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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน  

3.1 หลักสูตร  
3.1.1 จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสตูร แผนปกตไิมนอยกวา  131  หนวยกิต และแผนกาวหนา

ไมนอยกวา  143  หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  

แผนปกต ิ

(1) หมวดวชิาศกึษาทั่วไป  30 หนวยกิต 

- กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกิต 

- กลุมวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 9 หนวยกิต 

- กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 6 หนวยกิต 

- กลุมวชิาการเรียนรูผานกิจกรรม 3 หนวยกิต 

(2) หมวดวชิาเฉพาะ ไมนอยกวา 95 หนวยกิต 

- วชิาแกน  28 หนวยกิต 

- วชิาเอก ไมนอยกวา 52 หนวยกิต 

 เอกบังคับ  37 หนวยกิต 

 เอกเลอืก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

- วชิาโท (ถาม)ี ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

(3) หมวดวชิาเลอืกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 

  แผนกาวหนา 

(1) หมวดวชิาศกึษาทั่วไป  30 หนวยกิต 

- กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกิต 

- กลุมวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 9 หนวยกิต 

- กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 6 หนวยกิต 

- กลุมวชิาการเรียนรูผานกิจกรรม 3 หนวยกิต 

(2) หมวดวชิาเฉพาะ ไมนอยกวา 107 หนวยกิต 

- วชิาแกน  28 หนวยกิต 

- วชิาเอก ไมนอยกวา 79 หนวยกิต 

 เอกบังคับ  37 หนวยกิต 

 เอกเลอืก ไมนอยกวา 42 หนวยกิต 

- วชิาโท     - ไมม ี- 

(3) หมวดวชิาเลอืกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

1.1.3 กระบวนวชิา  

แผนปกต ิ(Regular Plan) 

 
(1) หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป                 30  หนวยกติ 

   General Education              30  Credits 



 
 

 
 
 

1.1  กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร                             12  หนวยกติ 

    Language and Communication          12  Credits 

001101      ม.อ. 101   ภาษาองักฤษพื้นฐาน 1    3(3-0-6) 

    ENGL 101    Fundamental English 1 

001102    ม.อ. 102     ภาษาองักฤษพื้นฐาน 2    3(3-0-6) 

    ENGL 102    Fundamental English 2 

001201    ม.อ. 201     การอานเชิงวเิคราะหและการเขยีนอยางม ี

    ประสทิธผิล     3(3-0-6) 

    ENGL 201    Critical Reading and Effective Writing 

001225    ม.อ. 225     ภาษาองักฤษในบริบทวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 

      ENGL 225    English in Science and Technology Context 

 

1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร          9  หนวยกติ 

     Humanities and Social Sciences           9  Credits 

ใหเลอืก 3 กระบวนวชิาจากกระบวนวชิาตอไปนี้ 

Choose any 3 courses from the followings:     

009103    ม.บร. 103     การรูสารสนเทศและการนาํเสนอสารสนเทศ           3(3-0-6) 

               LS 103          Information Literacy and Information Presentation 

011257      ม.ปร. 257  จริยศาสตร     3(3-0-6) 

               PHIL 257       Ethics 

011269   ม.ปร. 269      ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง    3(3-0-6) 

              PHIL 269       Philosophy of Sufficiency Economy 

012173   ม.ศน. 173      ศาสนาเบื้องตน     3(3-0-6) 

               RE 173           Descriptive Study of Religion 

013110   ม.จว. 110 จติวทิยากับชีวติประจําวนั    3(3-0-6) 

               PHY 110 Psychology and Daily Life 

050100   ม.ศท. 100 การใชภาษาไทย     3(3-0-6) 

              HUGE 100 Usage of the Thai Language 

050103   ม.ศท. 103 สังคมและวฒันธรรมไทย    3(3-0-6) 

              HUGE 103 Thai Society and Culture 

057136   ศ.ล. 136     กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพ 

    ชีวติ      3(3-0-6) 

              EDPE 136   Sport, Health, Fitness and Wellness Development 

154104   ส.ภม. 104   การอนุรักษสิ่งแวดลอม    3(3-0-6) 



 
 

 
 
 

              GEO 104    Environmental Conservation 

176100   น.ศท. 100 กฎหมายและโลกสมัยใหม    3(3-0-6) 

              LAGE 100 Law and Modern World 

703103   บธ.กจ. 103 การเปนผูประกอบการและธุรกิจเบื้องตน  3(3-0-6) 

              MGMT 103 Introduction to Entrepreneurship and Business 

751100   ศศ. 100 เศรษฐศาสตรในชีวติประจาํวนั   3(3-0-6) 

              ECON 100 Economics for Everyday Life 

851100   สม. 100 การสื่อสารเบื้องตน    3(3-0-6) 

              MC 100 Introduction to Communication 

 

1.3 กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร             6 หนวยกติ 

     Science and Mathematics              6 Credits 

201110  ว.วท. 110 คณติศาสตรบูรณาการ    3(3-0-6) 

              SC 110 Integrated Mathematical Sciences 

และใหเลอืก 1 กระบวนวชิาจากกระบวนวชิาตอไปนี้ 

and choose any 1 course from the followings: 

201111     ว.วท. 111 โลกแหงวทิยาศาสตร    3(3-0-6) 

       SC 111  The World of Science  

201114    ว.วท. 114 วทิยาศาสตรสิ่งแวดลอมในโลกปจจุบัน  3(3-0-6) 

              SC 114      Environmental Science in Today's World    

205105 ว.ธณ. 105 วทิยาศาสตรโลกและอารยธรรม   3(3-0-6)

   GEOL 105    Earth Science and Civilization     

218100 ว.อณ. 100  ศาสตรแหงอัญมณแีละเครื่องประดับ  3(3-0-6) 

  GEM 100 The Science of Gemstone and Jewelry    

359202 ก.พส. 202 พชืและอาหารปลอดภยั    3(3-0-6) 

  HORT 202 Plant and Food Safety     

461100 ภ.วภ. 100 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม   3(3-0-6) 

  PHPS 100 Herbs for Health and Beauty   

461170 ภ.วภ. 170 เครื่องสําอางในชีวติประจําวนั   3(3-0-6) 

  PHPS 170 Cosmetics in Everyday Life     

462130 ภ.บก. 130 ยาในชีวติประจําวัน    3(3-0-6) 

  PHPC 130 Medications in Everyday Life 

610114 อ.อก. 114 อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม   3(3-0-6) 

  AG 114  Food for Health and Beauty     



 
 

 
 
 

801100 สถ.ส. 100  สถาปตยกรรมในชีวติประจําวนั   3(3-0-6) 

  ARCT 100 Architecture in Everyday Life     

951100 ศท.อ. 100 ชีวติสมัยใหมกับแอนนเิมชัน   3(3-0-6) 

  ANI 100  Modern Life and Animation     

953111 ศท.วว. 111 ซอฟตแวรสําหรับชีวติประจาํวัน   3(3-0-6) 

  SE 111  Software for Everyday Life     

  

 1.4  กลุมวชิาการเรยีนรูผานกจิกรรม           3 หนวยกติ 

      Activities Base Courses            3 Credits 

201191 ว.วท. 191 การเรียนรูผานกิจกรรม     2(0-6-0) 

  SC 191  Learning through Activities 

และเลอืกอกี 1 กระบวนวชิาจากจากกระบวนวชิาตอไปนี้  

and choose any 1 course from a group of following learning through activity courses 

057121 ศ.ล. 121  ฟุตบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  1(1-0-2) 

  EDPE 121 Football for Life and Exercise 

057122 ศ.ล. 122 วายน้าํเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  1(1-0-2) 

  EDPE 122 Swimming for Life and Exercise 

057123 ศ.ล. 123  วอลเลยบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

             EDPE 123 Volleyball for Life and Exercise 

057125 ศ.ล. 125 กิจกรรมเขาจังหวะเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

  EDPE 125 Rhythmic Activities for Life and Exercise 

057126 ศ.ล. 126 บาสเกตบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

  EDPE 126 Basketball for Life and Exercise 

057127 ศ.ล. 127 แบดมนิตนัเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  1(1-0-2) 

  EDPE 127 Badminton for Life and Exercise 

057128 ศ.ล. 128 เทนนสิเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  1(1-0-2) 

  EDPE 128 Tennis for Life and Exercise 

057129 ศ.ล. 129 เทเบลิเทนนสิเพือ่ชีวติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

  EDPE 129 Table Tennis for Life and Exercise 

057130 ศ.ล. 130 กอลฟเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  1(1-0-2) 

  EDPE 130 Golf for Life and Exercise 

201192 ว.วท. 192 ดอยสุเทพศกึษา     1(0-3-0) 

  SC 192  Doi Suthep Study 

หรอืกระบวนวชิาการเรียนรูผานกิจกรรมที่เปดสอนเพิ่มเตมิในมหาวทิยาลยัเชียงใหม  



 
 

 
 
 

or additional learning through activity subjects in Chiang Mai Univercity which will be 

open. 

  

(2) หมวดวชิาเฉพาะ   ไมนอยกวา        95 หนวยกติ 

   Field of Specialization  a minimum of         95 Credits 

2.1  วชิาแกน             28 หนวยกติ 

     Core Courses            28 Credits 

202101 ว.ชว. 101 ชีววทิยาพื้นฐาน 1      3(3-0-6) 

  BIOL 101 Basic Biology 1 

202103 ว.ชว. 103 ปฏบิัตกิารชีววทิยา 1     1(0-3-0) 

  BIOL 103 Biology Laboratory 1 

203111 ว.คม. 111 เคม ี1        3(3-0-6) 

  CHEM 111 Chemistry 1 

203115 ว.คม. 115 ปฏบิัตกิารเคม ี1      1(0-3-0) 

  CHEM 115 Chemistry Laboratory 1 

204101 ว.คพ. 101 คอมพวิเตอรเบื้องตน    3(2-2-5) 

  CS 101  Introduction to Computer 

206111 ว.คณ. 111 แคลคูลัส 1     3(3-0-6) 

  MATH 111 Calculus 1 

206112 ว.คณ. 112 แคลคูลัส 2     3(3-0-6) 

  MATH 112 Calculus 2 

207117 ว.ฟส. 117 ปฏบิัตกิารฟสกิส 1    1(0-3-0) 

  PHYS 117 Physics Laboratory 1 

207187 ว.ฟส. 187 ฟสกิส 1      3(3-0-6) 

  PHYS 187 Physics 1 

208263 ว.สถ. 263 สถิตเิบื้องตน     3(3-0-6) 

  STAT 263 Elementary Statistics 

และเลอืกเรียนอกี 4 หนวยกิต จากกระบวนวชิาตอไปนี้  

and choose any 4 credits  from a group of followings:    

202102 ว.ชว. 102 ชีววทิยาพื้นฐาน 2    3(3-0-6) 

  BIOL 102 Basic Biology 2 

และ 202104 ว.ชว. 104 ปฏบิัตกิารชีววทิยา 2    1(0-3-0) 

  BIOL 104 Biology Laboratory 2 

หรอื 203113  ว.คม. 113 เคม ี2     3(3-0-6) 



 
 

 
 
 

  CHEM 113 Chemistry 2 

และ 203117 ว.คม. 117 ปฏบิัตกิารเคม ี2    1(0-3-0) 

  CHEM 117 Chemistry Laboratory 2 

หรอื 207118 ว.ฟส. 118 ปฏบิัตกิารฟสกิส 2   1(0-3-0) 

  PHYS 118 Physics Laboratory 2 

และ  207188 ว.ฟส. 188 ฟสกิส 2     3(3-0-6) 

  PHYS 188 Physics 2 

 

2.2 วชิาเอก   ไมนอยกวา              52 หนวยกติ 

    Major   a minimum of              52 Credits 

ในจํานวนนี้อยางนอย  36  หนวยกิต ตองเปนกระบวนวชิาระดับ 300-400  และอยางนอย  

18 หนวยกิต ตองเปนกระบวนวชิาระดับ 400  ขึ้นไป 

Among the credits earned from the major courses taken, a minimum of 36 credits must be 

from the advanced level courses (300-400), of which at least 18 credits must be from the 

400 level courses or upper. 

 

2.2.1  วชิาเอกบังคับ                 37 หนวยกติ 

       Requirements             37 Credits 

206211 ว.คณ. 211 แคลคูลสั 3     3(3-0-6) 

  MATH 211 Calculus 3 

206217 ว.คณ. 217 แนวคิดหลักมลูของคณติศาสตร     3(3-0-6) 

  MATH 217 Fundamental Concepts of Mathematics  

206321 ว.คณ. 321 พชีคณตินามธรรมเบื้องตน   3(3-0-6) 

  MATH 321 Introduction to Abstract Algebra 

206325 ว.คณ. 325 พชีคณติเชิงเสน     3(3-0-6) 

  MATH 325 Linear Algebra 

206327   ว.คณ. 327 ทฤษฎจีํานวน 1     3(3-0-6) 

  MATH 327 Theory of Numbers 1 

206331 ว.คณ. 331 แคลคูลัสขัน้สงู     3(3-0-6) 

  MATH 331 Advanced Calculus 

206336    ว.คณ. 336 การวเิคราะหเชิงจริง 1    3(3-0-6) 

  MATH 336 Real Analysis 1 

206341 ว.คณ. 341 สมการเชิงอนุพันธสามญั    3(3-0-6) 

  MATH 341 Ordinary Differential Equations 



 
 

 
 
 

206355 ว.คณ. 355 วธิเีชิงตัวเลข     3(3-0-6) 

  MATH 355 Numerical Method 

206370  ว.คณ. 370 ความนาจะเปน 1     3(3-0-6) 

  MATH 370 Probability 1 

206390 ว.คณ. 390 สัมมนาทางคณติศาสตร    1(1-0-2) 

  MATH 390 Seminar in Mathematics 

206437 ว.คณ. 437 ตัวแปรเชิงซอน     3(3-0-6) 

  MATH 437 Complex Variables 

206499 ว.คณ. 499 การคนควาอสิระ     3(0-9-0) 

  MATH 499 Independent Study 

2.2.2 วชิาเอกเลอืก    ไมนอยกวา       15 หนวยกติ  

         Electives     a minimum of      15 Credits 

       โดยเลอืกจากกระบวนวชิาตอไปนี้ 

        Choose any courses from the followings: 

206207 ว.คณ. 207 เรขาคณติวเิคราะหทรงตัน   3(3-0-6) 

  MATH  207 Solid Analytic Geometry                  

         206216  ว.คณ. 216  คณติตรรกศาสตรเบื้องตน   3(3-0-6) 

  MATH 216  Introduction to Mathematical Logic     

                   206254  ว.คณ. 254 โปรแกรมสําเร็จรูปเชิงคณติศาสตร   3(2-2-5) 

   MATH 254 Mathematical Program Package      

         206281 ว.คณ. 281 คณติศาสตรดสิครีต    3(3-0-6) 

                                MATH 281 Discrete Mathematics 

         206300  ว.คณ. 300 คณติศาสตรการเงนิเเละการประกันภัย  3(3-0-6) 

   MATH 300 Mathematics of Finance and Insurance 

          206311 ว.คณ. 311  ทฤษฎเีซตเชิงสัจพจน     3(3-0-6) 

   MATH 311 Axiomatic Set Theory        

          206312   ว.คณ. 312 รากฐานเรขาคณติเบื้องตน    3(3-0-6) 

   MATH 312 Introduction to Foundation of Geometry    

          206313 ว.คณ. 313 ทอพอโลยเีบื้องตน      3(3-0-6) 

   MATH 313 Introduction to Topology      

          206328  ว.คณ. 328 ทฤษฎขีองสมการ      3(3-0-6) 

   MATH 328 Theory of Equations         

          206335 ว.คณ. 335 การวเิคราะหเชิงเวกเตอร     3(3-0-6) 

   MATH 335 Vector Analysis        



 
 

 
 
 

                   206342 ว.คณ. 342 สมการเชิงอนุพันธยอย    3(3-0-6) 

   MATH 342 Partial Differential Equations       

          206357  ว.คณ. 357 การแกปญหาทางวทิยาศาสตรดวยคอมพวิเตอร 3(3-0-6) 

   MATH 357 Scientific Problem Solving with the Computer        

          206364 ว.คณ. 364 การสรางแบบจําลองเชิงคณติศาสตร  3(3-0-6) 

   MATH 364 Mathematical Modeling         

                      206381  ว.คณ. 381 คอมบนิาทอริกส     3(3-0-6) 

     MATH 381 Combinatorics       

  206400   ว.คณ. 400 หัวขอเลอืกสรรทางคณติศาสตร   3(3-0-6) 

     MATH 400  Selected Topics in Mathematics         

  206411   ว.คณ. 411 รากฐานเรขาคณติ     3(3-0-6) 

     MATH 411 Foundation of Geometry     

  206412   ว.คณ. 412 ทอพอโลย ี     3(3-0-6) 

     MATH 412 Topology                                   

   206414  ว.คณ. 414 คณติตรรกศาสตร     3(3-0-6) 

    MATH 414 Mathematical Logic    

   206421   ว.คณ. 421 พชีคณตินามธรรม     3(3-0-6) 

    MATH 421 Abstract Algebra              

  206423  ว.คณ. 423 เวฟเลทส     3(3-0-6) 

    MATH 423 Wavelets     

    206425   ว.คณ. 425 สังกัปของพชีคณตินามธรรม    3(3-0-6) 

    MATH 425 Concepts of Abstract Algebra    

   206426   ว.คณ. 426 พชีคณติเชิงเสน 2     3(3-0-6) 

     MATH 426 Linear Algebra 2 

  206427  ว.คณ. 427 ทฤษฎจีํานวน 2      3(3-0-6) 

    MATH 427 Theory of Numbers 2  

  206428  ว.คณ. 428 ทฤษฎรีหัส      3(3-0-6) 

    MATH 428 Coding Theory  

  206432  ว.คณ. 432 การวเิคราะหเชิงฟงกชันเบื้องตน    3(3-0-6) 

    MATH 432 Introduction to Functional Analysis    

  206435  ว.คณ. 435 การวเิคราะหเชิงจริง 2     3(3-0-6) 

     MATH 435 Real Analysis 2     

  206436  ว.คณ. 436 แคลคูลัสของการแปรผันเบื้องตน  3 ( 3 -0 -6 ) 

      MATH 436 Introduction to Calculus of Variations 



 
 

 
 
 

  206438  ว.คณ. 438 ทฤษฎจีุดตรึงและการประยุกต    3(3-0-6) 

     MATH 438 Fixed Point Theory and Applications       

  206441   ว.คณ. 441 สมการเชิงอนุพันธไมเชิงเสน   3(3-0-6) 

     MATH 441 Nonlinear Differential Equations          

  206445  ว.คณ. 445 การแปลงฟูเรียรและลาปลาซ    3(3-0-6) 

     MATH 445 Fourier and Laplace Transformation 

  206446  ว.คณ. 446 เรขาคณติเชิงอนุพันธ      3(3-0-6) 

     MATH 446 Differential Geometry  

  206455  ว.คณ. 455 การวเิคราะหเชิงตัวเลข      3(3-0-6) 

     MATH 455 Numerical Analysis                     

  206456  ว.คณ. 456 ระเบยีบวธิเีชิงตัวเลขสําหรับสมการเชิงอนุพันธ   3(3-0-6) 

     MATH 456 Numerical Method for Differential Equations 

  206457  ว.คณ. 457 คณติศาสตรอนุพันธการเงนิ     3(3-0-6)  

     MATH 457 Mathematics of Financial Derivatives         

  206463  ว.คณ. 463 การหาคาเหมาะที่สดุเชิงกําหนด     3(3-0-6) 

     MATH 463 Deterministic Optimization 

  206464  ว.คณ. 464 ทฤษฎคีวบคุมเชิงคณติศาสตรเบื้องตน    3(3-0-6) 

     MATH 464 Introduction to Mathematical Control Theory 

  206466  ว.คณ. 466 ไฮโดรไดนามคิ       3(3-0-6) 

     MATH 466 Hydrodynamics                 

  206467  ว.คณ. 467 นวิรอลเนทเวริค      3(3-0-6) 

     MATH 467 Neural Networks                         

  206470  ว.คณ. 470 ทฤษฎคีวามนาจะเปน 2      3(3-0-6) 

     MATH 470 Probability Theory 2               

  206471  ว.คณ. 471 คณติศาสตรประกันภัยเบื้องตน     3(3-0-6) 

     MATH 471 Introduction to Actuarial Mathematics        

  206476  ว.คณ. 476 ทฤษฎเีกม      3(3-0-6) 

     MATH 476 Game Theory  

  206481  ว.คณ. 481 ทฤษฎกีราฟ      3(3-0-6) 

     MATH 481 Graph Theory                                                 

  และกระบวนวชิาอืน่ระดับ 300-400 ที่เปดสอนเพิ่มเตมิในสาขาวชิา  

  and other 300-400 level courses in the field that will be offered in the future. 
   

2.3  วชิาโท (ถาม)ี               ไมนอยกวา                 15 หนวยกติ 



 
 

 
 
 

      Minor (if any)   a minimum of         15 Credits 

      นักศกึษาที่ประสงคจะเรียนวชิาโท อาจเลอืกเรียนวชิาโทในสาขาใดก็ไดที่เปดสอน

ตามประกาศมหาวทิยาลยัเชียงใหม เรื่อง วชิาโทที่เปดสอนสาํหรับนักศกึษา มหาวทิยาลยั 

เชียงใหม ไมนอยกวา 15  หนวยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาวชิาเอก 

Student who wishes to have minor may take courses corresponding to any 

minor listed in Chiang Mai University announcement about minors being offered for CMU 

students for at least 15 credits with approval of an academic advisor.   

   

(3) หมวดวชิาเลอืกเสร ี                      ไมนอยกวา               6 หนวยกติ 

     Free Electives            a minimum of                  6  Credits 

             เลอืกเรียนกระบวนวชิาใด ๆ นอกเหนอืจากวชิาเอกและวชิาโท (ถาม)ี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

                   At least 6 credits of elective courses, taken outside the major field and minor field  

                   (if any), are required. 

 

 จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร    ไมนอยกวา      131  หนวยกติ 
         Total:                       a minimum of                131  Credits   
 

แผนกาวหนา (Honors Plan) 

 
(1) หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป                      30  หนวยกติ 

   General Education                30  Credits 

1.1  กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร                             12  หนวยกติ 

    Language and Communication          12  Credits 

001101       ม.อ. 101     ภาษาองักฤษพื้นฐาน 1    3(3-0-6) 

     ENGL 101    Fundamental English 1 

001102       ม.อ. 102     ภาษาองักฤษพื้นฐาน 2    3(3-0-6) 

     ENGL 102    Fundamental English 2 

001201       ม.อ. 201     การอานเชิงวเิคราะหและการเขยีนอยาง 

    มปีระสทิธผิล     3(3-0-6) 

     ENGL 201    Critical Reading and Effective Writing 

001225     ม.อ. 225     ภาษาองักฤษในบริบทวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 

       ENGL 225   English in Science and Technology Context 

 

1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร          9  หนวยกติ 



 
 

 
 
 

     Humanities and Social Sciences           9  Credits 

ใหเลอืก 3 กระบวนวชิาจากกระบวนวชิาตอไปนี้ 

Choose any 3 courses from the followings:     

009103     ม.บร. 103    การรูสารสนเทศและการนาํเสนอสารสนเทศ           3(3-0-6) 

               LS 103         Information Literacy and Information Presentation 

011257      ม.ปร. 257    จริยศาสตร     3(3-0-6) 

               PHIL 257       Ethics 

011269  ม.ปร. 269      ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง    3(3-0-6) 

             PHIL 269       Philosophy of Sufficiency Economy 

012173  ม.ศน. 173      ศาสนาเบื้องตน     3(3-0-6) 

               RE 173           Descriptive Study of Religion 

013110   ม.จว. 110 จติวทิยากับชีวติประจําวนั    3(3-0-6) 

               PHY 110 Psychology and Daily Life 

050100   ม.ศท. 100 การใชภาษาไทย     3(3-0-6) 

              HUGE 100 Usage of the Thai Language 

050103   ม.ศท. 103 สังคมและวฒันธรรมไทย    3(3-0-6) 

              HUGE 103 Thai Society and Culture 

057136   ศ.ล. 136     กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพ 

    ชีวติ      3(3-0-6) 

              EDPE 136   Sport, Health, Fitness and Wellness Development 

154104   ส.ภม. 104   การอนุรักษสิ่งแวดลอม    3(3-0-6) 

              GEO 104    Environmental Conservation 

176100   น.ศท. 100 กฎหมายและโลกสมัยใหม    3(3-0-6) 

               LAGE 100 Law and Modern World 

703103   บธ.กจ. 103 การเปนผูประกอบการและธุรกิจเบื้องตน  3(3-0-6) 

              MGMT 103 Introduction to Entrepreneurship and Business 

751100    ศศ. 100 เศรษฐศาสตรในชีวติประจาํวนั   3(3-0-6) 

               ECON 100 Economics for Everyday Life 

851100    สม. 100 การสื่อสารเบื้องตน    3(3-0-6) 

               MC 100 Introduction to Communication 

 

1.3 กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร             6 หนวยกติ 

     Science and Mathematics              6 Credits 

201110  ว.วท. 110 คณติศาสตรบูรณาการ    3(3-0-6) 



 
 

 
 
 

              SC 110 Integrated Mathematical Sciences 

และใหเลอืก 1 กระบวนวชิาจากกระบวนวชิาตอไปนี้ 

and choose any 1 course from the followings: 

201111     ว.วท. 111 โลกแหงวทิยาศาสตร    3(3-0-6) 

       SC 111  The World of Science  

201114     ว.วท. 114 วทิยาศาสตรสิ่งแวดลอมในโลกปจจุบัน  3(3-0-6) 

              SC 114       Environmental Science in Today's World    

205105 ว.ธณ. 105 วทิยาศาสตรโลกและอารยธรรม   3(3-0-6)

   GEOL 105    Earth Science and Civilization     

218100 ว.อณ. 100  ศาสตรแหงอัญมณแีละเครื่องประดับ  3(3-0-6) 

  GEM 100 The Science of Gemstone and Jewelry    

359202 ก.พส. 202 พชืและอาหารปลอดภยั    3(3-0-6) 

  HORT 202 Plant and Food Safety     

461100 ภ.วภ. 100 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม   3(3-0-6) 

  PHPS 100 Herbs for Health and Beauty   

461170 ภ.วภ. 170 เครื่องสําอางในชีวติประจําวนั   3(3-0-6) 

  PHPS 170 Cosmetics in Everyday Life     

462130 ภ.บก. 130 ยาในชีวติประจําวัน    3(3-0-6) 

  PHPC 130 Medications in Everyday Life 

610114 อ.อก. 114 อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม   3(3-0-6) 

  AG 114  Food for Health and Beauty     

801100 สถ.ส. 100  สถาปตยกรรมในชีวติประจําวนั   3(3-0-6) 

  ARCT 100 Architecture in Everyday Life     

951100 ศท.อ. 100 ชีวติสมัยใหมกับแอนนเิมชัน   3(3-0-6) 

  ANI 100  Modern Life and Animation     

953111 ศท.วว. 111 ซอฟตแวรสําหรับชีวติประจาํวัน   3(3-0-6) 

  SE 111  Software for Everyday Life     

  

 

 1.4  กลุมวชิาการเรยีนรูผานกจิกรรม           3 หนวยกติ 

      Activities Base Courses            3 Credits 

201191 ว.วท. 191 การเรียนรูผานกิจกรรม     2(0-6-0) 

  SC 191  Learning through Activities 

และเลอืกอกี 1 กระบวนวชิาจากกระบวนวชิาตอไปนี้  



 
 

 
 
 

and choose any 1 course from a group of following learning through activity courses 

057121 ศ.ล. 121  ฟุตบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  1(1-0-2) 

  EDPE 121 Football for Life and Exercise 

057122 ศ.ล. 122 วายน้าํเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  1(1-0-2) 

  EDPE 122 Swimming for Life and Exercise 

057123 ศ.ล. 123  วอลเลยบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

             EDPE 123 Volleyball for Life and Exercise 

057125 ศ.ล. 125 กิจกรรมเขาจังหวะเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

  EDPE 125 Rhythmic Activities for Life and Exercise 

057126 ศ.ล. 126 บาสเกตบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

  EDPE 126 Basketball for Life and Exercise 

057127 ศ.ล. 127 แบดมนิตนัเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  1(1-0-2) 

  EDPE 127 Badminton for Life and Exercise 

057128 ศ.ล. 128 เทนนสิเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  1(1-0-2)

   EDPE 128 Tennis for Life and Exercise 

057129 ศ.ล. 129 เทเบลิเทนนสิเพือ่ชีวติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

  EDPE 129 Table Tennis for Life and Exercise 

057130 ศ.ล. 130 กอลฟเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  1(1-0-2) 

  EDPE 130 Golf for Life and Exercise 

201192 ว.วท. 192 ดอยสุเทพศกึษา     1(0-3-0) 

  SC 192  Doi Suthep Study 

หรอืกระบวนวชิาการเรียนรูผานกิจกรรมที่เปดสอนเพิ่มเตมิในมหาวทิยาลยัเชียงใหม  

Or additional learning through activity subjects in Chiang Mai Univercity which will be 

open. 

(2) หมวดวชิาเฉพาะ   ไมนอยกวา        107 หนวยกติ 

   Field of Specialization  a minimum of         107 Credits 

2.1  วชิาแกน             28 หนวยกติ 

     Core Courses            28 Credits 

202101 ว.ชว. 101 ชีววทิยาพื้นฐาน 1      3(3-0-6) 

  BIOL 101 Basic Biology 1 

202103 ว.ชว. 103 ปฏบิัตกิารชีววทิยา 1     1(0-3-0) 

  BIOL 103 Biology Laboratory 1 

203111 ว.คม. 111 เคม ี1        3(3-0-6) 

  CHEM 111 Chemistry 1 



 
 

 
 
 

203115 ว.คม. 115 ปฏบิัตกิารเคม ี1      1(0-3-0) 

  CHEM 115 Chemistry Laboratory 1 

204101 ว.คพ. 101 คอมพวิเตอรเบื้องตน    3(2-2-5) 

  CS 101  Introduction to Computer 

206111 ว.คณ. 111 แคลคูลัส 1     3(3-0-6) 

  MATH 111 Calculus 1 

206112 ว.คณ. 112 แคลคูลัส 2     3(3-0-6) 

  MATH 112 Calculus 2 

207117 ว.ฟส. 117 ปฏบิัตกิารฟสกิส 1    1(0-3-0) 

  PHYS 117 Physics Laboratory 1 

207187 ว.ฟส. 187 ฟสกิส 1      3(3-0-6) 

  PHYS 187 Physics 1 

208263 ว.สถ. 263 สถิตเิบื้องตน     3(3-0-6) 

  STAT 263 Elementary Statistics 

และเลอืกเรียนอกี 4 หนวยกิต จากกระบวนวชิาตอไปนี้  

and choose any 4 credits  from a group of followings:    

202102 ว.ชว. 102 ชีววทิยาพื้นฐาน 2    3(3-0-6) 

  BIOL 102 Basic Biology 2 

และ 202104 ว.ชว. 104 ปฏบิัตกิารชีววทิยา 2     1(0-3-0) 

  BIOL 104 Biology Laboratory 2 

หรอื 203113  ว.คม. 113 เคม ี2      3(3-0-6) 

  CHEM 113 Chemistry 2 

และ 203117 ว.คม. 117 ปฏบิัตกิารเคม ี2     1(0-3-0) 

  CHEM 117 Chemistry Laboratory 2 

หรอื 207118 ว.ฟส. 118 ปฏบิัตกิารฟสกิส 2    1(0-3-0) 

  PHYS 118 Physics Laboratory 2 

และ  207188 ว.ฟส. 188 ฟสกิส 2      3(3-0-6) 

  PHYS 188 Physics 2 

2.2 วชิาเอก   ไมนอยกวา         79 หนวยกติ 

    Major   a minimum of         79 Credits 

ในจํานวนนี้อยางนอย  58  หนวยกิต ตองเปนกระบวนวชิาระดบั 300 ขึ้นไป  และอยางนอย  

30 หนวยกิต ตองเปนกระบวนวชิาระดับ 400  ขึ้นไป และอยางนอย  12 หนวยกิต ตองเปน

กระบวนวชิาระดับ 700  ขึ้นไป 



 
 

 
 
 

Among the credits earned from the major courses taken, a minimum of 58 credits must be 

from the 300 level courses or upper, of which at least 30 credits must be from the 400 

level courses or upper and of which at least 12 credits must be from the 700 level courses 

or upper. 

2.2.1  วชิาเอกบังคับ              37 หนวยกติ 

       Requirements             37 Credits 

206211 ว.คณ. 211 แคลคูลสั 3     3(3-0-6) 

  MATH 211 Calculus 3 

206217 ว.คณ. 217 แนวคิดหลักมลูของคณติศาสตร     3(3-0-6) 

  MATH 217 Fundamental Concepts of Mathematics  

206321 ว.คณ. 321 พชีคณตินามธรรมเบื้องตน   3(3-0-6) 

  MATH 321 Introduction to Abstract Algebra 

206325 ว.คณ. 325  พชีคณติเชิงเสน     3(3-0-6) 

  MATH 325 Linear Algebra 

206327   ว.คณ. 327 ทฤษฎจีํานวน 1     3(3-0-6) 

  MATH 327 Theory of Numbers 1 

206331 ว.คณ. 331 แคลคูลัสขัน้สงู     3(3-0-6) 

  MATH 331 Advanced Calculus 

206336    ว.คณ. 336 การวเิคราะหเชิงจริง 1    3(3-0-6) 

  MATH 336 Real Analysis 1 

206341 ว.คณ. 341 สมการเชิงอนุพันธสามญั    3(3-0-6) 

  MATH 341 Ordinary Differential Equations 

206355 ว.คณ. 355 วธิเีชิงตัวเลข     3(3-0-6) 

  MATH 355 Numerical Method 

206370  ว.คณ. 370 ความนาจะเปน 1     3(3-0-6) 

  MATH 370 Probability 1 

206390 ว.คณ. 390 สัมมนาทางคณติศาสตร    1(1-0-2) 

  MATH 390 Seminar in Mathematics 

206437 ว.คณ. 437 ตัวแปรเชิงซอน     3(3-0-6) 

  MATH 437 Complex Variables 

206499 ว.คณ. 499 การคนควาอสิระ     3(0-9-0) 

  MATH 499 Independent Study 

2.2.2 วชิาเอกเลอืก    ไมนอยกวา       42 หนวยกติ  

         Electives     a minimum of      42 Credits 



 
 

 
 
 

       เลอืกอยางนอย 12 หนวยกิตจากกระบวนวชิาระดับบณัฑติศกึษาตอไปนี้ 

       Choose at least 12 credits from the following graduate courses : 

         206713  ว.คณ.713 ทอพอโลย ี     3(3-0-6) 

           MATH 713 Topology 

         206720  ว.คณ.720 พชีคณติ      3(3-0-6) 

  MATH 720 Algebra 

206731   ว.คณ.731 การวเิคราะหเชิงจริง 1     3(3-0-6) 

            MATH 731 Real Analysis 1 

         206734   ว.คณ.734 การวเิคราะหเชิงฟงกชัน     3(3-0-6) 

  MATH 734 Functional Analysis 

         206743   ว.คณ.743 ทฤษฎสีมการเชิงอนุพันธ     3(3-0-6) 

  MATH 743 Theory of Differential Equations 

         219731    ว.คป.731 การวเิคราะหประยุกต     3(3-0-6) 

  AMTH 731 Applied Analysis 

         219741    ว.คป.741 สมการเชิงอนุพันธยอย     3(3-0-6) 

  AMTH 741 Partial Differential Equation 

         219753   ว.คป.753 การวเิคราะหเชิงตัวเลข     3(3-0-6) 

  AMTH 753 Numerical Analysis 

       และเลอืกอยางนอย 30 หนวยกิต จากกระบวนวชิาระดับปริญญาตรีตอไปนี้ 

        and choose at least 30 credits  from the following undergraduate courses : 

206207 ว.คณ. 207 เรขาคณติวเิคราะหทรงตัน   3(3-0-6) 

  MATH  207 Solid Analytic Geometry                  

         206216  ว.คณ. 216  คณติตรรกศาสตรเบื้องตน   3(3-0-6) 

  MATH 216  Introduction to Mathematical Logic     

                   206254  ว.คณ. 254 โปรแกรมสําเร็จรูปเชิงคณติศาสตร   3(2-2-5) 

   MATH 254 Mathematical Program Package      

         206281 ว.คณ. 281 คณติศาสตรดสิครีต    3(3-0-6) 

                                MATH 281 Discrete Mathematics 

         206300  ว.คณ. 300 คณติศาสตรการเงนิเเละการประกันภัย  3(3-0-6) 

   MATH 300 Mathematics of Finance and Insurance 

          206311 ว.คณ. 311  ทฤษฎเีซตเชิงสัจพจน     3(3-0-6) 

   MATH 311 Axiomatic Set Theory        

          206312   ว.คณ. 312 รากฐานเรขาคณติเบื้องตน    3(3-0-6) 

   MATH 312 Introduction to Foundation of Geometry    



 
 

 
 
 

          206313 ว.คณ. 313 ทอพอโลยเีบื้องตน     3(3-0-6) 

   MATH 313 Introduction to Topology      

          206328  ว.คณ. 328 ทฤษฎขีองสมการ     3(3-0-6) 

   MATH 328 Theory of Equations         

          206335 ว.คณ. 335 การวเิคราะหเชิงเวกเตอร     3(3-0-6) 

   MATH 335 Vector Analysis        

                   206342 ว.คณ. 342 สมการเชิงอนุพันธยอย    3(3-0-6) 

   MATH 342 Partial Differential Equations       

          206357  ว.คณ. 357 การแกปญหาทางวทิยาศาสตรดวยคอมพวิเตอร 3(3-0-6) 

   MATH 357 Scientific Problem Solving with the Computer        

          206364 ว.คณ. 364 การสรางแบบจําลองเชิงคณติศาสตร  3(3-0-6) 

   MATH 364 Mathematical Modeling         

                    206381  ว.คณ. 381 คอมบนิาทอริกส     3(3-0-6) 

   MATH 381 Combinatorics       

  206400   ว.คณ. 400 หัวขอเลอืกสรรทางคณติศาสตร   3(3-0-6) 

    MATH 400  Selected Topics in Mathematics         

  206411   ว.คณ. 411 รากฐานเรขาคณติ     3(3-0-6) 

     MATH 411 Foundation of Geometry     

  206412   ว.คณ. 412 ทอพอโลย ี     3(3-0-6) 

     MATH 412 Topology                                   

   206414  ว.คณ. 414 คณติตรรกศาสตร     3(3-0-6) 

    MATH 414 Mathematical Logic    

   206421   ว.คณ. 421 พชีคณตินามธรรม     3(3-0-6) 

    MATH 421 Abstract Algebra              

  206423  ว.คณ. 423 เวฟเลทส     3(3-0-6) 

    MATH 423 Wavelets     

    206425   ว.คณ. 425 สังกัปของพชีคณตินามธรรม    3(3-0-6) 

    MATH 425 Concepts of Abstract Algebra    

   206426   ว.คณ. 426 พชีคณติเชิงเสน 2     3(3-0-6) 

     MATH 426 Linear Algebra 2 

  206427  ว.คณ. 427 ทฤษฎจีํานวน 2      3(3-0-6) 

    MATH 427 Theory of Numbers 2  

  206428  ว.คณ. 428 ทฤษฎรีหัส      3(3-0-6) 

    MATH 428 Coding Theory  



 
 

 
 
 

  206432  ว.คณ. 432 การวเิคราะหเชิงฟงกชันเบื้องตน    3(3-0-6) 

    MATH 432 Introduction to Functional Analysis    

  206435  ว.คณ. 435 การวเิคราะหเชิงจริง 2     3(3-0-6) 

     MATH 435 Real Analysis 2     

  206436  ว.คณ. 436 แคลคูลัสของการแปรผันเบื้องตน  3 ( 3 -0 -6 ) 

      MATH 436 Introduction to Calculus of Variations 

  206438  ว.คณ. 438 ทฤษฎจีุดตรึงและการประยุกต    3(3-0-6) 

     MATH 438 Fixed Point Theory and Applications       

  206441   ว.คณ. 441 สมการเชิงอนุพันธไมเชิงเสน   3(3-0-6) 

     MATH 441 Nonlinear Differential Equations          

  206445  ว.คณ. 445 การแปลงฟูเรียรและลาปลาซ    3(3-0-6) 

     MATH 445 Fourier and Laplace Transformation 

  206446  ว.คณ. 446 เรขาคณติเชิงอนุพันธ      3(3-0-6) 

     MATH 446 Differential Geometry  

  206455  ว.คณ. 455 การวเิคราะหเชิงตัวเลข      3(3-0-6) 

     MATH 455 Numerical Analysis                     

  206456  ว.คณ. 456 วธิเีชิงตัวเลขสําหรับสมการเชิงอนุพันธ    3(3-0-6) 

     MATH 456 Numerical Method for Differential Equations 

  206457  ว.คณ. 457 คณติศาสตรอนุพันธการเงนิ     3(3-0-6)  

     MATH 457 Mathematics of Financial Derivatives         

  206463  ว.คณ. 463 การหาคาเหมาะที่สดุเชิงกําหนด     3(3-0-6) 

     MATH 463 Deterministic Optimization 

  206464  ว.คณ. 464 ทฤษฎคีวบคุมเชิงคณติศาสตรเบื้องตน    3(3-0-6) 

    MATH 464 Introduction to Mathematical Control Theory 

  206466  ว.คณ. 466 ไฮโดรไดนามคิ       3(3-0-6) 

     MATH 466 Hydrodynamics                 

  206467  ว.คณ. 467 นวิรอลเนทเวริค      3(3-0-6) 

     MATH 467 Neural Networks                         

  206470  ว.คณ. 470 ทฤษฎคีวามนาจะเปน 2      3(3-0-6) 

     MATH 470 Probability Theory 2               

  206471  ว.คณ. 471 คณติศาสตรประกันภัยเบื้องตน     3(3-0-6) 

   MATH 471 Introduction to Actuarial Mathematics        

  206476  ว.คณ. 476 ทฤษฎเีกม     3(3-0-6) 

    MATH 476 Game Theory                          



 
 

 
 
 

  206481  ว.คณ. 481 ทฤษฎกีราฟ      3(3-0-6) 

     MATH 481 Graph Theory               

  และกระบวนวชิาอืน่ระดับ 300-400 ที่เปดสอนเพิ่มเตมิในสาขาวชิา  

  and other 300-400 level courses in the field that will be offered in the future. 
                                   

2.3  วชิาโท           (ไมมี)                

      Minor          (none)  

(3) หมวดวชิาเลอืกเสร ี                      ไมนอยกวา               6  หนวยกติ 

     Free Electives            a minimum of                  6  Credits 

                   เลอืกเรียนกระบวนวชิาใดๆ นอกเหนอืจากวชิาเอก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

                        At least 6 credits of elective courses, taken outside the major field, are required. 

 

              จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร    ไมนอยกวา      143  หนวยกติ 
         Total:                       a minimum of                143  Credits   
                                        
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวชิา 

รหัสกระบวนวชิาที่ใชกําหนดเปนตัวเลข 6 หลัก ดังตอไปนี้ 

1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง คณะ และภาควชิา/สาขาวชิา ที่กระบวนวชิานัน้สงักัด 

2. เลข 3 ตัวทาย จาํแนกไดดังนี้ 

1) เลขตัวแรก (หลักรอย) แสดงถึง ระดับของกระบวนวชิา 

“1” แสดงถึง กระบวนวชิาในระดับปที่ 1 

“2” แสดงถึง กระบวนวชิาในระดับปที่ 2 

“3” แสดงถึง กระบวนวชิาในระดับปที่ 3 

“4” แสดงถึง กระบวนวชิาในระดับปที่ 4 

“7” แสดงถึง กระบวนวชิาในระดับบัณฑติศกึษา 

2) เลขตัวกลาง (หลักสบิ) แสดงถึง หมวดหมูในสาขาวชิา 

3) เลขตัวทาย (หลักหนวย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมูของสาขาวชิา 

 

 

3.1.4   แสดงแผนการศกึษา 

               แผนการศกึษา : แผนปกต ิ/ แผนกาวหนา 

ชั้นปท่ี 1 

ภาคการศกึษาท่ี 1         หนวยกติ 

001101    ม.อ. 101 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 1     3(3-0-6) 



 
 

 
 
 

ENGL 101 Fundamental English 1 

201110  ว.วท. 110 คณติศาสตรบูรณาการ     3(3-0-6) 

 SC 110  Integrated Mathematical Sciences 

202101    ว.ชว. 101 ชีววทิยาพื้นฐาน 1     3(3-0-6) 

 BIOL 101 Basic Biology 1 

202103     ว.ชว. 103 ปฏบิัตกิารชีววทิยา 1     1(0-3-0)

     BIOL 103 Biology Laboratory 1 

203111    ว.คม. 111 เคม ี1       3(3-0-6)

  CHEM 111  Chemistry 1 

203115   ว.คม. 115 ปฏบิัตกิารเคม ี1       1(0-3-0)

  CHEM 115  Chemistry Laboratory 1 

206111     ว.คณ.111 แคลคูลัส 1      3(3-0-6)

  MATH 111 Calculus 1 

                  รวม   17  หนวยกติ 

ภาคการศกึษาท่ี 2         หนวยกติ 

001102  ม.อ. 102 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 2     3(3-0-6) 

ENGL 102 Fundamental English 2 

204101   ว.คพ. 101 คอมพวิเตอรเบื้องตน     3(2-2-5) 

 CS 101  Introduction to Computer 

206112   ว.คณ. 112 แคลคูลัส 2                3(3-0-6)   

   MATH 112 Calculus 2 

206217  ว.คณ.217 แนวคิดหลักมลูของคณติศาสตร              3(3-0-6)   

  MATH 217 Fundamental Concepts of Mathematics 

207117   ว.ฟส.117 ปฏบิัตกิารฟสกิส 1      1(0-3-0) 

  PHYS 117 Physics Laboratory 1 

207187   ว.ฟส.187 ฟสกิส 1        3(3-0-6)   

  PHYS 187  Physics 1 

                   รวม  16  หนวยกติ 

                แผนการศกึษา : แผนปกต ิ/ แผนกาวหนา 

ชั้นปท่ี 2 

 

ภาคการศกึษาท่ี 1         หนวยกติ 

001201    ม.อ. 201 การอานเชิงวเิคราะหและการเขยีนอยางมปีระสทิธผิล  3(3-0-6)    

ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 



 
 

 
 
 

206211   ว.คณ. 211 แคลคูลัส 3       3(3-0-6)  

    MATH 211 Calculus 3 

206325  ว.คณ. 325 พชีคณติเชิงเสน                 3(3-0-6)   

  MATH 325 Linear Algebra 

206336  ว.คณ. 336 การวเิคราะหเชิงจริง 1      3(3-0-6)     

  MATH 336 Real Analysis 1 

208263  ว.สถ. 263 สถิตเิบื้องตน       3(3-0-6)   

   STAT 263 Elementary Statistics 

กลุมวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร                          3 หนวยกิต  

Humanities and Social Sciences 

                   รวม  18  หนวยกติ 



 
 

 
 
 

แผนการศกึษา : แผนปกต ิ/ แผนกาวหนา 

ชั้นปท่ี 2 

 

ภาคการศกึษาท่ี 2         หนวยกติ 

001225  ม.อ. 225 ภาษาองักฤษในบริบทวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี  3(3-0-6)  

   ENGL 225 English in Science and Technology Context 

206331  ว.คณ. 331 แคลคูลัสขัน้สงู      3(3-0-6)  

  MATH 331 Advanced Calculus 

206341  ว.คณ. 341 สมการเชิงอนุพันธสามญั     3(3-0-6)  

  MATH 341 Ordinary Differential Equations 

202102  ว.ชว. 102 ชีววทิยาพื้นฐาน 2     3(3-0-6)   

BIOL 102 Basic Biology 2 

และ 202104  ว.ชว.104 ปฏบิัตกิารชีววทิยา 2     1(0-3-0)

   BIOL 104 Biology Laboratory 2 

หรอื 203113  ว.คม. 113 เคม ี2       3(3-0-6)  

   CHEM 113 Chemistry 2     

และ 203117  ว.คม. 117 ปฏบิัตกิารเคม ี2           1(0-3-0)

   CHEM 117  Chemistry Laboratory 2 

หรอื 207118  ว.ฟส. 118 ปฏบิัตกิารฟสกิส 2     1(0-3-0)

   PHYS 118 Physics Laboratory 2 

และ 207188  ว.ฟส.188 ฟสกิส 2           3(3-0-6)  

   PHYS 188   Physics 2 

กลุมวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร                         3 หนวยกิต 

Humanities and Social Sciences 

กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร                         3 หนวยกิต  

Science and Mathematics 

                   รวม  19  หนวยกติ 

 



 
 

 
 
 

แผนการศกึษา : แผนปกต ิ/ แผนกาวหนา 

ชั้นปท่ี 3 

แผนปกต ิ แผนกาวหนา 

ภาคการศกึษาท่ี 1 

206321  ว.คณ. 321 พชีคณตินามธรรมเบื้องตน 

                             3(3-0-6)   

            MATH 321 Introduction to Abstract Algebra 

206355  ว.คณ. 355 วธิเีชิงตัวเลข               3(3-0-6)   

  MATH 355  Numerical Method 

206370 ว.คณ. 370  ความนาจะเปน 1     3(3-0-6) 

            MATH 370   Probability 1 

กลุมวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร       3  หนวยกิต  

Humanities and Social Sciences 

กลุมวชิาการเรียนรูผานกิจกรรม              1  หนวยกิต 

Activities Base Course 

วชิาเอกเลอืกหรอืวชิาโท              6  หนวยกิต 

Major Elective or Minor  

                                             รวม  19  หนวยกติ 

ภาคการศกึษาท่ี 1 

206321  ว.คณ. 321 พชีคณตินามธรรมเบื้องตน 

                              3(3-0-6)   

            MATH 321 Introduction to Abstract Algebra 

206355  ว.คณ. 355 วธิเีชิงตัวเลข                 3(3-0-6)   

  MATH 355  Numerical Method 

206370 ว.คณ. 370  ความนาจะเปน 1      3(3-0-6) 

            MATH 370   Probability 1 

กลุมวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร        3  หนวยกิต  

Humanities and Social Sciences 

กลุมวชิาการเรียนรูผานกิจกรรม               1  หนวยกิต 

Activities Base Course 

วชิาเอกเลอืก (ระดับปริญญาตรี)               6  หนวยกิต 

Major Elective (undergraduate level) 

                                               รวม  19  หนวยกติ                           

ภาคการศกึษาท่ี 2 

206327   ว.คณ. 327  ทฤษฎจีาํนวน 1          3(3-0-6)  

   MATH 327  Theory of Numbers 1 

206390  ว.คณ. 390  สมัมนาทางคณติศาสตร 1(1-0-2)  

            MATH 390  Seminar in Mathematics 

206437  ว.คณ. 437  ตัวแปรเชิงซอน     3(3-0-6)  

  MATH 437  Complex Variables 

201191  ว.วท. 191    การเรียนรูผานกิจกรรม  2(0-6-0) 

SC 191   Learning through Activities 

วชิาเอกเลอืกหรอืวชิาโท              6  หนวยกิต 

Major Elective or Minor  

วชิาเลอืกเสรี               3  หนวยกิต  

Free Electives 

                รวม  18  หนวยกติ 

ภาคการศกึษาท่ี 2 

206327  ว.คณ. 327  ทฤษฎจีํานวน 1             3(3-0-6)  

  MATH 327  Theory of Numbers 1 

206390  ว.คณ. 390  สมัมนาทางคณติศาสตร  1(1-0-2)  

            MATH 390  Seminar in Mathematics 

206437  ว.คณ. 437  ตัวแปรเชิงซอน      3(3-0-6)  

  MATH 437  Complex Variables 

201191   ว.วท. 191   การเรียนรูผานกิจกรรม   2(0-6-0) 

SC 191   Learning through Activities 

วชิาเอกเลอืก (ระดับปริญญาตรี)       9  หนวยกิต 

Major Elective  (undergraduate level) 

วชิาเลอืกเสรี                 3  หนวยกิต  

Free Electives 

                 รวม  21  หนวยกติ 

 



 
 

 
 
 

แผนการศกึษา 

ชั้นปท่ี 4 

 

แผนปกต ิ แผนกาวหนา 

ภาคการศกึษาท่ี 1 

206499  ว.คณ. 499  การคนควาอสิระ        3(0-9-0)      

             MATH 499 Independent Study 

วชิาเอกเลอืกหรอืวชิาโท                         9 หนวยกิต 

Major Elective or Minor 

                                              

 

                                              รวม  12 หนวยกติ 

ภาคการศกึษาท่ี 1 

206499  ว.คณ. 499  การคนควาอสิระ       3(0-9-0)    

             MATH 499 Independent Study 

วชิาเอกเลอืก (ระดับบัณฑติศกึษา)           9  หนวยกิต 

Major Elective (graduate level)        

วชิาเอกเลอืก (ระดับปริญญาตรี)             3  หนวยกิต 

Major Elective (undergraduate level)                       

                                          รวม   15  หนวยกติ                                      

ภาคการศกึษาท่ี 2 

วชิาเอกเลอืกหรอืวชิาโท                        9  หนวยกิต 

Major Elective or Minor 

วชิาเลอืกเสรี                                       3  หนวยกิต 

Free Electives 

 

 

                                            รวม   12 หนวยกติ 

ภาคการศกึษาท่ี 2 

วชิาเอกเลอืก (ระดับบัณฑติศกึษา)           3  หนวยกิต 

Major Elective (graduate level) 

วชิาเอกเลอืก  (ระดับปริญญาตรี)           12  หนวยกิต 

Major Elective (undergraduate level)                       

วชิาเลอืกเสรี                                      3  หนวยกิต 

Free Electives 

                                            รวม  18 หนวยกติ 

 

3.1.5 คาํอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  

ระบุไวในภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ภาคผนวก 

 

1. คําอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

 

1.1 หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป 

 

ม.อ. 101 (001101)  :  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1     3(3-0-6) 

ENGL 101   :  Fundamental English 1 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี

การสื่อสารภาษาอังกฤษ   เพือ่การปฏสิัมพันธในชีวติประจาํวัน  ทักษะการฟง  พูด   อานและเขยีนใน

ระดับเบื้องตน   ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมทีห่ลากหลายเพื่อการเรียนรูตลอดชีวติ 

Communication in English for everyday interactions. Basic listening, speaking, reading and writing 

skills in various social and cultural contexts for life-long learning. 

 

ม.อ. 102 (001102)  :  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2     3(3-0-6) 

ENGL 102   :  Fundamental English 2 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ม.อ. 101 หรอืตามความเห็นชอบของภาควชิา 

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏสิัมพันธในชีวติประจําวัน ทักษะการฟง พูด อานและเขยีนในระดับ

ที่ซับซอนขึ้นในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรูตลอดชีวติ 

Communication in English for everyday interactions. More advanced listening, speaking, reading 

and writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning.  

 

ม.อ. 201 (001201)  :  การอานเชงิวเิคราะหและการเขยีนอยางมปีระสทิธิผล 3(3-0-6) 

ENGL 201   :  Critical Reading and Effective Writing 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ม.อ. 102 หรอืตามความเห็นชอบของภาควชิา 

 ทักษะภาษาองักฤษสําหรับการอานเชิงวเิคราะหจากแหลงขอมูลและสือ่ตาง ๆ และการเขยีนอยางมี

ประสทิธผิล ในหัวขอตามความสนใจของผูเรียน   

 English language skills for critical reading from different sources and media and effective writing 

on topics of students’ interests.  

 

ม.อ.225 (001225)  :  ภาษาอังกฤษในบรบิทวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี  3(3-0-6) 

ENGL 225    :  English in Science and Technology Context  



 
 

 
 
 

 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   :  ม.อ. 102 หรอืตามความเห็นชอบของภาควชิา 

ทักษะ องคประกอบ และหนาที่ของภาษาเฉพาะทาง เพือ่การสื่อสารอยางมปีระสทิธภิาพในบริบททาง

วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

Specific language functions, components and skills for effective communication in science and 

technology contexts. 

 

ม.บร. 103 (009103)  :  การรูสารสนเทศและการนําเสนอสารสนเทศ 3(3-0-6) 

LS 103    :  Information Literacy and Information Presentation 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี; สําหรับนักศกึษาท่ีไมใชวชิาเอก 

 ความหมายและความสําคัญของสารสนเทศและการรูสารสนเทศ ความตองการและการแสวงหา

สารสนเทศ แหลงสารสนเทศและบริการสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดระเบียบ การสืบคน

สารสนเทศ การประเมนิสารสนเทศ การนําเสนอสารสนเทศ การอางถึงและการเขยีนบรรณานุกรม 

 The definition and the importance of information and information literacy, information needs and 

information seeking, information sources and information services, information resources and organization, 

information searching, information evaluation, information presentation, citation and bibliography writing. 

 

ม.ปร. 257 (011257)  :  จรยิศาสตร 3(3-0-6) 

PHIL 257  :  Ethics 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี

 แนวคิดทางจริยศาสตร พัฒนาการของทฤษฎีจริยศาสตร ทฤษฎีและปญหาจริยศาสตร ปญหา

จริยธรรมในสังคมปจจุบัน  

 Ethical concepts. Development of ethical theories. Ethical theories and problems. Moral problems 

in contemporary society. 
 

ม.ปร. 269 (011269)  :  ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง     3(3-0-6) 

PHIL 269   :  Philosophy of Sufficiency Economy 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี

 นยิาม แนวคิด และหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง การดําเนนิชีวติตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง หลักการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

 Definition, concept and principle of philosophy of sufficiency economy. Livelihood according to 

philosophy of sufficiency economy. Application of the principle philosophy of sufficiency economy. 



 
 

 
 
 

 

 

ม.ศน. 173 (012173)  :  ศาสนาเบือ้งตน        3(3-0-6) 

RE 173    :  Descriptive Study of Religion 

เงือ่นไขท่ีตองผานกอน   :  ไมม ี

 ธรรมชาตแิละขอบเขตของศาสนา  กําเนดิ  พัฒนาการและประเภทของศาสนา  รูปแบบตาง ๆ  ของ

ศาสนา อเทวนยิม กระบวนการก่ึงศาสนา บทบาทของศาสนาในปจเจกบุคคลและสังคม 

 Nature and scope of religion; origins, development and types of religion; different forms of 

atheistic religion; semi-religious movements; role of religion in the individual and society. 

 

ม.จว. 110 (013110)  :  จติวทิยากับชวีติประจาํวนั     3(3-0-6) 

PSY 110   :  Psychology and Daily Life 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :  ไมม;ี สําหรับนกัศกึษาท่ีไมใชวชิาเอก 

 จติวทิยากับชีวติประจําวนั ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานสมัพันธภาพระหวางบุคคล ปจจัย

ดานสังคม 

 Psychology and daily life. Individual factors. Interpersonal factors. Social factors. 

 

ม.ศท. 100 (050100)  :  การใชภาษาไทย      3(3-0-6) 

HUGE 100   :  Usage of the Thai Language 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี

 ศกึษาและฝกทักษะการใชภาษาไทย 

 A study of the usage of the Thai Language and practice in writing. 

 

ม.ศท. 103 (050103)  :  สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 

HUGE 103   :  Thai Society and Culture  

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   :  ไมม ี

 การศกึษาเชิงแนะนําเก่ียวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย       โดยอาศัยเครื่องมอืการวเิคราะหที่มาจาก

มรดกทางปญญาของไทย   รวมทัง้การเสนอในเชิงวพิากษเก่ียวกับทฤษฎทีี่มาจากโลกทรรศนตะวันตก  ที่ใชใน

การศกึษาสังคม และวัฒนธรรมไทย และทางเลอืกอื่น ๆ    ของความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมของไทย 

 An introduction to Thai Society and Culture based on analytical tools derived from Thai intellectual 

heritage, including critical expositions of theory on Thai Society and culture arisen from Western 

Worldviews, and alternatives of Socioeconomic changes.   

 



 
 

 
 
 

ศ.ล. 121 (057121)  :  ฟุตบอลเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย   1(1-0-2) 

EDPE 121   :  Football for Life and Exercise 

 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   :  ไมม ี

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  โดยการเลนฟุตบอล  การอบอุนรางกายและคลายเยน็ในกีฬาฟุตบอล 

การเลนฟุตบอลในตําแหนงตาง ๆ  การประยุกตเลนกีฬาฟตุบอลในรูปแบบตาง ๆ   กตกิาทั่วไปในการเลนกีฬา

ฟุตบอล การวเิคราะหเกมการแขงขันฟุตบอลและการเขารวมทมีฟุตบอลในระดับตาง ๆ ประโยชนและมารยาท

ของการเปนผูเลน และผูดูทีด่ใีนกีฬาฟุตบอล 

 The principles of exercise for health by playing Football. Warm up and cool down. Playing in each 

position and in different styles. Rules of playing Football. Analysis of Football matches and participation in 

competition at different levels. Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล. 122  (057122)  :  วายน้ําเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย   1(1-0-2) 

EDPE 122   :  Swimming for Life and Exercise 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน    :  ไมม ี

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการวายน้าํ การอบอุนรางกายและคลายเยน็ในกีฬาวายน้าํ 

หลักการหายใจและการเคลื่อนไหวในน้าํ การใชสวนตาง ๆ ของรางกายในการวายน้ําทาตางๆ การชวยเหลอืผู

ไดรับอันตรายตาง ๆ จากการวายน้าํ การวเิคราะหทาทางการวายน้าํ การวายน้าํเพื่อสุขภาพและการเขารวม

การแขงขันวายน้ําในระดับตาง ๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูทีด่ใีนกีฬาวายน้ํา 

The principles of exercise for health by Swimming. Warm up and cool down. Principles of 

breathing and movement under water. Using body physically to swim in each style. Helping others from 

dangers in swimming. Swimming for health and participation in competition at different levels. Benefits 

and etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล. 123 (057123)  :  วอลเลยบอลเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย   1(1-0-2) 

EDPE 123    :  Volleyball for Life and Exercise 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   :  ไมม ี

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  โดยการเลนวอลเลยบอล   การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬา

วอลเลยบอล การเลนวอลเลยบอลในตาํแหนงตาง ๆ การใชอวัยวะสวนตาง ๆ ของรางกายในการเลนวอลเลย 

บอล กตกิาทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬาวอลเลยบอล  การประยุกตเลนกีฬาวอลเลยบอลในรูปแบบตาง ๆ 

การวเิคราะหเกมการแขงขันวอลเลยบอล  และการเขารวมแขงขันวอลเลยบอลในระดับตาง ๆ  ประโยชนและ

มารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดใีนกีฬาวอลเลยบอล 



 
 

 
 
 

The principles of exercise for health by playing Volleyball. Warm up and cool down. How to play 

in each position and how to use parts of body to play Volleyball. Rules for playing and scoring in 

Volleyball. Playing Volleyball in different styles. Analysis of Volleyball matches and participation in 

Volleyball competition at different levels. Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล. 125 (057125)  :  กจิกรรมเขาจังหวะเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย  1(1-0-2) 

EDPE 125   :  Rhythmic Activities for Life and Exercise 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   :  ไมม ี

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกิจกรรมเขาจังหวะ การเคลื่อนไหวของรางกายในลักษณะ

ตาง ๆ การเคลื่อนไหวของรางกายใหเขากับจังหวะและเสยีงดนตรี การเตนรําพื้นเมอืงของประเทศตาง ๆ และ

การเตนลลีาศในจังหวะตาง ๆ มารยาทในการเขาสังคมและมารยาทในการลลีาศ การวเิคราะหทาทางการเตน

ลลีาศจังหวะตางๆ การรวมงานลลีาศและการจัดงานลลีาศในรูปแบบตาง ๆ 

The principles of exercise for health through Rhythmic Activity. Body movements in different 

styles. Body movements with rhythm and music. Folk dances and social dances. Social manners and 

social dances etiquette. Analysis of social dances types. Participating in and organizing social dance 

parties. 

 

ศ.ล. 126 (057126)  :  บาสเกตบอลเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย   1(1-0-2) 

EDPE 126   :  Basketball for Life and Exercise 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   :  ไมม ี

  การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  โดยการเลนบาสเกตบอล   การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬา

บาสเกตบอล การเลนบาสเกตบอลในตาํแหนงตาง ๆ ความปลอดภยัในการเลนกีฬาบาสเกตบอล กตกิาการ

เลนบาสเกตบอลทั่วไป การประยุกตเลนกีฬาบาสเกตบอลในรูปแบบตาง ๆ การวเิคราะหเกมการแขงขัน

บาสเกตบอลและการเขารวมแขงขันบาสเกตบอลในระดับตาง ๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผู

ดูที่ดใีนกีฬาบาสเกตบอล 

 The principles of exercise for health by playing Basketball. Warm up and cool down. How to play 

in different positions, safety and regulations. Playing Basketball in different styles. Analysis of Basketball 

matches and participation in Basketball competition at different levels. Benefits and etiquette for players 

and spectators. 

 

ศ.ล. 127 (057127)  :  แบดมนิตนัเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย   1(1-0-2) 

EDPE 127   :  Badminton for Life and Exercise 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   :  ไมม ี



 
 

 
 
 

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ   โดยการเลนแบดมนิตัน      การอบอุนรางกายและคลายเยน็ในกฬีา

แบดมนิตนัการจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพือ่เขาตลีูกแบดมนิตันในลักษณะตาง ๆ กตกิาแบดมนิตนั

ทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬาแบดมนิตัน การประยุกตเลนกีฬาแบดมนิตนัในรูปแบบตาง ๆ การวเิคราะหเกม

การแขงขันแบดมนิตัน  และการเขารวมแขงขันแบดมนิตันในระดับตาง ๆ  ประโยชนและมารยาทของการเปนผู

เลนและผูดูที่ดใีนกีฬาแบดมนิตัน 

 The principles of exercise for health by playing Badminton. Warm up and cool down. How to hold 

the racquet and body movements to hit the shuttlecock. Rules and scoring in Badminton. Playing 

Badminton in different styles. Analysis of Badminton matches and participation in Badminton competition 

at different levels. Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล. 128 (057128)  :  เทนนสิเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย   1(1-0-2) 

EDPE 128   :  Tennis for Life and Exercise 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   :   ไมม ี

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนเทนนสิ   การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬาเทนนสิ 

การจับไม และการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตเีทนนสิในลักษณะตาง ๆ กตกิาเทนนสิทั่วไปและการนับ

คะแนนในกีฬาเทนนสิ การประยุกตเลนกีฬาเทนนสิในรูปแบบตาง ๆ การวเิคราะหเกมการแขงขันเทนนสิและ

การเขารวมการแขงขันเทนนสิในระดับตาง ๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดใีนกีฬาเทนนสิ 

The principles of exercise for health by playing Tennis. Warm up and cool down. How to hold the 

racquet and body movements to hit the tennis ball. Rules and scoring in Tennis. Playing Tennis in different 

styles. Analysis of Tennis matches and participation in Tennis competition at different levels. Benefits and 

etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล. 129 (057129)  :  เทเบลิเทนนสิเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย   1(1-0-2) 

EDPE 129   :  Table Tennis for Life and Exercise 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ไมม ี

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกีฬาเทเบลิเทนนสิ การอบอุนรางกายและคลายเยน็ในกีฬา

เทเบลิเทนนสิ การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพือ่เขาตลีกูเทเบลิเทนนสิในลักษณะตางๆ กตกิาทั่วไป

และการนับคะแนนในกีฬาเทเบลิเทนนสิ การประยุกตเลนกีฬาเทเบลิเทนนสิในรูปแบบตางๆ การวเิคราะหเกม

การแขงขันเทเบลิเทนนสิและการเขารวมแขงขันเทเบลิเทนนสิในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปน

ผูเลนและผูดูที่ดใีนกีฬาเทเบลิเทนนสิ 

The principles of exercise for health by playing Table Tennis. Warm up and cool down. How to 

hold the racket and body movements to play Table Tennis. Rules and scoring in Table Tennis. Playing 

Table Tennis in different styles. Analysis of Table Tennis matches and participation in Table Tennis 

competition at different levels. Benefits and etiquette for players and spectators. 



 
 

 
 
 

 

ศ.ล. 130 (057130)  :  กอลฟเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย   1(1-0-2) 

EDPE 130    :  Golf for Life and Exercise 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   :  ไมม ี

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกีฬากอลฟ การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬากอลฟ 

การจับไม ทาทางการตลีูกและการยนืในกีฬากอลฟในลักษณะตาง ๆ กตกิาการเลนกอลฟทั่วไปและการนับ

คะแนนในกีฬากอลฟ การประยุกตเลนกีฬากอลฟในรูปแบบตาง ๆ การวเิคราะหทาทางในการตกีอลฟและการ

เขารวมแขงขันกอลฟในระดับตาง ๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดใีนกีฬากอลฟ 

The principles of exercise for health by playing Golf. Warm up and cool down. How to hold Golf 

club, stance and position in Golf. Rules and scoring in Golf. Playing Golf in different styles. Analysis of 

stance and position and participate in Golf competition at different levels. Benefits and etiquette for 

players and spectators. 

 

ศ.ล. 136 (057136)  :  กฬีา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพชวีติ   3(3-0-6) 

EDPE 136   :  Sport, Health, Fitness and Wellness Development 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน    :  ไมม ี

 สุขภาพ หลักการดูกีฬา   การเลอืกกิจกรรมการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง   และการใช

ชีวติประจําวัน การฝกทักษะขัน้พื้นฐานทางการกีฬาและการสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย การเลนกีฬาและ

การออกกําลังกาย   รวมทัง้การดูแลตนเองเพือ่การมสีุขภาพที่ดี  และการพัฒนาคุณภาพชีวติ 

 Health, principle of sports. Choose of sport activities exercise for health and everyday living. 

Practice of basic skill of sports and building physical fitness. Playing sport and exercise. Self care for 

health and wellness development. 

 

ส.ภม. 104 (154104)  :  การอนุรักษสิง่แวดลอม     3(3-0-6)        

GEO 104   :  Environmental Conservation 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   :  ไมม ี

 ปญหาในการจัดการ  และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาต ิ ซึ่งเนนในเรื่อง ดนิ ปาไม น้าํ แร 

สัตวปา  มนุษย  พลงังานธรรมชาต ิ ทวิทัศนธรรมชาต ิ  และสิง่แวดลอมตาง ๆ ตลอดจนวธิกีารอนุรักษและ

มาตรการในการอนุรักษที่จําเปนสําหรับประเทศไทย 

 Problems in the management and the utilization of natural resources with emphasis on soil, 

forest, water, minerals and wildlife, introducing some conservation methods and conservation measures 

necessary for Thailand.            

 



 
 

 
 
 

น.ศท.100 (176100)  :  กฎหมายและโลกสมัยใหม     3(3-0-6) 

LAGE 100   :  Law and Modern World 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   :  ไมม ี

 แนวคิดทางกฎหมาย สถาบนัทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสังคม กฎหมายกับสังคมระหวาง

ประเทศ กฎหมายกับปญหาทองถ่ิน และกฎหมายกับสทิธชุิมชน บทบาทของกฎหมายระดับทองถ่ิน ระดับ

สังคมเมอืง และบทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภวิัตน ศกึษาวเิคราะหปญหาจากกรณศีกึษาตาง ๆ เก่ียวกับ

กฎหมายและโลกสมัยใหม 

 Legal concepts. Legal Institutions. Law and its roles in society. Law and international societies. 

Law and local problems. Law and community rights. Roles of law in the rural and urban societies. Roles 

of law in the globalized era. Analyses of issues derived from case studies relating to law and modern 

world. 

 

ว.วท. 110 (201110)  :  คณติศาสตรบูรณาการ                               3(3-0-6) 

SC 110    :  Integrated Mathematical Sciences  

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   :  ไมม ี

 วทิยาการคอมพวิเตอรในชีวติประจําวัน ประวัตขิองการคํานวณ อนิเทอรเน็ต สถิตใินชีวติประจําวัน 

สถิตกัิบการแกปญหาในชีวติประจําวัน ความนาจะเปนเพือ่อธบิายปรากฏการณตางๆ การจําลอง ตัวอยาง

ของแบบจําลองทางคณติศาสตร การดําเนนิการเมทริกซและการประยกุต การหาคาเหมาะสมที่สดุ การแทน

ขอมูล ปญญาประดษิฐและการเรียนรูของเครื่อง การเรียงลําดับและการคนหา สถิตเิพือ่การตัดสนิใจ 

Computer science in everyday life, history of computing, internet, statistics in everyday life, 

statistics for solving the problems in everyday life, probability for describing the phenomena, simulation, 

examples of mathematical models, matrix operations and its applications, optimization, data 

representation, artificial intelligence and machine learning, sorting and searching, statistics for decision 

making. 

 

ว.วท. 111 (201111)  :  โลกแหงวทิยาศาสตร      3(3-0-6) 

SC 111    :  The World of Science 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   :  ไมม ี

 บทนํา ความหมายของวทิยาศาสตร เทคโนโลย ี และนวตักรรม ประวัตขิองวทิยาศาสตร เทคโนโลย ี

และนวัตกรรม กระบวนการทางวทิยาศาสตร กิจกรรมกลุมเก่ียวกับวทิยาศาสตรและเทคโนโลยใีน

ชีวติประจําวัน วทิยาศาสตรและเทคโนโลยกัีบการพัฒนาประเทศ วทิยาศาสตรและเทคโนโลยกัีบเศรษฐกิจ 

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยกัีบสังคม วทิยาศาสตรและเทคโนโลยกัีบสิ่งแวดลอม วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

กับวัฒนธรรม วทิยาศาสตรและเทคโนโลยกัีบชุมชนทองถ่ิน วทิยาศาสตรและเทคโนโลยกัีบการเปลี่ยนแปลง



 
 

 
 
 

สภาพภมูอิากาศ วทิยาศาสตรและเทคโนโลยกัีบการพัฒนาที่ยั่งยนื หรอืหัวขออืน่ๆ ตามความสนใจของ

นักศกึษา และการนําเสนอในหองเรียน 

 Introduction, Meaning and history of science, technology and innovation, Scientific method, Group 

activities about science and technology in daily life, science and technology and country development, 

economy, society, environment, culture, local communities, climate change, sustainable development, or 

other topics depending on students’ interests, and class presentations. 

ว.วท. 114 (201114)  :  วทิยาศาสตรสิ่งแวดลอมในโลกปจจุบัน    3(3-0-6) 

SC 114  :  Environmental Science in Today’s World  

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   :  ไมม ี

           สิ่งแวดลอมและผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย ความตระหนักเรื่องสิง่แวดลอมในเวทนีานาชาต ิ

ความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ; การอนรัุกษเพื่ออนาคต การใชทรัพยากร การเตบิโตของ

ประชากรและมลพษิ การแตกตัวของโอโซน ภาวะโลกรอนและการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ วกิฤติ

พลังงาน การพัฒนาอยางยั่งยนืเพื่อรักษาสมดลุในการบริโภคทรัพยากรธรรมชาตแิละการทดแทนสถานการณ 

สิ่งแวดลอมปจจุบนั 

          Environment and impacts from anthropogenic activities, Environmental concerns in international 

venues, Importance of biodiversity; conservation for the future, Resource use, Population growth and 

pollution, Ozone depletion, Global warming and climate change, Energy crisis, Sustainable development 

(balancing of natural resource consumption and replacement), and Current environmental issues.  
 

ว.วท. 191 (201191)  :  การเรยีนรูผานกจิกรรม     2(0-6-0) 

SC 191    :  Learning Through Activities 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   :   ไมม ี

 การเขารวมกิจกรรมที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพนักศกึษา การเสริมทักษะและประสบการณ

ชีวติตาง ๆ ที่ถูกจัดขึ้นทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั เปนสวนประกอบทีด่ทีี่ทําใหนักศกึษามสีวนรวมใน

ชวงเวลาของการศกึษาในมหาวทิยาลัย กิจกรรมตาง ๆ เหลานี้สามารถทําใหนักศกึษาประยุกตใชการเรียนรู

จากกิจกรมตาง ๆ ไปพัฒนาในดานเก่ียวกับการสรางจติสํานกึที่ด ี ตระหนักในคุณคาความเปนมนุษย มกีาร

พัฒนาบุคลกิภาพ เขาใจการทาํงานเปนทมี มคุีณธรรม จริยธรรม สามารถนําไปใชเปนแบบอยางในการดํารง

ชีพในอนาคตไดอยางมคีวามสุขทัง้รางกายและจติใจ พรอมทัง้มจีติสาธารณะ สาํนกึและรับผดิชอบตอตนเอง 

และสงัคม 

Activities to promote skills/moral and ethical behaviors in addition to development of personality, 

art and culture, local wisdom, environmental preservation as well as community-based economy by 

students under supervision of advisors and/or joint supervision with the government or private 

organizations. 

 



 
 

 
 
 

ว.วท. 192 (201192)  :  ดอยสุเทพศกึษา       1(0-3-0) 

SC 192    :  Doi Suthep Study 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   :  ไมม ี

ศกึษาดอยสเุทพใน 4 มติ ิคอื มติทิางกายภาพ : ธรณวีทิยา  มติทิางชีวภาพ : ระบบนเิวศ และความ

หลากหลายทางชีวภาพ   มติทิางสงัคมและวัฒนธรรม  :  ศาสนาและมานุษยวทิยา  และมติทิางการอนุรักษ  : 

พื้นที่อนุรักษ การฟนฟูปาและการทองเที่ยวเชิงนเิวศ ความสัมพันธระหวางดอยสุเทพกับมหาวทิยาลยัเชียงใหม  

Studying Doi Suthep in 4 aspects: physical - geology, biology, ecosystems and biodiversity; 

social and cultural - religion and anthropology; and conservation - conservation area, forest restoration, 

eco-tourism, and relationship between Doi Suthep and Chiang Mai University. 

 

ว.ธณ. 105 (205105)   : วทิยาศาสตรโลกและอารยธรรม   3(3-0-6) 

GEOL 105  :  Earth Science and Civilization  

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   :  ไมม ี

             หลักการของวทิยาศาสตรโลก โลกในระบบสุริยะ ระบบและววิัฒนาการของโลก กําเนดิมนุษย 

ทรัพยากรธรณแีละอารยธรรม ธรณพีบิัตภิัย ธรณวีทิยาสิง่แวดลอมและการพัฒนาที่ยัง่ยนื 

            Principles of Earth Science, The Earth in the solar system, System and evolution of the Earth, 

The origin of man, Earth resources and civilization, Geological hazards and Environmental geology and 

sustainable development.   
 

ว.อณ. 100 (218100)    :  ศาสตรแหงอัญมณแีละเครื่องประดับ                                 3(3-0-6)     

GEM 100    :  The Science of Gemstone and Jewelry  

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน    :  ไมม ี

             ปรทิัศนทางอญัมณ ี และเครื่องประดับ หลักการทางอัญมณศีาสตร ลักษณะเฉพาะ และสมบตัิ

ของอัญมณทีี่สําคัญ อัญมณสีังเคราะห และอัญมณเีลยีนแบบ  

            A review of gemstones and jewelry, Principles of gemological sciences, Characteristics and 

properties of important gemstones and Synthetics and imitation gemstones. 

 

ก.พส. 202 (359202)     :  พชืและอาหารปลอดภัย                                                    3(3-0-6) 

HORT 202   :  Plant and Food Safety  

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน    :  ไมม ี

             ศกึษาระบบผลติแบบตาง ๆ  ทางการเกษตร  ชนดิของสารเคมทีี่ใชในการปองกันกําจดัศัตรูพชื 

อันตรายจากการปนเปอนในอาหาร ระบบความปลอดภยัดานอาหาร เกษตรดทีี่เหมาะสม การตรวจสอบสาร

ปองกันกําจัดศัตรูพชืที่ตกคางในผลผลติการเกษตรและสารพษิในอาหาร 



 
 

 
 
 

            Study on agricultural production systems, type of agrochemical pesticide, hazard from food 

contamination, food safety systems, good agricultural practices, pesticide residue test in agricultural 

product and toxic substance test in food. 

 

ภ.วภ.100 (461100)   :  สมุนไพรเพือ่สุขภาพและความงาม                                       3(3-0-6) 

PHPS 100  :  Herbs for Health and Beauty  

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   :  ไมม ี

             พชืสมุนไพรที่ใชเพื่อเสริมสุขภาพ กลุมที่ใชรักษาโรคพื้นฐาน กลุมผักพื้นบาน  รวมถึงพชืพษิตาง ๆ 

และการแกพษิ  สมุนไพรทัง้ลกัษณะพชืสดและพชืแหง  พรอมทัง้ยาเตรียมและผลติภัณฑในรูปแบบตาง ๆ  

สรรพคุณ ทั้งที่เปนยา อาหาร และเครื่องสําอาง เนนที่มใีชประจําวัน ชวยใหสามารถนาํมาใชไดอยางถูกตอง 

ปลอดภัยตามหลักวชิา 

              Herbs for health promotion, those used to treat common diseases, indigenous vegetables 

including some toxic plants. Medicinal plants, both in fresh and dry forms and their various products. Their 

uses as drugs, food and cosmetics, emphasizing daily usage for proper and safe use. 

 

ภ.วภ .170 (461170)  :  เครื่องสําอางในชวีติประจําวัน  3(3-0-6) 

PHPS 170   :  Cosmetics in Everyday Life  
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   : ไมม ี

ผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่ใชในชีวิตประจําวัน โดยเนนองคความรูพื้นฐานเก่ียวกับผิวหนังและ

เครื่องสําอาง การจัดประเภทเครื่องสําอาง กฎหมายที่เก่ียวของ รูจักองคประกอบและประโยชนอยางถูกตอง

และเหมาะสมตามหลักวชิาการและหลักการเลือกซื้อผลติภัณฑเพื่อประสทิธภิาพและความปลอดภัยในการใช

เครื่องสําอาง 

Cosmetic products used in everyday life, emphasizing basic knowledge of skin and various skin 

care cosmetics, including cosmetic laws and regulations. Product compositions and their applications as 

well as purchasing guidelines for effective safe use of cosmetics. 

 

ภ.บก. 130 (462130)    : ยาในชวีติประจาํวัน                                                    3(3-0-6) 

PHPC 130  : Medications in Everyday Life  

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :  ไมม ี

            แนะนําความรูพื้นฐานเก่ียวกับการใชยา ชนดิของยา ขอควรระวังในการใชยา ผลขางเคียงของยา พษิ

ของยา การใชสมนุไพรใกลตัว และผลติภัณฑเสริมอาหาร เพื่อการดูแลสุขภาพตนเองและเพื่อประโยชนในดาน

ความปลอดภัยในการใชยา และสงเสริมสุขภาพอนามัย 



 
 

 
 
 

            Introduction to basic knowledge for medication uses including types of medication, precautions, 

adverse drug reactions, toxicity, as well as herbal medicines and food supplement products, for the 

safety of self-care medications and health promotion. 

 

อ.อก.114 (610114)        :  อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม                                          3(3-0-6) 

AG 114  :  Food for Health and Beauty 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   :  ไมม ี

            บทบาทของอาหารที่มตีอสุขภาพ และความงาม ชนดิและหนาที่ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพใน

อาหารทีม่ผีลตอสุขภาพและความงาม โรคที่เก่ียวเนื่องกับพฤตกิรรมการบริโภค (โรคอวน โรคไต โรคหลอด

เลอืดและหวัใจ โรคกระดูกพรุน โรคเบาหวานและโรคมะเร็ง) อาหารตานโรค อาหารชะลอความแก อาหาร

เพื่อผวิสวย อาหารลางพษิ อาหารเสริมแคลเซยีม กฎหมายอาหารทีเ่ก่ียวของกับผลติภณัฑอาหารเพื่อสขุภาพ

และความงาม    

            Roles of food for health and beauty, types and functions of bioactive compounds in food 

affecting on health and beauty, illness related to eating behavior (overweight, kidney disease, 

cardiovascular disease, a decay of bones, diabetes and cancer), anti-illness food, anti-aging food, food 

for beautiful skin, detoxify food, calcium-fortified food and food regulation related to food for health and 

beauty. 
 

บธ.กจ. 103 (703103)   :  การเปนผูประกอบการและธุรกจิเบื้องตน    3(3-0-6) 

MGMT 103    :  Introduction to Entrepreneurship and Business 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน    :  ไมม ี

 บทบาทการเปนผูประกอบการกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ   โอกาสในการประกอบธุรกิจ 

คุณลักษณะและแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ สภาพแวดลอม ประเภท รูปแบบและแผนธุรกิจ หลักการ

จัดการ การจัดการดานการตลาด การผลติ การเงนิ บัญชี ภาษ ี กฎหมายธุรกิจ ธุรกิจระหวางประเทศ และ

จริยธรรมสําหรับผูประกอบการ 

 Entrepreneur role in economics development country Entrepreneur and business opportunities. 

The characteristic of entrepreneur and motivation factors, environment, types of business, forms of 

business, business plans, principle of management, marketing management, production management, 

financial management, accounting, taxation, business law, international business and business ethics for 

entrepreneur. 

 

ศศ.100 (751100)  :  เศรษฐศาสตรในชวีติประจําวัน     3(3-0-6) 

ECON 100   :  Economics for Everyday Life 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน    : ไมม ี



 
 

 
 
 

 แนวคิดทางเศรษฐศาสตรที่นาํไปใชในชีวติประจาํวัน ที่เก่ียวของกับการผลติ การบริโภค ตลาด รายได

ประชาชาต ิ  การคลังสาธารณะ  การเงนิและการธนาคาร ภาวะเงนิเฟอและเงนิฝด  การจางงาน  เศรษฐกิจ

การคาและการเงนิระหวางประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 

Basic economic concepts and application for everyday life concerning production, consumption, 

markets, national income, public finance, money and banking, inflation and deflation, employment, 

international trade and finance, and economic development and environment. 

 

สถ.ส. 100 (801100)  :  สถาปตยกรรมในชวีติประจาํวัน  3(3-0-6) 

ARCT 100  :  Architecture in Everyday Life 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   :  ไมม ี

 ความแตกตางระหวางอาคาร และสถาปตยกรรม ศาสตรและศลิปพื้นฐานทางสถาปตยกรรม 

สุนทรียะในงานสถาปตยกรรม สถาปตยกรรมในชีวติประจาํวนั รูปแบบสไตล แฟช่ัน และศลิปะสถาปตยกรรม

ในแบบตาง ๆ บทบาท หนาที่และความรับผดิชอบของวชิาชีพสถาปนกิ เร่ิมตนอยางไรกับการทํางานกับ

สถาปนกิ สถาปนกิในอุดมคตขิองลูกคา และลูกคาในอุดมคตขิองสถาปนกิ กฎหมายที่เก่ียวของกับการ

กอสรางเบื้องตน วัสดทุี่ใชในงานสถาปตยกรรมเบื้องตน การอานแบบและการทําความเขาใจแบบ

สถาปตยกรรมเบื้องตน ฮวงจุย และความเชื่อในมุมมองของสถาปนกิ อดตี ปจจบุัน และอนาคตของ

สถาปตยกรรมไทย และสถาปตยกรรมลานนา สถาปตยกรรมสเีขยีวกับการรักษาสิ่งแวดลอม 

 The difference between building and architecture, Basic sciences and arts of architecture, 

Aesthetics in architecture, Architecture in everyday life, Styles and fashions of architecture, Roles and 

responsibilities of architects, How to start working with architects, Ideal architects versus ideal clients, 

Basic building laws and regulations, Basic building materials, How to read and understand architectural 

drawings, Fung-Shi and belief system in the understanding of architect, Past, Present and future of Thai 

and Lanna architecture, Green architecture and its sustainability. 

 

สม. 100 (851100)   :  การสื่อสารเบื้องตน      3(3-0-6) 

MC 100    :  Introduction to Communication 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน    :  ไมม ี

 แนวคิดดานการสื่อสาร  กระบวนการสื่อสาร  หนาที่และบทบาทของการสือ่สารมวลชน สื่อทางเลอืก

และเทคโนโลยสีารสนเทศ ตอสังคม 

Concepts of communication. Communication process. Roles and functions of mass communication. 

Alternative media. Information technology and its interface with society. 

 

ศท.อ. 100 (951100)   :   ชวีติสมัยใหมกับแอนนเิมชัน                                               3(3-0-6) 



 
 

 
 
 

ANI 100   :   Modern Life and Animation  

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน    :   ไมม ี

            ความเขาใจเชิงประวัตศิาสตรแอนนเิมชันและภาพยนตรแอนนเิมชัน ววิัฒนาการ และรูปแบบแอนนเิม

ชันในปจจบุัน แนวคิดและกระบวนการสรางแอนนเิมชันเบื้องตน เชน ขัน้เตรียมการผลติ การผลติและหลงัการ

ผลติ การใชไฟลในงานแอนนเิมชันตาง ๆ เพื่อนําเสนอผลงานของนักศกึษา การออกแบบตัวละครแอนนเิมชัน

เบื้องตน 

           Understanding in animation works and animated cinema. Evolution and forms of animation at 

present day. Idea and basic process of animation production, for instance, pre-production, production,  

 

and post-production. File utilization in presenting the animation projects of students. And the basic design 

of animation character. 

 

ศท.วว. 111 (953111)  :  ซอฟตแวรสําหรับชวีติประจําวัน                                        3(3-0-6) 

SE 111  :  Software for Everyday Life 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   :  ไมม ี

           แนะนาํลักษณะ องคประกอบ และบทบาทของซอฟตแวรในชีวติประจาํวัน การนําซอฟตแวรมา

ประยุกตใชในดานตาง ๆ อาท ิดานสวนบุคคลเพื่อเพิม่สมรรถภาพ และยกระดับคุณภาพของชีวติ ดานองคกร

ทางธุรกิจ เพื่อประสทิธภิาพและการบริหารจัดการ และดานการคนควาวจิัย หัวขอทีน่าสนใจในอุตสาหกรรม

ซอฟตแวร เชน อาชีพตาง ๆ ที่เก่ียวของ ขอควรระวงั และพงึปฏบิัตใินการใชงานซอฟตแวร ตลอดจนทศิทาง

ของเทคโนโลยซีอฟตแวรในอนาคต 

           The course will provide basic understanding of computer software: what it is and its role in 

improving our daily lives. Major areas of software applications and products popularly used today will be 

introduced including software for personal use to improve productivity and quality of life, for 

organizational enterprises to support business operations and management, and for education and 

research activities. Latest issues in today’s software industry such as career choices, ethics, future 

trends, and direction will also be surveyed to provide the overall picture of the field. 
 

1.2. หมวดวชิาเฉพาะ 

1.2.1 วชิาแกน 

 

ว.ชว.101 (202101)  :  ชวีวทิยาพืน้ฐาน 1       3(3-0-6) 

BIOL 101   :  Basic Biology 1 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   :  ไมม ี



 
 

 
 
 

บทนํา ระเบยีบวธิกีารทางวทิยาศาสตร ลักษณะเฉพาะของสิ่งมชีีวติ การจัดระบบสิ่งมชีีวติ สารเคมี

ของสิง่มชีีวติ เซลลและเมแทบอลซิมึ พนัธุศาสตรและอณูพันธุศาสตร กลไกของววิัฒนาการ ความ

หลากหลายของสิ่งมชีีวติ โครงสรางและหนาที่ของพชื โครงสรางและหนาที่ของสตัว และนเิวศวทิยาและ

พฤตกิรรม 

Introduction, scientific methods, characteristics of life, biological level of organization, chemical of 

life, cell and metabolism, genetics and molecular genetics, mechanism of evolution, diversity of life, 

structure and function of plant, structure and function of animal and ecology and behavior. 

 

ว.ชว.102 (202102)  :  ชวีวทิยาพืน้ฐาน 2       3(3-0-6) 

BIOL 102   :  Basic Biology 2 

เงือ่นไขท่ีตองผานกอน   :  ว.ชว.101 และ ว.ชว.103 

ระบบนเิวศและการอนุรักษ การจัดจําแนกสิง่มชีีวติ สรีรวทิยาของสัตว และสรีรวทิยาของพชื 

Ecosystem and conservation, classification of living organisms, animal physiology and plant 

physiology. 

 

ว.ชว.103 (202103)  :  ปฏบิัตกิารชวีวทิยา 1       1(0-3-0) 

BIOL 103   :  Biology Laboratory 1 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   :  ลงทะเบยีนพรอม ว.ชว.101 

กลองจุลทรรศน โครงสรางและหนาที่ของเซลล การหายใจระดับเซลล การแบงเซลล พันธุศาสตร 

ววิัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมชีีวติ เนื้อเยื่อพชื เนื้อเยื่อสัตว พฤตกิรรม และนเิวศวทิยาประชากร 

           Microscope, cell structure and functions, cellular respiration, cell divisions, genetics, evolution and 

biological diversity, plant tissues, animal tissues, behavior and population ecology. 

 

ว.ชว.104 (202104)  :  ปฏบิัตกิารชวีวทิยา 2       1(0-3-0) 

BIOL 104   :  Biology Laboratory 2 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   :  ลงทะเบยีนพรอม ว.ชว.102 

บทนํา ระบบนเิวศและการอนุรักษ การจัดจาํแนกสิ่งมชีีวติ : จลุนิทรีย พชืและสตัว กายวภิาค

เปรียบเทยีบในสัตว การแลกเปลีย่นกาซ ระบบหมุนเวยีนโลหติและการขับถาย ระบบประสาทและอวยัวะรับ

ความรูสกึ ฮอรโมนสัตว การสบืพันธุและการเจริญขัน้ตนของตัวออนสัตว การสงัเคราะหแสง การลําเลยีงใน

พชื การควบคุมการเตบิโตในพชื และการสบืพนัธุและการขยายพันธุพชื 

           Introduction, ecosystem and conservation, classification of microorganisms, plants and animals, 

animal comparative anatomy, gas exchange, circulatory system and excretion, nervous system and sense 



 
 

 
 
 

organs, animal hormones, animal reproduction and early embryonic development, photosynthesis, 

transport in plants, plant growth regulation and plant reproduction and propagation. 

 

ว.คม.111 (203111)  :  เคม ี  1        3(3-0-6) 

CHEM 111             :  Chemistry 1 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน    :  ไมม ี

บทนําและปริมาณสมัพันธทางเคม ีโครงสรางอะตอม พันธะเคมใีนสารประกอบประเภทตางๆ สมดลุ

เคม ีอุณหพลศาสตรเชิงเคม ีเคมไีฟฟา สารละลายและคอลลอยด กรด-เบส และจลนพลศาสตรเชิงเคม ี

  Introduction and chemical stoichiometry, atomic structures, chemical bonding in various 

compounds, chemical equilibrium, chemical thermodynamics, electrochemistry, solutions and colloids, 

acid-bases and chemical kinetics. 

 

ว.คม.113 (203113) :  เคม ี  2        3(3-0-6) 

CHEM 113            :  Chemistry 2 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   :  ว.คม.111 

แกส ของเหลวและของแข็ง ธาตุเรพรีเซนเททฟีและโลหะแทรนซชัิน สารประกอบโคออรดเินชัน 

สมดลุการละลายของเกลอืและสมดลุการเกิดสารเชิงซอน เคมนีวิเคลยีร เคมอีนิทรีย สารชีวโมเลกุล โลกของ

เคม ี  

Gases, liquids and solids, representative elements and transition metals, coordination compounds, 

equilibria of salt solubility and complex formation, nuclear chemistry, organic chemistry, biomolecules and 

world of chemistry. 

 

ว.คม.115 (203115)  :  ปฏบิัตกิารเคม ี 1      1(0-3-0) 

CHEM 115            :  Chemistry Laboratory 1 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   :  ลงทะเบยีนพรอม ว.คม.111 

เทคนคิตางๆ ในหองปฏบิัตกิารเคม ีปฏกิิริยาของทองแดงและสารประกอบของทองแดง สารกําหนด

ปรมิาณ: การสงัเคราะหแคลเซยีมออกซาเลต การสงัเคราะหโพแทสเซยีมอะลัมจากอะลมูเินยีมฟอยล พันธะ

เคมแีละโครงสรางโมเลกุล สมดุลเคมแีละปฏกิิริยาผันกลับ ความรอนของปฏกิิริยา เซลลกัลวานกิและเซลล

ความเขมขน อเิล็กโทรลซิสี การหามวลโมเลกุลโดยอาศยัการลดลงของจุดเยอืกแข็ง สมดลุกรด-เบสและ

บัฟเฟอร การไทเทรตกรด-เบส กราฟไทเทรชัน จลนพลศาสตรเคม:ี ปฏกิิริยาไอโอดเินชันของแอซโีตน และ

การทดลองพเิศษ 

Chemistry laboratory techniques, reactions of copper and its compounds, limiting agent: synthesis 

of calcium oxalate, synthesis of potassium alum from aluminum foils, chemical bonds and molecular 



 
 

 
 
 

structure, chemical equilibria and reversible reactions, heat of reactions, galvanic and concentration cells, 

electrolysis, determination of molar mass by freezing point depressing, acid-base equilibria and buffers, 

acid-base titration, titration curves, chemical kinetics: iodination of acetone, and special experiments. 

 

ว.คม.117 (203117)  :  ปฏบิัตกิารเคม ี 2      1(0-3-0) 

CHEM 117             :  Chemistry Laboratory 2 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน    :  ว.คม.115 และลงทะเบยีนพรอม ว.คม.113  

การวเิคราะหเชิงคุณภาพของแคทไอออนกลุม I II III และ IV บางตัว การวเิคราะหเชิงคุณภาพของ

แคทไอออนและแอนไอออนของเกลือตัวอยาง สถานะออกซเิดชันของแวเนเดยีม สารประกอบโคออรดเินชัน 

ผลของอุณหภมูทิี่มตีอการละลายของเกลอื ผลคูณการละลายของแคลเซยีมซัลเฟต การหาคาคงที่ของแกส 

โครงสรางผลกึ การวเิคราะหทางเคมอีนิทรีย การทดสอบคารโบไฮเดรต และโปรตนี การศกึษาปฏกิิริยาซาปอ

นฟิเคชันของไขมนั และการวเิคราะหน้ําเสยี 

Qualitative analysis of some cations of group I, II, III and IV, qualitative analysis of cations and 

anions in unknown salts, oxidation states of vanadium, coordination compounds, effects of temperature on 

the solubility of salts, the solubility product of calcium sulfate, determination of the gas constant, crystal 

structure, organic chemistry analysis, carbohydrates and proteins tests, the study of saponification of fat 

and wastewater analysis. 

 

ว.คพ.101 (204101)  :  คอมพวิเตอรเบื้องตน     3(2-2-5) 

CS 101     :  Introduction to Computer 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   :  ไมม ี

 ระบบคอมพวิเตอร การประมวลผลขอมูล ระบบจาํนวนและแทนรหัสขอมูล  ผังงานเชิงโครงสรางและ

รหัสเทยีม ภาษาโปรแกรมคอมพวิเตอรและสื่อสารขอมูล 

Computer system. Data processing. Number system and data representation. Structure flowchart 

and pseudocode. Computer programming language and data communication. 

 

ว.คณ. 111 (206111)  :   แคลคูลัส 1        3(3-0-6) 

MATH 111   :   Calculus 1 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ไมม ี 

 อนุพันธและการประยุกต  การหาปริพันธและการประยุกต    สมการเชิงอนุพันธอนัดบัหนึ่งและการ

ประยุกต 

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

and some applications. 



 
 

 
 
 

 

ว.คณ. 112 (206112)  :    แคลคูลัส 2        3(3-0-6) 

MATH 112             :   Calculus 2 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 111 

 สมการเชิงอนุพนัธเชิงเสนอนัดับสอง    ฟงกชันหลายตัวแปร   ปริพันธหลายช้ัน        อนุกรมอนันต 

 Linear second-order differential equations, functions of several variables, multiple integrals, and 

infinite series. 

 

ว.ฟส. 117 (207117)  :   ปฏบิัตกิารฟสกิส  1      1(0-3-0) 

PHYS 117   :   Physics Laboratory 1 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ไมม ี

กระบวนวชิาปฏบิัตกิารเก่ียวกับการใชวธิกีารทางวทิยาศาสตร  ในฟสกิสพื้นฐาน      ซึ่งประกอบดวย  

การทดลองตาง ๆ ทางดานกลศาสตร  อุณหพลศาสตร  คลื่น ไฟฟา  สภาวะแมเหล็ก  ทัศนศาสตรและฟสกิส

ยุคใหม 

Laboratory course dealing with scientific methods in basic physics consisting of various 

experiments in mechanics, thermodynamics, waves, electricity, magnetism, optics and modern physics. 

 

ว.ฟส. 118 (207118)  :   ปฏบิัตกิารฟสกิส  2      1(0-3-0) 

PHYS 118   :   Physics Laboratory 2 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.ฟส. 117 

กระบวนวชิาปฏบิัตกิารเก่ียวกับเทคนคิการทดลอง   และการวเิคราะหผลการทดลอง  ในวชิาฟสกิส 

พื้นฐาน   ซึ่งประกอบดวย  การทดลองตาง ๆ  ทางดาน  กลศาสตร   อุณหพลศาสตร  คลื่น  ไฟฟา  สภาวะ

แมเหล็ก  ทัศนศาสตร  และฟสกิสยุคใหม 

Laboratory course dealing with experimental techniques and analysis of experimental results in 

basic physics consisting of various experiments in mechanics, thermodynamics, waves, electricity, 

magnetism, optics and modern physics. 

 

ว.ฟส. 187 (207187)  :   ฟสกิส  1       3(3-0-6) 

PHYS 187   :   Physics 1 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ไมม ี

หนวยและการวดั กลศาสตร การสั่น คลืน่ และเสยีง ของไหล อณุหพลศาสตร ไฟฟา สนามไฟฟา 

สภาวะแมเหล็กและสนามแมเหล็ก ทัศนศาสตร และฟสกิสยุคใหม  



 
 

 
 
 

Dimension and measurement, mechanics, vibrations, wave and sound, fluid, thermodynamics, 

electricity, electric field, magnetism and magnetic field, optics and modern physics. 

 

ว.ฟส. 188 (207188)  :   ฟสกิส  2       3(3-0-6) 

PHYS 188   :   Physics 2 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.ฟส. 187 

หลักการเบื้องตนของวทิยาศาสตรพื้นฐาน   การเคลือ่นที่ของอนภุาคเดีย่ว   และวตัถุแข็งเกร็ง   การ

เคลื่อนที่แบบคลื่น ฟสกิสอุณหภาพ ไฟฟา สภาวะแมเหลก็และแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตรเชิงกายภาพ และ

ฟสกิสยุคใหม โดยใชการเขาสูเนื้อหาเชิงแคลคูลสั 

Fundamental of basic sciences, motion of single particles and rigid bodies, wave motion, thermal 

physics, electricity, magnetism and electromagnetism, physical optics and modern physics using calculus-

based approach. 

 

ว.สถ. 263 (208263) :  สถติเิบื้องตน       3(3-0-6) 

STAT 263  :  Elementary Statistics 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   :   ไมม ี

ทบทวนความรูพื้นฐานเก่ียวกับสถิต ิ ความนาจะเปนและการแจกแจงความนาจะเปน    การประมาณ

คา  และการทดสอบสมมตุฐิานพารามเิตอรของประชากรโดยใช  Z , t , x2 และ F การประยุกตไคว – สแควร   

การวเิคราะหความแปรปรวน  การถดถอยและสหสัมพันธ 

Review of basic statistical knowledge. Probability and probability distribution. Estimation and test 

of hypothesis concerning parameters of populations by using Z-test, t-test, x2 test and F-test 

Application of Chi-square. Analysis of variance. Regression and correlation. 

 

1.2.2  วชิาเอก  

 

ว.คณ. 207 (206207)   :   เรขาคณติวเิคราะหทรงตัน      3(3-0-6) 

MATH 207             :   Solid Analytic Geometry 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ไมม ี

 เรขาคณติและพชีคณติของเวกเตอร   ระบบพกัิดในสามมติ ิ ระนาบและเสนตรงในสามมติ ิพื้นผวิและ

เสนโคง ทฤษฎเีมทริกซ และการประยุกต   ช้ินประกอบของเรขาคณติเชิงภาพฉาย 

Geometry and algebra of vectors. Coordinate systems in space. Plane and line in space. Surface 

and curve. Theory of matrices: transformation of axes and applications. Elements of projective geometry. 

 



 
 

 
 
 

ว.คณ. 211 (206211)   :   แคลคูลัส 3        3(3-0-6) 

MATH 211             :   Calculus 3 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 112 

 เวกเตอรใน  2  และ  3   ฟงกชันคาเวกเตอร แคลคูลัสเวกเตอร  และพกัิดเชิงเสนโคง  

 Vectors in  2  and  3  , vector valued functions, vector calculus and curvilinear coordinates 

 

ว.คณ. 216 (206216)  :   คณติตรรกศาสตรเบื้องตน       3(3-0-6) 

MATH 216   :   Introduction to Mathematical Logic 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 103 หรอื ว.คณ. 111 หรอื ว.คณ. 161 

การใหเหตุผลแบบอุปนยัและแบบนรินัย ตรรกศาสตรของประพจน วธิกีารพสิูจน ตรรกศาสตรของ

ประพจนมตีัวบงปริมาณ ตรรกศาสตรของประพจนเชิงความสมัพันธ โครงการเชิงคณติศาสตร พชีคณติบลูนี

และการประยุกตของตรรกศาสตร 

Inductive and deductive reasoning, logic of propositions, methods of proof, logic of quantified 

statements, logic of relational statements, mathematical structure, Boolean algebra and application of 

logic. 

 

ว.คณ. 217 (206217)  :   แนวคดิหลักมูลของคณติศาสตร                    3(3-0-6) 

MATH 217   :   Fundamental Concepts of Mathematics 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 103 หรอื ว.คณ. 111 หรอื ว.คณ. 161 

 ตรรกศาสตรและวธิกีารพสิูจน  เซต  ความสัมพนัธและฟงกชัน  ทฤษฎจีํานวนเบื้องตน ทฤษฎกีรุป

เบื้องตน การวเิคราะหเชิงจริงเบื้องตน 

Logic and methods of proof, sets, relations and functions, elementary number theory, elementary 

group theory, elementary real analysis. 

 

ว.คณ. 254 (206254)  :   โปรแกรมสําเร็จรูปเชงิคณติศาสตร    3(2-2-5) 

MATH 254   :   Mathematical Program Package 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 104 หรอื ว.คณ. 112 หรอื ว.คณ. 162 

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเชิงคณติศาสตร เชน จโีอมเิตอรสเก็ตชแพ็ด แมทแล็บ แมททแิมทคิา เมเปล 

เลเทกซ และปฏบิตักิารเพื่อฝกหัดใชโปรแกรมดังกลาว 

Using mathematical softwares such as Geometer Sketchpad, MATLAB, MATHEMATICA, MAPLE, 

LATEX, and practical laboratory. 

 

ว.คณ. 281 (206281)  :   คณติศาสตรดีสครตี      3(3-0-6) 



 
 

 
 
 

MATH 281             :   Discrete Mathematics 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 103 หรอื ว.คณ. 111 หรอื ว.คณ. 161 หรอื ว.คณ. 113 

 ความรูพื้นฐาน วธิกีารนับทั่วไป ทฤษฎกีราฟเบื้องตน ทรีและการแยกจําพวก ขายงาน พชีคณติบูลนี 

Basic background. General counting methods. Elementary graph theory. Trees and sorting. 

Networks. Boolean algebra. 

 

ว.คณ. 300 (206300)  :   คณติศาสตรการเงนิเเละการประกันภัย   3(3-0-6) 

MATH 300   :   Mathematics of Finance and Insurance 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   นักศกึษาชั้นปท่ี 3 

การนําเอาคณติศาสตรมาประยุกตในสาขาตาง ๆ  ของวชิาการคลังโดยเนนในปญหาของการลงทนุ

เก่ียวกับการประกัน และการธนาคาร 

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

insurance and banking. 

 

ว.คณ. 311 (206311) :   ทฤษฎเีซตเชงิสัจพจน     3(3-0-6) 

MATH 311  :   Axiomatic Set Theory 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 217 

 สัจพจนแซรเมโล-แฟรงเคล เซตอันดับด ี ภาวะเชิงการนับและภาวะเชิงอันดับที่ สมมุตฐิานความ

ตอเนื่อง ความตองกันของทฤษฎเีซตเชิงสัจพจน 

Zermelo – Frankel’s axioms. Well-ordered sets. Cardinality and ordinality. Continuum hypothesis. 

Consistency of axiomatic set theory. 

 

ว.คณ. 312 (206312)  :   รากฐานเรขาคณติเบื้องตน     3(3-0-6) 

MATH 312   :   Introduction to Foundation of Geometry 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 207 หรอื ว.คณ. 216 หรอื ว.คณ. 217 

    รากฐานเรขาคณติ   เรขาคณติเชิงภาพฉายวเิคราะห เรขาคณติสัมพรรค  เรขาคณติเเบบยุคลดิ และ

เรขาคณตินอกแบบยุคลดิ   ทอพอโลยเีบื้องตน 

Foundations of geometry. Analytic projective geometry. Affine geometry. Euclidean and Non-

Euclidean geometry. Introduction to topology. 

    

ว.คณ. 313 (206313)  :   ทอพอโลยเีบื้องตน                                   3(3-0-6) 

MATH 313   :   Introduction to Topology 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 203 หรอื ว.คณ. 217 หรอื ว.คณ. 261  



 
 

 
 
 

 ทบทวนทฤษฎเีซต ปริภูมทิอพอโลย ีความกระชับ และความตอเนื่องของฟงกชัน        

 Review of set theory, topological spaces, compactness and continuity of functions 

 

ว.คณ. 321 (206321)  :   พชีคณตินามธรรมเบื้องตน     3(3-0-6) 

MATH 321   :   Introduction to Abstract Algebra 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 216 หรอื ว.คณ. 217  

 กรุป กรุปยอย กรุปโฮโมมอรฟซมึ  กรุปยอยปกต ิ และกรุปผลหาร  ริง  ริงยอยและไอดลี  อนิทกิรัล

โดเมน  และฟลด 

Groups, subgroups. Homomorphism group, normal subgroups and quotient groups. Rings, 

subrings and ideal. Integral domains and fields. 

 

 

 

 

ว.คณ. 325 (206325)  :   พชีคณติเชงิเสน      3(3-0-6) 

MATH 325   :   Linear Algebra 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 112 หรอื ว.คณ. 203 หรอื ว.คณ. 261 

 ระบบสมการเชิงเสนและเมทริกซ  ดเีทอรมแินนต ปริภูมเิวกเตอร การแปลงเชิงเสน คาลักษณะเฉพาะ 

และเวกเตอรลักษณะเฉพาะรวมทัง้การทําใหอยูในรูปทแยงมุม  ปริภูมผิลคูณภายใน   

System of linear equations and matrices, Determinants, Vector spaces, Linear transformations. 

Eigenvalues and eigenvectors including diagonalization.  Inner product spaces. 

 

ว.คณ. 327 (206327)  :   ทฤษฎจีาํนวน 1      3(3-0-6) 

MATH 327   :   Theory of Numbers 1 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 217  

 สมภาคของจาํนวนเตม็ พหนุามที่มสีมัประสทิธเปนจํานวนเต็ม ผลเฉลยของสมภาคพหุนาม  สมการ

ไดโอแฟนไทน ฟงกชันเลขคณติ วัฏจักร และสวนตกคางกําลังสอง 

 Integer congruence, polynomial with integral coefficients,  solution of polynomial congruence, 

diophantine equation, arithmetic function, cyclicity and quadratic residue. 

 

ว.คณ. 328 (206328)  :   ทฤษฎขีองสมการ      3(3-0-6) 

MATH 328   :   Theory of Equations 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 112 หรอื ว.คณ. 203 หรือ ว.คณ. 261 



 
 

 
 
 

ความตอเนือ่งและการหาคาของโพลโินเมยีลส, คุณสมบัตขิองสมัประสทิธิ์ของสมการพชีคณติ, การ

หาคําตอบของสมการพชีคณติแบบนวิเมอริคัล, การหาตาํแหนงของรากสมการ, สมการพชีคณติกําลังสอง 

และกําลงัสาม, และแบบแคโนนคัิลของสมการเหลานัน้, การหาคําตอบแบบเกรกอร ขบวนการหาคาลมิติ และ

การหาคาประมาณ 

Continuity and evaluation of polynomials. Properties of the coefficients of an algebraic equation. 

Numerical solution of algebraic equation. The location of the roots of an equation. The cubic equation. The 

quartic equation. Canonical forms of cubic and quartic equations. Gregory's method of solution. Further 

limiting and approximation processes. 

 

ว.คณ. 331 (206331)  :   แคลคูลัสขั้นสูง      3(3-0-6) 

MATH 331   :   Advanced Calculus 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 112 หรอื ว.คณ. 203 หรอื ว.คณ. 261 

 ฟงกชันหลายตัวแปร จาโคเบยีนของการแปลง  คาสูงสดุและคาต่ําสุด  ตัวคูณลากรานจ  ปริพันธ

จํากัดเขต  การหาอนุพนัธภายใตเครื่องหมายปริพันธ  ปริพันธไมตรงแบบ  ปริพันธเชิงวงรี 

Function of several variables, jacobian of transformation, Maxima and minima, Lagrange 

multiplier. Definite integrals, differentiation under the integral sign. Improper integrals , Elliptic integrals. 

 

ว.คณ. 335 (206335)  :   การวเิคราะหเชงิเวกเตอร     3(3-0-6) 

MATH 335   :   Vector Analysis 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 112  หรอื ว.คณ. 162 

 สนามเวกเตอรและแบบเชิงอนุพันธ สนามกรอบ และเทนเซอร 

  Vector fields and differential forms, frame fields and tensors. 

 

ว.คณ. 336 (206336)  :   การวเิคราะหเชงิจรงิ 1     3(3-0-6) 

MATH 336   :   Real Analysis 1 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 203 หรอื ว.คณ. 217 หรอื ว.คณ. 261 

 จํานวนจริง ลาํดับและอนุกรมของจํานวน ลมิติและภาวะตอเนื่องของฟงกชัน การหาอนุพันธ ปริพันธ

แบบรีมันน 

Real numbers, sequences and series of numbers, limits and continuity of functions, differentiation, 

Riemann integral. 

 

ว.คณ. 341 (206341)  :   สมการเชงิอนุพนัธสามญั     3(3-0-6) 

MATH 341   :   Ordinary Differential Equations 



 
 

 
 
 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 112 หรอื ว.คณ. 203  

 บทนําสูสมการเชิงอนุพันธสามัญ สมการเชิงอนุพันธสามญัอันดับหนึ่ง  สมการเชิงอนุพันธสามัญ

อันดับสูง ระบบเชิงเสนของสมการเชิงอนุพันธสามัญ   การแปลงลาปลาซ   ผลเฉลยในรูปอนุกรมของสมการ

เชิงอนุพันธสามัญ   และสมการเลอช็องดรและสมการเบสเซลิ 

 Introduction to ordinary differential equations, first order ordinary differential equations, higher 

order ordinary differential equations, linear system of ordinary differential equations, Laplace transform, 

series solutions of ordinary differential equations and Legendre and Bessel equations. 

 

ว.คณ. 342 (206342)  :   สมการเชงิอนุพนัธยอย     3(3-0-6) 

MATH 342   :   Partial Differential Equations 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 267 หรอื ว.คณ. 341  

 บทนําสูสมการเชิงอนุพันธยอย สมการเชิงอนุพันธยอยอันดับหนึง่ สมการเชิงอนพัุนธยอยอนัดับสอง 

ทฤษฎบีทสตูรม-ลยีูวลี และการแยกตัวแปร 

 Introduction to partial differential equations, first order partial differential equations, 

second order partial differential equations, Sturm-Liouville theory and separation of variables. 

ว.คณ. 355 (206355)  :   วธีิเชงิตัวเลข      3(3-0-6) 

MATH 355   :   Numerical Method 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 112 หรอื ว.คณ. 203 หรอื ว.คณ. 261 

 คาคลาดเคลื่อนในวธิเีชิงตวัเลข  พหุนามที่ใชในการประมาณคาในชวงและการปรับเสนโคง การหา

ปรพิันธเชิงตัวเลข  การหาอนพุันธเชิงตัวเลข  ผลเฉลยเชิงตวัเลขของระบบสมการเชิงเสนและสมการไมเชิงเสน  

ผลเฉลยของสมการหนึง่ตัวแปร  ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนพุันธสามัญ 

Error in numerical method. Interpolating polynomials and curve fitting. Numerical integration, 

Numerical differentiation. Numerical solution of systems of linear and nonlinear equations. Solution of one 

variable equation. Numerical solution of ordinary differential equations. 

 

ว.คณ. 357 (206357)  :  การแกปญหาทางวทิยาศาสตรดวยคอมพวิเตอร  3(3-0-6) 

MATH 357   :   Scientific Problem Solving with the Computer 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 111  

การเขยีนแผนภูมติามอัลกอริธมึ, วธิกีารเก็บขอมูล, การเขยีนกราฟ โดยเครื่องเทอรมนิลั, พกัิดโพลาร

และกลุมกอนของความนาจะเปน, การเขยีนกราฟคอนทัวร, การเขยีนกราฟของพื้นผวิ ไอเดนตพิเิคชันของ

ภาษา เอนโทรบใีนภาษาไซเฟอรและรหัส, การเคลื่อนไหวแบบบราวน, การเดนิแบบสุม, ปญหาการ

ตดิตอสื่อสาร, การบดิเบี้ยวแบบไมเชิงเสน, การปอนกลับในทศิทางลบ, เสยีงรอไดว 



 
 

 
 
 

Flow charting the algorithm. Data storage methods. Plotting on the terminal, polar coordinates 

and probability clouds, contour plots, plotting surfaces. Language identification. Entropy in language. 

Ciphers and codes. Brownian motion. Random walks. Communication problems. Nonlinear Distortion. 

Negative feedback. Raudive Voices. 

 

ว.คณ. 364 (206364)  :   การสรางแบบจาํลองเชงิคณติศาสตร   3(3-0-6) 

MATH 364   :   Mathematical Modeling 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 104 หรอื ว.คณ. 112 หรอื ว.คณ. 162  

 แนวคิดเบื้องตนเก่ียวกับการสรางแบบจําลองเชิงคณติศาสตร  กระบวนการจาํลอง  การจําลองโดย

ใชขอมูล  การปรับแบบจําลอง  แบบจาํลองที่ใชสมการผลตาง  และแบบจําลองทีใ่ชสมการเชิงอนุพันธ 

 Basic concepts of mathematical modeling, modeling process, modeling using data, model fitting, 

models with difference equations and models with differential equations. 

 

ว.คณ. 370 (206370)  :   ความนาจะเปน 1        3(3-0-6) 

MATH 370   :   Probability 1    

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 112 หรอื ว.คณ. 203 หรอื ว.คณ. 261 

 รากฐานของความนาจะเปน ความนาจะเปนมเีงือ่นไข ตัวแปรสุมวยิุต ตัวแปรสุมวยิตุรวม การจําลอง

ทางคอมพวิเตอรสําหรับตัวแปรสุมวยิุต 

 Foundation of probability, conditional probability, discrete random variables, joint discrete random 

variables, computer simulation for discrete random variables. 

  

ว.คณ. 381 (206381)  :   คอมบนิาทอรกิส          3(3-0-6) 

MATH 381   :   Combinatorics 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 281 

วธิกีารนับทั่วไปสําหรับการจดัเรียงและการเลอืกฟงกช่ันกอกําเนดิ ความสัมพนัธเวยีนบังเกิด 

หลักการอนิคลูชันและเอ็คซคลูชัน สตูรการแจงนับของพอลยา การแจงนับกราฟ 

General counting methods for arrangements and chooseions. Generating functions. Recurrence 

relations. Principles of inclusion and exclusion. Polya's enumeration formula. Graph enumeration. 

 

ว.คณ. 390 (206390)  :   สัมมนาทางคณติศาสตร     1(1-0-2) 

MATH 390   :   Seminar in Mathematics 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   นักศกึษาชั้นปท่ี 3 



 
 

 
 
 

 การนําเสนอหัวขอทางคณติศาสตรที่ทันสมยัและการเขยีนรายงาน ภายใตการแนะนําของคณาจารย 

การวัดและประเมนิผลเปนแบบผานหรอืไมผาน 

  Presentation and report writing of current mathematical topics under supervision of staff. Grading 

will be given on satisfactory (S) or unsatisfactory (U) basis. 

 

ว.คณ. 400 (206400)  :   หัวขอเลอืกสรรทางคณติศาสตร    2(2-0-4) 

MATH 400   :   Selected Topics in Mathematics 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   นักศกึษาชั้นปท่ี 4 

 การบรรยายและอภปิรายหัวขอทางคณติศาสตรทุกสาขาที่เปนที่สนใจในปจจุบนั เนื้อหากระบวนวชิา

จะตองไดรับความเห็นชอบจากภาควชิาคณติศาสตร 

Lecture and discussion on currently interest and up-to-date topics in any field of mathematics. 

The course contents must be approved by the Department of Mathematics. 

 

ว.คณ. 411 (206411)  :  รากฐานเรขาคณติ      3(3-0-6) 

MATH 411   :   Foundation of Geometry 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 325 

 เรขาคณติเชิงภาพฉายสังเคราะหและวเิคราะห รวมทัง้ทฤษฎบีทที่เก่ียวของ ไดแก ทฤษฎบีทเดซารก 

ทฤษฎบีทแพปพัส ทฤษฎบีทปาสกาล  ทฤษฎบีทหลักมูลของรูปสี่เหลี่ยม  และทฤษฎบีทจุดตรึง  รากฐานเชิง

สัจพจน  หลักของความสัมพนัธในภาวะคูกันระหวางทฤษฎบีทพื้นฐาน 

Synthetic and analytic projective geometry including relevant theorems such as Desargues’ 

theorem, Pappus’ theorem, Pascal’s theorem, fundamental theorem of quadrangle and fixed point 

theorem. Axiomatic foundation. The principle of duality relations between the basic theorems. 

 

ว.คณ. 412 (206412)  :   ทอพอโลย ี       3(3-0-6) 

MATH 412   :   Topology 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 313 

 ทบทวนปริภูมเิชิงทอพอโลย ี ฐานและฐานยอยสําหรับทอพอโลย ี ภาวะนับไดและภาวะแยกได  ความ

เชื่อมโยงและความกระชับ  สจัพจนการแยก  ปริภมูผิลคูณและปริภูมผิลหาร 

Review of topological spaces. Bases and subbases for a topology. Countability and separability. 

Connectedness and compactness. Separation axioms. Product spaces and quotient spaces. 

 

ว.คณ. 414 (206414)  :   คณติตรรกศาสตร      3(3-0-6) 

MATH 414   :   Mathematical Logic 



 
 

 
 
 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 311 หรอื ว.คณ. 313 หรอื ว.คณ. 321 

 ทบทวนขอความแคลคูลสั  สมบัตขิองระบบสัจพจน  ระบบสัจพจนทีส่ําคัญ อุปมาและสมสัณฐาน

ปรัชญาคณติศาสตร 

Review of the calculus statement. Properties of postulation system. Principal axiomatic systems. 

Analogy and isomorphism. Philosophy of Mathematics. 

 

ว.คณ. 421 (206421)  :   พชีคณตินามธรรม      3(3-0-6) 

MATH 421   :   Abstract Algebra 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 321 

 สมบัตพิื้นฐานบางประการของกรุป ริง และฟลด  กรุป รวมทัง้ทฤษฎบีทสมสัณฐาน  กรุปสับเปลี่ยน

และผลคูณตรง กรุปพแีละทฤษฎบีทที่สําคัญไดแกทฤษฎบีทซโิล ริง รวมทัง้โดเมนไอดลีหลัก  โดเมนที่แยกตัว

ประกอบไดอยางเดยีวและโดเมนแบบยุคลดิ ริงพหุนาม 

Some elementary properties of groups, rings and fields. Groups, including the isomorphism 

theorems, permutation groups, and direct product of group. P-Group and the important theorem such as 

the Sylow theorem. Rings including principal ideal domains, unique factorization domain, and Euclidean 

domain. Polynomial rings 

 

ว.คณ. 423 (206423)  :   เวฟเลทส       3(3-0-6) 

MATH 423   :   Wavelets 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 325 หรอืตามความเห็นชอบของภาควชิา 

ภาพรวมของการประยุกต  และพัฒนาการของเวฟเลทส  คณติศาสตรที่เปนพื้นฐานประกอบดวย

หัวขอ ในพชีคณติเชิงเสน   การแปลงฟูเรียร และการแปลงฟูเรียรแบบจํากัด    เวฟเลทสแบบแฮรอยางงาย

การแปลงเวฟเลทสแบบจาํกัด ฐานเชิงตัง้ฉากปกตขิองเวฟเลทสและการแปลงฟาสทเวฟเลทส    การวเิคราะห

มัลต ิ– รีโซลูชัน  และเวฟเลทส  ซึ่งมคีอมแพคสัพพอรต วธิเีวฟเลทส - กาเลอรคินสาํหรับสมการเชิงอนุพนัธ  

การประยุกตของเวฟเลทส 

Overview of applications and development of wavelets. Mathematics preliminaries: Topics in 

linear algebra. Fourier transform and discrete Fourier transform. Simple Haar wavelets. Discrete wavelets 

transform. Orthonormal bases wavelets: Fast wavelets transform. Multi-resolution analysis: Wavelets with 

compact support. Wavelets-Galerkin methods for differential equations. Applications of wavelets. 

 

ว.คณ. 425 (206425)  :  สังกัปของพชีคณตินามธรรม                           3(3-0-6) 

MATH 425   :   Concepts of Abstract Algebra 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 311 หรอื ว.คณ. 313 และตามความเห็นชอบของภาควชิา 



 
 

 
 
 

ทฤษฎช้ัีนพื้นฐานของกรุปส, ริงส, อนิตกิรัลโดเมนและฟลดส, ไอโซมอรฟซมึและออโตมอรฟซมึ, โพลี

โนเมยีลบนฟลดส, ไอดลีส, มโนคตเิบื้องตนของนอนโฮโมมอรฟซมึ, คอมมูเตทฟีริงและเรซดิวิคลัสริง 

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

Polynomial over fields. Ideals. Basic concept of nonhomomorphism. Commutative ring and residue class 

ring. 

 

ว.คณ. 426 (206426)  :  พชีคณติเชงิเสน 2                             3(3-0-6) 

MATH 426   :   Linear Algebra 2 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 325  

ทบทวนรูปแบบบัญญัตเิบื้องตน  รูปแบบตรรกยะ  และรูปแบบจอรแดน ปริภมูผิลคูณภายใน ตัว

ดําเนนิการบนปริภูมผิลคูณภายใน รูปแบบเชิงเสนคู 

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

Operators on inner product spaces. Bilinear forms. 

 

ว.คณ. 427 (206427)  :   ทฤษฎจีาํนวน 2                             3(3-0-6) 

MATH 427   :   Theory of Numbers 2 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 327  

ฟงกช่ันเลขคณติ, เศษสวนตอเนื่อง, ฟลดของจํานวนพชีคณติแบบควอดราตคิ, เรขาคณติของเลข

จํานวน 

Arithmetical function. Continued fraction. Quadratic algebraic number fields. Geometry of 

numbers. 

 

ว.คณ. 428 (206428)  :   ทฤษฎรีหัส                              3(3-0-6) 

MATH 428   :   Coding Theory 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 325 

รหัสเบื้องตน รหสัเชิงเสน รหสัไซคลกิ รหัสฮามมงิ รหัสเพอรเฟคท รหัสพหุนาม การเขารหัสและการ

ถอดรหัส การตรวจจับและแกไข แบบคลาดเคลือ่น 

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

Encoding and decoding. Error detecting and correcting. 

 

ว.คณ. 432 (206432)  :   การวเิคราะหเชงิฟงกชนัเบื้องตน                         3(3-0-6) 

MATH 432   :   Introduction to Functional Analysis 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 336 



 
 

 
 
 

 ปรภิูมนิอรมและปริภูมบิานาค ตัวดําเนนิการเชิงเสนทีม่ขีอบเขตและปริภูมคูิกัน ปริภูมผิลคูณภายใน

และปริภูมฮิลิเบริต 

Normed spaces and Banach spaces, bounded linear operators and dual spaces, inner product 

spaces and Hilbert spaces. 

 

ว.คณ. 435 (206435)  :   การวเิคราะหเชงิจรงิ 2                          3(3-0-6) 

MATH 435   :   Real Analysis 2 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 336 

ปริพันธรีมันน – สตลีตเชส  ลาํดับและอนุกรมของฟงกชัน  ทฤษฎเีลอเบก 

The Riemann-Stieltjes integral. Sequences and series of functions. The Lebesque theory. 

 

ว.คณ. 436 (206436)  :   แคลคูลัสของการแปรผนัเบื้องตน                          3(3-0-6) 

MATH 436   :   Introduction to Calculus of Variations 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 331 หรอื ว.คณ. 341 

การแปรผันของฟงกชันนลัที่ขึ้นอยูกับฟงกชันหนึ่งตัวแปร การแปรผันของฟงกชันนลัที่ขึ้นอยูกับฟงกชัน

ไมทราบคา n ฟงกชัน การแปรผันของฟงกชันนลัที่ขึ้นอยูกับฟงกชันหลายตัวแปร วธิตีรงในปญหาการแปรผนั 

ไดแก วธิผีลตางอนัตะของออยเลอร วธิริีทซ และวธิแีคนโทโรวชิ 

The variation of functional depending on function of one variable. The variation of functional 

depending on unknown functions. The variation of functional depending on function of several variables. 

Direct method in variational problems such as Euler’s finite difference method, Ritz method and 

Kantorovich method. 

 

ว.คณ. 437 (206437)  :   ตัวแปรเชงิซอน                             3(3-0-6) 

MATH 437   :   Complex Variables 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 331  

ระนาบเชิงซอน ฟงกซันของตวัแปรเชิงซอน ลมิติ ความตอเนื่อง การหาอนุพันธ สมการโคซี-รีมันน 

ฟงกชันมลูฐาน ฟงกชันวเิคราะห ทฤษฎบีทของโคชี สูตรอนิทกิรัลและอนุพันธ การลูเขาเอกรูป อนุกรมเทย

เลอร อนุกรมโลรองท แคลคูลัสของสวนตกคาง และการประยุกตในการประเมนิคาของอนิทกิรัลเชิงจริง บท

นําสูการสงคงแบบ 

  The complex plane. Functions of a complex variable: limit, continuity, differentiation. The 

Cauchy-Riemann equations. Elementary functions. Analytic function. Cauchy's theorem. The integral 

formula and derivatives. Uniform convergence. Taylor and Laurent series. The calculus of residues and its 

application in the evaluation of real integrals. Introduction to conformal mapping. 



 
 

 
 
 

 

ว.คณ. 438 (206438)  :   ทฤษฎจีุดตรงึและการประยุกต                         3(3-0-6) 

MATH 438   :   Fixed Point Theory and Applications 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 313  

 ทบทวนแนวคิดของปริภมูเิมตริก และปริภูมบิานาค  ทฤษฎจีุดตรึงในปริภูมเิมตริกและการประยกุต 

ภาวะคอนเวกซ ทฤษฎจีดุตรึงในปริภูมบิานาคและการประยุกต การสมนยั ทฤษฎบีทจุดตรึงสาํหรับการสง

หลายคาและการประยุกต 

Review the concept of metric spaces and Banach spaces, fixed point theory in metric spaces, convexity, 

fixed point theory in Banach spaces and applications, correspondences, and fixed point theory for multi-

valued mappings and applications. 

 

ว.คณ. 441 (206441)  :   สมการเชงิอนุพนัธไมเชงิเสน                            3(3-0-6) 

MATH 441   :   Nonlinear Differential Equations 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 267 หรอื ว.คณ. 341 

บทนําสูสมการเชิงอนุพันธไมเชิงเสน สมการเชิงอนุพันธไมเชิงเสนใน 1 มติ ิสมการเชิงอนุพันธอสิระไม

เชิงเสนใน 2 มติ ิสมการเชิงอนุพันธอสิระไมเชิงเสนอันดับสงู ผลเฉลยเปนคาบ 

Introduction to nonlinear differential equations, one dimensional nonlinear differential equations, 

two dimensional nonlinear autonomous differential equations, higher dimensional nonlinear autonomous 

differential equations, periodic solution. 

 

ว.คณ. 445 (206445)  :   การแปลงฟูเรยีรและลาปลาซ                        3(3-0-6) 

MATH 445   :   Fourier and Laplace Transformation 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 331 

 ผลการแปลงฟูเรียรจํากัดและการประยุกต  ปริพันธฟูเรียร ผลการแปลงฟูเรียรและการประยุกต  ผล

การแปลงลาปลาซและการประยุกต  ทฤษฎบีทการผกผันเชิงซอนและการประยุกต เรซดิวิและทฤษฎบีทเร

ซดิวิ สตูรการผกผันเชิงซอน บรอมวชิคอนทัวร การประยกุตกับปญหาคาขอบ 

Finite Fourier transforms and applications. Fourier integrals, Fourier transforms and applications. 

Laplace transforms and applications. The complex inversion theorem and applications: residue and 

residue theorem, complex inversion formula, Bromwich contour, applications to boundary value problems. 

 

ว.คณ. 446 (206446)  :   เรขาคณติเชงิอนุพันธ                            3(3-0-6) 

MATH 446   :   Differential Geometry 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 335 



 
 

 
 
 

แคลคูลัสบนผวิ ความโคง และเรขาคณติของผวิใน R3  

Calculus on surfaces, curvature and geometry of surface in R3. 

 

ว.คณ. 455 (206455) :  การวเิคราะหเชงิตัวเลข                            3(3-0-6) 

MATH 455  :   Numerical Analysis 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 355 

      ทฤษฎกีารประมาณคาในชวง  การประมาณฟงกชัน  การวเิคราะหเชิงตัวเลขสาํหรับสมการเชิง

อนุพันธสามัญ  การวเิคราะหเชิงตัวเลขสําหรับสมการเชิงอนุพันธยอย  ปญหาคาลักษณะเฉพาะของเมทริกซ 

     Interpolation theory. Approximation of function. Numerical analysis for ordinary differential 

equations. Numerical analysis for partial differential equations. Matrix eigenvalues problem. 

 

ว.คณ. 456 (206456)  :   ระเบยีบวธีิเชงิตัวเลขสําหรับสมการเชงิอนพุันธ            3(3-0-6) 

MATH 456   :   Numerical Method for Differential Equations 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 355 

ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธสามัญ ปญหาคาขอบและปญหาคาเจาะจง ผลเฉลยเชิง

ตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธยอยเชิงวงรี พาราโบลา และไฮเพอรโบลา 

Numerical solutions of ordinary differential equations. Boundary value problems and eigenvalue 

problems. Numerical solutions of elliptic, parabolic and hyperbolic partial differential equations. 

 

ว.คณ. 457 (206457)  :   คณติศาสตรอนุพนัธการเงนิ                            3(3-0-6) 

MATH 457   :   Mathematics of Financial Derivatives 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ตามความเห็นชอบของภาควชิา 

อนุพันธ  และทฤษฎอีารบเิทรกไพรซงิ  แบบจําลองทวนิาม  การเคลือ่นไหวแบบบราวเนยีน  และ

กระบวนวธิแีบบไวเนอร  อโิตแคลคูลัสและอโิตเลมมา ทฤษฎบีทตัวแทนมารตงิเกล สมการเชิงอนุพันธยอยของ

แบลค โชลส ระเบยีบวธิเีชิงตวัเลข เดอกรีก แบบจําลองกระแส อัตราดอกเบี้ยเงนิตราตางประเทศ  การวัดอคิ

ววิาเลนทมารตงิเกล  และตลาดแบบสมับูรณ 

Derivatives and the arbitrage pricing theory. The binomial models. Brownian motion and Wiener 

Process. Ito’s calculus and Ito’s lemma. The Martingales Representation Theorem. The Black-Scholes 

PDE. Numerical methods. The “Greeks”. Foreign currency interest rate models. Equivalent martingale 

measures and complete market. 

 

ว.คณ. 463 (206463)  :  การหาคาเหมาะท่ีสุดเชงิกําหนด                        3(3-0-6) 

MATH 463   :   Deterministic Optimization 



 
 

 
 
 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 325 และ ว.คณ. 336 

 ตัวแบบการหาคาเหมาะทีสุ่ดเชิงกําหนด กําหนดการเชิงเสน (แอลพ)ี กําหนดการจํานวนเต็ม (ไอพ)ี  

การวเิคราะหโครงขาย กําหนดการเชิงเปาหมาย และกําหนดการไมเชิงเสน (เอน็แอลพ)ี 

 Deterministic optimization models, linear programming (LP), integer programming (IP),  network 

analysis, goal programming, and nonlinear programming (NLP).  

 

ว.คณ. 464 (206464)  :   ทฤษฎคีวบคมุเชงิคณติศาสตรเบื้องตน               3(3-0-6) 

MATH 464   :   Introduction to Mathematical Control Theory 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 325 และ ว.คณ. 341 

 บทนํา ความรูเบื้องตนทางคณติศาสตร การสรางตัวแบบของระบบควบคุม ผลเฉลยของสมการ

สถานะ ภาวะควบคุมได ภาวะสังเกตได ทฤษฎบีทเสถียรภาพ การวางตาํแหนงโพลและการปอนกลับสถานะ 

ตัวประมาณคาสถานะและตัวสังเกตสถานะ การควบคุมเหมาะทีสุ่ดเบื้องตน 

Introduction, mathematical preliminary, modelling of control systems, solutions of state equations,  

controllability,  observability,  stability  theory,  pole  placement and  state feedback,  state estimator and  

observer, and introduction to optimal control.  

 

ว.คณ. 466 (206466)  :  ไฮโดรไดนามคิ                             3(3-0-6) 

MATH 466   :   Hydrodynamics 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 335 หรอืตามความเห็นชอบของภาควชิา 

สมการการเคลื่อนที่ของของไหลอดุมคต ิ สมการแบรนูลล ี ทฤษฎกีารไหลศักยเบื้องตน ศักยเชิงซอน 

การหมุนวนและความสัมพนัธกับการยกตัว ทฤษฎบีทจาวโคสกี เทคนคิการทดลองการวัดอัตราเร็วของลม  

การมองภาพของการไหล อโุมงคลม วธิกีารทดลองแบบจําลองอุดมคตพิื้นฐานของการทํางานของอโุมงคลม 

การปฏบิัตกิารขัน้พื้นฐานของคลื่นกระแทก 

 Equations of motion of an ideal fluid, Bernoulli's equation. Elementry potential flow theory, 

complex potential. Circulation and its relation to lift; Joukowskie. Experimental techniques: measurements 

of air speed, visualisation of flow, wind tunnels. Method of model experiments. Elementary ideals of wing 

tunnel operations. Elementary treatment of shock waves. 

 

ว.คณ. 467 (206467)  :   นวิรอลเนทเวริค                             3(3-0-6) 

MATH 467   :   Neural Networks 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   นักศกึษาชั้นปท่ี 4 ในสาขาวชิาคณติศาสตร วทิยาการคอมพวิเตอร หรอื 

วศิวกรรมศาสตร หรอืตามความเห็นชอบของภาควชิา 



 
 

 
 
 

ภาพรวมของการพัฒนาและการประยุกตของนวิรอลเนทเวริค โครงสรางนวิรอลเนทเวริค และวธิกีาร

เรียนรู ทฤษฎสีารสนเทศ การขยับสูสถานะดทีี่สดุแบบเกรเดยีนเดสเซนท เพอรเชพตรอน เอดาไลน เนทเวริค

แบบมัลตเิลเยอรฟดฟอรเวริด และขัน้ตอนวธิเีรียนรูแบบแบคพรอพพาเกชัน นวิรอลเนทเวริคสโตคาสตคิ นโิอ

คอกนติรอน ทฤษฎอีแดพทพีรีโซแนนส รีเคอรเรนทเนทเวริค เคออสแบบจําลองนวิโรไดนามคิ ระบบนวิโรฟซซ ี

ขัน้ตอนวธิเีจเนตคิ การประยกุต 

Overview of the development and applications of neural networks. Neural networks structure and 

learning methods. Information theory. Gradient descent optimization. Perceptron. Adaline. Multilayer 

feedforward networks and back-propagation learning algorithm, Stochastic neural networks. 

Neocognitron. Adaptive resonance theory. Recurrent network. Chaos. Neurodynamical model. Neuro-

fuzzy systems. Genetic algorithms. Applications. 

 

ว.คณ. 470 (206470)  :   ทฤษฎคีวามนาจะเปน 2                                 3(3-0-6) 

MATH 470   :   Probability Theory 2 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 370 

 ตัวแปรสุมตอเนื่อง ตัวแปรสุมตอเนื่องรวม การจําลองทางคอมพวิเตอรสําหรับตัวแปรสุมตอเนื่อง 

ทฤษฎบีทลมิติและกฎของจํานวนที่มคีามาก ลูกโซแบบมารคอฟ 

Continuous random variables, joint continuous random variables, computer simulation for 

continuous random variables, limit theorems and laws of large numbers, Markov chains. 

 

ว.คณ. 471 (206471)   :   คณติศาสตรประกันภยัเบื้องตน                              3(3-0-6) 

MATH 471   :   Introduction to Actuarial Mathematics 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 370 หรอื ว.สถ. 323 

 บทนําและความรูพื้นฐาน การแจกแจงความสูญเสยี การเรียกรองรวมยอด การประกันภัยตอ ทฤษฎี

ความลมละลาย ทฤษฎคีวามนาเช่ือถอื ระบบสวนลดของการไมเรียกรอง และสามเหลีย่มการลาชา 

Introduction and basic materials, loss distributions, aggregate claims, reinsurance, ruin theory, 

credibility theory, no claims discount system and delayed triangle. 

 

ว.คณ. 476 (206476)  :   ทฤษฎเีกม                             3(3-0-6) 

MATH 476   :   Game Theory  

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   นักศกึษาชั้นปท่ี 3 

เกมแบบเลนพรอมกันทีม่ขีอมลูครบถวน เกมแบบเลนไมพรอมกันที่มขีอมูลครบถวน เกมแบบเลน

พรอมกันที่มขีอมูลไมครบถวน เกมแบบเลนไมพรอมกันทีม่ขีอมลูไมครบถวน 



 
 

 
 
 

Static games of complete information, dynamic games of complete information, static games of 

incomplete information and dynamic games of incomplete information. 

 

ว.คณ. 481 (206481)  :   ทฤษฎกีราฟ                              3(3-0-6) 

MATH 481   :   Graph Theory 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ. 281 

นยิามของกราฟ ทฤษฎกีราฟมูลฐาน ทรี ออยเลอรเรียนและแฮมลิโทเนยีนกราฟ พลานารกราฟ และ

นอนพลานารกราฟ การระบายสกีราฟ 

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

and nonplanar graphs. Graph colourings. 

 

ว.คณ. 499 (206499)  :   การคนควาอสิระ                             3(0-9-0) 

MATH 499   :   Independent Study 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   นักศกึษาชั้นปท่ี 4 

กระบวนวชิานี้ เนนการศกึษาอยางลกึซึ้งในเรือ่งใดเรื่องหนึ่ง ของสาขาวชิาเอกหรอืวชิารองของ

นักศกึษา โครงงานของแตละคนจะตองเรียบเรียง เขยีนเปนรายงานสงและมกีารสอบปากเปลา (วดัผลดวย

อักษร S/U และกําหนดใหใชอกัษร P) 

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

Each individual project is to culminate in a comprehensive written report and oral examination. Grading 

will be given on satisfactory or unsatisfactory basis. 

 

ว.คณ. 713 (206713)  :   ทอพอโลย ี                              3(3-0-6) 

MATH 713   :   Topology 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ตามความเห็นชอบของผูสอน 

            ปรภิูมเิชิงทอพอโลย ี ทอพอโลยผีลคูณคารทเีซยีน ความเชื่อมโยงและความเชื่อมโยงตามวถีิไอเดนทิ

ฟเคชันทอพอโลย ีสัจพจนการแยก การลูเขา ความกระชับ 

   Topological spaces, cartesian product topology, connectedness and path-connectedness, 

identification topology, separation axioms, convergence, compactness. 

 

ว.คณ. 720 (206720)  :   พชีคณติ                              3(3-0-6) 

MATH 720   :   Algebra 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ตามความเห็นชอบของผูสอน 



 
 

 
 
 

 กรุป : สาทสิสัณฐาน และกรุปยอย นอรแมลติ ีกรุปผลหาร ผลคูณตรง และผลบวกตรง กรุปเสรี ริง : 

ไอดลี การแยกตัวประกอบในริงสลับที ่ ริงของพหุนาม ฟลด : การขยายฟลด ฟลดแบบสปลติทงิและฟลด

จํากัด 

 Groups : Homomorphisms and subgroups, Normality, quotient groups, direct products and direct 

sums,  Free groups. Rings : Ideals,  factorization in commutative rings, Rings of polynomials.  Fields : field   

extensions,  splitting fields and finite fields.  

 

ว.คณ. 731 (206731)  :   การวเิคราะหเชงิจรงิ 1                            3(3-0-6) 

MATH 731   :   Real  Analysis  1 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ตามความเห็นชอบของผูสอน 

การศกึษาในแนวลกึเก่ียวกับหัวขอตาง ๆ ไดแก ลาํดับ  อนุกรมและการลูเขาสม่าํเสมอ  อนุพันธและ

ทฤษฎเีลอเบสกของอนิทเิกรชัน 

 Rigorous treatment of topics such as sequences, series and uniform convergence.  Differentiation 

and Lebesgue theory of integration.   

 

ว.คณ. 734 (206734)  :  การวเิคราะหเชงิฟงกชัน                            3(3-0-6) 

MATH 734   :   Functional Analysis 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.คณ.731 หรอืตามความเห็นชอบของผูสอน 

ปรภิูมนิอรมและปริภูมบิานาค ปริภูมผิลคูณภายใน ปริภูมฮิลิแบรต การแทนของฟงกชันนัลบนปริภูมิ

ฮลิแบรต ทฤษฎบีทฮาหน-บานาค ทฤษฎบีทความมขีอบเขตสม่าํเสมอ ทฤษฎบีทการสงเปด ทฤษฎบีทกราฟ

ปด ทฤษฎเีชิงสเปกตรัมของตวัดําเนนิการเชิงเสนในปริภูมนิอรม  

Normed spaces and Banach spaces. Inner product spaces. Hillbert spaces. Representation of 

functional on Hibert spaces. Hahn-Banach theorem. Uniform boundedness theorem. Open mapping 

theorem. Closed graph theorem. Spectral theory of linear operators in normed spaces. 

 

ว.คณ. 743 (206743)  :   ทฤษฎสีมการเชงิอนุพันธ                            3(3-0-6) 

MATH 743   :   Theory of Differential Equations 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ตามความเห็นชอบของผูสอน 

 ระบบสมการเชิงเสนทีม่สีมัประสทิธิ์ที่เปนคาคงที่แบบคาบ  การมคํีาตอบของระบบสมการ  สมการ

เชิงอนุพันธสามัญในโดเมนเชิงซอน  การขยายเชิงเสนกํากับ  เสถียรภาพของคําตอบ  ทฤษฎเีพอรเทอรเบชัน  

ทฤษฎปีวงกาเร-เบนดกิซสัน  ทฤษฎสีตูรม - ลอีูวลิล 



 
 

 
 
 

   System of linear equations with constant periodic coefficients. Existence solutions. Ordinary 

differential equations in complex domains. Asymptotic expansions. Stability of solutions. Perturbation 

theory. Poincare-Bendixson theorem. Sturm-Liouville theorem. 

 

ว.คป. 731 (219731) :  การวเิคราะหประยุกต                            3(3-0-6) 

AMTH 731  :   Applied Analysis 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ตามความเห็นชอบของผูสอน 

        การพสิูจน ทบทวนพื้นฐานพชีคณติเชิงเสน ปริภูมนิอรมเชิงเสน ปริภูมฮิลิเบริต แคลคูลัสในปริภมูบิานาค 

        Proof, elementary linear algebra, normed spaces, Hilbert spaces, and calculus in Banach spaces 

 

ว.คป. 741 (219741) :  สมการเชงิอนุพนัธยอย                            3(3-0-6) 

AMTH 741  :   Partial Differential Equations 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ตามความเห็นชอบของผูสอน 

 สมการเชิงอนุพนัธยอยอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธยอยอนัดับสงู สมการอลิปิตกิ สมการไฮเพอรโบ

ลกิและสมการพาราโบลกิ ปรีภูมโิซโบเลฟ  

   First order partial differential equations. Higher order partial differential equations. Elliptic 

equations. Hyperbolic and parabolic equations. Sobolev space. 

 

ว.คป. 753 (219753) :  การวเิคราะหเชงิตัวเลข                            3(3-0-6) 

AMTH 753  :   Numerical Analysis 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   ตามความเห็นชอบของผูสอน 

การคํานวณดวยตัวเลข การคํานวณเมทริกซ สมการพชีคณติไมเชิงเสน การประมาณฟงกชัน 

Computing with numbers, matrix computations, nonlinear algebraic equations, and approximation 

of functions. 

 


	ว.วท. 114 (201114)  :  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน    3(3-0-6)
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