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สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษา
2553 เพื่อใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualification Framework
for Higher Education : TQF : HEd) พ.ศ. 2552 และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (มคอ.1) พ.ศ. 2554 สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติระยะที่ 11 รวมทั้งสนองตอความตองการของหนวยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนตามเทคโนโลยีที่
มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว หลักสู ตรฉบับนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสาขาวิช า
คณิ ต ศาสตร ที่ มี ค วามรู ด า นคณิ ต ศาสตร สามารถนํ า ความรู ไ ปประยุ ก ต ใ ช ไ ด ต ามความเหมาะสม
ปฏิบัติงานไดจริง มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม และพัฒนาคุณลักษณะ
ของบัณฑิต เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community :
AEC) นอกจากนี้ในหลักสูตรฉบับนี้ไดนําแนวคิดการจัดการศึกษาแบบ STEM (Science, Technology,
Engineering, and Mathematics) มาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งยังมีการกําหนดใหมีการ
เรียนรูในกลุมวิชาเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการ
ปฏิบัติงาน เสริมสรางประสบการณและรูจักแกปญหาในสภาพการทํางานจริง
หัวหน้ าสาขาวิชา :
ดร.วรรณา ศรีปราชญ
คณาจารย์ :
ผศ.ดร.ศรัณย วองไว
รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ
รศ.วิรัตน ชาญศิริรัตนา
ผศ.แนงนอย ทรงกําพล

ปร.ด. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.ด. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
มศว.ประสานมิตร
กศ.ม. (คณิตศาสตร)
มศว.ประสานมิตร
คม. (การศึกษาคณิตศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ดร.วรรณา ศรีปราชญ
ดร.นนธิยา มากะเต
ดร.กมลรัตน สมบุตร
นายอลงกต สุวรรณมณี
นายโอม สถิตยนาค
นางสาววาสนา ทองกําแหง
นายอัคเรศ สิงหทา
นางอมราภรณ เส็งพานิชย
นางกุลประภา ศรีหมุด
นายสมนึก ศรีสวัสดิ์
นายมงคล ทาทอง
นางสาวธาวัลย อัมพวา

ปร.ด. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.ด.(คณิตศาสตรประยุกต)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปร.ด.(คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (คณิตศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.ม. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วท.ม. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วท.ม. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วท.ม. (คณิตศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.ม.(คณิตศาสตรประยุกต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
วท.ม.(คณิตศาสตรประยุกต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
วท.ม. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
Bachelor of Science Program in Mathematics

วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร)
วท.บ. (คณิตศาสตร)
Bachelor of Science (Mathematics)
B.Sc. (Mathematics)

โครงสร้ างหลักสู ตร
จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
กลุมวิชาภาษา
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
กลุมวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
กลุมวิชาบูรณาการ
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาชีพบังคับ
กลุมวิชาชีพเลือก
กลุมวิชาเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพ
หมวดวิชาเลือกเสรี

133
33
6
15
6
1
5
94
24
30
33
7
6

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หน่ วยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หน่ วยกิต
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รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่ วยกิต ประกอบด้วย
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 6 หน่ วยกิต
รายวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
01-110-003

มนุษยสัมพันธ
Human Relations
01-110-006
ประชากรศาสตรเบื้องตน
Introduction to Demography
01-110-009
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Development of Social and Life Quality
01-110-011
เศรษฐศาสตรทั่วไป
General Economics
01-110-012
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy for Sustainable Development
01-110-014
สังคมกับกฎหมาย
Society and Law
รายวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
01-210-001

สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ
Information and Academic Report Writing
01-210-004
จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
01-210-008
การใชเหตุผลและจริยธรรม
Reasoning and Ethics
07-000-001
ความซาบซึ้งในศิลปะ
Art Appreciation
กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่ วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3–0–6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

รายวิชาภาษาไทย 3 หน่ วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
01-310-001

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication

3(2-2-5)
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01-310-006

การอานและการเขียนทางวิชาการ
Academic Reading and Writing
01-310-008
การเขียนเชิงสรางสรรค
Creative Writing
01-310-009
ศิลปะการพูด
Arts of Speaking
รายวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่ วยกิต โดยศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
01-320-001
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
01-320-002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative English
และให้ เลือกศึกษาอีก 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
01-320-003
สนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
01-320-004
การอานภาษาอังกฤษ
English Reading
01-320-005
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
English for Job Application
01-320-006
ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
English for Science and Technology
01-320-007
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
English for Presentations
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์ 6 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
09-130-042
09-130-044
09-210-015

เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตในชีวิตประจําวัน
Internet Technology for Daily Uses
การใชโปรแกรมสําหรับสํานักงานสมัยใหม
Application of Software for Modern Offices
เคมีในชีวิตประจําวัน
Chemistry for Daily Uses

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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09-311-051

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
Life and Environment
09-410-044
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Science and Technology
กลุ่มวิชาพลศึกษาหรื อนันทนาการ 1 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
01-610-001

กีฬาประเภทบุคคล
Individual Sports
01-610-002
กีฬาประเภททีม
Team Sports
01-610-003
นันทนาการเพื่อชีวิตประจําวัน
Recreation for Daily Life
กลุ่มวิชาบูรณาการ 5 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
01-010-001
01-010-006
01-010-009
01-010-010
06-060-008
09-090-009
11-110-012

วิถีชีวิตสังคมไทยในยุคโลกาภิวัฒน
Thai Life Style in Globalization
ภูมิปญญาไทยเพื่อชีวิตที่พอเพียง
Thai Wisdom for Sufficiency Life
ทักษะการเรียนรูสูความสําเร็จ
Learning Skill for Success
การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
ศิลปะการดําเนินชีวิต
Arts of Living
เทคโนโลยีกับโลกาภิวัฒน
Technology and Globalization
การดูแลสุขภาพครอบครัว
Home Health Care

3(3-0-6)
3(3-0-6)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(1-3-3)
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หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่ วยกิต
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ 24 หน่ วยกิต โดยศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
09-111-151
09-111-152
09-114-202
09-210-125
09-210-126
09-311-148
09-311-149
09-410-155
09-410-156
09-416-273
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 30
09-111-253
09-111-337
09-113-201

แคลคูลัส 1
Calculus 1
แคลคูลัส 2
Calculus 2
คอมพิวเตอรสําหรับคณิตศาสตร
Computer for Mathematics
เคมี 1
Chemistry 1
ปฏิบัติการเคมี 1
Chemistry Laboratory 1
หลักชีววิทยา
Principles of Biology
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
Principles of Biology Laboratory
ฟสิกสเบื้องตน
Introductory Physics
ปฏิบัติการฟสิกสเบื้องตน
Introductory Physics Laboratory
ภัยพิบัติธรรมชาติ
Natural Disaster
หน่ วยกิต โดยศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
แคลคูลัสขั้นสูง
Advanced Calculus
สมการเชิงอนุพันธ
Differential Equations
หลักคณิตศาสตร
Principles of Mathematics

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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09-113-202
09-113-305
09-113-306
09-113-307
09-114-201
09-114-307
09-115-401
09-115-404

พีชคณิตเชิงเสน
Linear Algebra
การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร
Mathematical Analysis
พีชคณิตนามธรรม
Abstract Algebra
ตัวแปรเชิงซอน
Complex Variables
ความนาจะเปนและสถิติ
Probability and Statistics
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
Numerical Methods
สัมมนาทางคณิตศาสตร
Seminar in Mathematics
โครงงานดานคณิตศาสตร
Project in Mathematics

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

กลุ่มวิชาชีพเลือก 33 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
(1) รายวิชาด้านคณิตศาสตร์
09-111-338

สมการเชิงอนุพันธยอย

3(3-0-6)

Partial Differential Equations
09-113-203

ทฤษฎีจํานวนและการประยุกต
Number Theory and Applications

3(3-0-6)

09-113-304

ทฤษฎีสมการเบื้องตน
Introduction to Theory of Equations

3(3-0-6)

09-113-308

การวิเคราะหเชิงฟงกชันเบื้องตน
Introduction to Functional Analysis

3(3-0-6)

09-113-409

ทอพอโลยี
Topology

3(3-0-6)

23
09-114-203

โครงสรางดิสครีต
Discrete Structures

3(3-0-6)

09-114-204

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรทางคณิตศาสตร
Computer Programming in Mathematics

3(2-2-5)

09-114-205

การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร
Mathematical Programming

3(3-0-6)

09-114-206

ทฤษฎีกราฟและการประยุกต
Graph Theory and Applications

3(3-0-6)

09-114-308

วิทยาการรหัสลับเบื้องตน
Introduction to Cryptology

3(3-0-6)

09-114-309

ทฤษฎีเกมเบื้องตน
Introduction to Game Theory

3(3-0-6)

09-114-310

ทฤษฎีเชิงการจัดและการประยุกต
Combinatorial Theory and Applications

3(3-0-6)

09-114-311

การสรางตัวแบบทางคณิตศาสตร
Mathematical Modelling

3(3-0-6)

09-114-312

วิธีการหาคาที่เหมาะสมที่สุด
Optimization Methods

3(3-0-6)

09-114-313

วิธีเชิงปริมาณสําหรับการตัดสินใจ
Quantitative Mathods for Decision

3(3-0-6)

09-114-414

วิธีชิ้นประกอบอันตะเบื้องตน
Introduction to Finite Element Methods

3(3-0-6)

09-114-415

วิธีชิ้นประกอบตามขอบเบื้องตน
Introduction to Boundary Element Methods

3(3-0-6)

09-114-416

ระเบียบวิธีการวิจัย
Research Methodology

3(3-0-6)

09-115-304

ทักษะการนําเสนอผลงานทางดานคณิตศาสตร
Presentation Skills in Mathemstics

1(0-3-1)
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09-115-402

หัวขอเรื่องปจจุบันทางคณิตศาสตร
Current Topics in Mathematics

3(3-0-6)

09-115-403

หัวขอเรื่องพิเศษทางคณิตศาสตรประยุกต
Special Topics in Applied Mathematics

3(3-0-6)

(2) รายวิชาที่เกีย่ วข้ องคณิตศาสตร์
09-123-303

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
Usage of Statistical Software

3(2-2-5)

09-131-205

โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
Data Structures and Algorithms

3(2-2-5)

09-131-211

ระบบฐานขอมูล
Database Systems

3(2-2-5)

09-132-405

การทําเหมืองขอมูล
Data Mining

3(2-2-5)

(3) รายวิชาที่เปิ ดให้ สําหรับคณะวิชาชีพอืน่
09-111-125

แคลคูลัสสําหรับธุรกิจ 1
Calculus for Business 1

3(3-0-6)

09-111-126

แคลคูลัสสําหรับธุรกิจ 2
Calculus for Business 2

3(3-0-6)

09-111-135

เรขาคณิตวิเคราะห
Analytic Geometry

3(3-0-6)

09-111-141

แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1
Calculus for Engineers 1

3(3-0-6)

09-111-142

แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2
Calculus for Engineers 2

3(3-0-6)

09-111-243

แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 3
Calculus for Engineers 3

3(3-0-6)

09-112-125

คณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจ
Applied Mathematics for Business

3(3-0-6)
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09-112-126

คณิตศาสตรประยุกตสําหรับอุตสาหกรรม
Applied Mathematics for Industry

3(3-0-6)

หมายเหตุ
รายวิชาในขอ (3) เปดใหสําหรับคณะวิชาชีพอื่น เปนรายวิชาสําหรับนักศึกษา
หลักสูตรอื่นๆ เทานั้น หากนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
ลงทะเบียนรายวิชาใน กลุมวิชาที่เปดใหสําหรับคณะวิชาชีพอื่น จะนับเปนรายวิชาใน
หมวดเลือกเสรี
กลุ่มวิชาเสริมสร้ างประสบการณ์ ในวิชาชีพ 7 หน่ วยกิต
ให้ ศึกษา 1 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
09-001-301

การเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพ
Preparation for Professional Experience
และให้ เลือกศึกษา 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
09-001-302
สหกิจศึกษา
Cooperative Education
09-001-303
ฝกงาน
On the Job Training
09-001-304
ปญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
Workplace Special Problem

1(0-2-1)

6(0-40-0)
3(0-40-0)
3(0-6-3)

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
ใหเลือกศึกษาไดจากรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี โดยตองไมซ้ํากับรายวิชาที่ศึกษามาแลว และไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต
ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําหลักสูตร
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แผนการศึกษา :
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-001
09-111-151
09-210-125
09-210-126
01-110-xxx
01-310-xxx
09-xxx –xxx

ภาคการศึกษาที่ 2
01-320-002
09-111-152
09-311-148
09-311-149
01-610-xxx
09-xxx-xxx
xx-xxx-xxx
xx-xxx-xxx

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
แคลคูลัส 1
เคมี 1
ปฏิบัติการเคมี 1
เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร
เลือกจากรายวิชาภาษาไทย
เลือกจากกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
19 หน่ วยกิต

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
แคลคูลัส 2
หลักชีววิทยา
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
เลือกจากกลุมวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
เลือกจากกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร
เลือกจากกลุมวิชาบูรณาการ
รวม

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
2(x-x-x)
19 หนวยกิต
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ปี การศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
09-111-253

แคลคูลัสขั้นสูง

3(3-0-6)

09-113-201

หลักคณิตศาสตร

3(3-0-6)

09-114-201

ความนาจะเปนและสถิติ

3(3-0-6)

09-410-155

ฟสิกสเบื้องตน

3(3-0-6)

09-410-156

ปฏิบัติการฟสิกสเบื้องตน

1(0-3-1)

01-320-xxx

เลือกจากรายวิชาภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)

09-xxx-xxx

เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก

3(x-x-x)

รวม

19 หน่ วยกิต

09-111-337

สมการเชิงอนุพันธ

3(3-0-6)

09-113-202

พีชคณิตเชิงเสน

3(3-0-6)

09-114-202

คอมพิวเตอรสําหรับคณิตศาสตร

3(2-2-5)

09-416-273

ภัยพิบัติธรรมชาติ

3(3-0-6)

01-320-xxx

เลือกจากรายวิชาภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)

09-xxx-xxx

เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก

3(x-x-x)

09-xxx-xxx

เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก

3(x-x-x)

รวม

21 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
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แผนการศึกษาสํ าหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชาสหกิจศึกษา
ปี การศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
09-113-305
09-114-307
09-xxx-xxx
09-xxx-xxx
09-xxx-xxx
09-xxx-xxx
xx-xxx-xxx

การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
เลือกจากกลุมวิชาบูรณาการ
รวม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
21 หน่ วยกิต

09-001-301

การเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพ

1(0-2-1)

09-113-306

พีชคณิตนามธรรม

3(3-0-6)

09-113-307

ตัวแปรเชิงซอน

3(3-0-6)

09-xxx-xxx

เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก

3(x-x-x)

09-xxx-xxx

เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก

3(x-x-x)

09-xxx-xxx

เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก

3(x-x-x)

09-xxx-xxx

เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก

3(x-x-x)

รวม

19 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
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ปี การศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
09-001-302
ภาคการศึกษาที่ 2
09-115-401
09-115-404
xx-xxx-xxx
xx-xxx-xxx

สหกิจศึกษา
รวม

6(0-40-0)
6 หน่ วยกิต

สัมมนาทางคณิตศาสตร
โครงงานดานคณิตศาสตร
เลือกจากกลุมวิชาเลือกเสรี
เลือกจากกลุมวิชาเลือกเสรี
รวม

1(0-3-1)
2(0-6-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
9 หนวยกิต

แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชาฝกงาน
ปการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
09-113-305
09-114-307
09-xxx-xxx
09-xxx-xxx
xx-xxx-xxx

การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
เลือกจากกลุมวิชาบูรณาการ
รวม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
15 หน่ วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 2
09-001-301

การเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพ

1(0-2-1)

09-113-306

พีชคณิตนามธรรม

3(3-0-6)

09-113-307

ตัวแปรเชิงซอน

3(3-0-6)

09-xxx-xxx

เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก

3(x-x-x)

09-xxx-xxx

เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก

3(x-x-x)

09-xxx-xxx

เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก

3(x-x-x)

รวม

16 หน่ วยกิต

ฝกงาน

3(0-40-0)

รวม

3 หนวยกิต

ปญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
รวม

3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
12 หน่ วยกิต

09-115-401

สัมมนาทางคณิตศาสตร

1(0-3-1)

09-115-404

โครงงานดานคณิตศาสตร

2(0-6-2)

xx-xxx-xxx

เลือกจากกลุมวิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

xx-xxx-xxx

เลือกจากกลุมวิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

รวม

9 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูรอน
09-001-304

ปี การศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
09-001-304
09-xxx-xxx
09-xxx-xxx
09-xxx-xxx

ภาคการศึกษาที่ 2
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คําอธิบายรายวิชา
01-110-003

มนุษยสั มพันธ์

3(3-0-6)

Human Relations
ความสําคัญและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวิชามนุษยสัมพันธ พฤติกรรมมนุษย มนุษย
สัมพันธในครอบครัว มนุษยสัมพันธตามพื้นฐานวัฒนธรรมไทย หลักธรรมของ
ศาสนากั บ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ ใ นหน ว ยงานและการปฏิ บั ติ ง าน
แรงจูงใจในการทํางาน ผูนํากับมนุษยสัมพันธ การติดตอสื่อสาร และการฝกอบรม
เพื่อมนุษยสัมพันธ
Theories related to human relations, human behavior, human relations in
families, human relations based on Thai culture and Buddhism, human relations
in working organizations, motivation, human relations and leadership,
communication, and training for human relation skills development
01-110-006

ประชากรศาสตร์ เบือ้ งต้ น

3(3-0-6)

Introduction to Demography
ขอบเขตวิชาประชากรศาสตร โครงสรางทางประชากร องคประกอบประชากร
การคํานวณหาอัตราและสัดสวนของโครงสรางและองคประกอบของประชากร
อยางงาย อิทธิพลของการเพิ่มประชากร ทฤษฎีพื้นฐานในการอธิบายปรากฏการณ
ทางประชากรที่มีอิทธิพลตอสังคมรวมถึงความสําคัญของการกําหนดนโยบายและ
การวางแผนประชากรในการพัฒนาประเทศ
Concepts and scope of demography, population structures, population
composition, calculation of the rate and ratio scales of the population structure
and its composition, affective factors on population increase, fundamental
demographic theories, population phenomena, population policies and planning
for the national development
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01-110-009

การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม

3(3-0-6)

Development of Social and Life Quality
ปรัชญาและหลักธรรมในการดํารงชีวิตและการทํางานของบุคคล การสรางแนวคิด และ
เจตคติ ต อ ตนเอง ธรรมะกั บ การสร า งคุ ณ ภาพชี วิ ต บทบาทหน า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น การบริหารตนใหเขากับชีวิตและสังคม และการปรับตน
เพื่อรวมกิจกรรมทางสังคม ศึกษาเทคนิคการครองใจคน และการสรางผลิตผลในการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพ
Philosophy and ethical principles in living and working, self perception and
attitudes, Dharma and life quality development, individual roles and
responsibility, self-administration and adjustment to social activities,
development of interpersonal skills, efficiency and effectiveness in work
01-110-011

เศรษฐศาสตร์ ทั่วไป
3(3-0-6)
General Economics
ความหมาย ขอบเขตของวิช าเศรษฐศาสตร อุปสงค อุป ทาน และดุ ลยภาพของ
ตลาด พฤติ ก รรมของผู บริ โ ภค – การผลิ ต การตลาดและการแข ง ขั น รายได
ประชาชาติและการมีงานทํา การเงิน การธนาคาร และการคลัง การคาระหวาง
ประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนปญหาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทย
Concepts and scope of economics, demand, supply, market equilibrium and
competition, consumer behavior and production, principles of national income,
employment, finance and banking, public finance, international economic
development, and socio-economic problems in Thailand
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01-110-012

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
3(3-0-6)
Sufficiency Economy for Sustainable Development
ความหมายความเปนมาและความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ
พัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน แนวคิดและแนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนและการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมของไทยกรณีตัวอยางเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ประสบความสําเร็จ
Concepts of sufficiency economy philosophy and sustainable development,
application of the philosophy in dealing with social and economic problems in
Thailand, case study on successful sufficiency-economy activities in Thailand

01-110-014

สังคมกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Society and Law
ศึกษาความสัมพันธระหวางกฎหมายกับกฎเกณฑตางๆ ที่ใชควบคุมสังคม ระบบ
กฎหมาย และการจัดลําดับชั้นของกฎหมายการจัดทํากฎหมาย หลักเกณฑความ
รับผิดชอบทางแพง และทางอาญาเบื้องตนและการใช ตลอดจนการนํากฎหมายที่
เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน ไปใชการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
Relationship between rules and law in social controls, system and hierarchy of
law, process of law making, civil and criminal penalty, and using of law for
solving problems in daily life

01-210-001

สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ
3(3-0-6)
Information and Academic Report Writing
สารนิเทศและการศึกษาคนควา แหลงสารนิเทศ บริการและทรัพยากรสารนิเทศ
การเขาถึงสารนิเทศ การประเมินสารนิเทศ การวิเคราะห สังเคราะหการรวบรวม
บรรณานุกรมและการเขียนรายงานทางวิชาการ
Information and education, information sources, services and resources,
Information access, evaluating, analyzing, synthesizing information,
bibliography collecting and academic report writing
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01-210-004

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
ความหมายและความเป น มาของวิ ช าจิ ต วิ ท ยา อิ ท ธิ พ ลของพั น ธุ ก รรมและ
สิ่งแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมมนุษย พัฒนาการมนุษย พื้นฐานสรีระวิทยาของ
มนุ ษ ย การรั บ สั ม ผั ส การรั บ รู การเรี ยนรู แรงจู ง ใจและอารมณ เชาว ป ญ ญา
บุคลิกภาพและการปรับตัว สุขภาพจิต พฤติกรรมผิดปกติและพฤติกรรมทางสังคม
Definition, the origin of psychology, genetic and environmental factors, human
development, basic human physiology, sensation and perception, learning,
motivation and emotion, intelligence, personality and adjustment, mental health,
abnormal behavior, social behavior

01-210-008

การใช้ เหตุผลและจริยธรรม
Reasoning and Ethics

3(3-0-6)

การคิด การอางเหตุผล เหตุผลที่ใชในชีวิตประจําวัน คุณลักษณะของเหตุผลที่
ดี จริยศาสตร คุณธรรม ลักษณะของคุณธรรม อิสรภาพกับความรับผิดชอบ
ปญหา จริยธรรมชีวิตที่ดีกับการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม
Thinking argumentation, everyday life reasons, characteristics of sound
argument, virtue ethics, features of virtues, freedom and responsibility, ethical
problems, good life and ethical reasoning
07-000-001

ความซาบซึ้งในศิลปะ

3(2-2-5)

Art Appreciation
คุณค าของงานศิ ล ปะ ประวั ติ รู ปแบบ ความหมาย แรงบั น ดาลใจ แนวคิ ด
ความซาบซึ้งและการแสดงออกทางศิลปะ
Values of art, history, styles, definitions, inspiration, concepts, appreciation, and
art performance
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01-310-001

ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร
Thai for Communication

3(2-2-5)

หลักการสื่อสาร ความรูพื้นฐานการใชภาษาไทย การฟงอยางมีวิจารณญาณ การ
อานจับใจความ และวิเคราะหความ การเขียนหนังสือราชการ จดหมายสมัครงาน
โครงการ และการพูดในโอกาสตางๆ
Principles of communication, Thai language usage, critical reading and
listening,writing for government services, writing proposal and application
letters, and making speeches in various occasions
01-310-006

การอ่านและการเขียนทางวิชาการ

3(2-2-5)

Academic Reading and Writing
หลักการอานเอกสารทางวิชาการ หลักการเขียนทางวิชาการ การอานและเขียน
สรุปสาระสําคัญ การศึกษาคนควาและการนําเสนอผลงานในรูปแบบวิชาการ
Principles of academic reading and writing, reading and summarizing, research
and academic presentation
01-310-008

การเขียนเชิงสร้ างสรรค์

3(2-2-5)

Creative Writing
หลั ก และศิ ล ปะในการเขี ยนเชิ ง สร างสรรค การตั้ ง ชื่ อเรื่ อง การใช โวหารและ
ภาพพจนในงานเขียน การเขียนบรรยาย การเขียนแสดงจินตนาการ การเขียนเพื่อ
โนมนาว การเขียนเนื่องในโอกาสตาง ๆ
Principles and arts of creative writing, titles setting, expressions and images in
writing, descriptive and imagery writing, persuasive writing, and writing for
different occasions
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01-310-009

ศิลปะการพูด

3(2-2-5)

Arts of Speaking
หลักการพูด องคประกอบของการพูด การวิเคราะหผูฟง การประเมินผลการพูด
การพูดในที่ประชุมชน การพูดใหความรู การพูดเพื่อโนมนาวใจ การอภิปราย การ
พูดในโอกาสตางๆ
Fundamentals of speaking, listener analysis and speaking evaluation, public
speaking, persuasion, informative speaking, discussion, and speeches on
different occasions
01-320-001

ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน

3(3-0-6)

Fundamental English
โครงสร า งภาษาและไวยากรณ จ ากงานประเภทต า งๆความสั ม พั น ธ ข อง
องคประกอบภายในประโยคและระหวางประโยค
English structures and grammar from different written texts
01-320-002

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร

3(2-2-5)

Communicative English
พัฒนาความสามารถการฟง พูด อาน และเขียน โครงสรางที่สําคัญของภาษา เนน
ความสามารถในการใชภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณตาง ๆ
Development of listening, speaking, reading and writing abilities, key language
structures, language for communication in various situations
01-320-003

สนทนาภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)

English Conversation
คําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษา การสนทนาตามสถานการณตางๆ ที่
เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา
Vocabulary, expressions and language structures appropriately used in various
situations according to native speakers’ culture
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01-320-004

การอ่านภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)

English Reading
การหาความหมายของคําศัพท สํานวน และขอความ กลวิธีการอาน การพัฒนา
ความสามารถการอานภาษาอังกฤษ
Finding meaning of words, expressions, and statements, reading strategies,
development of reading abilities
01-320-005

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสมัครงาน

3(2-2-5)

English for Job Application
คําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษา เอกสารที่เกี่ยวของกับการสมัครงาน และ
การสัมภาษณงาน
Vocabulary, expressions, language structures, and documents used in job
application and job interview
01-320-006

ภาษาอังกฤษเพือ่ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

3(2-2-5)

English for Science and Technology
คําศัพท สํานวนและโครงสรางภาษา การฟง พูด อาน และเขียนเพื่อการสื่อสารใน
สถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Vocabulary, expressions and language structures, listening, speaking, reading
and writing on science and technology topics
01-320-007

ภาษาอังกฤษเพือ่ การนําเสนอ

3(2-2-5)

English for Presentations
คําศัพท สํานวน โครงสรางภาษา ประเภทของผลงาน การใชสื่อ การพูดและการ
เขียนเพื่อนําเสนอผลงาน
Vocabulary, expressions, and language structures for presentations, types of
project works, media , written and oral presentations
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09-130-042

เทคโนโลยีอนิ เตอร์ เน็ตในชี วติ ประจําวัน

3(2-2-5)

Internet Technology for Daily Uses
เทคโนโลยีของเครือขายอินเตอรเน็ตในองคกร สวนบุคคลหรือการใชงานประจํา
บาน ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เทคนิคและเครื่องมือสําหรับ
อินเตอร เ น็ ตเวิ ล ด ไวด เ ว็ บ การออกแบบและพั ฒนาเว็ บ ไซต โดยใช โปรแกรม
ประยุกต การประยุกตใชอินเตอรเน็ตใหเหมาะสมกับงานดานตางๆ
Internet technology utilization in organizations, personnal or home usage,
fundamental knowledge of e-commerce, tools and techniques for the Internet,
world wide web, web design and development by means of applied software,
appropriate application of the Internet in various aspects
09-130-044

การใช้ โปรแกรมสําหรับสํานักงานสมัยใหม่

3(2-2-5)

Application of Software for Modern Offices
ประเภทของโปรแกรมสํ าหรั บสํ านั ก งานสมั ยใหม การใช โปรแกรมสํ าหรั บ
สํานัก งานแตล ะประเภท การนําโปรแกรมสําหรั บสํานักงานไปประยุกต ใชใ ห
เหมาะสมกับงานอยางมีประสิทธิภาพและทันสมัย การนําเสนอขอมูลขาวสาร การ
จัดเก็บสารสนเทศ การจัดทํารายงานและเอกสารในรูปแบบตางๆ
Types of software for modern offices, software for individual types of offices,
effective and update application of software for individual offices, information
presentation and storage, preparation of reports and documents in various forms
09-210-015

เคมีในชีวติ ประจําวัน

3(3-0-6)

Chemistry for Daily Uses
พื้น ฐานของสาร ธาตุ แ ละสารประกอบชนิ ด ต า ง ๆ อั น ตรายจากสารเคมี ชี ว
โมเลกุ ล เคมี อ าหารและสารเติ ม แต ง อาหาร ยารั ก ษาโรค สารเสพติ ด
เครื่องสําอาง สารชะลาง ปโตรเลียมและพลังงานทดแทน ยางและพลาสติก ไฟ
และการดับไฟ ยาฆาแมลง
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Fundamentals of matter, elements and compounds, chemicals hazard,
biomolecules food chemistry and additives, drugs, narcotic, cosmetics,
detergent, petroleum and renewable energy, rubber and plastics, fire and
extinguishment, insecticide
09-311-051

ชีวติ กับสิ่งแวดล้อม

3(3-0-6)

Life and Environment
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติ
และการอนุรักษ มลพิษสิ่งแวดลอม และการจัดการสิ่งแวดลอม
Fundamental knowledge of organisms and environment, ecology, natural
resources and conservation, environmental pollutants and environmental
management
09-410-044

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

3(3-0-6)

Science and Technology
ความหมายของวิทยาศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตร คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ วัสดุ ศาสตร เบื้ องต น เทคโนโลยี ดานพลั งงานทดแทน
ดาราศาสตรและความกาวหนาทางอวกาศ
Definition and processes of science, computer and information technology,
introduction to material science, renewable energy technology, astronomy and
advanced space technology
01-610-001

กีฬาประเภทบุคคล

1(0-2-1)

Individual Sports
เลือ กกิ จ กรรมกี ฬ าประเภทบุ ค คล เช น กรี ฑา ลี ล าศ กิ จ กรรมเข า จั ง หวะ ยู โ ด
แบดมินตัน วายน้ํา เทนนิส และเทเบิลเทนนิส เปนตน ความรูเบื้องตนของกีฬา
และการพัฒนาบุคคลทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา การฝก
ปฏิบัติทักษะพื้นฐานของกีฬา วิธีการเลน และกติกาของกีฬา

40
Fundamentals of individual sports and human development in the following five
aspects: physical, psychological, emotional, social and intellectual development;
practice of basic skills, playing methods and rules of the individual sports
selected
01-610-002

กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
เลือกกิจกรรมกีฬาประเภททีม เช น ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย บอล ซอฟท
บอล และรักบี้ฟุตบอล เปนตน ความรูเบื้องตนของกีฬาและการพัฒนาบุคคลทั้ง
ดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา การฝกปฏิบัติทักษะพื้นฐานของ
กีฬา วิธีการเลนและกติกาของกีฬา
Fundamentals of team sports and human development in the following five
aspects: physical, psychological, emotional, social and intellectual development;
practice of basic skills, playing methods and rules of the team sports selected

01-610-003

นันทนาการเพือ่ ชีวติ ประจําวัน
Recreation for Daily Life

1(0-2-1)

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการแบบตางๆ
และเลือกกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสม
Fundamentals of recreation, organization of recreation activities, and selection
of appropriate recreation activities
01-010-001

วิถีชีวติ สังคมไทยในยุคโลกาภิวตั น์
Thai Life Style in Globalization

3(3-0-6)

ประวัติศาสตรสังคมไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย อารยธรรมโลก บทบาทของศาสนา
และคุ ณธรรมตอสัง คมไทย สภาพสัง คม เศรษฐกิ จ สิ่ง แวดลอมกั บ สภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของโลก การเมืองการปกครองและกฏหมายกับโลกสมัยใหม
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History of Thai society, Thai arts and culture, world civilizations, roles of
religions and virtues in Thai society, socio-economy and environment in global
changes, politics, government and law in modern society
01-010-006

ภูมิปัญญาไทยเพือ่ ชีวติ ที่พอเพียง
Thai Wisdom for Sufficiency Life

2(2-0-4)

ความหมาย ขอบขาย ความสํ าคัญ พั ฒนาการ และกระบวนการเรียนรูข องภู มิ
ปญญาไทย ภู มิ ปญ ญาท องถิ่ น ความสั ม พั น ธ ข องภู มิป ญ ญาไทยกั บ ภู มิป ญญา
ทองถิ่ น เพื่ อพั ฒนาชี วิตที่ พ อเพี ยง ตั วอย างการมี ชี วิตที่ พอเพี ยงของบุ ค คลใน
สังคมไทย
Concepts, scope and development of Thai wisdom, local wisdom, the relation
between Thai wisdom and local wisdom for developing sufficiency life, a case
study on sufficiency life’s person in Thailand
01-010-009

ทักษะการเรียนรู้ส่ ู ความสําเร็จ

2(1-2-3)

Learning Skill for Success
การรับรูเกี่ยวกับตนเองและสมรรถนะแหงตน การกํากับตนเอง การพัฒนาทักษะ
สูความสําเร็จ การเรียนและชีวิต การพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
Self-perception and self-efficacy; self-control; skill development for success:
development of information technology and communication skills
01-010-010

การพัฒนาบุคลิกภาพ

3(3-0-6)

Personality Development
ความหมายและความสํ า คั ญ ของการพัฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ ทฤษฎี ท างจิ ต วิ ท ยาที่
เกี่ยวกับการพัฒนาและการประเมินบุคลิกภาพ สุขภาพจิตและการปรับตัว การ
พัฒนาบุคลิกภาพดานการแตงกาย การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร การคิดสรางสรรค
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มารยาททางสังคม ความฉลาดทางอารมณ การเสริมสรางมนุษยสัมพันธ ความเปน
ผูนําและผูตามที่ดี
Concepts and importance of personality development, psychological theories of
personality development and personality assessment, mental heath and
adjustment, personality development in clothing, language for communication,
creativity, social etiquette, emotional quotient, human relations, leadership and
followship
06-060-008

ศิลปะการดําเนินชีวติ

2(2-0-4)

Arts of Living
การดํ าเนิ นชีวิตในสั ง คมอย างมี ค วามสุ ข ความฉลาดในการบริ โภคสิ นค าและ
บริก าร การเลื อกเสื้ อผ าให เ หมาะสมกั บบุ ค ลิ ก และโอกาส มารยาททางสั ง คม
เทคนิคการทํางานรวมกับบุคคลอื่น จริยธรรมและศีลธรรมอันดีในชีวิตประจําวัน
Happy living in society, a wise choice of products and services, appropriate
selection of clothes for one’s self on different occasions, social manners,
interpersonal skills at work, ethical and moral practice in daily life
09-090-009

เทคโนโลยีกับโลกาภิวตั น์

3(3-0-6)

Technology and Globalization
สถานการณสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาวะโลก
รอนและผลกระทบจากภาวะโลกร อน เทคโนโลยี ด านพลั ง งานทดแทน เช น
พลั ง งานน้ํ า พลั ง งานลม นิ ว เคลี ย ร แ ละการประยุ ก ต ใ ช ดาราศาสตร แ ละ
ความก า วหน า ทางอวกาศ อาหารและโภชนาการ อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ความ
ปลอดภัยของอาหาร มีการศึกษานอกสถานที่
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Environmental situations from science and technology development, global
warming and its effects, renewable energy technology such as water power,
wind energy, nuclear and its application, astronomy and advanced space
technology, food and nutrition, healthy food, food safety, and field trip
11-110-012

การดูแลสุ ขภาพครอบครัว
2(1-3-3)
Home Health Care
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ สุข ภาพกายและจิต เพศศึก ษา ความตองการทางดาน
สุ ข ภาพของบุ ค คลตามวั ย การดู แ ลสุ ข ภาพเบื้ อ งต น ทั้ ง ในภาวะเสี่ ย งต อ การ
เจ็บปวยและภาวะเจ็บปวย หลักการออกกําลังกายที่ถูกตองตามวัย การประยุกต
ศาสตรการแพทยแผนไทยในการดูแลสุขภาพ
Basic concepts of physical and mental health, sex education, health care
according to ages, basic health care for risk situations and illness conditions,
principles of exercises for different ages, application of Thai traditional
medicine in health care

09-111-151

แคลคูลสั 1
Calculus 1

3(3-0-6)

ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน การหาอนุพันธของฟงกชันคาจริงของหนึง่ ตัว
แปรจริง และการประยุกต ปริพันธของฟงกชันและการประยุกต
Limits and continuity of functions, differentiation of real-valued functions of a
real variable and applications, integration of functions and applications
09-111-152

แคลคูลสั 2
3(3-0-6)
Calculus 2
วิชาบังคับก่ อน : 09-111-151 แคลคูลสั 1
Pre-requisite : 09-111-151 Calculus 1
ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธ
ยอยและการประยุกต อนุกรมอนันต
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Functions of several variables, limits and continuity of functions of several
variables, partial derivatives and applications, infinites series
09-114-202

คอมพิวเตอร์ สําหรับคณิตศาสตร์
Computer for Mathematics

3(2-2-5)

การใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
คํานวณเชิงเรขาคณิตและการคํานวณเชิงพีชคณิต รวมทั้งแคลคูลัสและสมการเชิง
อนุพันธ การเขียนกราฟ การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตรกับ
งานดานตาง ๆ
Mathematical package programs, using program tools in geometry and algebra
including calculus and differential equation, implementation for graph drawing,
applications of mathematical package programs in relates fields
09-210-125

เคมี 1
Chemistry 1

3(3-0-6)

ทฤษฎีอะตอมและปริมาณสัมพันธ โครงสรางอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของ
ธาตุตามตารางธาตุและแนวโนม พันธะเคมี สารละลาย อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
และสมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้ํา และเคมีไฟฟา
Atomic theory and stoichiometry, electronic structure of atom, properties of
elements and trends within the periodic table, chemical bonding, solutions, rates
of chemical reaction and chemical equilibrium, ionic equilibrium in aqueous
solution and electrochemistry
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09-210-126

ปฏิบัติการเคมี 1
1(0-3-1)
Chemistry Laboratory 1
วิชาบังคับก่ อน : 09-210-125 เคมี 1 หรือ เรียนควบคู่กนั
Pre-requisite : 09-210-125 Chemistry 1 or concurrent enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการชั่ง ตวง วัดทางวิทยาศาสตร ปริมาณสัมพันธ สมบัติตาม
ตารางธาตุ พันธะเคมี สารละลาย อัตราปฏิกิริยาเคมีและสมดุลเคมี สมดุลไอออน
ในน้ํา เคมีไฟฟา
Experiments on the scientific measurements, stoichiometry, properties and
trends within the periodic table, chemical bonding, solutions, rate of chemical
and chemical equilibrium, ionic equilibrium in aqueous solution and
electrochemistry

09-311-148

หลักชีววิทยา
Principles of Biology

3(3-0-6)

พื้น ฐานของสิ่ ง มีชี วิต เซลล องค ประกอบของเซลล การแบง เซลล กลไกของ
สิ่ ง มี ชี วิ ต เนื้ อ เยื่ อ พื ช โครงสร า งและการเจริ ญ เติ บ โตของพื ช เนื้ อ เยื่ อ สั ต ว
โครงสรางและการเจริญเติบโตของสัตว วิวัฒนาการ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาเบื้องตน พันธุศาสตรเบื้องตน และพฤติกรรมของ
สิ่งมีชีวิต
Basic principles of organisms, cells, composition of cells, cell division,
mechanism of organisms, plant tissues, structures and growth of plants, animal
tissues, structures and growth of animals, evolution and biodiversity of
organisms, fundamental of ecology, fundamental of genetics and behavior of
organisms
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09-311-149

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
1(0-3-1)
Principles of Biology Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 09-311-148 หลักชีววิทยา หรือ เรี ยน ควบคู่กนั
Pre-requisite : 09-311-148 Principles of Biology or concurrent
enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชกลองจุลทรรศน เซลลพืชและเซลลสัตว การแบงเซลล
การลําเลียงสารผานเซลล กระบวนการเมแทบอลิซึม เนื้อเยื่อและโครงสรางพืช
เนื้ อเยื่ อและโครงสร างสั ตว การจัดจํ าแนกสิ่ ง มี ชี วิต นิ เ วศวิท ยาเบื้ องต น พั น ธุ
ศาสตรเบื้องตน และพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต
Experiments on using of microscope, plant and animal cells, cell division, cell
transportation, process of metabolism, tissues and structures of plant, tissues and
structures of animals, classification of organisms, fundamental of ecology,
fundamental of genetics and behavior

09-410-155

ฟิ สิกส์ เบือ้ งต้ น
Introductory Physics

3(3-0-6)

เวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน การเคลื่อนที่แบบออสซิล
เลต กลศาสตร ข องไหล อุ ณ หพลศาสตร คลื่ น และคลื่ น เสี ย ง สนามไฟฟ า
สนามแมเหล็ก ไฟฟากระแสตรง คลื่นแมเหล็กไฟฟา แสงและทัศนศาสตร ฟสิกส
ยุคใหม
Vector, force and motion, momentum and energy, oscillatory motion, fluid
mechanics, thermodynamics, waves and sound waves, electric fields, magnetic
fields, direct current, electromagnetic wave, light and optics, modern physics
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09-410-156

ปฏิบัติการฟิ สิ กส์ เบือ้ งต้ น
1(0-3-1)
Introductory Physics Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 09-410-155 ฟิ สิกส์ เบือ้ งต้ น หรือเรียนควบคู่กนั
Prerequisite : 09-410-155 Introductory Physics or concurrent
enrollment
ปฎิบัติการเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน การเคลื่อนที่แบบ
ออสซิลเลต กลศาสตรของไหล อุณหพลศาสตร คลื่นและคลื่นเสียง สนามไฟฟา
สนามแมเหล็ก ไฟฟากระแสตรง แสงและทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหม
Experiments on force and motion, momentum and energy, oscillatory motion,
fluid mechanics, thermodynamics, waves and sound waves, electric fields,
magnetic fields, direct current, light and optics, modern physics

09-416-273

ภัยพิบัติธรรมชาติ

3(3-0-6)

Natural Disaster
วิชาบังคับก่ อน : 09-410-131 ฟิ สิ กส์ 1 หรือ
09-410-155 ฟิ สิกส์ เบือ้ งต้ น หรือ
09-410-040 ฟิ สิ กส์ ทั่วไป
Prerequisite

: 09-410-131 Physics 1 or
09-410-155 Introductory Physics or
09-410-040 General Physics

คําจํากัดความของภัยพิบัติธรรมชาติ แผนดินไหว ดินถลม พายุ อุทกภัย เทคโนโลยี
การเฝาระวังภัยพิบัติธรรมชาติ ระบบเตือนภัย การเขาถึงและคัดเลือกขอมูลทางภัย
พิบัติธรรมชาติ
Definition of natural disaster, earthquakes, landslide, thunderstorms, flood,
technology of the surveillance of natural disaster, warning systems, data access
and data selection for natural disaster
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09-111-253

แคลคูลสั ขั้นสู ง
Advanced Calculus
วิชาบังคับก่ อน : 09-111-152 แคลคูลสั 2
Pre-requisite : 09-111-152 Calculus 2

3(3-0-6)

ปริภูมิแบบยูคลิด อนุพันธยอยของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธระบุทิศทาง การ
ประยุกตของอนุพันธของฟงกชันหลายตัวแปร ปริพันธหลายชั้น ระบบพิกัดและ
การหาปริพันธในระบบตางๆ ปริพันธตามเสน ปริพันธตามผิว ทฤษฏีบทปริพันธ
Euclidean space, partial derivatives of functions of several variables, directional
derivatives, applications of derivatives of functions of several variables, multiple
integrals, coordinates systems and integration in various systems, line integrals,
surface integrals, integral theorems
09-111-337

สมการเชิงอนุพนั ธ์

3(3-0-6)

Differential Equations
วิชาบังคับก่ อน : 09-111-142 แคลคูลสั สํ าหรับวิศวกร 2 หรือ
09-111-152 แคลคูลสั 2
Pre-requisite : 09-111-142 Calculus for Engineers 2 or
09-111-152 Calculus 2
สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ
อันดับสูงและการประยุกต สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนที่มีสัมประสิทธิ์เปนตัวแปร
ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต อนุกรมฟู
เรียร ขอปญหาคาขอบ สมการเชิงอนุพันธยอยเบื้องตน
First order differential equations, second order differential equations, higher order
differential equations and applications, linear differential equations with variable
coefficients, system of linear differential equations, Laplace transforms and
applications, Fourier series, boundary value problems, introduction to partial
differential equations
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09-113-201

หลักคณิตศาสตร์
Principles of Mathematics

3(3-0-6)

ตรรกศาสตรเชิงสัญลักษณและระเบียบวิธีการพิสูจนโดยใชตัวแบบจากหัวขอ
เซต ความสัมพันธ ฟงกชัน และทฤษฏีจํานวนเบื้องตน
Symbolic logic and methods of proof using the models from the following topics:
sets, relations, functions, and elementary number theory
09-113-202

พีชคณิตเชิงเส้ น
Linear Algebra

3(3-0-6)

เมทริกซ และดีเทอรมิแนนท ระบบสมการเชิงเสนและการดําเนินการขั้นมูลฐาน
ปริภูมิเวกเตอร การแปลงเชิงเสน คาเฉพาะและเวกเตอรเฉพาะ และการประยุกต
Matrices and determinants, systems of linear equations and elementary operations,
vector spaces, linear transformations, eigenvalues and eigentvectors, and
applications
09-113-305

การวิเคราะห์ เชิงคณิตศาสตร์
Mathematical Analysis

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่ อน : 09-113-201 หลักคณิตศาสตร์
Pre-requisite : 09-113-201 Principles of Mathematics
ระบบจํานวนจริง ทอพอโลยีบนเสนจํานวนจริง ลําดับของจํานวนจริง ลิมติ และ
ความ ตอเนื่อง การหาอนุพันธและปริพันธรีมันน อนุกรมของจํานวนจริง
Real number system, topology on real line, sequences of real numbers, limits and
continuity, differentiation and Riemann integrals, series of real numbers
09-113-306

พีชคณิตนามธรรม
Abstract Algebra
วิชาบังคับก่ อน : 09-113-201 หลักคณิตศาสตร์
Pre-requisite : 09-113-201 Principles of Mathematics
กรุป ริง ฟลด และการประยุกต
Groups, rings, fields and applications

3(3-0-6)
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09-113-307

ตัวแปรเชิงซ้ อน
Complex Variables
วิชาบังคับก่ อน : 09-111-253 แคลคูลสั ขั้นสู ง
Pre-requisite : 09-111-253 Advanced Calculus

3(3-0-6)

ระบบจํานวนเชิงซอน การหาอนุพันธ การหาปริพันธ อนุกรมลอเรนต ทฤษฏีบท
สวนตกคางและการประยุกต การสงคงรูป
Complex number system, differentiation, integration, Laurent series, residue
theorem and applications, conformal mapping
09-114-201

ความน่ าจะเป็ นและสถิติ
Probability and Statistics

3(3-0-6)

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปน การแจกแจง
แบบสุมที่สําคัญ การประมาณคา ชวงแหงความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะหความแปรปรวน การถดถอย คาสหสัมพันธ การทดสอบไคสแควร สถิติไม
อิงพารามิเตอร
Some basic probability concepts, probability distributions, some important
sampling distributions, estimation, confidence intervals, hypothesis testing,
analysis of variance, regression, correlation, chi-square testing, nonparametric
statistics
09-114-307

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
Numerical Methods
วิชาบังคับก่ อน : 09-111-141 แคลคูลสั สํ าหรับวิศวกร 1 หรือ
09-111-151 แคลคูลสั 1
Pre-requisite : 09-111-141 Calculus for Engineers 1 or

3(2-2-5)

09-111-151 Calculus 1
การวิเคราะหความคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการแบบไมเชิงเสน ผลเฉลยของ
ระบบสมการเชิงเสน การประมาณคาในชวง การประมาณคากําลังสองนอยที่สุด
อนุพันธและปริพันธเชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ
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Error analysis, solutions of nonlinear equations, solution of systems of linear
equations, interpolation, least square approximation, numerical differentiation
and integration, numerical solution of differential equations
09-115-401

สัมมนาทางคณิตศาสตร์
Seminar in Mathematics

1(0-3-1)

การศึ ก ษาค นควาเอกสารในหั วข อที่ นาสนใจทางคณิ ตศาสตร หรื อคณิตศาสตร
ประยุกต นักศึกษาตองเขียนรายงาน และนําเสนอตอคณะกรรมการของสาขาวิชา
Seminar on current interesting topics in mathematics or applied mathematics,
required to write a report and present the selected topics
09-115-404

โครงงานด้านคณิตศาสตร์
Project in Mathematics

2(0-6-2)

ฝกทําวิจัยโดยการศึกษาคนควาอยางอิสระในสาขาคณิตศาสตรหรือคณิตศาสตร
ประยุกต นําเสนอผลการศึกษาพรอมสงรายงานฉบับสมบูรณภายใตการดูแลและให
คําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน
Practice on conduction a research in mathematics or applied mathematics,
presentation and report writing in mathematical project, by consideration of
project advisor
09-111-338

สมการเชิงอนุพนั ธ์ ย่อย
Partial Differential Equations
วิชาบังคับก่ อน : 09-111-337 สมการเชิงอนุพนั ธ์
Pre-requisite : 09-111-337 Differential Equations

3(3-0-6)

แนวคิดพื้นฐาน สมการเชิงอนุพันธยอยอันดับสอง รูปแบบบัญญัติของสมการเชิง
อนุพันธยอยอันดับสอง วิธีการแยกตัวแปร สมการคลื่น สมการความรอน สมการ
ของลาปลาซ
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Basic concepts, second order partial differential equations, canonical forms of
second order partial differential equations, method of separating variables, wave
equation, heat equation, Laplace’s equation
09-113-203

ทฤษฎีจํานวนและการประยุกต์
Number Theory and Applications
วิชาบังคับก่ อน : 09-113-201 หลักคณิตศาสตร์
Pre-requisite : 09-113-201 Principle of Mathematics

3(3-0-6)

การหารลงตัว จํานวนเฉพาะและจํานวนประกอบ สมภาค ระบบสวนตกคางและ
ทฤษฎีบทเศษเหลือของชาวจีน ฟงกชันจํานวนนับ สมการไดโอแฟนไทน การ
ประยุกตทฤษฎีจํานวน
Divisibility, prime and composite numbers, congruence, residue system and
Chineseremainder theorem, number-theoretic functions, Diophantine equations,
application of Number Theory
09-113-304

ทฤษฎีสมการเบือ้ งต้ น
Introduction to Theory of Equations

3(3-0-6)

สมการพหุนามและราก สมการกําลังสาม สมการกําลังสี่ การแยกกันของราก ระบบ
ของสมการ
Polynomial equations and their roots, cubic equations, biquadratic equations
separations of roots, system of equations
09-113-308

การวิเคราะห์ เชิงฟังก์ ชันเบือ้ งต้ น
Introduction to Functional Analysis
วิชาบังคับก่ อน : 09-113-305 การวิเคราะห์ เชิงคณิตศาสตร์
Pre-requisite : 09-113-305 Mathematical Analysis

3(3-0-6)

ปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมินอรมเชิงเสน ทฤษฎีบทพื้นฐานในปริภูมิบานาค ปริภูมิคู
กัน ทฤษฎีบทพื้นฐานในปริภูมิฮิลแบรท ตัวดําเนินการเชิงเสนบนปริภูมิฮิลแบรท
ทฤษฎีบทการสงแบบเปด ทฤษฎีบทกราฟปด ทฤษฎีบทสเปกตรัล

53
Metric spaces, normed linear spaces, basic theorems in Banach spaces, dual spaces, basic
theorem in Hilbert spaces, linear operators on Hilbert spaces, open mapping theorem,
closed graph theorem, spectral theorem

09-113-409

ทอพอโลยี
Topology
วิชาบังคับก่ อน : 09-113-305 การวิเคราะห์ เชิงคณิตศาสตร์
Pre-requisite : 09-113-305 Mathematical Analysis

3(3-0-6)

ปริภูมิเชิงทอพอโลยี ปริภูมิยอย ความตอเนื่องและสมานสัณฐาน ปริภูมิอิงระยะทาง
ความเชื่อมโยงกัน การแยกกันได ความกระชับ
Topological spaces, subspaces, continuity and homeomorphism, metric spaces,
connectedness, separation, compactness
09-114-203

โครงสร้ างดิสครีต
Discrete Structures

3(3-0-6)

พื้นฐานทางตรรกศาสตร พี ช คณิ ตบู ลี น ความสั มพั น ธ แ ละเซต พื้ น ฐานการนั บ
อุ ป นั ย ทางคณิ ต ศาสตร ความน า จะเป น แบบไม ต อ เนื่ อ ง เทคนิ ค การพิ สู จ น
ความสัมพันธเวียนบังเกิด กราฟ ตนไม เครื่องจักรแบบจํากัด และฟงกชันกอกําเนิด
Basic logic, Boolean algebra, relations and sets, basics of counting, mathematical
induction, discrete probability, proof techniques, recurrence relation, graph, tree,
finite machine ,and generating function
09-114-204

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทางคณิตศาสตร์

3(2-2-5)

Computer Programming in Mathematics
แนวคิดพื้นฐานในการเขียนภาษาโปรแกรม และตัวแบบปฏิบัติการ คาขอมูล ตัว
แปร โครงสราง ชนิดของระบบ โครงสรางการควบคุม คอมไพเลอร การสรางรหัส
ตัวแปรตาง ๆ และความหมาย โครงสรางขอมูล ขอยกเวน ความถูกตอง คลาส
ฟงกชัน ตรรกะของโปรแกรม การโปรแกรมเชิงวัตถุ

54
Basic concepts on writing programming language and execution model, values,
variables, binding, systems type, control structures, compilers, code generation,
syntax and semantics, data structures, exception handling, concurrency, classes,
functions, logic-based, object-oriented programming
09-114-205

การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์
Mathematical Programming

3(3-0-6)

ตัวแบบกําหนดการเชิงเสน วิธีซิมเพลกซ ทฤษฎีภาวะคูกัน การวิเคราะหความไว
ปญหาการขนสง และปญหาการกําหนดงาน การวิเคราะหขายงาน กําหนดการเชิง
เสนโดยใชขายงานเพิรต/ซีพีเอ็ม กําหนดการพลวัต
Linear programming models, simplex method, duality theory, sensitivity analysis,
transportation and assignment problems, network analysis, linear programming by
PERT/CPM, dynamic programming
09-114-206

ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์
Graph Theory and Applications

3(3-0-6)

ทฤษฏีและการพิสูจนในทฤษฏีกราฟ ตนไม บล็อก ขั้นตอนวิธีในการระบายสีกราฟ
ปญหาการใสรหัส ขั้นตอนวิธีของฮัฟแมน ปญหาการจัดเรียง ความเชื่อมตอ การ
เดินทาง กลไกในการเคลื่อนที่ ปญหาการจับคู ความควบคู หัวขอปจจุบัน
Theorem and proof in graph theorem, tree, block, graph coloring algorithm,
coding problems, Huffman’s algorithm, sorting problems, connectivity,
traversability, movement mechanism, matching problems, duality, recent topics
09-114-308

วิทยาการรหัสลับเบือ้ งต้ น

3(3-0-6)

Introduction to Cryptology
ทฤษฎีและวิธีการพื้นฐานการเขารหัสและถอดรหัส การเขารหัสแบบสมมาตร การ
เขารหัสแบบอสมมาตร แฮชฟงกชัน บูรณภาพของขอมูล การแลกเปลี่ยนกุญแจโดย
วิธีของ ดิฟฟ-เฮลแมน การเขารหัสแบบดีอีเอส การเขารหัสแบบอารเอสเอ ปญหา
และวิธีการแกไขการเขารหัสที่สําคัญในปจจุบัน

55
Basic theorems and techniques for encryption and decryption, symmetric
cryptosystems, asymmetric cryptosystems, hash functions, data integrity, DiffieHellman key exchange, DES encryption, RSA encryption, present serious
problems and solutions in cryptology
09-114-309

ทฤษฎีเกมเบือ้ งต้ น
Introduction to Game Theory

3(3-0-6)

เกมเชิงตั้งฉาก ทฤษฎีบทหลักมูลสําหรับเกมเชิงตั้งฉาก เกมผลรวมเปนศูนยที่มีผู
แขงขัน 2 คน ผลเฉลยของเกมเชิงตั้งฉาก ผลเฉลยเหมาะสมที่สุดของเกม การ
แกปญหาโดยใชวิธีพีชคณิต วิธีกราฟและกําหนดการเชิงเสน ผลเฉลยของเกมขนาด
2x2
Rectangular games, fundamental theorem for rectangular games, two-person zerosum games, solutions of rectangular games, optimal solutions of games, problem
solving by using algebraic method, graphic method and linear programming,
solution of 2x2 games
09-114-310

ทฤษฎีเชิงการจัดและการประยุกต์
Combinatorial Theory and Applications

3(3-0-6)

ฟงกชันกอกําเนิดและการเวียนบังเกิด จํานวนสเตอรลิง ระบบของตัวแทนชนิดไม
ซ้ํา ทฤษฎีแรมเซร เมทริกซที่มีสมาชิกเปนศูนยกับหนึ่ง ผลแบงกั้น จัตุรัสละติน
ทฤษฎีกราฟ
Generating functions and recursions, Sterling’s number, systems of distinct
representatives, Ramsey’s theorem, zero-one matrices, partitions, Latin squares,
graph theory

56
09-114-311

การสร้ างตัวแบบทางคณิตศาสตร์
Mathematical Modelling

3(3-0-6)

กระบวนการสรางตัวแบบ การวิเคราะหปญหาทางคณิตศาสตร ตัวแบบจําลองทาง
คณิ ต ศาสตร เ ต็ ม หน ว ย ตั ว แบบจํ า ลองทางคณิ ต ศาสตร ต อ เนื่ อ ง การวิ เ คราะห
เสถี ยรภาพ การหาผลเฉลยของตั ว แบบจํ า ลองทางคณิ ตศาสตร การทดสอบตั ว
แบบจําลองทางคณิตศาสตร แบบจําลองทางคณิตศาสตรที่สําคัญในปจจุบัน
Mathematical modeling process, mathematical problems analysis, discrete
mathematical models, continuous mathematical models, stability analysis,
mathematical model solving, mathematical model verification, present important
mathematical models
09-114-312

วิธีการหาค่ าที่เหมาะสมที่สุด
Optimization Methods

3(3-0-6)

วิธีพื้นฐานในการหาคาที่เหมาะสมของฟงกชันตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร ทฤษฎี
และ เทคนิคการแกปญหาในกําหนดการเชิงเสนและกําหนดการไมเชิงเสน ตัวอยาง
ปญหาการหาคาที่เหมาะสมที่สุดและการประยุกต
Fundamentals of single and multi variable optimization, theory and techniques in
linear and nonlinear programming, examples in optimization problems and
applications
09-114-313

วิธีเชิงปริมาณสําหรับการตัดสินใจ
Quantitative Mathods for Decision

3(3-0-6)

แนวคิดเรื่องตนทุน ความสัมพันธของเงิน-เวลาและการเทียบเทา การเปรียบเทียบ
ทางเลือก คาเสื่อมราคาและภาษีเงินได เทคนิคการประเมินตนทุน การเปลี่ยนแปลง
ราคาและอั ตราแลกเปลี่ยน การวิเ คราะห การแทนที่ การจั ดการความไม แน นอน
อัตรากําไร/ตนทุน การวิเคราะหความเสี่ยง

57
Cost concepts, money-time relationships and equivalence, comparing alternatives,
depreciation and income taxes, cost estimation techniques, price changes and
exchange rates, replacement analysis, dealing with uncertainty, benefit/cost Ratio,
risk analysis
09-114-414

วิธีชิ้นประกอบอันตะเบือ้ งต้ น
Introduction to Finite Element Methods

3(3-0-6)

แนวคิดพื้นฐานของวิธีชิ้นประกอบอันตะ การสรางสมการวิธีชิ้นประกอบอันตะ
โดยวิธีตรง การสร างสมการวิ ธีชิ้นประกอบอัน ตะโดยวิ ธีก ารแปรผั น การสร าง
สมการวิ ธี ชิ้ น ประกอบอั น ตะโดยวิ ธี ก ารถ ว งน้ํ า หนั ก เศษตกค า ง ฟ ง ก ชั น การ
ประมาณคาในชวงชิ้นประกอบและการหาปริพันธเชิงตัวเลขบนชิ้นประกอบ การ
ประยุกตกับปญหาของแข็ง การถายโอนความรอนและพลศาสตรของไหล
Basic concepts of finite element methods, formulation of finite element methods
by direct method, formulation of finite element by variational method, formulation
of finite element methods by weighted residual method, element interpolation
functions and numerical integration over elements, applications to solid problems,
heat transfer and fluid dynamics
09-114-415

วิธีชิ้นประกอบตามขอบเบือ้ งต้ น
Introduction to Boundary Element Methods

3(3-0-6)

วิธีชิ้นประกอบตามขอบเบื้องตน การหาปริพันธแบบเกาเซียน ทฤษฎีบทของกรีน
ผลเฉลยหลักมูลของสมการลาปลาซ สมการปริพันธสําหรับจุดภายในและจุดตาม
ขอบ ป ญหาลาปลาซ วิ ธีชิ้ น ประกอบตามขอบ วิ ธี ชิ้ น ประกอบตามขอบโดยใช
ซอฟแวร ปญหาที่เกิดจากมุม การโปรแกรมคอมพิวเตอรและการประยุกต
Introduction to boundary element methods, Gaussian integration, Green’s
theorem, fundamental solution of Laplace’s equation, integral equations for
interior and boundary points, Laplace problems, boundary element method,
boundary element method using software, corner problems, computer
programming and applications

58
09-114-416

ระเบียบวิธีการวิจัย
Research Methodology
วิชาบังคับก่ อน : 09-114-201 ความน่ าจะเป็ นและสถิติ
Pre-requisite : 09-114-201 Probability and Statistics

3(3-0-6)

ประเภทของการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย ขอเสนอโครงการวิจัย การออกแบบการ
วิจัย การดําเนินงานวิจัย การประมวลผลและวิเคราะหผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ การเขียนรายงานการวิจัย
Types of research, ethics of researcher, research proposal, research designs,
research procedure, data processing and data analysis using statistical packages,
research report writing
09-115-304

ทักษะการนําเสนอผลงานทางด้านคณิตศาสตร์
Presentation Skills in Mathematics

1(0-3-1)

พัฒนาทักษะการพูด การเขียนรายงาน และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการ
นําเสนอผลงานทางดานคณิตศาสตร
Develop skills of speaking, report writing and using software for presentation in
Mathematics
09-115-402

หัวข้ อเรื่องปัจจุบันทางคณิตศาสตร์
Current Topics in Mathematics

3(3-0-6)

วิชาการตาง ๆ ในหัวขอที่นักศึกษาสนใจดานคณิตศาสตร ซึ่งจะประกาศใหทราบ
ลวงหนาในแตละภาคการศึกษา
Topics of students’ interest in mathematics which will be announced in advance
for each semester
09-115-403

หัวข้ อเรื่องพิเศษทางคณิตศาสตร์ ประยุกต์
Special Topics in Applied Mathematics

3(3-0-6)

วิชาการตาง ๆ ในหัวขอที่นักศึกษาสนใจดานคณิตศาสตรประยุกต ซึง่ จะประกาศ
ใหทราบลวงหนาในแตละภาคการศึกษา

59
Topics of students’ interest in applied mathematics which will be announced in
advance for each semester
09-123-303

การใช้ โปรแกรมสําเร็จรู ปทางสถิติ
Usage of Statistical Software

3(2-2-5)

การใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทางสถิ ติ การเตรี ย มข อ มู ล การจั ด การข อ มู ล การ
ประมวลผลขอมูล การวิเคราะหตัวแปรเชิงเดี่ยว ตัวแปรเชิงทวิ และตัวแปรเชิงพหุ
ดวยวิธีการทางสถิติโดยอาศัยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
Using statistical software, data preparation, data management and data processing.
univariate analysis, bivariate analysis and multivariate analysis with statistical
method and software
09-131-205

โครงสร้ างข้ อมูลและขั้นตอนวิธี
Data Structures and Algorithms

3(2-2-5)

โครงสรางพื้นฐานขอมูลแบบตางๆ การจัดสรรหนวยความจํา อาเรย ลิงคลิสต คิว
สแต็ค ไบนารีทรี เอวีแอลทรี ฮีป กราฟ หลักการและกลยุทธของขั้นตอนวิธี
Basic data structures, memory allocation, arrays, linked list, queues, stacks, binary
tree, AVL-tree, heap, graphs, fundamental and strategies of algorithms
09-131-211

ระบบฐานข้ อมูล
Database Systems

3(2-2-5)

แนวคิดและสถาปตยกรรมของระบบฐานขอมูล การสรางแบบจําลองขอมูล ระบบ
แฟมขอมูล ระบบฐานขอมูล องคประกอบและสถาปตยกรรมของฐานขอมูล วัฏจักร
การพัฒนาฐานขอมูล การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิดและระดับกายภาพ
การทํานอรมอลไลเซชัน การประยุกตใชโครงสรางขอมูลและระบบแฟมขอมูล เพื่อ
สรางฐานขอมูลแบบเชิงสัมพันธ และแบบเชิงวัตถุ ภาษาที่ใชในระบบฐานขอมูล
(Structure Query Language : SQL) การสืบคนขอมูลการจัดการระบบฐานขอมูล
การรักษาความปลอดภัยสําหรับขอมูล การรักษาความถูกตอง ความเชื่อถือได ความ
คงสภาพของขอมูล (Data Integrity) และฐานขอมูลประเภทตางๆ

60
The concept and architecture of database systems, data model, file systems,
database, organization and architecture of database, database development life
cycle, conceptual level and physical level of database design, normalization,
application of data structures and file systems to create a relational database and
the object-oriented models, the language used in the database (Structure Query
Language: SQL), information retrieval, database management system, information
security, integrity and reliability of the data and the various types of database
09-132-405

การทําเหมืองข้ อมูล
Data Mining

3(2-2-5)

การทําเหมืองขอมูลและแมชชีนเลอรนนิงเบื้องตน แนวคิด ขอมูลเชิงรายการ ตัว
แปรข อมู ล วิธี ก ารจํ าแนกขอ มูล วิ ธีก ารนํ า โมเดลในการจั ด เก็ บ ข อมู ล มาใช ใ ห
เหมาะสมกั บ ข อ มู ล ต นไม ช วยตั ด สิ น ใจ การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภาพและ ความ
นาเชื่อถือของโมเดล การเตรียมขอมูลเพื่อการคนหาความรู การจัดกลุมขอมูล การ
หากฎความสัมพันธ
Introduction to data mining and machine learning, concepts, instances, and
attributes, classification methods, suitable models for retrieve and classified data,
decision trees, evaluation and credibility, evaluation with lift and cost, data
preparation for knowledge discovery, clustering, association rules, visualization,
summarization, and deviation detection
09-111-125

แคลคูลสั สําหรับธุรกิจ 1
Calculus for Business 1

3(3-0-6)

เรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน ฟงกชัน กราฟของฟงกชัน ลิมิตและความตอเนื่อง
การหาอนุพันธและการประยุกต ปริพันธ เทคนิคการหาปริพันธและการประยุกต
Introduction to analytic geometry, functions, graphs of functions, limits and
continuity, differentiation, application of differentiation, integration, techniques of
integration, application of definite integral
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09-111-126

แคลคูลสั สําหรับธุรกิจ 2
Calculus for Business 2
วิชาบังคับก่ อน : 09-111-125 แคลคูลสั สํ าหรับธุรกิจ 1
Pre-requisite : 09-111-125 Calculus for Business 1

3(3-0-6)

ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย
และบทประยุกต ปริพันธสองชั้นและบทประยุกต สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง
Functions of multiple variables, partial derivative and applications, double
integrals and application, first-order differential equations
09-111-135

เรขาคณิตวิเคราะห์
Analytic Geometry

3(3-0-6)

ระบบพิกัดฉากในปริภูมิ 2 มิติ และ 3 มิติ จุด เสน และภาคตัดกรวย ระบบพิกัดเชิง
ขั้ว ทรงกลม ผิวทรงกระบอก ผิวกําลังสอง ระบบพิกัดทรงกระบอกและทรงกลม
Rectangular coordinate in two and three-dimensional spaces, point, line and conic
section, polar coordinate system, spheres, cylindrical surfaces, quadric surfaces,
cylindrical and spherical coordinates systems
09-111-141

แคลคูลสั สําหรับวิศวกร 1
Calculus for Engineers 1

3(3-0-6)

ฟงกชัน ลิมิตและความตอเนื่อง การหาอนุพันธ รูปแบบยังไมกําหนด การประยุกต
ของอนุพันธ การหาปริพันธ เทคนิคของการหาปริพันธ การประยุกตของปริพันธ
จํากัดเขต พีชคณิตเวกเตอรในสามมิติ
Functions limits and continuity, differentiation, indeterminate forms, applications
of differentiation, integration, techniques of integration, applications of definite
integral, algebra of vectors in three dimensional space
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09-111-142

แคลคูลสั สําหรับวิศวกร 2
Calculus for Engineers 2
วิชาบังคับก่อน : 09-111-141 แคลคูลสั สํ าหรับวิศวกร 1
Pre-requisite : 09-111-141 Calculus for Engineers 1

3(3-0-6)

พิ กั ด เชิ ง ขั้ ว และสมการอิ ง ตั ว แปรเสริ ม ฟ ง ก ชั น ค า เวกเตอร ข องหนึ่ ง ตั ว แปร
แคลคูลัสของฟงกชันคาเวกเตอรของหนึ่งตัวแปร เสน ระนาบและผิวในปริภูมิสาม
มิติ แคลคู ลัสของฟ งกชั นคาจริงของสองตั วแปรและการประยุกต แคลคูลั สของ
ฟงกชันคาจริงของหลายตัวแปรและการประยุกต
Polar coordinates and parametric equations, vector valued functions of one
variable, calculus of vector valued functions of one variable, lines, planes and
surfaces in three dimensional space, calculus of real valued functions of two
variables and applications, calculus of real valued functions of multiple variables
and applications
09-111-243

แคลคูลสั สําหรับวิศวกร 3
Calculus for Engineers 3
วิชาบังคับก่อน : 09-111-142 แคลคูลสั สํ าหรับวิศวกร 2
Pre-requisite : 09-111-142 Calculus for Engineers 2

3(3-0-6)

สมการเชิงอนุพันธเบื้องตนและการประยุกต การหาปริพันธเชิงตัวเลข ปริพันธไม
ตรงแบบ ปริพันธตามเสนเบื้องตน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ลําดับและอนุกรมของ
จํานวน การกระจายอนุกรมเทยเลอรของฟงกชันมูลฐาน
Introduction to differential equations and applications, numerical integration,
improper integration, introduction to line integrals, mathematical induction,
sequences and series of numbers, Taylor series expansions of elementary
functions
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09-112-125

คณิตศาสตร์ ประยุกต์ สําหรับธุรกิจ
Applied Mathematics for Business

3(3-0-6)

เมทริกซ ดีเทอรมิแนนท การประยุกตเมทริกซ สมการเชิงเสนและอสมการเชิง
เสน การโปรแกรมเชิงเสน ปญหาการขนสง
Matrices, determinants, applications of matrices, linear equations and linear
inequality, linear programming, transportation problems
09-112-126

คณิตศาสตร์ ประยุกต์ สําหรับอุตสาหกรรม

3(3-0-6)

Applied Mathematics for Industry
วิชาบังคับก่ อน : 09-111-050 คณิตศาสตร์ ทั่วไป
Pre-requisite : 09-111-050 General Mathematics
ปริพันธและเทคนิคการหาปริพันธ การประยุกตของปริพันธจํากัดเขต อนุพันธ
ยอยและการประยุกต ปริพันธหลายชั้นและการประยุกต สมการเชิงอนุพันธ และ
การประยุกตสําหรับอุตสาหกรรม เชน ระบบไฟฟา ระบบควบคุม และระบบ
ทางไกล
Integrations, and techniques of integration, applications of definite integral, partial
derivatives and applications, multiple integrals and applications, differential
equations and applications in industrial such as electrical systems, control systems
and mechanical systems
09-001-301

การเตรียมความพร้ อมฝึ กประสบการณ์วชิ าชี พ
Preparation for Professional Experience

1(0-2-1)

ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ รู ป แบบและกระบวนการฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ
ความสําคัญของการฝกประสบการณวิชาชีพ หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน การ
เลือกสถานประกอบการ หลักการสัมภาษณงานอาชีพ วัฒนธรรมองคกร การพัฒนา
บุ ค ลิ ก ภาพ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม กฎหมายแรงงาน การ
ประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและความปลอดภัยใน
การทํางาน การใชงานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงาน การนําเสนอ
ผลงาน ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห ทักษะการแกปญหาเฉพาะหนาและการ
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ตัดสิ นใจ ความรู ทั่ วไปเกี่ ยวกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสืบคนขอมูล
Basic knowledge in method and process of Professional Experience, principles of
professional experience application letter writing, how to select working places,
how to achieve a job interview, organizational culture, personality development,
professional ethics, virtue and morality, labour law, social security, 5S activities,
quality assurance and safety standards, English for communication, report writing,
presentation, planning skills, analysis skills, facing problem solving and decision
making skills, general knowledge of information technology and IT law, and
information retrieval
09-001-302

สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
Cooperative Education
วิชาบังคับก่ อน : 09-001-301 การเตรียมความพร้ อมฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ
Pre-requisite : 09-001-301 Preparation for Professional Experience
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนหนึ่งเปนพนักงานของสถานประกอบการ
ในตํ าแหน ง ตามที่ ตรงกั บสาขาวิ ช าและเหมาะสมกั บ ความรู ค วามสามารถ เป น
ระยะเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของ
สถานประกอบการในระหวางปฏิบัติงาน มีหนาที่รับผิดชอบแนนอนและรับผิดชอบ
งานที่ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการอยางเต็มความสามารถ มีผูนิเทศงาน
การติ ดตามและการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ง านอย างเป น ระบบ ตลอดระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ของนักศึกษา ทําใหเกิดการพัฒนาตนเองและมีประสบการณจากการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ กอนสําเร็จการศึกษา
Practice in a government organization, a state enterprise or a company in the
relevant field as a full-time employee with same graduate and properly ability, required
at least 16 weeks, under assigned job supervisor who will advise the student
during the entire period of the training, certain responsibility, the training will be
also advised, followed up, and evaluated systematically by co-op advisor and/or
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co-op staff to assist students to gain direct experiences, realize their capacity, and
develop themselves before graduation
09-001-303

ฝึ กงาน
On the Job Training

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่ อน : 09-001-301 การเตรียมความพร้ อมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ
Pre-requisite : 09-001-301 Preparation for Professional Experience
ฝ ก ปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถานประกอบการภาคเอกชน รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ รั ฐ บาล
ทางดานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษาอยางเปนระบบ เปนระยะเวลาไมนอย
กวา 270 ชั่วโมง ทําใหนักศึกษาไดรับประสบการณจริงจากการทํางานกอนสําเร็จ
การศึกษา
Systematical practice in relevant field within private company, state enterprise or
government organization for at least 270 hours to realize working experiences
before graduation
09-001-304

ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
Workplace Special Problem
วิชาบังคับก่ อน : 09-001-303 ฝึ กงาน
Pre-requisite : 09-001-303 On the Job Training

3(0-6-3)

นําโจทยปญหาที่ไดจากสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาล ที่
นักศึกษาไดออกทําการฝกงาน นํามาศึกษา วิเคราะห โดยใชความรูจากวิชาชีพมาทํา
การประยุกตแกปญหา และจัดทําตามรูปแบบของโครงการ โดยมีอาจารยผูเชี่ยวชาญ
ในสาขาคอยแนะนําและเปนที่ปรึกษา
Bring problem from relevant field with in private company, state enterprise or
government organization for detailed study, analysis, and/or research on any
special issue that student adopts from direct experience after individual training by
applying professional knowledge to solve the problems and complete the project,
advised by a professor or an expert in its relevant field

