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ปรัชญาของหลักสูตร 

 คณิตศาสตรเ์ป็นศาสตรแ์ห่งระบบภาษาที่สรา้งตรรกะทางความคิด อันเป็นรากฐานของการพัฒนา

องค์ความรูท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าไปสู่การพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ อย่างยั่งยืน 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  ผลติบัณฑิตเพื่อให้มีลักษณะอันพึงประสงค์ ดังตอ่ไปนี้ 

1. มีความรู้ ความสามารถ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติอย่างเป็นระบบ 

รวมถึงการมีตรรกะทางความคิด  

2. มีความสามารถสูงในการน าความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย 

สร้างองค์ความรู้ใหม ่รวมถึงการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ 

3. มีความสามารถในการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน

การประกอบอาชีพ การบูรณาการกับสาขาวิชาอื่น ตลอดจนการค้นคว้าหาความรู้เพื่อ

พัฒนาตนเองและสังคม 

 4. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความ

รับผิดชอบ  

5. มีโลกทัศนก์ว้าง มีความสามารถในการใชภ้าษาในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  

รู้ทฤษฎี วิเคราะหข์้อมูลได้ ใช้โปรแกรมเป็น 

 

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

1.  อาชีพในหน่วยงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางทักษะ/กระบวนการ คณิตศาสตร์ สถิติ 

และคอมพิวเตอร์ เช่น รับราชการครู นักวิชาการ นักวางแผน นักวิเคราะห์ระบบในหน่วยงานรัฐหรือ

เอกชน  

2. อาชีพอิสระ 

 

 

 



โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 
 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานของ มคอ.1 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 

   1.1 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคบั  30 

   1.2 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปเลอืก   

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 84 หนว่ยกติ 86 

   2.1 กลุ่มวชิาแกน 

        2.1.1 วชิาพื้นฐานดา้นวทิยาศาสตร์ 

        2.1.2 วชิาพื้นฐานเฉพาะด้าน   

 

32 

26 

6 

   2.2 กลุ่มวชิาเอก 

        2.2.1 วชิาเอกบังคับ 

        2.2.2 วชิาเอกเลอืก 

 

54 

39 

15 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกติ 6 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 หนว่ยกติ 122 

 



รายวิชา  

     1) หมวดวิชาศกึษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 

    หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบังคับ จ านวน  30 หน่วยกิต 

  001101  การใชภ้าษาไทย     3(2-2-5) 

    Usage of Thai Language 

  001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม   3(2-2-5) 

    Ready English  

  001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง    3(2-2-5) 

    Explorative English 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า    3(2-2-5) 

    Step UP English 

 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

    Citizen Mind by Citizenship 

  002202 สังคมพหุวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

    Multicultural Society 

003201  การสื่อสารในสังคมดิจทิัล   3(2-2-5) 

    Communication in Digital Society 

  003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

    Health and Environmental Management  

004101  ศลิปะในการด าเนินชีวติ    3(2-2-5) 

    Arts of Living 

  004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  3(2-2-5) 

    Socialized Personality 

 

  



               2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  86 หน่วยกิต 

   2.1 กลุ่มวชิาแกน จ านวน   32  หนว่ยกิต 

    2.1.1 วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ จ านวน  26  หนว่ยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1 

Mathematics I 

 3(2-2-5) 

 

 

241112 คณิตศาสตร์ 2 

Mathematics II 

 3(2-2-5) 

241211 แคลคูลัส 

Calculus  

4(3-2-7) 

242104 เคมี 1 

Chemistry I 

4(3-3-8) 

243101 ชีววิทยา 1 

Biology I 

4(3-3-8) 

244101 ฟิสิกส์ 1  

Physics I 

4(3-3-8) 

244102 ฟิสิกส์ 2  

Physics II 

4(3-3-8) 

   

 2.1.2 วิชาพืน้ฐานเฉพาะด้าน จ านวน   6  หนว่ยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for specific purpose 

3(3-0-6)      

247221 สถิตวิิเคราะห ์

Statistical Analysis 

3(2-2-5)      

 

  



  2.2 กลุ่มวชิาเอก จ านวน   54  หนว่ยกิต 

  2.2.1 วิชาเอกบังคับ จ านวน   39  หน่วยกิต 

241121 หลักการทางคณิตศาสตร์   

Principles of Mathematics 

3(2-2-5)      

241221 พีชคณิตนามธรรม 1     

Abstract Algebra I 

3(2-2-5) 

241222 การวิเคราะหเ์ชงิคณิตศาสตร์ 1   

Mathematical Analysis I 

3(2-2-5) 

 

241223 

 

ทฤษฎีเซต 

Set Theory 

3(2-2-5) 

241321 แคลคูลัสขั้นสูง   

Advanced Calculus 

3(2-2-5) 

241322 อนุกรมฟูเรียรแ์ละการประยุกต์ 

Fourier Series and Applications 

3(2-2-5) 

241323 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น 

Introduction to Complex Variables 

3(2-2-5) 

 

241324 พีชคณิตเชงิเส้น 1     

Linear Algebra I 

3(2-2-5) 

241325 ระเบียบวิธีเชงิตัวเลข  

Numerical Methods  

3(2-2-5) 

241326 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 

Ordinary Differential Equations 

3(2-2-5) 

241421 สัมมนา  

Seminar 

1(0-2-1) 

241422 โครงงาน 

Senior Project 

2(0-4-2) 

241441 การศกึษาอิสระ * 

Independent Study  

6 หนว่ยกิต 

241442 การฝึกงาน * 

Professional Training 

6 หนว่ยกิต 

241443 สหกิจศึกษา * 

Co-operative Education 

6 หนว่ยกิต 

  หมายเหตุ  * ให้นสิิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 



 

    2.2.2 วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า  15  หนว่ยกิต 

     ให้นสิิตเลือกเรียนรายวิชาดังตอ่ไปนี้ 

241331 พีชคณิตนามธรรม 2     

Abstract Algebra II 

3(2-2-5) 

241332 เครื่องมือคอมพวิเตอร์ในทางคณิตศาสตร์ 

Computer Tools in Mathematics 

3(2-2-5) 

241333 หัวข้อปัจจุบันทางคณิตศาสตร ์  

Current Topics in Mathematics 

3(2-2-5) 

241334 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 

Discrete Mathematics  

3(2-2-5) 

241335 ทฤษฎีกราฟ 

Graph Theory 

3(2-2-5) 

241336 การวิเคราะหเ์ชงิคณิตศาสตร์ 2 

Mathematical Analysis II 

3(2-2-5) 

241337 ทฤษฎีจ านวน     

Theory of Numbers 

3(2-2-5) 

241431 การวิเคราะหเ์ชงิซ้อนเบือ้งตน้   

Introduction to Complex Analysis 

3(2-2-5) 

241432 ทอพอโลยีเบือ้งตน้ 

Introduction to Topology 

3(2-2-5) 

241433 พีชคณิตเชงิเส้น 2           

Linear Algebra II 

3(2-2-5) 

247342 การเสี่ยงและการประกันภัยเบือ้งตน้ 

Introduction to Risk and Insurance 

3(2-2-5) 

247371 การวิจัยด าเนินการ 1 

Operation Research I 

3(2-2-5) 

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี       จ านวน          6  หน่วยกิต 

                 นิสิ ตสามารถ เลื อก เ รี ยนรายวิ ชาที่ เ ปิ ดสอนในมหาวิ ทยาลั ยพะ เยา  หรื อ

สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

  



แผนการศึกษา  

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English 

3(2-2-5) 

 

004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ 

Arts of Living 

3(2-2-5) 

241111 คณิตศาสตร ์1  

Mathematics I 

3(2-2-5) 

242104  เคมี 1 

Chemistry I 

4(3-3-8) 

244101 ฟิสิกส์ 1  

Physics I 

4(3-3-8) 

 รวม 17 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใชภ้าษาไทย  

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

 

001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

3(2-2-5) 

003202

  

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environment Management 

3(2-2-5) 

241112 คณิตศาสตร ์2 

Mathematics II 

3(2-2-5) 

241121 หลักการทางคณิตศาสตร์ 

Principles of Mathematics 

3(2-2-5) 

244102 ฟิสิกส์ 2 

Physics II 

4(3-3-8) 

 รวม 19 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่  2  

ภาคการศึกษาต้น 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-5-5) 



002201 พลเมอืงใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

241223 ทฤษฎีเซต 

Set Theory 

3(2-2-5) 

 

241211 แคลคูลัส 

Calculus 

4(3-2-7) 

 

243101 ชีววิทยา 1 

Biology I 

4(3-3-8) 

 รวม 20 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purpose        

3(3-0-6) 

241222 การวิเคราะหเ์ชิงคณิตศาสตร์ 1 

Mathematical Analysis I 

3(2-2-5) 

241221 พีชคณิตนามธรรม 1 

Abstract Algebra I 

3(2-2-5) 

247221 สถิตวิิเคราะห์  

Statistical Analysis 

3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 

241326 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 

Ordinary Different Equation 

3(2-2-5) 

241324 พีชคณิตเชิงเส้น 1 

Linear Algebra I 

3(2-2-5) 

241323 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น 3(2-2-5) 



Introduction to Complex Variables 

24xxxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

24xxxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

241325 ระเบียบวิธีเชงิตัวเลข  

Numerical Methods  

3(2-2-5) 

241321 แคลคูลัสขั้นสูง   

Advanced Calculus 

3(2-2-5) 

241322 อนุกรมฟูเรียรแ์ละการประยุกต์ 

Fourier Series and Applications 

3(2-2-5) 

24xxxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

24xxxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

   

 รวม 15 หน่วยกิต 



ชั้นปีที่  4 

ภาคการศึกษาต้น 

241421 สัมมนา  

Seminar 

1(0-2-1) 

241422 โครงงาน 

Senior Project 

2(0-4-2) 

24xxxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 9 หน่วยกิต 

   

ภาคการศึกษาปลาย 

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังตอ่ไปนี ้1 รายวิชา 

241441 การศกึษาอิสระ  

Independent Study 

6 หนว่ยกิต 

241442 การฝึกงาน 

Professional Training 

6 หนว่ยกิต 

 

241443 สหกิจศึกษา 

Co-operative Education 

6 หนว่ยกิต 

 รวม      6 หน่วยกิต 

 

  



ค าอธิบายรายวิชา  

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language 

 การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความ

ส าคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะการ

ใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม 

 Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language usage, 

identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing including thinking 

expression through usage of appropriate Thai 

 

001102 ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม 3(2-2-5) 

Ready English  

 ค าศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การ

พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการ

ปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การ

เลือกซือ้สินค้า และการกล่าวลา 

 English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking, 

reading and writing, development of English usage for daily- life including getting acquainted with 

someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning, 

conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone 

 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

 Explorative English 

 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตาม

สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต 

การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน   

การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก 

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

English grammar for different situations in communication and effectiveness in international context 

including trip planning, flight and accommodation booking using internet, international phone calling, 



communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration, 

communication in bad situations and party 

 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 

 Step UP English 

 ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ

ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมลล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว 

การอา่นกราฟและตาราง การตคีวามและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาและอาชีพ 

 English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening, 

speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and sharing, 

data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for further 

study and future careers 

 

002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

 Citizen Mind by Citizenship 

 สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ ความ

กตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และวัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก 

 Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude, 

citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, adaptation 

to social and cultural changing 

 

  



002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 Multicultural Society 

 มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม 

กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคมและ

วัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา  

 Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural 

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

Phayao and University of Phayao dimensions  

 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 3(2-2-5) 

 Communication in Digital Society 

 ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจ

ดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อ

การผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

การสื่อสารในเครือขา่ยสังคมออนไลน์อย่างมจีรยิธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 Fundamentals of  technology:  hardware, software and networking, innovation in digital 

economy, electronic commerce transaction, office automation program and software application for 

multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, communication 

through online social networking in accordance with ethical and related legal regulation 

 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 Health and Environmental Management 

 แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ 

การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน 

ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้ าใน

ชีวติประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด 

 Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors, 

analysis and planning of healthy consumption, daily- health product, relation between emotion and 

health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning 

with accident, natural disaster, water management in daily life, waste processing and environmental 

saving 



 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

 Arts of Living 

 การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน

ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด

เชงิบวก คิดวิเคราะห ์คิดสร้างสรรค ์การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 

 Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others, 

goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency 

economy, thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control 

and management 

 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5) 

 Socialized Personality 

 ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา 

ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

 Important of personality, personality development, personality development of physical, 

verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to University 

of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context 

 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 

 English for Specific Purposes 

 การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่มี

ความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นสิิตก าลังศกึษา 

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

to students’ discipline 

241111  คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 

 Mathematics I 

 ลิมติและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย 

การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์  

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

functions, applications of derivatives and integrals 



 

 241112  คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

   Mathematics II 

เทคนิคการอินทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ระบบพิกัดเชงิขั้ว ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง 

อนุกรมก าลัง 

Techniques of integration, improper integrals, polar coordinate system, sequences and 

series of real numbers, power series 

 

241121  หลักการทางคณติศาสตร์ 3(2-2-5)  

Principles of Mathematics 

ตรรกศาสตร์และระเบียบวิธีพิสูจน์ การพิสูจน์ทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับเซต ความสัมพันธ์ 

ฟังก์ชัน และระบบจ านวนจรงิ 

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

numbers systems 

 

241151   แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

   Calculus I 

อุปนัยเชงิคณิตศาสตร์ ลมิิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจรงิและฟังก์ชัน

ค่าเวคเตอร์ของจ านวนจริงและการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การ

ประยุกต์ใชอ้นุพันธ์ รูปแบบยังไม่ก าหนด 

Mathematic induction, limit, continuity, differentiation and integration of real- valued and 

vector-valued functions of a real variable and their applications, techniques of integration,  improper 

integrals, applications of derivative, indeterminate form 

241152   แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

   Calculus II 

พีชคณิตของเวคเตอร์ในสามมิติ ปริพันธ์ตามเส้นเบื้องต้น ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง 

การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน ปริพันธ์เชิงตัวเลข ระบบพิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของ

ฟังก์ชันค่าจรงิสองตัวแปร 

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

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

system, calculus of real-valued functions of two variables 

 



241211   แคลคูลัส 4(3-2-7) 

   Calculus 

ปริภูมิยุคลิด การเขียนกราฟของผิว ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์

ของฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ อนุพันธ์ระบุทิศทาง ปริพันธ์หลายช้ันและการประยุกต์ 

ปริพันธ์หลายชัน้ในพิกัดทรงกระบอกและทรงกลม 

Euclidean space, sketch graphic surface, limits and continuity of several variable functions, 

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

applications, multiple integrals in cylindrical and spherical coordinates 

 

241221  พีชคณิตนามธรรม 1 3(2-2-5) 

   Abstract Algebra I 

กรุป  กรุปการเรียงสับเปลี่ยน  สมสัณฐาน  กรุปวัฏจักร  โคเซต  กรุปย่อยปรกติ  กรุปผลหาร  

ริง  อนิทิกรัลโดเมน และฟีลด์ 

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

quotient groups,  rings,  integral domains and fields 

 

241222  การวเิคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 

   Mathematical  Analysis I 

ระบบจ านวนจริง ทอพอโลยีของเส้นจ านวนจริง ล าดับของจ านวนจรงิ ลมิิตและความตอ่เนื่อง 

อนุพันธ์ของฟังก์ชัน อินทิกรัลแบบรีมันน์ อนุกรมของจ านวนจรงิ 

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

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

 

241223  ทฤษฎีเซต 3(2-2-5) 

   Set Theory 

พัฒนาการของทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน์ คลาสและเซต  ฟังก์ชัน  ความสัมพันธ์  คลาสอันดับ

บางสว่น  สัจพจนก์ารเลือกและหลักการซึ่งเกี่ยวข้องกัน  จ านวนธรรมชาติ  เลขคณิตจ านวนเชงิการนับ  

และเลขคณิตจ านวนเชงิอันดับที่ 

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

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

and arithmetic of ordinal numbers 

 



241253  แคลคูลัส 3                                                                 3(3-0-6) 

            Calculus III  

สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ เส้นตรง ระนาบ และพื้นผิว ในปริภูมิสามมิติ 

แคลคูลัสของฟังก์ชันคา่จรงิหลายตัวแปรและการประยุกต์ 

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

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

 

241321  แคลคูลัสขั้นสูง 3(2-2-5) 

   Advanced Calculus 

ปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และปริภูมิของเส้นโค้ง แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ การ

เคลื่อนที่ในปริภูมิของเส้นโค้ง สนามเวกเตอร์ ทฤษฎีบทหลักมูลของการอินทิกรัลตามเส้น ทฤษฎีบท

ของกรีน ทฤษฎีบทของเกาส์ พืน้ผิวองิตัวแปรเสริม 

Three dimensional coordinate systems, vector functions and space curves, calculus of vector 

functions, motion in space curves, vector fields, the fundamental theorem for line integral, Green’s 

theorem, Gauss’s theorem, parametric surface 

 

 

241322  อนุกรมฟูเรยีร์และการประยุกต์ 3(2-2-5) 

 Fourier Series and Applications 

ฟังก์ชันคาบ ฟังก์ชันเชิงตั้งฉาก อนุกรมฟูเรียร์ การกระจายครึ่งช่วง ผลการแปลงฟูเรียร์ 

ปริพันธ์ฟูเรียร์ ปัญหาคา่ขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบือ้งตน้ 

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

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

 

241323  ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น 3(2-2-5) 

Introduction to Complex Variables 

จ านวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์ ฟังก์ชันมูลฐาน การหาอินทิกรัล  อนุกรมของเทย์เลอร์ 

อนุกรมของโลรองต์ ค่าเรซิดวิและโพล การส่งคงรูปเบือ้งตน้ 

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

Laurent  series, residues and poles, conformal  mapping 

 

241324  พีชคณิตเชิงเส้น 1       3(2-2-5) 



   Linear Algebra I 

เมทริกซ์สมมูล ค่าล าดับช้ันของเมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้นและผลเฉลย ตัวก าหนด และ

หลักเกณฑค์ราเมอร์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะ และเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ

เบือ้งตน้ 

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

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

 

241325  ระเบียบวิธีเชิงตวัเลข  3(2-2-5) 

 Numerical Methods  

ค่าคลาดเคลื่อนการปัดเศษและค่าผิดพลาดแพร่กระจายในการค านวณ การวัดและ 

การทดสอบค่าผิดพลาด ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น ระเบียบวิธีตรงส าหรับผลเฉลยของระบบ

สมการเชิงเส้น นอร์มและการวิเคราะห์ค่าผิดพลาดส าหรับระบบสมการเชิงเส้น ระเบียบวิธีท าซ้ า

ส าหรับผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น ผลเฉลยของระบบสมการไม่เชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง

และพหุนามส าหรับการประมาณค่า อนุพันธ์และอินทิกรัลเชิงตัวเลข ผลเฉลยส าหรับปัญหาค่าเริ่มต้น

ของสมการเชงิอนุพันธ์สามัญ ผลเฉลยส าหรับปัญหาคา่ขอบของสมการเชงิอนุพันธ์สามัญ 

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

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

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

equations, interpolation and polynomial approximation, numerical integration and differentiation, 

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

problems for ordinary differential equations 

 

241326  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ       3(2-2-5)   

  Ordinary Differential Equations     

  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่สอง สมการเชิงอนุพันธ์

สามัญอันดับสูง การแปลงลาปลาซ ผลเฉลยในรูปอนุกรมของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  

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

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

equations 

 

241331  พีชคณตินามธรรม 2 3(2-2-5) 

   Abstract Algebra II 



ไอดีล  ริงผลหาร โดเมนการแยกตัวประกอบได้อย่างเดียว โดเมนแบบยุคลิด ริงของพหุนาม  

ฟีลด์ภาคขยาย  และทฤษฎีกาลัวเบือ้งตน้ 

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

polynomials,  extension fields and introduction to Galois theory 

 

241332  เคร่ืองมือคอมพิวเตอร์ในทางคณติศาสตร์ 3(2-2-5) 

   Computer Tools in Mathematics 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในทางคณิตศาสตร์ เครื่องมือส าหรับแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การ

ประยุกต์ใชโ้ปรแกรมทางคณติศาสตร์ 

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

of mathematics programming 

 

241333  หัวข้อปัจจุบันทางคณิตศาสตร์     3(2-2-5) 

   Current Topics in Mathematics 

  การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่ เป็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษา การค้นคว้ า  

การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ การน าเสนอ การอภปิราย และการตอบข้อซักถาม

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

synthesizing, presenting, discussing and answering question 

 

241334  คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 3(2-2-5) 

   Discrete Mathematics 

โครงสร้างพีชคณิต ระบบตรรกศาสตร์และระบบเซต อันดับและเซตอันดับบางสว่น เทคนิคการ

นับ ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟเบือ้งตน้ 

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

recurrence relations, introduction to graph theory  

 

241335  ทฤษฎีกราฟ        3(2-2-5) 

   Graph Theory 

แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีกราฟ  ต้นไม้  สภาพเชื่อมโยง กราฟออยเลอร์และกราฟแฮมิลตัน  

กราฟระบุทิศทาง กราฟไม่ระบุทิศทาง การให้ส ีการจับคู่กัน 

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

directed graphs, non-directed graph, coloring, matchings 



 

241336  การวเิคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

   Mathematical Analysis II 

ทอพอโลยีบนปริภูมิแบบยุคลิด ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย 

ทฤษฎีบทฟังก์ชันโดยปริยาย ปัญหาคา่สุดขีด ปริพันธ์หลายชัน้ 

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

differentiation, implicit function theorems, extremum problems, multiple integrals 

241337  ทฤษฎีจ านวน 3(2-2-5) 

   Theory of Numbers 

ระบบจ านวนเต็ม สมบัติเบื้องต้นของจ านวนเต็ม ขั้นตอนวิธีการหารและการประยุกต์ สมภาค 

สมการไดโอแฟนไทด์ ก าลังของจ านวนเต็มในระบบมอดุโล n จ านวนเต็มแบบเกาส์ 

Integer number system, elementary properties of integers, division algorithm and application, 

congruences, Diophantine equations, order of integers modulo n , Gaussian integers 

 

241421  สัมมนา   1(0-2-1) 

 Seminar 

การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห ์การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และ

การตอบข้อซักถามในประเด็นทางดา้นคณิตศาสตร์ 

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

question in mathematics 

 

241422  โครงงาน 2(0-4-2) 

   Senior Project 

การค้นคว้าผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ หรือโครงงานด้านคณิตศาสตร์ และการบูรณา

การทฤษฎีและการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 

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

of science and mathematics 

 

241431  การวเิคราะห์เชิงซ้อนเบื้องต้น 3(2-2-5) 

   Introduction to Complex Analysis 

สมบัติของจ านวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันมูลฐาน  การหาอนุพันธ์ ฟังก์ชันวิเคราะห์  การหาปริพันธ์ 

อนุกรมก าลัง  ทฤษฎีบทส่วนตกค้าง และการประยุกต์ 



Properties of complex numbers, elementary functions, differentiation, analytic function, 

integration, power series, residue theorem and applications 

241432  ทอพอโลยีเบื้องต้น 3(2-2-5) 

   Introduction to Topology 

ปริภูมิเมตริก เซตเปิดและเซตปิด การลู่เข้าและความต่อเนื่องในปริภูมิเมตริก ปริภูมิเมตริก

บริบูรณ์ ปริภูมิเชิงทอพอโลยี โคลเชอรแ์ละอินทีเรียร์ ความกระชับและความเช่ือมโยง 

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

complete metric spaces, topological spaces, closure and interiors,  compactness and connectedness 

 

241433  พีชคณติเชิงเส้น 2 3(2-2-5) 

   Linear Algebra II 

ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ การด าเนินการแนวทแยงมุม ทฤษฎีบทเคย์เลย์-แฮมินตัน พหุ

นามเล็กสุด ผลบวกตรงและปริภูมิย่อยเสถียร ฟังก์ชันนัลเชิงเส้น ปริภูมิคู่เสมอกัน รูปแบบเชิงเส้นคู่ 

ปริภูมิผลคูณภายใน กระบวนการแกรม-ชมิดต ์

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

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

product spaces, Gram-Schmidt process 

 

241441  การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 

   Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ  หรือโครงงานทาง

คณิตศาสตร์ การบูรณาการทฤษฎี และการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การเขียน  

การน าเสนอและการอภปิรายในหัวข้อทางด้านคณิตศาสตร์ 

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

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

mathematics 

 

241442  การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

   Professional Training 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ใน

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 



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

government sectors 

 

241443  สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

   Co-operative Education 

การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์  

ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

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

apprentice in private or government sectors 

  

242104  เคมี 1         4(3-3-8) 

            Chemistry I  

บทน าทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมี 

แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ของแข็งอสัณฐานและคอลลอยด์ การเปลี่ยนแปลงสถานะและเทอร์โม

ไดนามิกส์เบื้องต้น สารละลายและสมบัติของสารละลาย ทฤษฎีกรดเบส เคมีอนิทรีย์ เคมีสิ่งแวดล้อม 

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

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

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

environmental chemistry 

 

243101  ชีววทิยา 1 4(3-3-8) 

   Biology I 

ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์และ  เม

แทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืช

และสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

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

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

and behavior 

 

244101  ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 

   Physics I 



หน่วยการวัดทางฟิสิกส์ ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่เนื่องจากความเร่ง

ใน 1 มิติ การเคลื่อนที่ภายใต้สนามแรงโน้มถ่วง สมดุลแรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่

แบบวงกลมและกลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง โมเมนตัมและการชน งาน พลังงาน และ กฎการอนุรักษ์ใน

วิชาฟิสิกส์ สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่นและการสั่น เสียงและการได้ยิน แสง สมบัติของแสง 

ระบบเลนส์และการมองเห็น ความร้อนและอุณหภูมิ ระบบก๊าซอุดมคติ สมการสถานะและกฎ 4 ข้อ 

ของเทอร์โมไดนามกิส์ ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ และเครื่องยนตค์วามรอ้น 

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

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

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

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

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

thermodynamics, kinetic theory of gases and heat engines 

 

244102  ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 

  Physics II 

ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและแรงทางไฟฟ้า เวกเตอร์สนามไฟฟ้าจากประจุไฟฟ้าบนตัวน าแบบ

ต่าง ๆ  การหาสนามไฟฟ้าจากกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้าและสารไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟ้า

และความต้านทาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สารแม่เหล็กและแหล่งก าเนิดสนามแม่เหล็ก เวกเตอร์

สนามแม่เหล็กจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า กฎของบิโอ -ซาวาตซ์และกฎของแอมแปร์ การ

เหนี่ยวน าแม่เหล็กและกฎของฟาราเดย์ ความเหนี่ยวน า แหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรไฟฟ้ากระ

สลับ RLC ทฤษฎีสัมพัทธภาพ  ฟิสกิส์ยุคใหม ่ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์อะตอม และฟิสิกส์นิวเคลียร์   

Electrostatistic, charges and electrical force, vector of electrical field from charges on various 

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

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

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

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

physics, quantum physics, atomic physics and nuclear physics   

247221  สถิติวิเคราะห์  3(2-2-5) 

  Statistical Analysis 

แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การน าสถิติไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ระเบียบวิธีการทาง

สถิติ หลักเบื้องต้นของการส ารวจด้วยตัวอย่าง สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและความ

น่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การ



วิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบด้วยไค

ก าลังสอง และการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะหแ์ละแปลผล 

Concept, extent and utility of statistics, the application of statistics in daily life, statistical 

methodology, principle of sample survey, descriptive statistics, probability, random variable and 

probability distribution, sampling distribution, estimation and hypothesis test, elementary analysis of 

variance, linear regression and correlation analysis, chi- square test, the use of statistical package 

program to analyze and interpret the data 

 

247223 สถิติไม่อิงพารามิเตอร ์ 3(2-2-5)  

Nonparametric Statistics 

แนวคิดของสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ ประเภทของสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การทดสอบไม่อิง

พารามิเตอร์กรณีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มหรือมากกว่าสองกลุ่มที่สัมพันธ์กัน 

กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มหรือมากกว่าสองกลุ่มที่อิสระกัน การวัดความสัมพันธ์ และการทดสอบสถิติไม่

อิงพารามิเตอรด์้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และแปลผล 

Concept of nonparametric statistics, types of nonparametric statistics, testing hypotheses for 

one sample, two or more dependent samples, two or more independent samples, measure of 

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

 

247231  ทฤษฎีสถติิ 1 3(3-0-6)  

Statistics Theory I 

ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันความน่าจะเป็นและฟังก์ชันความน่าจะเป็นร่วม ค่า

คาดหมาย โมเมนต์และฟังก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์ของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การแจก

แจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง ทฤษฎีบทเชบีเชฟ ทฤษฎีขีดจ ากั ด

ส่วนกลางและสถิตอิันดับ  

Probability theory, random variables, probability function and joint probability function, 

expectation, moment and moment generating function of discrete and continuous random variables, 

probability distribution of discrete and continuous random variables, Chebyshev theorem, central 

limit theorem and order statistics 

 

247324  การวเิคราะห์การถดถอย 3(2-2-5)  

Regression Analysis 



แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะหก์ารถดถอย การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น

เชิงเดียวและเชิงเส้นพหุคูณ ตัวแปรหุ่น การเลือกตัวแบบ การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ การ

ถดถอยไม่เชิงเส้น การวิเคราะหก์ารถดถอยแบบอื่นๆ และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

Basic concept of regression analysis, simple and multiple linear regression and correlation 

analysis, dummy variables, model selection, model diagnostics, non- linear regression, other 

regression analyses and the use of statistical software 

 

247341  การเสี่ยงและการประกันภัยเบื้องต้น  3(2-2-5)  

Introduction to Risk and Insurance 

แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงภัย และการจัดการความเสี่ยงภัย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ

ประกันภัย หลักส าคัญของการประกันภัย เบี้ยประกัน และปัจจัยที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกัน หลัก

กฎหมายขั้นพืน้ฐานของสัญญาประกันภัย ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวติขั้นพืน้ฐาน การเลือกและการ

จัดการประเภทของภัย การประกันวินาศภัยต่างๆ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์

และแปลผล 

Concepts of risk and risk management, basic concept of insurance, principle of insurance, 

insurance price and insurance pricing elements, fundamental principle of Insurance contract, basic 

concept of life insurance, selection and classification of risks, and non- life insurance, the use of 

statistical package program to analyze and interpret the data 

 

 

 

 

247351  เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง  3(2-2-5)  

Sampling Techniques 

ขั้นตอนในการส ารวจด้วยตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน การ

สุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มช้ันเดียวและหลายช้ัน การประมาณค่ายอดรวมและ

ค่าเฉลี่ยโดยใช้อัตราส่วนและการถดถอย การประมาณค่าสัดส่วนและอัตราส่วน  วิธีการก าหนดขนาด

ตัวอย่าง ความคลาดเคลื่อนในการส ารวจด้วยตัวอย่าง 

Steps in a sample survey, simple random sampling, stratified random sampling, systematic 

random sampling, single and multistage cluster sampling, estimation of total and mean by ratio and 

regression, estimation of proportion and ratio, determining sample size and error in sample survey 

 



247361  การวางแผนการทดลอง 3(2-2-5)  

Design of Experiments 

แนวความคิดเกี่ยวกับแผนการทดลอง แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนการทดลองแบบ

บล็อกสุ่ม แผนการทดลองแบบละตินสแควร์ แผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล ข้อมูลสูญหาย การ

วิเคราะหค์วามแปรปรวนร่วม และการใชโ้ปแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะหแ์ละแปลผล 

Concept of experimental designs, completely randomized designs, randomized complete 

block designs, Latin squares designs, factorial experiments, missing data, analysis of covariance and 

the use of statistical package program to analyze and interpret the data 

 

247271  การวจิัยด าเนินการ  3(2-2-5)  

Operational Research  

การวิจัยด าเนนิการ ก าหนดการเชงิเส้นและตัวแบบเชงิคณิตศาสตร์ของก าหนดการเชงิเส้น การ

หาผลเฉลยเชิงกราฟและวิธีซิมเพล็กซ์ ปัญหาภาวะคู่กันและการวิเคราะห์ความไว ปัญหาการขนส่ง 

ปัญหาการมอบหมายงาน การวิเคราะห์ขา่ยงาน การวางแผนและควบคุมโครงการโดยเพิรต์และซีพีเอ็ม 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีเกมและทฤษฎีแถวคอย โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อแก้ปัญหาทางการวิจัย

ด าเนนิการ 

 

 

Operational research, linear programming and the mathematical constructing model, 

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

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

introduction to game theory and queuing theory, package software for solving operations research 

problems 

 

247381  โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 3(2-2-5)  

Statistical Package Program 

การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การประมาณค่า การ

ทดสอบสมมุตฐิาน การวิเคราะหค์วามแปรปรวน การวิเคราะหส์หสัมพันธ์ และการวิเคราะหก์ารถดถอย  

Application of statistical package program to preliminary data analysis, estimation, 

hypothesis testing, analysis of variances, correlation analysis and regression analysis  

 

247425  ระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5) 



Research Methodology 

ระเบียบวิธีการวิจัย ประเภทของการวิจัยและกระบวนการท าวิจัย การก าหนดปัญหาของการ

วิจัย ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การสร้างกรอบแนวคิดและออกแบบการวิจัย การ

เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การสร้างเครื่องมอืในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและ

วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย และการน าเสนอผลการวิจัย ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของนักสถิติ 

 

Research methodology, type of research and processing, determination of research problem, 

review of related literature, conceptual framework and research designs, research proposal, 

equipment research construction, data collecting, data processing and analysis, research writing and 

presentation with morality and ethics for statistician 

 

 

 

 

247441  สถิติส าหรับการควบคุมคุณภาพ 3(2-2-5)  

Statistics for Quality Control 

การควบคุมคุณภาพ ทฤษฎีความน่าจะเป็นที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุม 

แผนการเลือกตัวอย่าง ความสามารถของกระบวนการผลิตเพื่อการยอมรับ แผนการยอมรับผลิตภัณฑ์ 

แผนการยอมรับผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดทาคุชิ และแบบอื่นๆ ที่น่าสนใจ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

สถิตใินการวิเคราะหแ์ละแปลผล 

Quality control, probability theory in quality control, control chart, product  and production 

capability acceptance sampling designs, acceptance product plan, acceptance designs, Taguchi 

concept acceptance plan and other interesting designs, th 


