวมของหลักสูตร
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
เพื่อจัดลำดับของรหัส
รายวิชาให้ต่อเนื่องกัน
และเพื่อให้ภาพรวม
ของหลักสูตรมีความ
ทันสมัย 
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5) ปรับวิชาเอก

เลือก 

 
โดยเลือกจากกลุม่วิชาเดียวกันเท่านั้น 
อย่างน้อย 5 รายวิชา 
 

 
โดยเลือกอย่างน้อย 5 รายวิชาจากกลุ่ม
วิชาเอกเลือกและสามารถเลือกวิชาเอกเลือก
ข้ามกลุ่มวิชาได ้

 
เพื่อความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
 

 

  

 

 

 

5.3 จุดแข็งของหลักสูตรใหม่เทียบกับจุดอ่อนของหลักสูตรเดิม 
จุดอ่อนของหลักสูตรเดิม จุดแข็งของหลกัสูตรที่ปรับปรุงใหม่ 

การเลือกวิชาเอกเลือกถูกบังเลือกจากกลุ่มวิชาเดียวกัน
เท่านั้น ทำให้มีข้อจำกัดในการนำความรู้ที่มีในหลักสตูรไป
บูรณาการกับปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ไม่ดีเท่าท่ีควร 

การเลือกวิชาเอกเลือกสามารถเลือกข้ามกลุ่มวิชาเอกเลือก
ได้ 

รายวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งถือเป็นความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในวิชาเอกเลือก 

ปรับรายวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ที ่จำเป็นมาอยู่ในกลุ่ม
วิชาเอกบังคับ 

ความหลากหลายของกลุ่มวิชาเอกเลือกมีน้อยเกินไป เพิ่มกลุ่มวิชาเอกเลือกที่เหมาะสมและทันสมัยกับยุคปัจจุบัน 

 

 5.4 ความโดดเด่นที่แตกต่างจากหลักสูตรที่ใกล้เคียงกันของสถาบันอื่น 
 หลักสูตรนี้มีกลุ่มวิชาเอกเลือกที่มีความหลายหลายและทันสมัย จึงส่งผลทำให้บัณฑิตสามารถเรียนรู้ต่อยอด
ด้านอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 6.1 ปรัชญา  
คณิตศาสตร์เป็นรากฐานของการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีกระบวนการคิด วิเคราะห์

อย่างเป็นระบบ และสามารถอธิบายได้อย่างมีเหตุผล 
 
6.2 ความสำคัญ 

ในการพัฒนาประเทศชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์
เป็นพื้นฐานสำคัญ ซึ่งในปัจจุบันยังพบว่าบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์นั้นยังอยู่ในภาวะขาด
แคลน ดังนั้นทางหลักสูตรจึงได้มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และมีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประเทศ โดยจัดกระบวนการเรียนการสอน รวมทั้งปรับรายวิชาให้ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
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ระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และยังสอดรับกับแผนพัฒนากำลังคนของประเทศตามนโยบายประเทศ
ไทย 4.0 
 
6.3  วัตถุประสงค์   เพื่อผลิตบัณฑิตที่ :  

1. อธิบายและยกตัวอย่างหลักการและทฤษฎีทางดา้นคณิตศาสตร์ได้และมีความรู้ที่เพียงพอ 

สำหรับการทำงานหรอืศกึษาต่อในระดับสูง 

2. ใชห้ลักการและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ

แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 

3. ถ่ายทอดองค์ความรูท้างคณิตศาสตร์กับเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม  

4. มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักในหน้าที่และความรับผดิชอบของตนเองและสังคม 

 

7. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 

PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผล 
PLO 1 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาใน

การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู ้เรียนได้มี
กิจกรรมการสื่อสารและการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง 
ผ่านการแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับสถานการณ์
ที ่เกิดขึ ้นในชีว ิตประจำวัน และกิจกรรมการ
นำเสนองาน/โครงงาน ที่ใช้ทักษะทางภาษาในการ
สื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 

1.ประเมินความรู้ทางหลัก
ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร 
2. ประเมินทักษะการใช้
ภาษา ส ื ่ อสาร ท ั ้ ง ใน
ห ้องเร ียนและจาก การ
น ำ เ ส น อ ผ ่ า น ง า น ที่
มอบหมาย  
3. ประเมินบุคลิกภาพใน
การ สื่อสาร 

PLO 2 ผ ู ้ เ ร ี ย น ส า ม า ร ถ ใ ช้
เทคโนโลยียุคดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน 

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู ้เรียนใช้
เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันและการทำงาน โดย
การฝึกปฏิบัติโดยใช้กรณีศึกษาและตัวอย่างที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคต 
2.ให้ผู ้เร ียนนำเสนอและจัดการข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลย ี ในร ู ปแบบต ่ าง ๆ ได ้ อย ่ างมี
ประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 
 

1. ประเมินความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตและ
จำวันและการทำงาน 
2. ประเม ิ นจากความ
ถ ู ก ต ้ อ ง  ใ น ก า ร ใ ช้
สารสนเทศและเทคโนโลยี
การสื่อสาร เพื่อการศึกษา
และสืบค้นข้อมูล 
3. ประเม ินท ักษะด ้ าน
สารสนเทศ  ส ื ่ อ และ
เทคโนโลย ี  (Information, 
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผล 
Media and Technology 
Skills) ประกอบด้วย การ
ร ู ้ เท ่ าท ั นสารสนเทศ 
(Information Literacy) และ 
การร ู ้ เท ่าท ันส ื ่อ (Media 
Literacy) 

PLO 3 ผู้เรียนสามารถจัดการชีวิต
ตน เองอย ่ า งม ี ค ุณธ ร ร มและ
จริยธรรม 

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียน
เข ้าใจตนเอง เข ้าใจผ ู ้อ ื ่น อย ู ่ ในส ังคมพหุ
วัฒนธรรม ทั้งเป็นการบรรยายแนวคิดที่สำคัญ 
การทำกิจกรรมในชั ้นเรียน และกิจกรรม ของ
มหาวิทยาลัย (Activity Based Education)  
2.จัดกิจกรรมให้ผู ้เรียนมีความรอบรู ้ทางด้าน
สุขภาพ (Health Literacy) ความรอบรู้ทางด้าน
สังคม  (Social Literacy) ความรอบรู ้ทางด้าน
สิ ่งแวดล้อม  (Environmental Literacy) และ 
ความรอบรู้ทางด้านการเงิน (Financial Literacy) 
ในรูปแบบของการบรรยายแนวคิดที่สำคัญ ให้
ความรู ้ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิด และ
มอบหมายงานให ้ผ ู ้ เร ียนเก ิดท ักษะโดยใช้
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของผู้เรียน 
รวมทั้งสามารถเสนอแนวคิดในการจัดการปัญหา
ของตนเอง  ได้อย่างสร้างสรรค์  
3. ประเมินจากชิ ้นงาน/โครงงานที ่เก ิดจาก
ความคิดของผู้เรียนในการแก้ปัญหาของตนเอง 

1. ประเมินพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในชั ้นเรียน การ
สะท้อนการเร ียนร ู ้ การ
อภ ิปรายแบบกล ุ ่มและ
รายบุคคล  
2. ประเม ินความรอบรู้
ทางด้านสุขภาพ (Health 
Literacy)  ค ว ามรอบรู้
ทางด ้านส ังคม  (Social 
Literacy)  ค ว า ม ร อ บ 
รู้ ท า ง ด ้ า น ส ิ ่ ง แ ว ด 
ล ้อม (Environmental 
Literacy)  และ  คว าม
รอบรู ้ทางด้านการเงิน 
(Financial Literacy) 

PLO 4 ผ ู ้ เ ร ี ยนสามารถทำงาน
ร ่วมกับผ ู ้อ ื ่น และแสดงออกถึง
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองที ่มี
คุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที ่บูรณาการ
ความรู้มาใช้ในการทำกิจกรรม/โครงการที่เป็น
ประโยชน ์ ต ่ อส ั งคมและช ุ มชนเป ็ นฐาน 
(Community Based Learning) เพื ่อทำให้เกิด
การทำงานร่วมกันของผู้เรียน 
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทำงาน
เป็นทีม ใช้ทักษะในการดำเนินชีวิตในสังคมพหุ
ว ัฒนธรรมและ ตระหน ั กในค ุณค ่ าและ
ความสำคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย 

1. ประเม ินท ักษะทาง
ส ั งคมและการเร ี ยนรู้  
ข ้ า ม ว ั ฒ น ธ ร ร ม  
( Social and Cross-
Cultural Skills) โดยผ ่ าน
การทำงานเป็นทีม ในฐานะ
เป ็นพลเม ืองท ี ่ ม ี ความ
รับผิดชอบต่อสังคม  
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผล 
โดยเป็นการเรียนรู้ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 
Based Education) จากช ุมชน เพ ื ่ อให ้ เกิด
กระบวนการคิดที่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 

2. ประเมินทักษะในการ
ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ แ ล ะ ก า ร
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
โดยเฉพาะประเด็นปัญหา
ท า ง ด ้ า น  ส ุ ข ภ า พ 
สิ่งแวดล้อม และชุมชน 
3. ประเมินจากการสะท้อน
คิด  การอภิปราย และการ
นำเสนอแนวคิด   

PLO 5 ผู้เรียนสามารถแสดงออก
ซึ่งทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้
ผู ้เรียนมีทักษะการเรียนรู ้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื ่อง เพื ่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและ
ดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ (Growth mindset) 
ผ่านการเรียนการสอนจากสถานการณ์ใน
ชีวิตประจำวัน หรือกรณีศึกษาท่ีอาจเกิดขึ้นใน
อนาคต 
2. ส่งเสริมให้ผู ้เรียน สืบค้น รวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์และสรปุประเด็นปัญหาที่เกิดขึ ้นกับ
ตนเองและสังคม เพื่อใช้ในการคิดวางแผนแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
3. ส ่งเสร ิมให ้ผ ู ้ เร ียนม ีแนวค ิดความเป็น
ผู ้ประกอบการ (Entrepreneurs mindset) โดย
ใช ้กระบวนการค ิดเช ิ งออกแบบ (Design 
Thinking) ในการเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ ้นในรูปแบบของ Prototype ที ่เกิดจาก
ปัญหาการดำรงชีวิตประจำวัน 

1. ประเม ินความร ู ้และ
พฤติกรรมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของผู้เรียน 
2. ประเม ินความร ู ้ และ
แ น ว ค ิ ด ค ว า ม เ ป็ น
ผู้ประกอบการ 
3 .  ประ เม ิ นจ ากการ
วิเคราะห์ตนเองเพื ่อการ
พ ัฒนาการเร ียนร ู ้ ของ
ตนเองและในการประกอบ
อาชีพในอนาคต 
4. ประเมินจากการวางแผน
สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้
ท ั ก ษ ะ ค ว า ม เ ป็ น
ผ ู ้ ประกอบการ และ 
กระบวนการค ิ ด เ ชิ ง
อ อ ก แ บ บ  ( Design 
Thinking) 
5. ประเมินจากการสะท้อน
คิด การอภิปราย และการ
นำเสนอแนวคิด 

PLO 6 ผู ้เร ียนสามารถออกแบบ
น ว ั ต ก ร ร ม ท า ง ว ิ ช า ช ี พ ด ้ ว ย
กระบวนการคิดเชิงออกแบบได้ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู ้เรียนบูรณาการ
ความรู ้ของหมวดรายวิชาศึกษาทั ่วไปและ
วิชาชีพสร้างสรรค์แนวคิด ผ่านกระบวนการ

1. ประเมินทักษะที่ใช้ใน
กระบวนการของการคิด
เชิงออกแบบ ประกอบด้วย 



182 

 

 

PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผล 
คิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อให้
ผ ู ้ เร ียนเสนอวิธ ีการใหม่ๆ ในรูปแบบของ
โครงงานที่เกี ่ยวกับวิชาชีพของตน (Project 
Based Education)  ใ นก า ร แก้ ไ ขป ั ญ ห า 
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ตลอดจนสร้างนวัตกรรม
ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะเป็น
ประโยชน ์ต ่อตนเอง ส ังคม และว ิชาชีพ 
(Social Innovation)  ผ ่ า นก ร ะบวนกา ร
ทำงานเป็นทีม 

การ เข ้าใจป ัญหา การ
กำหนดปัญหาให้ชัดเจน  
การระดมความค ิดการ
สร้างต้นแบบที่เลือก และ
การทดสอบ 
2. ประเมินผลลัพธ ์การ
เร ียนร ู ้ ผ ่ านท ักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม (4Cs) 
ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย   
การคิดวิเคราะห์ (Critical 
Thinking)  การส ื ่ อสาร 
(Communication)  การ
ร ่วมมือ (Collaboration) 
และ ความคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity) 
 

PLO 7 สามารถอธิบายหลักการ
พ ื ้ น ฐ า น  ห ร ื อ ท ฤ ษ ฎ ี ท า ง
คณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

-บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ 
- ฝึกปฏิบัติ  
- สัมมนา 
- โครงงาน 
 

-ประเมินระหว่างเรียน 
-ประเมินโดยผู้เรียน 
- ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ก า ร
นำเสนอ และผลงานที
ได้รับมอบหมาย  
- ประเมินจากข้อสอบ
ข้อเขียน 

PLO 8 สามารถนำความรู้ หลักการ
และทฤษฎีทางด้านคณิตศาสตร์
เพื่อบูรณาการในการแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 

-บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ และการสอนงาน 
(coaching) 
- ใช้กจิกรรมกลุ่ม 
- ฝึกปฏิบัติ  
- สัมมนา 
- โครงงาน 
 

-ประเมินระหว่างเรียน 
-ประเมินโดยผู้เรียน 
- ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ก า ร
นำเสนอ และผลงานที
ได้รับมอบหมาย  
- ประเมินจากข้อสอบ
ข้อเขียน 

PLO 9 สามารถถ ่ า ยทอดองค์
ความรู้ โดยใช้ทักษะกระบวนการ

-บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ 
- ใช้กิจกรรมกลุ่ม 
- ฝึกการนำเสนอผลงาน  

-ประเมินระหว่างเรียน 
-ประเมินโดยผู้เรียน 
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผล 
ทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีได้
อย่างเป็นระบบ 

- ฝึกปฏิบัติ  
- สัมมนา 
- โครงงาน 
 

- ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ก า ร
นำเสนอ และผลงานที
ได้รับมอบหมาย  
- ประเมินจากข้อสอบ
ข้อเขียน 

PLO 10 มีเจตคติที ่ด ีซึ ่งสามารถ
แสดงออกได้ถึงความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ชุมชน และสังคม 

-สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
- ใช้กิจกรรมกลุ่ม    
-  สัมมนา และทำโครงงาน 

-ประเมินระหว่างเรียน 
-ประเมินโดยผู้เรียน 
- ประเมินผลโดยเพื่อน  
- ประเมินการทำงานเป็น
ท ี ม  โ ด ย ก า ร ส ั ง เ ก ต
พฤติกรรมของนิสิต  
- ประเมินจากข้อสอบ
ข้อเขียนและปฏิบัติ  
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8.ความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO) ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 
PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

PLO7
ของ

หลักสูตร 

PLO8
ของ

หลักสูตร 

PLO9
ของ

หลักสูตร 

PLO10
ของ

หลักสูตร 
1.คุณธรรม จรยิธรรม           
(1)  มีความกตัญญู และนำ
คุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการ
ดำเนินชีวิต 

  ✓        

(2)  ตระหนักและสำนึกในความ
เป็นไทย 

  ✓        

(3)  เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และ
คุณค่าของตนเองและผู้อื่น   

  ✓ ✓      ✓ 

(4)   มีจิตอาสาและสำนึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่า
ของสังคม 

  ✓ ✓  ✓     

2.ความรู ้           
(1) มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกบัหลักการและทฤษฎีที่
สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 

✓ ✓ ✓    ✓    

(2) สามารถติดตาม
ความก้าวหนา้ทางวิชาการ และมี
ความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา
ที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

     ✓   ✓  

(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่
ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

     ✓     

3.ทักษะทางปญัญา           
(1) มีทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม      
คิดสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็น
ระบบ 

    ✓ ✓     

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ    
และการใช้เครือ่งมือเหมาะสมกับ
การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

     ✓  ✓   

(3) สามารถสืบค้น รวบรวม 
ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ 

    ✓ ✓     

(4) ใช้ประสบการณ์ทาง
ภาคปฏิบัตินำมาหาแนวทางใหม่

    ✓ ✓     
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 
PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

PLO7
ของ

หลักสูตร 

PLO8
ของ

หลักสูตร 

PLO9
ของ

หลักสูตร 

PLO10
ของ

หลักสูตร 
ในการแก้ปัญหาได้อยา่ง
เหมาะสม 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

          

(1)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี    ✓  ✓    ✓ 
(2) สามารถวางตัวและแสดง
ความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืน
อย่างเหมาะสมตาม บทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

   ✓  ✓    ✓ 

(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้
ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่น
ได้เหมาะสม ทำงาน เป็นทีมได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

   ✓  ✓    ✓ 

(4) มีความรับผิดชอบการ
พัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

    ✓ ✓     

(5)  มีทักษะในการดำเนินชีวิตใน
พหุวัฒนธรรม 

  ✓ ✓  ✓     

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

          

(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่
จำเป็นที่มีอยู่ในปจัจุบันต่อการ
ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้
สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสาร
อย่างมีประสิทธภิาพและรู้เท่าทัน 

 ✓         

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรื
อนำสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิตและแก้ปัญหาที่
เกี่ยวขอ้งอย่างสร้างสรรค์ 
(3) มีทักษะการใช้ภาษาในการ
สื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

 
 

 
   ✓ 

  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  

6.สุนทรียภาพ           
มีความรู้ ความเขา้ใจและซาบซ้ึง
ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

  ✓ ✓ ✓      

7.ทักษะการส่งเสริมสขุภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ 

          

(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการ
ดูแลรักษาสุขภาพ 

  ✓ ✓ ✓      
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 
PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

PLO7
ของ

หลักสูตร 

PLO8
ของ

หลักสูตร 

PLO9
ของ

หลักสูตร 

PLO10
ของ

หลักสูตร 
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้
อย่างเหมาะสม 

✓  ✓ ✓  ✓     

 

 

 

 

9. สมรรถนะที่เสริมสร้างให้นิสติ 
 9.1 สมรรถนะทั่วไป (Generic Competences) 

 มคีุณธรรม จริยธรรม และตระหนักในหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเองและสังคม 

 9.2 สมรรถนะเฉพาะสาขา (Subject-Specific Competences) 
  สามารถอธิบายและยกตัวอย่างหลักการและทฤษฎีทางด้านคณิตศาสตร์ได้และมีความรู้ที่เพียงพอ สำหรับ

การ    ทำงานหรือศึกษาต่อในระดับสูง และใช้หลักการและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เพื่อ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ  ตลอดจนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู ้ทาง

คณิตศาสตร์กับเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

 

10. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า  122  หน่วยกิต  

11.  ความพร้อมในการดำเนินการ 

 11.1 ความพร้อมด้านอาจารย ์
  - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 คน มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ อว. กำหนด 
  - อาจารย์ประจำหลักสูตร       จำนวน 5 คน มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ อว. กำหนด 
  - อาจารย์ผู้สอน เป็น อาจารย์ประจำ จำนวน 16 คน  
    อาจารย์พิเศษ จำนวน.....-.......คน 
 
 11.2 ความพร้อมด้านกายภาพ  

  พร้อม 
  ไม่พร้อม…………………………………………ต้องการเพิ่ม………………………………………  
 
 11.3 ความพร้อมด้านทุนสนับสนุนการศึกษา และความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอื่น 
        ไม่มี  
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12. แผนรับนิสิตของหลักสูตรในระยะ...5...ปี  

 

ระดับชั้นป ี
จำนวนนิสิตแต่ละปกีารศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีท่ี 1 40 40 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 2 - 40 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 3 - - 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 4 - - 40 40 40 
รวม 40 80 120 160 160 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - 40 40 

 

13. จำนวนนิสิตของคณะในปัจจุบัน (นับรวมทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา) 
รวมท้ังสิ้น 41 คน  แยกเป็น ระดับปริญญาตรี จำนวน 32 คน  

 ระดับบัณฑิตศึกษา  จำนวน 9 คน 
 

14. อัตราส่วนของอาจารย์: นิสิตเต็มเวลา (FTES: Full Time Equivalent Students)   

  

FTES รวม 
ก่อนปรับปรุงหลักสูตร 1 : 29 
เมื่อปรับปรุงหลักสูตร 1 : - 

 

 

15. ประสิทธิผลของหลักสูตร 

 

ปีการศึกษา 
ที่รับเขา้ศึกษา 

จำนวนรับนิสิต ปีการศึกษาที่
สำเร็จการศึกษา 

จำนวนนิสิตที่สำเร็จการศึกษา 
ภายในกำหนดเวลาของหลักสตูร 

ตามแผน (คน) รับจริง (คน) คิดเป็นร้อยละ จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
2561 40 20 50 2564   
2562 40 9 22.5 2565   
2563 40 4 10 2566   
2564 40 13 32.5 2567   
2565 40   2568   

 

16. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
        ตลอดหลักสูตร 144,000 บาท/คน ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท/คน 

  
ข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรเดียวกันนี้หรือใกล้เคียงกันที่มหาวิทยาลัยอ่ืนเปิดสอนอยู่ 
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มหาวิทยาลัย หลักสูตร ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

ที่มาของข้อมูล 

1. มหาวิทยลยัเชียงใหม ่ วท.บ. 
(คณิตศาสตร์) 

16,000 
https://www.sangfans.com/tuitionfeecmu/ 

2. มหาวิทยาลัยนเรศวร วท.บ. 
(คณิตศาสตร์) 

16,000 
https://www.admission.nu.ac.th/fee.php 

3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น วท.บ. 
(คณิตศาสตร์) 

12,000 
https://admissions.kku.ac.th/tuitionfee/ 
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2. ความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต (PLOs) กับมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตตาม TQF 

มาตรฐานการเรียนรูต้าม TQF PLO 1 
PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

1.คุณธรรม จรยิธรรม           
1.1 มีความกตัญญู และนำ
คุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการ
ดำเนินชีวิต 

  ✓        

1.2 ตระหนักและสำนกึในความ
เป็นไทย 

  ✓        

1.3 เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่า
ของตนเองและผู้อื่น   
 

  ✓ ✓      ✓ 

1.4 มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ 
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม 

  ✓ ✓  ✓     

2.ความรู ้           
2.1 มีความรู้และความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัหลักการและทฤษฎีที่
สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 

✓ ✓ ✓    ✓    

2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการ และมีความรู้ในแนว
กว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพือ่ให้
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

     ✓   ✓  

2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่
ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง 

     ✓     

3.ทักษะทางปญัญา           
3.1 มีทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม      
คิดสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็น
ระบบ 

    ✓ ✓     

3.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ    
และการใช้เครือ่งมือเหมาะสมกับการ
แก้ปญัหาได้อยา่งเหมาะสม 

     ✓  ✓   

3.3 สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

    ✓ ✓     

3.4 ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ
นำมาหาแนวทางใหม่ในการ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

    ✓ ✓     
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มาตรฐานการเรียนรูต้าม TQF PLO 1 
PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

          

4.1  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี    ✓  ✓    ✓ 
4.2 สามารถวางตัวและแสดงความ
คิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง
เหมาะสมตาม บทบาทหนา้ที่และ
ความรับผิดชอบ 

   ✓  ✓    ✓ 

4.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้
ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
เหมาะสม ทำงาน เป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   ✓  ✓    ✓ 

4.4 มีความรับผิดชอบการ
พัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

    ✓ ✓     

4.5 มีทักษะในการดำเนินชวีิตใน
พหุวัฒนธรรม 

  ✓ ✓  ✓     

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

          

5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่
จำเป็นที่มีอยู่ในปจัจุบันต่อการ
ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้
สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสาร
อย่างมีประสิทธภิาพและรู้เท่าทัน 

 ✓         

5.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือนำ
สถิติมาประยกุต์ใช้ในการดำเนิน
ชีวิตและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค์ 
5.3 มีทักษะการใชภ้าษาในการ
สื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

 
 

 
   ✓ 

  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  

6.สุนทรียภาพ           
6.1 มีความรู้ ความเข้าใจและ
ซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

  ✓ ✓ ✓      

7.ทักษะการส่งเสริมสขุภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ 

          

7.1 มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแล
รักษาสุขภาพ 

  ✓ ✓ ✓      

7.2 สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้
อย่างเหมาะสม 

✓  ✓ ✓  ✓     
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