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1. ช่ือหลกัสูตร 

 ภาษาไทย วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต ์  

 ภาษาองักฤษ Bachelor of Science Program in Applied Mathematics 

 

2. ช่ือปริญญา 

 ภาษาไทย ช่ือเตม็  : วทิยาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์ประยกุต)์ 

   ช่ือยอ่   :  วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยกุต)์ 

 ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ :  Bachelor of Science (Applied Mathematics) 

   ช่ือยอ่ : B.Sc. (Applied Mathematics) 
 

3. หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

 3.1 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 3.2 มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัปทุมธานี 

 

4. หลกัการและเหตุผล ปรัชญา และวตัถุประสงค์ของหลักสูตร 

 4.1 หลกัการและเหตุผล 

ตามนโยบายแผนยทุธศาสตร์การศึกษาชาติปัจจุบนั ไดร้ะบุอยา่งชดัเจนในการผลิตบณัฑิต

ท่ีมีความรู้ความสามารถ และคุณธรรม เพื่อออกไปรับใชส้ังคมและประเทศชาติ โดยเนน้การผลิต

บณัฑิตดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี และใหค้วามสาํคญักบัสาขาคณิตศาสตร์แลคณิตศาสตร์ 

ประยกุต ์ซ่ึงเป็นพื้นฐานของการพฒันา   มหาวทิยาลยัราชภฎั วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์

เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ผลิตบณัฑิตดา้นวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีเพื่อตอบสนองความตอ้ง 

การตามยทุธศาสตร์ของประเทศ ซ่ึงแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2548-2551) กาํหนดสัดส่วน

นกัศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์คือ 60:40  
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 การเปิดหลกัสูตรสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จึงเป็นการเพิ่มทางเลือกท่ีจะทาํให้ผู ้

ศึกษาสามารถนาํไปใชใ้นการพฒันาความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไดอ้ยา่งทนัท่วงที ซ่ึง

เป็นไปตามยทุธ์ศาสตร์ความมัน่คงแห่งชาติ 

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์

จงัหวดัปทุมธานี ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัในเร่ืองน้ี ประกอบกบัมีขีดความ สามารถดา้นศกัยภาพ

เพียงพอท่ีจะพฒันาและ  เปิดหลกัสูตรในระดบัวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิคณิตศาสตร์ ประยกุตไ์ด ้

ดงันั้น จึงพฒันาและเปิดหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต ์ เพื่อเปิดโอกาส

ใหผู้ส้นใจ ไดพ้ฒันาศกัยภาพทางดา้นคณิตศาสตร์ประยกุตข์องตนใหเ้ป็นผูท่ี้มีความพร้อมดา้นความรู้ 

ความคิดอยา่งมีเหตุผล  

 

 4.2 ปรัชญา 

 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต ์ เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งผลิต

บณัฑิตใหมี้ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ประยกุต ์ เพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการในการ

พฒันาวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยตีามยทุธศาสตร์ชาติ  ใหท้ดัเทียมนานาอารยะประเทศอยา่งมี

ประสิทธิภาพโดยมุ่งพฒันาใหบ้ณัฑิตมีความคิดอยา่งมีเหตุผล มีแบบแผนและสามารถประยกุตใ์ชก้บั

เหตุการณ์จริงไดอ้ยา่ง เหมาะสม 

 

 4.3 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  

 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยุกตมี์วตัถุประสงค ์ เพื่อ

ผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้ความสามารถ ดงัน้ี 

 4.3.1  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในการคิดอยา่งมีเหตุผล และสามารถ

นาํความรู้ไปใชแ้กปั้ญหาดา้นอุตสาหกรรม หรือดา้นบริหารธุรกิจ  อยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิ 

ภาพ 

4.3.2  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีจิตสาํนึกท่ีดีในการ

ประกอบวชิาชีพ 

4.3.3 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีศกัยภาพในสาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยุกตใ์นการศึกษา

ต่อในระดบัสูง ในแขนงวชิาต่างๆท่ีสนใจต่อไป 
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5. กาํหนดการเปิดสอน 

 จะดาํเนินการเรียนการสอนหลกัสูตรน้ีตั้งแต่ภาคเรียนท่ีหน่ึง ปีการศึกษา 2549 เป็นตน้ไป 

 

6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดั

ปทุมธานี วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี  

 

7. การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 

 7.1 เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายคณิตศาสตร์-

วทิยาศาสตร์  

 7.2 เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์  จงัหวดั

ปทุมธานี วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี  

 

8. ระบบการศึกษา 

 เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดั

ปทุมธานี วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี  

 

9. ระยะเวลาการศึกษา 

 9.1  ระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตร 4 ปีการศึกษา หรือ 8 ภาคการศึกษาปกติ 

 9.2  กาํหนดเวลาการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ 6 ภาคการศึกษาปกติ หรือไม่นอ้ยกวา่ 11 ภาคการศึกษา 

สาํหรับนกัศึกษาภาคพิเศษ  ตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัและ 4 ปีใชแ้บบเดียวกนัทุกหลกัสูตร 4 ปี  

 9.3  กาํหนดเวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

 

10.  การลงทะเบียนเรียน 

 เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดั

ปทุมธานี วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี  
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11. การวดัผลและการสําเร็จการศึกษา 

 เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดั

ปทุมธานี วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี  

 

12. อาจารย์ผู้สอน 

 12.1 อาจารย์ประจําหลกัสูตร  

ลาํดบัที ่ ช่ือ-สกลุ 

วุฒิและสถานศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ 

และประสบการณ์การทาํงาน 

ตาํแหน่งหน้าทีแ่ละ 

รายวชิาทีส่อนได้ 

1. 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.เพยีงพบ มนต์นวลปรางค์ 

ค.บ.คณิตศาสตร์  

ศศ.ม.การสอนคณิตศาสตร์ 

วท.ด. คณิตศาสตร์ประยกุต ์

Cert.in Mathematics 

งานวจิยั 

1. ขั้นตอนวธีิเชิงตวัเลขสาํหรับปัญหา

การไหลผา่นของของไหลอุดมคติท่ี

ยบุตวัไม่ได ้

2. การทดลองสอนคอมพิวเตอร์

ภาษาเบสิคสาํหรับนกัเรียน

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจอมพระ

ประชาสรรค ์

3. ระเบียนวธีิช้ินประกอบอนัตะ

สาํหรับรูปแบบการพา-การแพร่

ข้ึนกบัเวลาของปัญหาภาวะมลพิษทาง

อากาศ 

4. ระเบียบวธีิผลต่างอนัตะของปัญหา

สถานะอยูต่วัสาํหรับรูปแบบการพา-

การแพร่ของปัญหาภาวะมลพิษทาง

อากาศ 

5. Convergence of Ideal 

Incompressible Fluid Vortical Flow 

Through Curved Channel with Exact 

Solution 

6.  A Numerical Algorithm for 

Vortical Flow of an Ideal 

Incompressible Fluid Through a 

Curved Channel 

 

ตาํแหน่ง ผศ.ระดบั 8 

วชิาทีส่อน 

- คณิตศาสตร์ 2 

- คณิตศาสตร์ 4 

- คณิตศาสตร์ช่างโลหะและช่าง

อุตสาหกรรม 

- ระบบจาํนวน 

- คณิตศาสตร์ช่างโลหะและก่อสร้าง 

- ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 

- พีชคณิตเชิงเสน้ 

- แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 2 

- แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 3 

- คณิตศาสตร์ประยกุต ์

- คณิตศาสตร์สาํหรับเทคโน

สารสนเทศ 

- การวเิคราะห์เชิงตวัเลข 

- การวเิคราะห์เวกเตอร์ 

- สถิติเพ่ือการวจิยั 

- สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1 

- สมการเชิงอนุพนัธ์ 

- สมัมนาคณิตศาสตร์ 

- คณิตศาสตร์สาํหรับวทิยาศาสตร์ 2 

- การคิดและการตดัสินใจ 

- สถิติธุรกิจ  

 สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย 
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ลาํดบัที ่ ช่ือ-สกลุ 

วุฒิและสถานศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ 

และประสบการณ์การทาํงาน 

ตาํแหน่งหน้าที ่

และรายวชิาทีส่อนได้ 

 

 

 

 7. Numerical Simulation of Vortical 

Ideal Fluid Flow Through Curved 

Channel 

8.  Numerical Algorithm in Two 

Dimensionnal Ideal Incompressible 

Inviscid Fluid Vortical Flow 

Through Curve Channel 

9.  Numerical Algorithms for 

Flowing – Through Problem 

10.  Numerical Algorithms for 

Flowing-Through Problem of an 

Ideal Incompressible Fluid 

เอกสารประกอบการสอน 

1. การวเิคราะห์เชิงตวัเลข 

2. สมการเชิงอนุพนัธ์ 

3. คณิตศาสตร์ประยกุต ์

4. สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย 

- หลกัสถิติ   

- ปัญหาพิเศษ   

- ทฤษฎีเซต      

 - คณิตศาสตร์สาํหรับครูประถม 

- เรขาคณิตเบ้ืองตน้ 

- หลกัการทางคณิตศาสตร์ 

- พีชคณิตเชิงเสน้ 1 

- ความน่าจะเป็นและสถิติเบ้ืองตน้ 

-  ทอพอโลย ี

- การวเิคราะห์เชิงซอ้น 

- แคลคูลสัชั้นสูง 

 

2. 

 

 

ผศ.ดวงจติ ปูรณานนท์ 

กศ.บ คณิตศาสตร์ 

ค.ม. การวดัผลและการประเมินผล 

เอกสารประกอบการสอน 

- หลกัสถิติ 

- คณิตศาสตร์กบัการตดัสินใจ 

- คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

ตาํแหน่ง ผศ.ระดบั 8 

วชิาทีส่อน 

- หลกัสถิติ 

- หลกัการคณิตศาสตร์ 

- ตรรกศาสตร์ 

- เรขาคณิตโพรเจกทีฟ 

- ความน่าจะเป็นและสถิติเบ้ืองตน้ 

- เรขาคณิตเบ้ืองตน้ 

- ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 

- สถิติธุรกิจ 

- คณิตศาสตร์สาํหรับครูประถม 

- ทฤษฏีความน่าจะเป็นทางสถิติ 

- การวจิยัดาํเนินงาน 
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ลาํดบัที ่ ช่ือ-สกลุ 

วุฒิและสถานศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ 

และประสบการณ์การทาํงาน 

ตาํแหน่งหน้าที ่

และรายวชิาทีส่อนได้ 

3. นายคชินทร์ โกกนุทาภรณ์ 

วท.บ. คณิตศาสตร์ 

วท.ม. คณิตศาสตร์ประยกุต ์

 

เอกสารประกอบการสอน 

1.  คณิตศาสตร์สาํหรับช่าง    

     อิเลก็ทรอนิกส์ 1 

2. คณิตศาสตร์สาํหรับคอมพิวเตอร์ 

อาจารย ์

วชิาทีส่อน 

- การคิดและการตดัสินใจ 

- สถิติธุรกิจ 

- หลกัสถิติ 

- แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 1 

- แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 2 

- แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 3 

- คณิตศาสตร์สาํหรับคอมพิวเตอร์ 

- แคลคูลสัสาํหรับธุรกิจ 

- คณิตศาสตร์สาํหรับครูประถม 

- แคลคูลสัเบ้ืองตน้  

- พีชคณิตนามธรรม 

- คณิตศาสตร์ช่างอิเลก็ทรอนิกส์ 1  

- คณิตศาสตร์ช่างอิเลก็ทรอนิกส์ 2 

- คณิตศาสตร์เชิงวเิคราะห์ 1 

- ทฤษฎีเซต 

 

4. นายศุภชัย ราชอาจ 

ค.บ. คณิตศาสตร์ 

วท.ม. คณิตศาสตร์ประยกุต ์

 อาจารย ์

วชิาทีส่อน 

- การคิดและการตดัสินใจ 

- สถิติธุรกิจ 

- แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 1 

- คณิตศาสตร์สาํหรับวทิยาศาสตร์ 1 

- คณิตศาสตร์สาํหรับวทิยาศาสตร์ 2 

- คณิตศาสตร์สาํหรับครูประถม 

- คณิตศาสตร์และปฏิบติัการทาง      

  เทคโนโลย ี

- การสืบคน้ทางคณิตศาสตร์ 

- การวเิคราะห์เชิงตวัเลข 
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ลาํดบัที ่ ช่ือ-สกลุ 

วุฒิและสถานศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ 

และประสบการณ์การทาํงาน 

ตาํแหน่งหน้าที ่

และรายวชิาทีส่อนได้ 

5. นายสมสกลุ พุ่มมาก 

วท.บ. ฟิสิกส์ 

วท.ม. คณิตศาสตร์ประยกุต ์

 

 อาจารย ์

วชิาทีส่อน 

- สถิติธุรกิจ 

- การคิดและการตดัสินใจ 

- แคลคูลสัเบ้ืองตน้ 

- แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 1 

- สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1 

- คณิตศาสตร์สาํหรับวทิยาศาสตร์ 2 

- การวเิคราะห์เชิงตวัเลข 

- คณิตศาสตร์ช่างอิเลก็ทรอนิกส์ 1  

- คณิตศาสตร์ช่างอิเลก็ทรอนิกส์ 2 

 

 12.2 อาจารย์ผู้สอน  

ลาํดบัที่ ช่ือ-สกลุ 

วุฒิและสถานศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ 

และประสบการณ์การทํางาน 

ตําแหน่งหน้าที่และ 

รายวชิาที่สอนได้ 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.เพยีงพบ มนต์นวลปรางค์ 

ค.บ.คณิตศาสตร์  

ศศ.ม.การสอนคณิตศาสตร์ 

วท.ด. คณิตศาสตร์ประยกุต ์

Cert.in Mathematics 

 

 

 

งานวจิัย 

ขั้นตอนวิธีเชิงตวัเลขสาํหรับปัญหาการไหล

ผา่นของของไหลอุดมคติท่ียบุตวัไม่ได ้  

ฯลฯ 

 A Numerical Algorithm for Vortical 

Flow of an Ideal Incompressible 

Fluid Through a Curved Channel  

เอกสารประกอบการสอน 

1. การวเิคราะห์เชิงตวัเลข 

2. สมการเชิงอนุพนัธ์ 

3. คณิตศาสตร์ประยกุต ์

4. สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย 

ตาํแหน่ง ผศ.ระดบั 8 

วชิาที่สอน 

- คณิตศาสตร์ 2 

- คณิตศาสตร์ 4 

- คณิตศาสตร์ช่างโลหะและช่าง

อุตสาหกรรม 

- ระบบจาํนวน 

- คณิตศาสตร์ช่างโลหะและก่อสร้าง 

- ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 

- พีชคณิตเชิงเส้น 

- แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 

- แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 

- คณิตศาสตร์ประยกุต ์

ฯลฯ 

 

ลาํดบัที่ ช่ือ-สกลุ 

วุฒิและสถานศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ 

และประสบการณ์การทํางาน 

ตําแหน่งหน้าที่ 

และรายวชิาที่สอนได้ 
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2. 

 

 

ผศ.กอบกลุ สังขะมัลลกิ 

กศ.บ. คณิตศาสตร์ 

ศศ.ม.การสอนคณิตศาสตร์ 

Higher Graduation in Higher 

Education 

เอกสารประกอบการสอน 

- สถิติธุรกิจ 

ตาํแหน่ง ผศ.ระดบั 8 

วชิาที่สอน 

- สถิติธุรกิจ 

- ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 

- พีชคณิตเชิงเส้น 1 

- พีชคณิตนามธรรม 1 

- พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 

- ทฤษฎีเซต 

- แนวโนม้ทางคณิตศาสตร์ 

- พฒันาการทางคณิตศาสตร์ 

- หลกัการทางคณิตศาสตร์ 

- ระบบจาํนวน 

- การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 

 

 

3. 

 

 

ผศ.ดวงจิต ปูรณานนท์ 

กศ.บ คณิตศาสตร์ 

ค.ม. การวดัผลและการประเมินผล 

เอกสารประกอบการสอน 

- หลกัสถิติ 

- คณิตศาสตร์กบัการตดัสินใจ 

- คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

ตาํแหน่ง ผศ.ระดบั 8 

วชิาที่สอน 

- หลกัสถิติ 

- หลกัการคณิตศาสตร์ 

- ตรรกศาสตร์ 

- เรขาคณิตโพรเจกทีฟ 

- ความน่าจะเป็นและสถิติเบ้ืองตน้ 

- เรขาคณิตเบ้ืองตน้ 

- ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 

- สถิติธุรกิจ 

- คณิตศาสตร์สาํหรับครูประถม 

- ทฤษฏีความน่าจะเป็นทางสถิติ 

- การวิจยัดาํเนินงาน 

4. 

 

 

 

ผศ.จินตนา จันทร์ศิริ 

กศ.บ คณิตศาสตร์ 

กศ.ม. การวดัผลและการประเมินผล 

Cert.in Mathematics 

เอกสารประกอบการสอน 

- คณิตศาสตร์เพ่ือชีวิต 

- พีชคณิตระดบัวิทยาลยั 

ตาํแหน่ง ผศ.ระดบั 8 

วชิาที่สอน 

- การคิดและการตดัสินใจ 

-  สถิติธุรกิจ 

ลาํดบัที่ ช่ือ-สกลุ 

วุฒิและสถานศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ 

และประสบการณ์การทํางาน 

ตําแหน่งหน้าที่ 

และรายวชิาที่สอนได้ 

5. นายไตรรัตน์ ประทุมรัตน์ 

กศ.บ. คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 

 อ.2 ระดบั 7 

วชิาที่สอน 

- การคิดและการตดัสินใจ 
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- สถิติธุรกิจ 

- ความน่าจะเป็นและสถิติเบ้ืองตน้ 

- คณิตศาสตร์สาํหรับวทิยาศาสตร์ 1 

6. ดร.กาญจนา สุจีนะพงษ์ 

กศ.บ. คณิตศาสตร์ 

กศ.ม. คณิตศาสตร์ 

กศ.ด. คณิตศาสตรศึกษา 

 อ.2 ระดบั 7 

- การคิดและการตดัสินใจ 

- แคลคูลสัชั้นสูง 

- คณิตศาสตร์สาํหรับวิทยาศาสตร์ 2 

- ทอพอโลยี 

- แคลคูลสัเบ้ืองตน้ 

- แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 

- สถิติธุรกิจ 

- แนวโนม้คณิตศาสตร์ศึกษา 

- การทดลองสอนคณิตศาสตร์ 

- พฒันาการทางคณิตศาสตร์ 

7. 

 

 

นายนพรัตน์ ไวโรจนะ 

ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร์ 

วท.ม.คณิตศาสตร์ 

 อาจารย ์

วชิาที่สอน 

- หลกัการคณิตศาสตร์ 

- การคิดและการตดัสินใจ 

- สถิติธุรกิจ 

- สถิติเศรษฐศาสตร์ 

- ระบบจาํนวน 

- พีชคณิตเชิงเส้น 1 

- คณิตศาสตร์สาํหรับครูประถม 

- คณิตศาสตร์สาํหรับวิทยาศาสตร์ 

- คณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์ 

- คณิตศาสตร์ 2 

- คณิตศาสตร์ 4 

- ทฤษฎีจาํนวน 

- แคลคูลสัสาํหรับธุรกิจ 

ลาํดบัที่ ช่ือ-สกลุ 

วุฒิและสถานศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ 

และประสบการณ์การทํางาน 

ตําแหน่งหน้าที่ 

และรายวชิาที่สอนได้ 

8. 

 

นายศุภชัย ราชอาจ 

ค.บ. คณิตศาสตร์ 

วท.ม. คณิตศาสตร์ประยกุต ์

 อาจารย ์

วชิาที่สอน 

- การคิดและการตดัสินใจ 

- สถิติธุรกิจ 

- แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 

- คณิตศาสตร์สาํหรับวิทยาศาสตร์ 1 
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- คณิตศาสตร์สาํหรับวิทยาศาสตร์ 2 

- คณิตศาสตร์สาํหรับครูประถม 

- คณิตศาสตร์และปฏิบติัการทาง      

  เทคโนโลย ี

- การสืบคน้ทางคณิตศาสตร์ 

- การวิเคราะห์เชิงตวัเลข 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายคชินทร์ โกกนุทาภรณ์ 

วท.บ. คณิตศาสตร์ 

วท.ม. คณิตศาสตร์ประยกุต ์

 

เอกสารประกอบการสอน 

1.  คณิตศาสตร์สาํหรับช่าง    

     อิเล็กทรอนิกส์ 1 

2. คณิตศาสตร์สาํหรับคอมพิวเตอร์ 

อาจารย ์

วชิาที่สอน 

- การคิดและการตดัสินใจ 

- สถิติธุรกิจ 

- หลกัสถิติ 

- แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 

- แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 

- แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 

- คณิตศาสตร์สาํหรับคอมพิวเตอร์ 

- แคลคูลสัสาํหรับธุรกิจ 

- คณิตศาสตร์สาํหรับครูประถม 

- แคลคูลสัเบ้ืองตน้  

- พีชคณิตนามธรรม 

- คณิตศาสตร์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1  

- คณิตศาสตร์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 

- คณิตศาสตร์เชิงวิเคราะห์ 1 

- ทฤษฎีเซต 

 

 

ลาํดบัที่ ช่ือ-สกลุ 

วุฒิและสถานศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ 

และประสบการณ์การทํางาน 

ตําแหน่งหน้าที่ 

และรายวชิาที่สอนได้ 

10. นายสมสกลุ พุ่มมาก 

วท.บ. ฟิสิกส์ 

วท.ม. คณิตศาสตร์ประยกุต ์

 

 อาจารย ์

วชิาที่สอน 

- สถิติธุรกิจ 

- การคิดและการตดัสินใจ 

- แคลคูลสัเบ้ืองตน้ 

- แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 

- สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1 

- คณิตศาสตร์สาํหรับวิทยาศาสตร์ 2 

- การวิเคราะห์เชิงตวัเลข 

- คณิตศาสตร์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1  

- คณิตศาสตร์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 
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11. 

 

นางสาวดรุณ ีหันวสัิย 

ค.บ. คณิตศาสตร์ 

 

 อาจารย ์

วชิาที่สอน 

- การคิดและการตดัสินใจ 

- สถิติธุรกิจ 

- หลกัสถิติ 

- สถิติเพ่ือการวิจยั 

- สถิติและการวิจยัเบ้ืองตน้ 

- ทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน้ 

- คณิตศาสตร์สาํหรับเทคโนโลย ี   

  สารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 12.3 อาจารย์พเิศษ 

 

ลาํดบั ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง ประสบการณ์ มหาวทิยาลยั 

1 รศ.ดร.ไพโรจน์  สตัยธรรม รศ. หวัหนา้สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 

วชิาทีเ่ช่ียวชาญ 

-   Control Theory 

-   Partial Differential Equations 

ผลงานวจิยั    มากกวา่  20  เร่ือง 

แหล่งทุนทีไ่ด้รับ  สกว ปี 2548 

ม.เทคโนโลยสุีรนารี 

2 ดร.เจษฎา  ตนัตะนุช อาจารย ์ อาจารยส์าขาวชิาคณิตศาสตร์ 

 วชิาทีเ่ช่ียวชาญ  

-    Calculus  III 

-   Differential Equations 

-    Computer tools 

ม.เทคโนโลยสุีรนารี 



 12 

 ผลงานวจิยั 

-   Soliton 

-  Analysis on numerical image-

reconstruction technique for hybrid 

holographic  microscopy 

-  Symmetry Analysis on Delay Differential 

Equations 

แหล่งทุนทีไ่ด้รับ นกัวจิยัรุ่นใหม่ สกว 2548 

 

3 รศ.ดร.สุพจน์  ไวทย์างกรู รศ. ผูอ้าํนวยการศูนยส์ารสนเทศ 

วชิาทีเ่ช่ียวชาญ 

-   Differential Equations 

-   Numerical Method 

ผลงานวจิยั    มากกวา่ 10 เร่ือง 

ม.ขอนแก่น 

4 ผศ.ดร.เกียรติ  แสงอรุณ ผศ. รองคณบดีคณะวทิยาศาสตร์ 

วชิาทีเ่ช่ียวชาญ 

-   Mathematic Analysis 

-   Differential Equations 

ผลงานวจิยั    มากกวา่ 5 เร่ือง 

 

ม.ขอนแก่น 

ลาํดบั ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง ประสบการณ์ มหาวทิยาลยั 

5 ผศ.ดร. อภิชยั  เหมะธุลิน ผศ. รองคณบดีคณะวทิยาศาสตร์/หวัหนา้

โปรแกรมวชิาคณิตศาสตร์ 

วชิาทีเ่ช่ียวชาญ 

ผลงานวจิยั  มากกวา่ 6 เร่ือง 

แหล่งทุนทีไ่ด้รับ นกัวจิยัรุ่นใหม่ 

 สกว ปี 2545 

ม.ราชภฏันครราชสีมา 

6 ดร.ผลาดร  สุวรรณโพธ์ิ อาจารย ์ อาจารยโ์ปรแกรมวชิาหลกัสูตรและการสอน 

วชิาทีเ่ช่ียวชาญ 

-  Calculus I,II,III 

-  Differential Equations 

-    Numerical Method 

ผลงานวจิยั  มากกวา่ 6 เร่ือง 

ม.บูรพา 

7 ดร.อนิรุท  ลวดทรง อาจารย ์ อาจารยโ์ปรแกรมวชิาคณิตศาสตร์ ม.เทคโนโลยพีระจอม
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วชิาทีเ่ช่ียวชาญ 

-   Differential Equations 

-   Numerical Method 

-  Computer Tools 

ผลงานวจิยั    มากกวา่ 10 เร่ือง 

แหล่งทุนทีไ่ด้รับ นกัวจิยัรุ่นใหม่  

สกว ปี 2546 

 

เกลา้ธนบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. จํานวนนักศึกษา 

 จํานวนนักศึกษาทีจ่ะรับเข้าศึกษา 

ปีการศึกษา 
2549 2550 2551 2552 รวม 

นักศึกษา 

ชั้นปีท่ี 1 35 35 35 35 140 

ชั้นปีท่ี 2 - 35 35 35 105 

ชั้นปีท่ี 3 - - 35 35 70 

ชั้นปีท่ี 4 - - - 35 35 

จํานวนทีค่าดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - - 35  

 

14. สถานทีแ่ละอุปกรณ์การสอน 

 อาคารสถานที่ 
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ลาํดับที ่ อาคารสถานที ่ จํานวนทีม่ีอยู่ หมายเหตุ 

1 

2 

3 

4 

หอ้งเรียนปกติ 

หอ้งปฏิบติัการ 

หอ้งประชุม 

หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

4 

7 

1 

6 

 

 

อุปกรณ์การสอน 

ลาํดับที ่ รายการ จํานวนทีม่ีอยู่ หมายเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 

เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ 

โทรทศัน์ 

LCD 

โปรแกรมสาํเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 

4 

2 

2 

11 

2 

 

 

 

 

 

15. ห้องสมุด 

 หอสมุดหรือสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มีหนงัสือตาํรา เอกสาร วารสาร 

เก่ียวกบัวชิาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยกุต ์ดงัน้ี  

ลาํดบั รายช่ือหนังสือ 

       1 

 

101 โครงงานคณิตศาสตร์ =/ 101 Mathematical projects // โดย ไบรอนั โบลท,์ เดวดิ ฮอบล ์; ยพิุน พิพิธกลุ, สิริ

พร ทิพยค์ง, แปล 

2 2000 solved problems in discrete mathematics/ / by Seymour Lipschutz, Marc Lars Lipson. 

3 2000 solved problems in numerical analysis/ / by Ftancis Seheid 

4 2500 solved problems in college algebra and trigonometry/ / by Philip Schmidt. 

5 3000 solved problems in linear algebra // by Seymour Lipschutz. 

6 56 เกมคณิตศาสตร์/ / สุวรกาญจนมยรู 

7 A brief introduction to probability and statistics // William Mendenhall, Robert J. Beaver, Barbara M. Beaver 
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8 A first course in abstract algebra // John B. Fraleigh ; historical notes by Victor Katz 

9 A first course in business statistics/ / James T. McClave, P. George Benson, Terry Sincich 

10 A first course in calculus with analytic geometry/ / Harley Flanders, Robert R. Korfhage, Justin J. Price 

11 A friendly introduction to graph theory // Fred Buckley, Marty Lewinter 

12 A mathematical introduction to logic // Herbert B. Enderton 

13 A Second course in business statistics :/ regression analysis/ William Mendenhall, Terry Sincich 

14 Algebra :/ abstract and concrete : stressing symmetry // Frederick M. Goodman 

15 Algebra :/ the language of mathematics // Richard E. Johnson 

16 Algebra for college students // Daniel L. Auvil. 

17 Amodern Introduction to basis mathmatics Massachusetts/ / Mervin L Keedy 

18 AMPL :/ a modeling language for mathematical programming // Robert Fourer, David M. Gay, Brian W. 

Kernighan 

19 An Introduciton to Queueing Systems // Sanjay K. Bose 

20 An introduction to queueing systems/ / Sanjay K. Bose 

21 Applicable mathematics with computer algebra // Andrew Toon 

22 Applied and algorithmic graph theory/ / Gary Chartrand and Ortwd R. Oellerman 

23 Applied Combinatorics/ / Alan Tucker 

24 Applied complex analysisi with partical differential aquations // Nakhle H. Asmar with of assistance of Gregory  

ลาํดบั รายช่ือหนังสือ 

25 Applied statistics :/ improving business processes // Bruce L. Bowerman, Richard T.O'Connell 

26 Applied statistics :/ using SPSS, STATISTICA, and MATLAB // J.P. Marques de Sa. 

27 Applied statistics and probability for engineers // Douglas C. Montgomery, George C. Runger. 

28 Basic statistics :/ tales of distributions // Chris Spatz 

29 Basic technical college mathematics // Leonard Mrachek, Charles Komschlies 

30 Business and economic statistics using Microsoft Excel // Ken Black, David L. Eldredge 

31 Business statistics :/ a multimedia guide to concepts and applications // Chris Robertson ; with software by 

Moya McCloskey 

32 Calculator clout :/ programming methods for your programmable/ / Maurice D. Weir 

33 Calculus // James, Stewart 

34 Calculus // Robert T. Smith, Roland B. Minton 
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35 Calculus // Stanley I. Grossman 

36 Calculus :/ a new gorizon/ / Howard Anton 

37 Calculus and analytic geometry/ / George B. Thomas 

38 Calculus and analytic geometry/ / John F. Randolph 

39 Calculus demystified // Steven G. Krantz 

40 Calculus for the managerial, life, and social/ / Soo Tand Tan 

41 Calculus part I. differential calculus/ / สมชาย ธนวเสถียร 

42 Calculus part I. differential calculus/ / สมชาย ธนวเสถียร 

43 Calculus part II. Integral calculus/ / สมชาย ธนวเสถียร 

44 Calculus part II. Integral calculus/ / สมชาย ธนวเสถียร 

45 Calculus/ / อาํไพ ตีรณธนากลุ 

46 Cntemporary statistics : a computer approach/ / Sheldon P. Gordon, Florence S. Gordon 

47 College algebra with calculator applications // Joseph Elich, Carletta Elich. 

48 College mathematics/ / Soo Tang Ten 

49 Computational methods in physics, chemistry and biology :/ an introduction // Paul Harrison 

50 Computer algebra handbook :/ foundations, applications, systems // Johannes Grabmeier, Erich Kaltofen, 

Volker Weispfenning (editors). 

51 Computing for a course in finite mathematics/ / John G. Kemeny, Thomas E. Kurtz, J and Laurie Snell. 

ลาํดบั รายช่ือหนังสือ 

52 Contemporary linear algebra // Howard Anton, Robert C. Busby 

53 Data reduction and error analysis for the physical sciences // Philip R. Bevington, D. Keith Robinson 

54 Different equatinos/ / สุรวทิย ์กองสาสนะ 

55 Differential equations :/ a systems approach // Bruce P. Conrad 

56 Differential equations :/ computing and modeling // C. Henry Edwards, David E. Penney 

57 Differential equations :/ linear, nonlinear, ordinary, partial // A.C. King, J. Billingham, and S.R. Otto 

58 Differential equations with boundary-value problems/ / Dennis G. Zill and Michael R. Cullen 

59 Differentiontial equations/ / จินดา อาจริยะกลุ 

60 Discrete mathematics by example // Andrew Simpson 

61 Discrete mathematics in computer science // Donald F. Stanat, David F. McAllister. 

62 Discrete mathematics with proof // Eric Gossett 
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63 Discrete mathematics/ / Richard Johnsonbaugh 

64 Econometric analysis/ William H. Greene 

65 Elementary linear algebra // Bernard Kolman, David R. Hill 

66 Elementary matheetical modeling a dynamic approach // Jamas Sandefur 

67 Elementary mathematical analysis/ / Theodore Herberg, James D. Bristol 

68 Elementary Numerical Analysis :/ an algorithmic approach/ / S.D. Conte, Carl de Boor 

69 Elementary numerical analysis/ / Kendall Atkinson 

70 Elementary real analysis/ / Kenneth W. Anderson, Dick Wick Hall 

71 Elementary statistic/ / Paul G. Hoel 

72 Elementary statistics // Mario F. Triola 

73 Elementary statistics :/ a brief version // Allan Bluman 

74 Elementary statistics/ / Mario F. Triola 

75 Elements of stochastic modelling // K. Borovkov 

76 Engineering mathematics // B.V. Ramana 

77 Engineering statistics // Douglas C. Montgomery, George C. Runger, Norma Faris Hubele 

78 Essentials of statistics for business and economics // David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. 

Williams 

79 Exploring calculus with mathematical for the Macintosh interface/ / James K. Finch 

ลาํดบั รายช่ือหนังสือ 

80 Fundamental mathematics // Marvin L. Bittinger. 

81 Fundamental statistics for behavioral sciences/ / Robert B. McCall 

82 Fundamentals of complex analysis with applications to engineering and science // E.B. Saff, A.D. Snider ; with  

83 Fuzzy sets, Uncertainty, and information/ / George J. Klir and Tina A. Folger 

84 Geometry :/ from Euclid to knots // Saul Stahl. 

85 Geometry :/ theorems and constructions // Allan Berele, Jerry Goldman 

86 Geometry for college students // I. Martin Isaacs 

87 Growth in mathematics/ / Certer for curriculum development 

88 Handbook of discrete and combinatorial mathematics // Kenneth H. Rosen, editor-in-chief ... [et al.] 

89 Integrals และการประยกุต/์ / จินดา อาจริยะกลุ 

90 Intermediate algebra for college students/ / Jerome E. Kaufmann. 
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91 Introduction to analysis/ / Edward D. Gaughan 

92 Introduction to business statistics :/ a Microsoft Excel, integrated approach // Alan H. Kvanli, Robert J. Pavur, 

Kellie B. Keeling 

93 Introduction to differential equations and dynamical systems // Richard E. Williamson 

94 Introduction to linear algebra // Lee W. Johnson, R. Dean Riess, Rimmy T. Arnold 

95 Introduction to numerical analysis/ / Francis Begnaud Hildebrand 

96 Introduction to probability and statistics :/ principles and applications for engineering and the computing 

sciences // J. Susan Milton, Jesse C. Arnold 

97 Introduction to statistics and sata analysis/ / Roxy Peck, Chris Olsen and Jay Devore 

98 Introductory probability and statistical applications/ / Paul L. Meyer 

99 Introductory statistics for business and economics/ / Thomas H. Wonnacott and Ronald J. Wonnacott 

100 Learning behavior and cognition/ / David A. Lieberman 

101 Linear algebra // G. Hadley 

102 Linear algebra // Serge Lang. 

103 Linear algebra // Stephen H. Friedberg, Arnold J. Insel, Lawrence E. Spence 

104 Linear algebra :/ a pure & applied first course // Edbar G. Goodaire 

105 Linear algebra and its applications // David C. Lay 

106 Linear algebra LABS with MATLAB // David R. Hill, David R. Zitarelli 

ลาํดบั รายช่ือหนังสือ 

107 Linear algebra with applications // W. Keith nicholson 

108 Maple technology resource manual :/ contemporary linear algebra // Howard Anton, Robert C. Busby 

109 Mathematical analysis :/ Business and economic applications 

110 Mathematical analysis/ / M.D. Hatton 

111 Mathematical methods for physics and engineering :/ a comprehensive guide // K.F. Riley, M.P. Hobson, and 

S.J. Bence 

112 Mathematical statistics with applications/ / Dennis D. Wackerly, William Mendenhall III and Richard L. 

Scheaffer 

113 Mathematics :/ A Discrete Introduction/ / Edward R. Scheinerman 

114 Mathematics and statistics for business, management and finance/ / Louise Swift 

115 Mathematics and statistics for business, management and finance/ / Louise Swift 
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116 Mathematics for basic electronics/ / Bernard Grob 

117 Mathematics for engineers and technologists // Huw Fox, Bill Bolton 

118 MATLAB programming for engineers // Stephen J. Chapman 

119 Merrill general mathematics // Robert B. Ashlock ... [et al.] 

120 Modern algebra and discrete structures // R.F. Lax. 

121 Modern trigonometry/ / สมศกัด์ิ วยะนนัทน์ และ อาํนวย เลิศชยนัตี 

122 Multiple reading skills // Richard A. Boning 

123 Multivariable calculus :/ concepts and contexts/ / James Stewart 

124 Multivariate statistical methods/ / Donald F. Morrison 

125 Numerical analysis :/ mathematics of scientific computing // David Kincaid, Ward Cheney 

126 Numerical analysis in modern scientific computing :/ an introduction // Peter Deuflhard, Andreas Hohmann 

127 Numerical analysis/ / Lee W. Johnson, R. Dean Riess 

128 Numerical methods // J. Douglas Faires, Richard Burden 

129 Numerical methods for engineers :/ with software and programming applications/ / Steven C. Chapra, Raymond 

P. Canale 

130 Numerical methods using MathCAD/ / Laurene Fausett 

131 Precalc Helper/ / โรเบิร์ต มิลเลอร์ ; ภทัรกลุ จริยวทิยานนท,์ แปลและเรียบเรียง 

132 Precalculs :/ functions and graphs // Raymond A. Barnett Michael R. Zigeler. 

ลาํดบั รายช่ือหนังสือ 

133 Principles of mathematical analysis/ / Walter Rudin 

134 Probability and random processes for electrical engineering // Alberto Leon-Garcia 

135 Probability and random processes with applications to signal processing // Henry Stark, John W. Woods. 

136 Probability and statistics // Morris H. DeGroot, Mark J. Schervish 

137 Probability and statistics for engineers and scientists/ / Anthony J. Hayter 

138 Quantitative methods for business studies // Richard Thomas 

139 Recent developments in the Navier-Stokes problem // P.G. Lemarie-Rieusset 

140 Schaum' s 3000 solved problems in calculus/ / edited by Elliott Mendelson 

141 Schaum's outline of theory and problems of differential and integral calculus/ / Frank Ayres and Elliott 

Mendelson 

142 Schaum's outline of theory and problems of essential computer mathematics/ / Seymour Lipschutz 
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143 Schaum's outline of theory and problems of linear algebra // Seymour Lipschutz 

144 Schaum's outline of theory and problems of Matrices SI (Metric) edition // Frank Ayres, Jr. 

145 Schaum's outline of theory and problems of matrix operations // Richard Bronson. 

146 Schaum's outline of theory and problems of numerical analysis/ / by Francis Scheid 

147 Schaum's outline of theory and problems of probability and statistics/ / Murray R. Spiegel 

148 Schaum's outline of theory and problems of probability/ / Seymour Lipschutz 

149 Set theory/ / Charles C. Pinter 

150 Sets, functions, and logic :/ an introduction to abstract mathematics // Keith Devlin 

151 SPSS/FW (เล่มท่ี 2) :/ การวเิคราะห์สถิติพ้ืนฐานและนอนพาราเมทริกซ์ // วยิะดา ตนัวฒันากลู 

152 Statistical methods in the biological and health sciences // J. Susan Milton. 

153 Statistics // James T McClave, Frank H Dietrich, Terry Sincich 

154 Statistics :/ a tool for social research // Joseph F. Healey 

155 Statistics :/ the exploration and analysis of data/ / Jay Devore and Roxy Peck 

156 Statistics and data analysis from elementary to intermediate/ / Ajit C. Tamhane and Dorothy D. Dunlop 

157 Statistics for business and economics/ / David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams 

158 Statistics for economics, accounting, and business studies // Michael Barrow 

159 Statistics for managers using Microsotf Excel/ / David M. Levine, Mark L. Berenson, David Stephan 

160 Statistics for technology :/ a course in applied statistics/ / Christopher Chatfield 

ลาํดบั รายช่ือหนังสือ 

161 Thinking mathematically // Robert Blitzer 

162 Thomas' calculas // based on the original work by George B. Thomas ; as revised by Ross L. Finney, Maurice 

D. Weir and Frank R. Giordano 

163 Topics in graph automorphisms and reconstruction // Josef Lauri, Raffaele Scapellato 

164 Understanding statistics in the behavioral sciences :/ step by step // Judith A. McLaughlin 

165 Weibull models // D.N. Prabhakar Murthy, Min Xie, Renyan Jiang 

166 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นท่ี 3 (ม.1-3 // ฉววีรรณ เศวตมาลย.์..[และคนอ่ืนๆ] 

167 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นท่ี 3 (ม.1-3 // ฉววีรรณ เศวตมาลย.์..[และคนอ่ืนๆ] 

168 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นท่ี 4 (ม.4-6) // ฉววีรรณ เศวตมาลย.์..[และคนอ่ืนๆ] 

169 การแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ =/ Problem solving // ผูเ้ขียน, สิริพร ทิพยค์ง ; ผูต้รวจ, ดวงเดือน อ่อนน่วม, วนิยั ดาํส 

170 การจดัสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษา ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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พทุธศกัราช 2544 // คณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพวชิาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กรมวชิาการ 

171 การใชโ้ปรแกรม SPSS for Windows และการแปลผลการวเิคราะห์/ / วเิชียร เกตุสิงห์ 

172 การใชเ้พลงประกอบการสอนคณิตศาสตร์/ / ยพิุน พิพิธกลุ 

173 การตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย/ / สุรพล อุปดิสสกลุ 

174 การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ/ / มาณี ไชยธีรานุวฒัศิริ 

175 การวเิคราะห์การถดถอย :/ Regression Analysis/ / ทรงศิริ แตส้มบติั 

176 การวเิคราะห์การถดถอย :/ แนวคิด วธีิการ และการประยกุตใ์ช ้Regression analysis : concepts, Methods and 

appllcations/ / โดย สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ 

177 การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ย SPSS for Windows version 10/ / ดาํรงค ์ทิพยโ์ยธา 

178 การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยคอมพิวเตอร์/ / ศิริชยั พงษว์ชิยั 

179 การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยคอมพิวเตอร์/ / ศิริชยั พงษว์ชิยั 

180 การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยคอมพิวเตอร์/ / ศิริชยั พงษว์ชิยั 

181 การวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัมลัติแวริเอทในทางสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ :/ กรณีเทคนิคการวเิคราะห์

ถดถอยเชิงพหุระดบัมลัติแวร์เอท (MMR) และเทคนิคการวเิคราะห์สหสมัพนัธ์แคนอนิคอล (CCA)/ / ปุระชยั 

เป่ียมสมบูรณ์ 

182 การวเิคราะห์ความแปรปรวนหลายตวัแปร =/ Multivariate analysis of variance (MANOVA) // ผจงจิต อินท 

183 การวเิคราะห์จาํนวนจริงเบ้ืองตน้/ / วนิิจ เทือกทอง 

184 การวเิคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ = Introduction to mathematics analysis // ชาญชยั สุกใส 

ลาํดบั รายช่ือหนังสือ 

185 การวเิคราะห์เชิงจริง (ฉบบัสมบูรณ์)/ / ไสว นวลตรณี 

186 การวเิคราะห์เชิงจริง/ / ธีรวฒัน์ นาคะบุตร. 

187 การวเิคราะห์เชิงซอ้น = Complex analysis/ / โดย เฟ่ืองลดา ฤทธาคนี จงั 

188 การวเิคราะห์เชิงศาสตร์/ Mathematical analysis/ / สุเทพ ทองอยู ่

189 การวเิคราะห์เชิงสถิติ :/ การวเิคราะห์ความถดถอย/ / สุพล ดุรงคว์ฒันา 

190 การวเิคราะห์เชิงสถิติทางธุรกิจ (ตอนท่ี 1)/ / เอกชยั ชยัประเสริฐสิทธิ 

191 การวเิคราะห์ทวติวัแปรและพหุตวัแปรของขอ้มูลแบบตาราง/ Bivariate and multivariate analysis of Cross-

classification/ / สมเพลิน เกษมรัตนสนัติ 

192 การวเิคราะห์เวกเตอร์และอนุกรมอนนัต ์= Vector analysis and infinite series/ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ศรี

บุตร แววเจริญ และ ชนะศกัด์ิ บ่ายเท่ียง 

193 การวเิคราะห์สถิติ : สถิติเพ่ือการตดัสินใจ/ / กลัยา วานิชยบ์ญัชา 



 22 

194 การวเิคราะห์สถิติ : สถิติเพ่ือการตดัสินใจ/ / กลัยา วานิชยบ์ญัชา 

195 การวเิคราะห์สถิติ :/ สถิติสาํหรับการบริหารและวจิยั / กลัยา วานิชยบ์ญัชา 

196 การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์และการถดถอย/ / เอกชยั ชยัประเสริฐสิทธิ 

197 การวเิคราะห์เสน้โยงทางสงัคมและพฤติกรรมศาสตร์/ / ปุระชยั เป่ียมสมบูรณ์ 

198 การวเิคราะห์อนุกรมเวลา/ / เอกชยั ชยัประเสริฐสิทธิ 

199 การสร้างเสริมสมรรถภาพการสอนคณิตศาสตร์ของครูประถมศึกษา/ / ดวงเดือน อ่อนน่วม 

200 การสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ระดบัมธัยมศึกษา // พรรณทิพย ์มา้มณี 

201 การสอนคณิตศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษา/ / ยพิุน พิพิธกลุ 

202 การสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม :/ Environmental sanitation/ / พฒัน์ สุจาํนงค ์

203 การสุ่มตวัอยา่งทางการศึกษา :/ Sampling in education/ / อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน 

204 การสุ่มตวัอยา่งทางการศึกษา :/ Sampling in education/ / อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน 

205 การออกแบบการทดลองทางวศิวกรรม // ปารเมศ ชุติมา 

206 การออกแบบและวเิคราะห์อลักอริทึม/ / สมชาย ประสิทธ์ิจูตระกลู 

207 เกมคณิตศาสตร์/ / ปรีชา เนาวเ์ยน็ผล ; อาํนาจ แกว้กงัวาล 

208 เขียนแบบวศิวกรรมภาคเรขาบรรยายฉบบัเสริมประสบการณ์ชีวติ :/ Descriptive geometry/ / ธีระยทุธ สุวรรณ

ประทีป 

209 คณิต 331 พีชคณิตเชิงเสน้ // ธง รุณเจริญ 

210 คณิตคิดดว้ยภาพ :/ ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 5-6 และระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้/ / กระทรวงศึกษาธิการ 

ลาํดบั รายช่ือหนังสือ 

211 คณิตตรรกศาสตร์/ / ภทัรา เตชาภิวาทย ์

212 คณิตศาสตร์ 2 261 114/ / อารมณ์ แสงเพชรส่อง 

213 คณิตศาสตร์ 3/ / สุชาติ รัตนกลุ 

214 คณิตศาสตร์ ชั้นปีท่ี 1 ตอนท่ี 1/ / จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

215 คณิตศาสตร์ ชั้นปีท่ี 1 ตอนท่ี 1/ / จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

216 คณิตศาสตร์กบัการตดัสินใจ/ / วรรณี ธรรมโชติ 

217 คณิตศาสตร์กบัการตดัสินใจ/ / สุรชยั ตั้งจิตสมคิด 

218 คณิตศาสตร์ขั้นสูง :/ Advanced mathematics/ / สุรวทิย ์กองสาสนะ 

219 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์/ / ชิดชนก เหลือสินทรัพย ์

220 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์/ / ชิดชนก เหลือสินทรัพย ์

221 คณิตศาสตร์เคร่ืองกล/ / โดย ฝ่ายวชิาการบริษทัสกายบุ๊กส์ จาํกดั 
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222 คณิตศาสตร์ชั้นสูง/ / ดาํรงค ์ทิพยโ์ยธา 

223 คณิตศาสตร์ช่าง/ / อาํไพวรรณ เป้าอารีย ์

224 คณิตศาสตร์ช่างยนต ์:/ Motor Vehicle Science/ / ชยัสวสัด์ิ เทียนวบูิลย ์

225 คณิตศาสตร์ช่างอิเลก็ทรอนิกส์ 2/ / สมหมาย เปียถนอม 

226 คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม/ / จาํนงค ์พุม่คาํ 

227 คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม/ / จาํนงค ์พุม่คาํ 

228 คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม/ / จาํนงค ์พุม่คาํ และ สมคิด ธนะเรืองสกลุไทย 

229 คณิตศาสตร์เชิงตวัเลข สาํหรับคอมพิวเตอร์/ / ศิริพงศ ์ศรีพิพฒัน ์

230 คณิตศาสตร์ดิสครีต :/ Discrete mathematics/ / วนิดา เหมะกลุ 

231 คณิตศาสตร์ดิสครีต :/ Discrete mathematics/ / วนิดา เหมะกลุ 

232 คณิตศาสตร์ตามจุดประสงค/์ / สุเทพ จนัทร์สมศกัด์ิ 

233 คณิตศาสตร์เตม็หน่วย :/ Discrete mathematics/ / ภทัรา เตชาภิวาทย ์

234 คณิตศาสตร์ทัว่ไป // พิพฒัน์ เพริดพร้ิง 

235 คณิตศาสตร์ทัว่ไป = General mathematics // คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

236 คณิตศาสตร์ทัว่ไป/ / วรุิฬห์ บุญสมบติั 

237 คณิตศาสตร์ทัว่ไป/ / วรุิฬห์ บุญสมบติั 

238 คณิตศาสตร์ท่ีน่าสนใจ/ / ดบับลิว.ดบับลิว. ซอเยอร์ 

ลาํดบั รายช่ือหนังสือ 

239 คณิตศาสตร์เทคนิคเล่ม 1 // ธนกาญจน์ ภทัรากาญจน ์

240 คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ :/ ( MAT 101) Basis mathematics // วรรณรี บานช่ืน... [และคนอ่ืนๆ] 

241 คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้/ / เมธี ลิมอกัษร 

242 คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้/ / วรุิฬห์ บุญสมบติั 

243 คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้/ / สุเทพ จนัทร์สมศกัด์ิ 

244 คณิตศาสตร์ประยกุต ์1 :/ Applied Mathematics 1/ / สุรางค ์สีโท 

245 คณิตศาสตร์ประยกุต ์2 รหสั 2000-1520 // ชยัฤทธ์ิ สระบวั 

246 คณิตศาสตร์แผนใหม่ขั้นสูง = Ultra math/ / อาํนวย ขนนัไทย 

247 คณิตศาสตร์แผนใหม่ขั้นสูง = Ultra math/ / อาํนวย ขนนัไทย ; พลูศกัด์ิ เทศนิยม 

248 คณิตศาสตร์พฒันาชีวติ/ / ศูนยป์ระสานงานคณิตศาสตร์ 

249 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน (คณิต 101) :/ คณิตศาสตร์เพ่ือชีวติ 2/ / ชะเอม สายทอง 
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250 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน :/ ตรรกศาสตร์สญัลกัษณ์/ / สุวร การญจนมยรู 

251 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน = Fundamental mathematics/ / พงศศ์กัด์ิ ญาณไพศาล 

252 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน = Introductory mathematics/ / มงคล ทองสงคราม 

253 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน สาํหรับช่างอีเลคทรอนิคส์/ / วพินัธ์ ปรีชาพานิช 

254 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน/ / จิตตา ชลิตพนัธ์ุ 

255 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน/ / พีระพล ศิริวงศ ์

256 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน/ / สุทิน ทายะพิทกัษ ์

257 คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกฎุชิงทุนการศึกษาพระราชภาวนาวกิรม คร้ังท่ี 5 // สาํนกังานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแห่งชาติ 

258 คณิตศาสตร์เพ่ือชีวติ 1/ / ณรงค ์พลอยดนยั 

259 คณิตศาสตร์เพ่ือชีวติ/ / ธีระศกัด์ิ แสงสมัฤทธ์ิ 

260 คณิตศาสตร์เพ่ือชีวติ/ / ศูนยป์ระสานงานคณิตศาสตร์ 

261 คณิตศาสตร์วเิคราะห์/ / กมล เอกไทยเจริญ 

262 คณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า 1 อนุกรมฟเูรียร์และฟเูรียร์ทรามสฟอร์ม 

263 คณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า 3 การวเิคราะห์เชิงซ่อน เล่ม 2/ / นิรันดร์ คาํประเสริฐ 

264 คณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า 3 การวเิคราะห์เชิงซอ้น/ / นิรันดร์ คาํประเสริฐ 

265 คณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า/ / มงคล เดชนครินทร์ 

266 คณิตศาสตร์วศิวกรรมและวทิยาศาสตร์ // เมอร์เรย ์อาร์. สปีเกล ; ประสิทธ์ิ ฑีฆพฒุ, ผูแ้ปล 

ลาํดบั รายช่ือหนังสือ 

267 คณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์/ / อภินนัท ์จนัตะนี 

268 คณิตศาสตร์สาํหรับครูประถมศึกษา/ / ประสิทธ์ิ ทองแจ่ม 

269 คณิตศาสตร์สาํหรับครูประถมศึกษา/ / วรรณี ธรรมโชติ 

270 คณิตศาสตร์สาํหรับคอมพิวเตอร์ // กฤดา ชุ่มจนัทร์จิรา 

271 คณิตศาสตร์สาํหรับคอมพิวเตอร์ = Mathematics for computer/ / อุไรวรรณ แยม้แสงสงัข ์

272 คณิตศาสตร์สาํหรับคอมพิวเตอร์/ / พชัรี ชุติปาโร 

273 คณิตศาสตร์สาํหรับคอมพิวเตอร์/ / รัตนพร บ่อคาํ 

274 คณิตศาสตร์สาํหรับช่างโลหะ/ / ปกรณ์ จนัทร์ศิริ 

275 คณิตศาสตร์สาํหรับเด็กปฐมวยั = Mathematics for young children/ / นิตยา ประพฤติกิจ 

276 คณิตศาสตร์สาํหรับนกัสถิติ ตอนท่ี 1 :/ แมตริกซ์และพีชคณิตเชิงเสน้ Matrix theory and liner algebra/ / มนตรี 

พิริยกลุ 
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277 คณิตศาสตร์สูง เรขาคณิตวเิคราะห์ = Co-ordinate geometry/ / ฉตัรเพชร สนัน่พานิชย ์

278 คณิตศาสตร์สูง เรขาคณิตวเิคราะห์ = Co-ordinate geometry/ / ฉตัรเพชร สนัน่พานิชย ์

279 คณิตศาสาตร์ ตอนท่ี 3 วธีิสอนคณิตศาสตร์ // พนสั หนันาคินทร์ 

280 คณิตเศรษฐศาสตร์/ / วฒันา สุวรรณแสง จัน่เจริญ 

281 ความคิดพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ/ / พิมล อจันาภรณ์ และวสนัต ์ธญัมนัตา 

282 ความน่าจะเป็น :/ ทฤษฎีและการประยกุต ์= PROBABILITY : THEORY AND APPLICATIONS/ / รัชกมล 

กบิลจิตต ์

283 ความน่าจะเป็นกบัการประยกุต/์ / ธีระพร วรีะถาวร 

284 ความน่าจะเป็นกบัการประยกุต/์ / ธีระพร วรีะถาวร 

285 ความน่าจะเป็นกบัการประยกุต/์ / ธีระพร วรีะถาวร 

286 ความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ :/ ทฤษฎีและการประยกุตใ์ช/้ / ธีระพร วรีะถาวร 

287 ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น // สุรินทร์ ขนาบศกัด์ิ 

288 ความน่าจะเป็นและสถิติ =/ Probability and statistics // ม่ิงขวญั เหรียญประยรู 

289 ความน่าจะเป็นและสถิติ =/ Probability and statistics/ / ชะเอม สายทอง 

290 ความน่าจะเป็นและสถิติ/ / คณาจารยภ์าควชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ; [คณะ

ผูเ้ขียนตาํรา : ภรณี เจริญภกัตร์... [และคนอ่ืน ๆ]] 

291 ความน่าจะเป็นและสถิติ/ / ภรณี เจริญภกัตร์ ; จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

292 ความน่าจะเป็นและสถิติ/ / สุรินทร์ ขาํตุม้ 

ลาํดบั รายช่ือหนังสือ 

293 ความน่าจะเป็นและสถิติเบ้ืองตน้ = Introduction to probability and statistics/ / พยงุศรี สุขเก้ือ 

294 ความน่าจะเป็นและสถิติเบ้ืองตน้/ / ชยัสงคราม เครือหงส์ 

295 ความน่าจะเป็นและสถิติเบ้ืองตน้/ / พิทกัษ ์อาจคุม้วงศ ์

296 คาํบรรยาย วชิา "พบ. 281 สถิติธุรกิจ I" (ตอนท่ี 2) วา่ดว้ย ความน่าจะเป็นและการตดัสินใจ/ / เอกชยั ชยัประเสริฐ

สิทธิ 

297 คู่มือการนาํเสนอขอ้มูลดว้ยกราฟ = Graphic presentation/ / สารภี ลีประเสริฐ 

298 คู่มือการสอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 // ศึกษาธิการ, กระทรวง 

299 คู่มือครูคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/ / กระทรวงศึกษาธิการ 

300 คู่มือหลกัสูตรเขม้ขน้การวเิคราะห์โดยใชเ้คร่ือง Mass spectrometer // ศูนยเ์คร่ืองมือวจิยัวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

301 แคลคูลสั // จอร์จ. ทอมสั บี...[และคนอ่ืน] ; ธีรวฒัน์ ประกอบผล, เรียบเรียง 
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302 แคลคูลสั =/ Calculus // Frank Ayres, Elliott Mendelson ; แปลและเรียบเรียงโดย วลัลภ เฉลิมสุววิฒันาการ 

303 แคลคูลสั 1/ / มงคล ทองสงคราม 

304 แคลคูลสั 1/ Calculus I 261117/ / สุรวทิย ์ตนัเต่งผล 

305 แคลคูลสั 1:/ Calculus 1/ / องัสนา จัน่แดง และวภิาวรรณ สิงห์พร้ิง 

306 แคลคูลสั 2 // อนญัญา อภิชาตบุตร 

307 แคลคูลสั 2 :/ Calculus II/ / สุรชยั สมบติับริบูรณ์ และ ณฏัฐนาถ ไตรภพ, ผูแ้ต่งร่วม 

308 แคลคูลสั 2/ / มงคล ทองสงคราม 

309 แคลคูลสั I :/ CALC I HELPER/ / โรเบร์ต มิลเลอร์ ; สมพร สูตินนัทโ์อภาส, ผูแ้ปล 

310 แคลคูลสั II :/ CALC II HELPER/ / โรเบร์ต มิลเลอร์ ; สมพร สูตินนัทโ์อภาส, ผูแ้ปล 

311 แคลคูลสั ตอน 1/ / เรียบเรียงโดย สุเทพ จนัทร์สมศกัด์ิ 

312 แคลคูลสั ตอน 2/ / เรียบเรียงโดย สุเทพ จนัทร์สมศกัด์ิ 

313 แคลคูลสั และเทคนิคการใช ้Graphing Calculator // กมล เอกไทยเจริญ 

314 แคลคูลสั และเรขาคณิตวเิคราะห์ ตอน 2/ / คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

315 แคลคูลสั และเรขาคณิตวเิคราะห์ ตอน 2/ / คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

316 แคลคูลสั และเรขาคณิตวเิคราะห์ ตอน 3/ / คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

317 แคลคูลสั และเรขาคณิตวเิคราะห์ ตอน 3/ / คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

318 แคลคูลสั และเรขาคณิตวเิคราะห์ ตอน 4/ / คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

319 แคลคูลสัชั้นสูง II :/ Advanced calculus I/ / ยงคว์มิล เลณบุรี 

ลาํดบั รายช่ือหนังสือ 

320 แคลคูลสัและเรขาคณิต/ / เฟ่ืองลดา ฤทธาคนี จงั 

321 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 1 :/ Calculus and analytic geometry I/ / จนัทร์วดี ไทรทอง 

322 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 1/ / สมคิด วงศน์าถ 

323 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 1/ / อุบล กลองกระโทก 

324 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 2 = Calculus and Analytic Geometry 2/ / ณรงค ์สุขธิติพฒัน ์

325 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 2/ / สุเทพ ล่ิมอรุณ 

326 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์/ / กมล เอกไทยเจริญ 

327 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์/ / เฟ่ืองลดา ฤทธาคนี 

328 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์/ Calculus with analytic geometry I/ / กลม เอกไทยเจริญ 

329 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ตอนท่ี 1/ / อาํพล ธรรมเจริญ 
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330 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ตอนท่ี 2/ / อาํพล ธรรมเจริญ 

331 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์สาํหรับฟังกช์นัหน่ึงตวัแปร/ / สมพร ป่ันโภชา 

332 แคลคูลสัสามวนั/ / ธีระพนัธ์ุ สนัติเทวกลุ 

333 แคลคูลสัสาํหรับธุรกิจ 1/ / กฤษณะ เนียมมณี 

334 แคลคูลสัหลายตวัแปร/ อนุพนัธ์ยอ่ยและอินทิกรัลหลายชั้น = Multivariable calculus : partial derivatives &  

335 โครงการพระราชดาํริฝนหลวง/ / สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

336 โครงสร้างของระบบจาํนวน/ / สุภา สุจริตพงศ ์

337 ไคสแควร์ (Chi - square) :/ การทดสอบทางสถิติ/ / โดย อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน 

338 ชีวสถิติ ตอนท่ี 2 สถิติภาคอนุมาน/ / ชยัวฒัน์ ปัญจพงษ ์

339 ชีวสถิติ ตอนท่ี 3 สถิติภาคสถิติชีพ/ / ชยัวฒัน์ ปัญจพงษ ์

340 ชีวสถิติตอนท่ี 1 สถิติภาคพรรณนา/ / ชยัวฒัน์ ปัญจพงษ ์

341 ชุดการเรียนการสอนสาํหรับครูคณิตศาสตร์/ / ทบวง, มหาวทิยาลยั 

342 เซ็ตและทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้/ / วนีสั พีชวณิชยแ์ละลดัดาวลัย ์เพญ็สุภา 

343 เซ็ท/ / สุเทพ จนัทร์สมศกัด์ิ 

344 เซมิกรุ๊ป/ / จิตตรา ชลิตพนัธ์ุ 

345 ตรรกวทิยาคณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ // สุเทพ จนัทร์สมศกัด์ิ 

346 ตรรกวทิยาคณิตศาสตร์เบ้ืองตน้/ / โดย สมศกัด์ิ จนัทร์สมศกัด์ิ 

347 ตรรกวทิยาคณิตศาสตร์เบ้ืองตน้/ / โดย สมศกัด์ิ จนัทร์สมศกัด์ิ 

ลาํดบั รายช่ือหนังสือ 

348 ตรรกวทิยาทัว่ไป/ / จิตรา ทบัแสง 

349 ตรรกวทิยาสญัลกัษณ์/ / โสรัจจ ์หงศล์ดารมภ ์

350 ตรรกศาสตร์/ / ปิยรัตน์ กอ้งกิตตไ์พศาล 

351 ตรรกศาสตร์สญัลกัษณ์/ / อมร มัน่ทรัพย ์

352 ตรีโกณมิติแผนใหม่/ / สมศกัด์ิ วยะนนัทน ์

353 ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์ =/ Mathematical modelling // ธีรวฒัน์ นาคะบุตร 

354 ตวัแบบเชิงเสน้ ทฤษฎีและการประยกุต/์ / ธีระพร วรีะถาวร 

355 ตวัเลขสนุก/ / วนัทิพย ์สินสูงสุด ; เรณู ชูความคิด แปลและแปลง 

356 ตารางการวเิคราะห์หลกัสูตร การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2544 จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา โดย สาํลี รักสุ 

357 ตารางคะแนนที/ / นิโลบล น่ิมก่ิงรัตน ์
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358 ทฤษฎีกราฟ/ / ชะเอม สายทอง 

359 ทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน้/ / อนุสรณ์ จิตมนสั 

360 ทฤษฎีกรู๊ปเบ้ืองตน้/ / พิชากร แปลงประสพโชค 

361 ทฤษฎีกลุ่ม = Group theory/ / นพพร ธนะชยัขนัธ์ 

362 ทฤษฎีการคณนา = Theory of computation/ / สุวมิล (ก่อเกิดวบูิลย)์ ฮอลล ์

363 ทฤษฎีความน่าจะเป็น = Probability theory/ / กฤษณะ เนียมมณี 

364 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2/ / สุทธิชยั โงว้ศิริ 

365 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยกุต ์:/ Basic Probability Theory and Its Applications/ / วนีสั พีชวณิชย ์

366 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ/ / อาํพล ธรรมเจริญ 

367 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ/ / อาํพล ธรรมเจริญ 

368 ทฤษฎีจาํนวน // สมใจ จิตพิทกัษ ์

369 ทฤษฎีจาํนวน // สมใจ จิตพิทกัษ ์

370 ทฤษฎีจาํนวน = Theory of numbers/ / สมพล เลก็สกลุ 

371 ทฤษฎีจาํนวน = Theory of numbers/ / สมวงษ ์แปลงประสพโชค 

372 ทฤษฎีจาํนวน = Theory of numbers/ / อจัฉรา หาญชูวงศ ์

373 ทฤษฎีจาํนวน =/ Introduction to theory of numbers // อาํพล ธรรมเจริญ 

374 ทฤษฎีจาํนวน =/ Introduction to theory of numbers // อาํพล ธรรมเจริญ 

375 ทฤษฎีจาํนวน =/ Introduction to theory of numbers // อาํพล ธรรมเจริญ 

ลาํดบั รายช่ือหนังสือ 

376 ทฤษฎีจาํนวน/ / นพพร ธนะชยัขนัธ์ 

377 ทฤษฎีจาํนวนเบ้ืองตน้ = Introduction to the Theory of Number/ / มานะ เอกจริยวงศ ์

378 ทฤษฎีจาํนวนเบ้ืองตน้ = Introduction to the Theory of Number/ / มานะ เอกจริยวงศ ์

379 ทฤษฎีจาํนวนอะตอม/ / สาํเริง บุญเรืองรัตน ์

380 ทฤษฎีเซต = Set theory/ / มานะ เอกจริยวงศ ์

381 ทฤษฎีเซตระบบสจัพจน/์ / พวงทอง พร้อมไท 

382 ทฤษฎีเซ็ทขั้นตน้/ / กระทรวงศึกษาธิการ 

383 ทฤษฎีตวัอยา่งโจทย ์คณิตศาสตร์บริหารธุรกิจและเศรษศาสตร์ // เอด็วาร์ด ที. ดาวล่ิง 

384 ทฤษฎีเมตริกซ์และพีชคณิตเชิงเสน้ = Matrix theory and linear algebral/ / จารุทศัน์ วงษส์นัต ์

385 ทฤษฎีและตวัอยา่งโจทย ์: แคลคูลสัเบ้ืองตน้/ / เอลเลียต เมอร์เดลสนั ; วลัลภ เฉลิมสุววิฒันาการ, แปลและเรียบ

เรียง 
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386 ทฤษฎีและตวัอยา่งโจทย ์การวเิคราะห์เวกเตอร์/ / เมอร์เรย ์อาร์ สปีเกล, เขียน ; จินดา อาจริยะกลุ, แปล 

387 ทฤษฎีและตวัอยา่งโจทย ์คณิตศาสตร์วศิวกรรมและวทิยาศาสตร์/ / ศรีบุตร แววเจริญ 

388 ทฤษฎีและตวัอยา่งโจทย ์สถิติและความน่าจะเป็น :/ Probabilty and statistics/ / เมอร์เรย ์อาร์. สปีเกล แปลโดย

จินตนา เสริมพงษพ์นัธ์ 

389 ทฤษฎีและตวัอยา่งโจทยค์ณิตศาสตร์ดีสครีต :/ Discrete mathematics/ / ซีมวัร์. ลิบชูซ์ 

390 ทฤษฎีและตวัอยา่งโจทยค์ณิตศาสตร์เบ้ืองตน้/ / เฮม. คลูกลาค 

391 ทฤษฎีและตวัอยา่งโจทยค์ณิตศาสตร์พ้ืนฐาน/ / วลัลภ เฉลิมสุวิวฒันาการ 

392 ทฤษฎีและตวัอยา่งโจทยแ์คลคูลสั/ / แฟรงค ์ไอยเรศ 

393 ทฤษฎีและตวัอยา่งโจทยแ์คลคูลสัเบ้ืองตน้/ / เอลเลียต เมอร์เดลสนั ; วลัลภ เฉลิมสุววิฒันาการ, ผูแ้ปล 

394 ทฤษฎีและตวัอยา่งโจทยพี์ชคณิตเชิงเสน้/ / สมพร สูตินนัทโ์อภาส 

395 ทฤษฎีและตวัอยา่งโจทยส์ถิติและความน่าจาํเป็น/ / เมอร์เรย ์อาร์ สปีเจล ; จินตนา เสริมพงษพ์นัธ์, ผูแ้ปล 

396 ทฤษฎีและเทคนิคการสุ่มตวัอยา่ง/ / ศิริลกัษณ์ สุวรรณวงศ ์

397 ทฤษฎีและวธีิการสาํรวจตวัอยา่ง/ / สุชาดา กีระนนัท ์

398 ทฤษฎีสมการเบ้ืองตน้ // สุพรรณ เพง็ชยั 

399 เทคนิคการใชส้ถิติเพ่ือการวจิยั ฉบบัปรับปรุงใหม่ล่าสุด/ / ชูศรี วงศรั์ตนะ 

400 เทคนิคการใชส้ถิติเพ่ือการวจิยั/ / ชูศรี วงศรั์ตนะ 

401 เทคนิคการพยากรณ์ // สมเกียรติ เกตุเอ่ียม 

402 เทคนิคการวเิคราะห์ตวัแปรพหุคูณ/ / สาํเริง บุญเรืองรัตน ์

ลาํดบั รายช่ือหนังสือ 

403 เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษา เล่ม 3/ / สุวร กาญจนมยรู 

404 เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษาเล่ม 1 // สุวร กาญจนมยรู 

405 เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษาเล่ม 2 // สุวร กาญจนมยรู 

406 เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์สาํเร็จรูปสาํหรับครูประถม 1/ / วรรณี โสมประยรู 

407 เทคนิคสาํหรับการออกแบบโปรแกรม/ / เรียบเรียงโดย ถาวร อานุภาพไตรรงค ์

408 เทคโนโลยสีารสนเทศสถิติ :/ ขอ้มูลในระบบสารสนเทศ/ / สุชาดา กีระนนัทน ์

409 เทคโนโลยสีารสนเทศสถิติ :/ ขอ้มูลในระบบสารสนเทศ/ / สุชาดา กีระนนัทน ์

410 โทโพโลย ี1/ / สุเทพ ทองอยู ่

411 โทโพโลย/ี / อมร มัน่ทรัพย ์

412 โทโพโลยเีบ้ืองตน้/ / สุเทพ จนัทร์สมศกัด์ิ 

413 แนวทางการจดัทาํสาระการเรียนรู้หลกัสูตรสถานศึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นท่ี 3 (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3)  
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414 แนวศึกษาชุดวชิาการวเิคราะห์เชิงปริมาณสาํหรับนกัเศรษฐศาสตร์ =/ Qusntitative Analysis for Economists 

หน่วยท่ี 1-8 // บณัฑิตศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช 

415 แนวศึกษาชุดวชิาการวเิคราะห์เชิงปริมาณสาํหรับนกัเศรษฐศาสตร์ =/ Qusntitative Analysis for Economists 

หน่วยท่ี 9-15 // บณัฑิตศึกษา สาชาวชิาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

416 บนัทึกจากอาจารยนิ์เทศกส์ายวชิาคณิตศาสตร์/ / ยพิุน พิพิธกลุ 

417 แบบจาํลองคณิตศาสตร์ของเคร่ืองจกัรคาํนวน // สมภพ ไกรโรจนานนัท ์

418 แบบฝึกปฎิบติัชุดวชิาการสอนคณิตศาสตร์ 22451 =/ Teaching Mathematics หน่วยท่ี 8-15 // สุโขทยัธรรมาธิราช 

มหาวทิยาลยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 

419 แบบฝึกปฎิบติัชุดวชิาการสอนคณิตศาสตร์ 22451 =/ Teaching Mathematics หน่วยท่ี 1-7 // สุโขทยัธรรมาธิราช 

420 แบบฝึกปฏิบติัชุดวชิาคณิตศาสตร์ 2 :/ Mathematics 2 หน่วยท่ี 11-15/ / มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 

421 แบบฝึกหดัระคนเสริมทกัษะ คณิตศาสตร์ ค.011/ / สุเทพ จนัทร์สมศกัด์ิ...(และคนอ่ืน ๆ) 

422 แบบฝึกหดัและเทคนิคการแกปั้ญหาโจทยแ์คลคูลสั/ Exercises and technical solution in calculus/ / วชิยั ทิพณีย ์

423 แบบเรียนคณิตศาสตร์ ก./ / กระทรวงศึกษาธิการ 

424 ประมวลสาระชุดวชิาการวเิคราะห์เชิงปริมาณสาํหรับนกัเศรษฐศาสตร์ =/ Qusntitative Analysis for Economists  

425 ประมวลสาระชุดวชิาการวเิคราะห์เชิงปริมาณสาํหรับนกัเศรษฐศาสตร์ =/ Qusntitative Analysis for Economists 

หน่วยท่ี 5-8 // บณัฑิตศึกษา สาชาวชิาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช 

426 ประมวลสาระชุดวชิาการวเิคราะห์เชิงปริมาณสาํหรับนกัเศรษฐศาสตร์ =/ Qusntitative Analysis for Economists  

427 ประมวลสาระชุดวชิาการวเิคราะห์เชิงปริมาณสาํหรับนกัเศรษฐศาสตร์ =/ Qusntitative Analysis for Economists  

ลาํดบั รายช่ือหนังสือ 

428 โปรแกรม Mathematica สาํหรับแคลคูลสัตวัแปรเด่ียว/ / จารุทศัน์ วงษส์นัต ์

429 แผนการสอน เฉลยแบบทดสอบพร้อมเฉลย วชิาคณิตศาสตร์ (ค 012) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 (สปัดาห์

ท่ี 1-18) เนน้กระบวนการเรียนการสอนตามแนวหลกัสูตรปรับปรุงใหม่ // เรียบเรียงโดย วชัรพงศ ์โกมุทธรรม

วบูิลย.์..[และคนอ่ืน ๆ] 

430 แผนการสอนเฉลยแบบฝึกหดั แบบทดสอบและแนวขอ้สอบปลายภาค วชิาคณิตศาสตร์ 4 (ค 204) ชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 2 (ภาคเรียนท่ี 2) ตรงตามหลกัสูตรมธัยมศึกษา พทุธศกัราช 2521 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2533) // วชัรพงศ ์

โกมุทธรรมวบูิลย ์และคณะ 

431 แผนการสอนท่ีเนน้การพฒันาศกัยภาพของเด็กไทย ค 011 คณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/ / กองวจิยัทางการ

ศึกษา กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ 

432 แผนการสอนและแนวขอ้สอบพร้อมเฉลย วชิาคณิตศาสตร์ ค 011 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 (สปัดาห์ท่ี 

1-18) เนน้กระบวนการเรียนการสอนตามแนวหลกัสูตรปรับปรุงใหม่ // เรียบเรียงโดย วชัรพงศ ์โกมุทธรรมวบูิลย ์

433 แผนการสอนและแบบทดสอบจุดประสงคพ์ร้อมเฉลยชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 วชิาคณิตศาสตร์ ค 102 (ภาคเรียนท่ี 2) 



 31 

ตรงตามหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนตน้ พทุธศกัราช 2521 (ฉบบัปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2533)/ / วชัรพงศ ์โกมุทธรรม

วบูิลย ์และคณะ 

434 แผนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ 3 (ค 203) พร้อมเฉลยแบบฝึกหดัแบบเรียนและแบบทดสอบทุกบท ชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 2 (ภาคเรียนท่ี 1) // วชัรพงศ ์โกมุทธรรมวบูิลย ์และคณะ 

435 พีคณิตแอบสแทรก :/ Abstract algebra/ / ชาตรี เมืองนาโพธ์ิ 

436 พีชคณิตเชิงเสน้ :/ Linear algebra/ / กมล เอกไทยเจริญ 

437 พีชคณิตเชิงเสน้ :/ Linear algebra/ / เป่ียมศรี สุววรกฏู 

438 พีชคณิตเชิงเสน้ :/ Linear algebra/ / มงคล สีห์โสภณ 

439 พีชคณิตเชิงเสน้ :/ และเทคนิคการใช ้= Linear algebra : graphing calculator // กมล เอกไทยเจริญ 

440 พีชคณิตเชิงเสน้ =/ Linear algebra // ดาํรงค ์ทิพยโ์ยธา, เพญ็พรรณ ยงัคง 

441 พีชคณิตเชิงเสน้/ / สุเทพ จนัทร์สมศกัด์ิ 

442 พีชคณิตนามธรรม :/ Abstract algebra 1/ / วชัรี กาญจน์กีรติ 

443 พีชคณิตนามธรรม :/ Abstract algebra/ / ธีรวฒัน์ นาคะบุตร 

444 พีชคณิตนามธรรม :/ Abstract algebra/ / สุทิน ทายะพิทกัษ ์

445 พีชคณิตนามธรรม = Abstract algebra // โสภณ แดงประวติั 

446 พีชคณิตนามธรรม =/ Abstract algebra // ประสิทธ์ิ กิจจนศิริ 

447 พีชคณิตระดบัมหาวทิยาลยั/ / สุพจน์ ไชยสงัข ์

448 พีชคณิตระดบัวทิยาลยั :/ College algebra/ / จินตนา จนัทร์ศิริ 

ลาํดบั รายช่ือหนังสือ 

449 พีชคณิตแอบสแทรกทเ์บ้ืองตน้ :/ Introduction to abstract algebra/ / วชิยั บุญเจือ 

450 พืชคณิตเชิงเสน้/ Linear algebra/ / เป่ียมศรี สุวรรณกฏู 

451 พ้ืนฐานวศิวกรรม/ / ธีระยทุธ สุวรรณประทีป และมนตรี พิรุณเกษตร 

452 ฟังกช์นั/ / สุเทพ จนัทร์สมศกัด์ิ 

453 ภาษาคณิตศาสตร์ :/ เอฟ ดบับลิว แลนด ์; อุตตรา รัศมิเสน, ผูแ้ปล 

454 ภาษาองักฤษสาํหรับคณิตศาสตร์ :/ English for math/ / อิทธิฤทธาภรณ์ 

455 ภินทนคณิตศาสตร์ = Discrete mathematics/ / สมชาย ประสิทธ์ิจูตระกลู 

456 มโนภาพ (Concept) ของคณิตศาสตร์ในระดบัมธัยมศึกษาและกิจกรรมประกอบการสอน/ / บุญมา จาริก 

457 เมตริกซ์ :/ Matrix/ / ชนศกัด์ิ บ่ายเท่ียง 

458 เมตริกซ์/ / โดย สุเทพ จนัทร์สมศกัด์ิ 

459 เมตริกซ์/ / โดย สุเทพ จนัทร์สมศกัด์ิ 
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460 เมทริคซ์และพีชคณิตเชิงเสน้ เล่ม 1/ / มานสั บุญยงั และ สมพร สูตินนัทโ์อภาส 

461 โมเดลลิสเรล :/ สถิติวเิคราะห์สาํหรับการวจิยั/ / นงลกัษณ์ วรัิชชยั 

462 รวมบทความเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ศึกษา/ / โดยสุเทพ จนัทร์สมศกัด์ิ 

463 รวมสูตรและตารางคณิตศาสตร์ทัว่ไป/ / ไมตรี ปชาเดชสุวฒัน ์

464 ระบบจาํนวน :/ Number systems/ / กลัยาณี ไชยวรินทรกลุ 

465 ระบบจาํนวน :/ Number systems/ / สุนทรี ศาสตรสาระ 

466 ระบบจาํนวน/ / วสนัต ์จินดารัตนาภรณ์ 

467 ระบบจาํนวน/ / สุเทพ จนัทร์สมศกัด์ิ 

468 ระบบจาํนวน/ / สุเทพ จนัทร์สมศกัด์ิ 

469 ระเบียบวธีิการคาํนวณตวักาํหนดและเมทริกซ์ =/ Computational methode for determinants and matrices //  

470 รากฐานของเรขาคณิต =/ Foundations of geometry // เสริมศกัด์ิ วศิาลาภรณ์ 

471 รากฐานเรขาคณิต/ / พรรณทิพย ์มา้มณี 

472 รากฐานเรขาคณิต/ / สมพร เรืองโชติวทิย ์

473 เรขาคณิตตามแนวคิดของเซต/ / ฉววีรรณ แกว้ไทรฮะ 

474 เรขาคณิตโพรเจคทีฟ/ / สมภพ ไกรโรจนานนัท ์

475 เรขาคณิตวเิคราะห์ :/ Analytic geometry/ / บุญทิวา อภิสิงห์ 

476 เรขาคณิตวเิคราะห์เบ้ืองตน้/ / พิชากร แปลวประสพโชค 

ลาํดบั รายช่ือหนังสือ 

477 เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสั I :/ Analytic geometry and calculus I/ / เลิศ สิทธิโกศล 

478 เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสั II :/ Analytic geometry and calculus I/ / เลิศ สิทธิโกศล 

479 เรขาบรรยาย :/ Descriptive geometry/ / ธีระยทุธ สุวรรณประทีป 

480 วธีิการเชิงปริมาณเพ่ือการจดัการ/ / วรียา ภทัรอาชาชยั 

481 วธีิการทางสถิติสาํหรับการวจิยั เล่ม 1/ / บุญชม ศรีสะอาด 

482 วธีิโปรแกรมและประยกุต ์ไมโครโปรเซสเซอร์ Z-80 เล่ม 1/ / ไพรัช ธชัยพงษแ์ละคนอ่ืน ๆ 

483 วธีิและเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์เพ่ือพฒันาการคิดสาํหรับครูในยคุปฏิรูปการศึกษา // สุวฒันา อุทยัรัตน ์

484 วธีิสอนคณิตศาสตร์/ / พล คาํบงัส์ 

485 วธีิสอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษา/ / พล คาํปังส์ุ, วมิล ทองเป่ียม และโกสุม เจริญรวย 

486 วศิวกรรมแคลคูลสั 3/ / วรัิตน์ ชาญศิริรัตนา 

487 เวกเตอร์และโคออร์ดิเนท/ / สมพงษ ์ใจดี 
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488 เวกเตอร์และพิกดั/ / สมพงษ ์ใจดี 

489 เวกเตอร์วเิคราะห์ =/ Vector analysis // สมใจ จิตพิทกัษ ์

490 เวคเตอร์และเรขาคณิตวเิคราะห์สามมิติ/ / ยงยทุธ ธนูกฤติ 

491 เวทคณิต Vedic mathematics :/ คณิตคิดลดั จากสูตรพ้ืนฐาน 16 สูตร/ / ศกัดา บุญโต 

492 เวทคณิต Vedic mathematics :/ คณิตคิดลดั จากสูตรพ้ืนฐาน 16 สูตร/ / ศกัดา บุญโต 

493 เวทคณิต Vedic mathematics :/ คณิตคิดลดั จากสูตรพ้ืนฐาน 16 สูตร/ / ศกัดา บุญโต 

494 ศิลปะการสอนคณิตศาสตร์ // Max A. Sobel ; ฉววีรรณ เศวตมาลย,์ ผูแ้ปล 

495 เศรษฐคณิตศาสตร์ 1/ / โดย บุญเสริม บุญเจริญผล 

496 สถิติ/ / จรัส กาใหญ่ 

497 สถิติ/ / มลัลิกา บุนนาค...[และคนอ่ืนๆ] 

498 สถิติการประยกุตท์างการสาธารณสุขและชีววทิยา/ / ประวทิย ์สุนทรสีมะ และ สุทธิ อธิปัญญาคม, ผูแ้ต่งร่วม 

499 สถิติการวางแผนการทดลอง เล่ม 1/ / สุรพล อุปดิสสกลุ 

500 สถิติการวางแผนการทดลอง เล่ม 1/ / สุรพล อุปดิสสกลุ 

501 สถิติการวางแผนการทดลอง เล่ม 2/ / สุรพล อุปดิสสกลุ 

502 สถิติการวางแผนการทดลอง เล่ม 2/ / สุรพล อุปดิสสกลุ 

503 สถิติการวจิยัทางการศึกษา = Statistics in Education Research/ / เชิญ สามารถ 

504 สถิติการศึกษา // นงนุช ภทัราดร 

ลาํดบั รายช่ือหนังสือ 

505 สถิติขั้นสูง/ / อาํนวย เลิศชยนัตี 

506 สถิติคณิตศาสตร์ =/ Mathematical statistics // สุเมธ สมภกัดี 

507 สถิติตอนท่ี 1 วธีิเก็บและประมวลขอ้มุล/ / บุญเสริม วสีกลุ 

508 สถิติตอนท่ี 2 ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้/ / บุญเสริม วสีกลุ 

509 สถิติท่ีไม่ใชพ้ารามิเตอร์ :/ Nonparametric Statistics/ / เอกชยั ชยัประเสริฐสิทธิ 

510 สถิติท่ีไม่ใชพ้ารามิเตอร์ :/ Nonparametric Statistics/ / เอกชยั ชยัประเสริฐสิทธิ 

511 สถิติธุรกิจ = Business statistics/ / ชยัณรงค ์ขนัผนึก 

512 สถิติธุรกิจ = Business statistics/ / สรชยั พิศาลบุตร 

513 สถิติธุรกิจ/ / ดวงใจ วสีกลุ 

514 สถิติธุรกิจ/ / ดวงใจ วสีกลุ...[และคนอ่ืนๆ] 

515 สถิติธุรกิจ/ / ดวงใจ วสีกลุ...[และคนอ่ืนๆ] 
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516 สถิติธุรกิจ/ / ดวงใจ วสีกลุ...[และคนอ่ืนๆ] 

517 สถิติธุรกิจ/ / อารมณ์ หรํ่ าเดช 

518 สถิตินอนพาราเมตริก // เจริญ จนัทวงศ ์

519 สถิตินอนพาราเมตริก = Nonparametric statistics/ / นิภา ศรีไพโรจน ์

520 สถิตินอนพาราเมตริก = Nonparametric statistics/ / นิภา ศรีไพโรจน ์

521 สถิตินอนพาราเมตริก = Nonparametric statistics/ / อาํนวย เลิศชยนัตี 

522 สถิติเบ้ืองตน้ =/ Elementary statistics // สายชล สินสมบูรณ์ทอง 

523 สถิติเบ้ืองตน้/ / อนนัต ์ศรีโสภา 

524 สถิติเบ้ืองตน้/ / อนนัต ์ศรีโสภา 

525 สถิติเบ้ืองตน้ทางการศึกษา/ / กนกทิพย ์พฒันาพวัพนัธ์ 

526 สถิติเบ้ืองตน้ทางการศึกษา/ / นิคม ตงัคะพิภพ 

527 สถิติเบ้ืองตน้แบบประยกุต/์ / จรัญ จนัทลกัขาและอนนัตช์ยั เข่ือนธรรม 

528 สถิติเบ้ืองตน้แบบประยกุต/์ / จรัญ จนัทลกัขาและอนนัตช์ยั เข่ือนธรรม 

529 สถิติประยกุต ์// วราภรณ์ สุขสุชะโน 

530 สถิติประยกุตท์างการศึกษา/ / นิภา ศรีไพโรจน ์

531 สถิติพ้ืนฐาน พร้อมตวัอยา่งการวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรม MINITAB SPASS/PC และ SAS :/ Basic Statistics/ / 

ชชัวาลย ์เรืองประพนัธ์ 

532 สถิติพ้ืนฐาน/ / มยรีุ ศรีชยั 

ลาํดบั รายช่ือหนังสือ 

533 สถิติพ้ืนฐานสาํหรับนกัสงัคมศาสตร์ :/ พร้อมการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชไ้มโครซอฟทเ์อก็เซล = Fundamental 

ststistics for social scientists using Microsoft excel // วนีสั พีชวณิชย,์ สมจิต วฒันาชนากลู, เบญจมาศ ตุลยนิติกลุ 

534 สถิติเพ่ือการตดัสินใจ/ / มลัลิกา บุนนาค 

535 สถิติเพ่ือการตดัสินใจ/ / มลัลิกา บุนนาค 

536 สถิติเพ่ือการตดัสินใจ/ / มลัลิกา บุนนาค 

537 สถิติเพ่ือการตดัสินใจ/ / ศรีเพญ็ ทรัพยม์นชยั 

538 สถิติเพ่ือการตดัสินใจ/ / ศรีเพญ็ ทรัพยม์นชยั 

539 สถิติเพ่ือการวเิคราะห์ขอ้มูล/ / ชยัสิทธ์ิ เฉลิมมีประเสริฐ 

540 สถิติเพ่ือการวจิยั คาํนวณดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป/ / ประคอง กรรณสูต 

541 สถิติเพ่ือการวจิยั/ / กานดา พนูลาภทว ี

542 สถิติเพ่ือการวจิยัโดยใชค้อมพิวเตอร์ (SPSS Version 10.0)/ / เพญ็แข แสงแกว้ 
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543 สถิติเพ่ือการวจิยัทางพฤติกรรมศาสตร์/ / ประคอง กรรณสูต 

544 สถิติเพ่ือการวจิยัทางพฤติกรรมศาสตร์/ / ประคอง กรรณสูต 

545 สถิติเพ่ือการวจิยัทางพฤติกรรมศาสตร์/ / ประคอง กรรณสูต 

546 สถิติเพ่ือการวจิยัทางพฤติกรรมศาสตร์/ / ประคอง กรรณสูต 

547 สถิติเพ่ืองานบริหาร/ / ฉนัทลกัษณ์ ณ ป้อมเพชร์ 

548 สถิติมูลฐานทางจิตวทิยาและการศึกษา/ / กิลฟอร์ด, เจ พี 

549 สถิติและความน่าจะเป็น =/ Introduction to probability and statistics/ / ทวรัีตนา ศิวดุลย ์

550 สถิติและแบบการทดลอง/ / พิชยั พิมพท์องงาม 

551 สถิติวเิคราะห์ = Statistical analysis // สายชล สินสมบูรณ์ทอง 

552 สถิติวเิคราะห์ 1:/ Statistical analysis/ / รวงพร ประสิทธ์ิกศุล 

553 สถิติวเิคราะห์ เล่ม 1/ / วรัิชช พานิชวงศ ์

554 สถิติวเิคราะห์ เล่ม 3/ / วรัิชช พานิชวงศ ์

555 สถิติวเิคราะห์ท่ีไม่ใชพ้ารามิเตอร์/ / เรียบเรียงโดย เปรมใจ ตรีสรานุวฒันา 

556 สถิติวเิคราะห์เบ้ืองตน้ :/ พร้อมตวัอยา่งการประมวลผลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป // สมจิต วฒันาชยากลู 

557 สถิติวจิยั I/ / บุญเรียง ขจรศิลป์ 

558 สถิติวจิยั II/ / บุญเรียง ขจรศิลป์ 

559 สถิติวจิยั II/ / บุญเรียง ขจรศิลป์ 

560 สถิติวทิยาทางการวจิยั/ / ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ 

ลาํดบั รายช่ือหนังสือ 

561 สถิติศาสตร์ประยกุตส์าํหรับครู/ / ประคอง กรรณสูต 

562 สถิติศาสตร์ประยกุตส์าํหรับครู/ / ประคอง กรรณสูต 

563 สถิติศาสตร์ประยกุตส์าํหรับครู/ / ประคอง กรรณสูต 

564 สถิติสาํหรับนกัสงัคมศาสตร์/ / วนีสั พิชวณิชย ์และสมจิต วฒันาชยากลู 

565 สถิติสาํหรับนกัสงัคมศาสตร์/ / วนีสั พีชวณิชย ์และสมจิต วฒันาชยากลู 

566 สถิติสาํหรับนกัสงัคมศาสตร์/ / วนีสั พีชวณิชย ์และสมจิต วฒันาชยากลู 

567 สถิติสาํหรับนกัสงัคมศาสตร์/ / วนีสั พีชวณิชย ์และสมจิต วฒันาชยากลู 

568 สถิติสาํหรับเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ/ / กลัยาณี คูณมี 

569 สนุกกบัตวัเลข/ / วนัทิพย ์สินสูงสุด ; เรณู ชูความคิด แปลและแปลง 

570 สมการแคลคูลสัและการประยกุต ์= differential equations and application/ / ไมตรี ปชาเดชสุวฒัน ์
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571 สมการเชิงอนุพนัธ์ =/ Differential equations // พรชยั สาตรวาหา 

572 สมการเชิงอนุพนัธ์ 1 = Differential Equations 1/ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ศรีบุตร แววเจริญ และ ชนะศกัด์ิ 

บ่ายเท่ียง 

573 สมการเชิงอนุพนัธ์ 2 และการแปลงลาปลาซ = Differential equations 2 & laplace transform/ / รวบรวมและเรียบ

เรียงโดย ศรีบุตร แววเจริญ, ชนะศกัด์ิ บ่ายเบ่ียง 

574 สมการเชิงอนุพนัธ์/ / วารี เกรอต 

575 สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยเบ้ืองตน้ // ไพโรจน์ สตัยธรรม 

576 สมการเชิงอนุพนัธ์สามญั =/ Ordinary differential equation // เลิศ สิทธิโกศล 

577 สมการเชิงอนุพนัธ์สามญั/ / ศิวพร เชษฐธง 

578 สมการดิฟเฟอเรนเชียล/ Differential equations/ / เสกสรรรค ์ดาํกระบ่ี 

579 สมการดิฟเฟอเรนเชียลเบ้ืองตน้/ / สนิท ชุนดี 

580 ส่ือการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้/ / ยพิุน พิพิธกลุ 

581 ส่ือชุดสนุกกบัการเรียนคณิตศาสตร์/ / สาํเนา คมคาย 

582 หนงัสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 012/ / กระทรวงศึกษาธิการ 

583 หนงัสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 013/ / กระทรวงศึกษาธิการ 

584 หนงัสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 015/ / กระทรวงศึกษาธิการ 

585 หนงัสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 024/ / กระทรวงศึกษาธิการ 

586 หนงัสือเสริมทกัษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 1 เล่ม 1 ช่วงชั้นท่ี 3 (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 // ยพิุน พิพิธกุ 

587 หนงัสือเสริมประสบการณ์พิสูจน ์พีชคณิตนามธรรม :/ Abstract algebra/ / กมล เอกไทยเจริญ 

ลาํดบั รายช่ือหนังสือ 

588 หลกัการคณิตศาสตร์ = Principles of mathematics/ / ปิยรัตน์ จาตุรันตบุตร 

589 หลกัการคณิตศาสตร์ = Principles oF mathematics/ / ยวุนิตย ์หงษต์ระกลู 

590 หลกัการคณิตศาสตร์ = Principles of mathematics/ / ฤทยั แดงแสงส่ง 

591 หลกัการออกแบบวงจรลอจิกภาคแรกวงจรคอมไบเนชัน่/ / สุชาย ธนวเสถียร และชยัยงค ์วงคช์ยัสุวฒัน ์

592 หลกัคณิตศาสตร์ :/ Principles of mathematics/ / กรรณิกา กวกัเพฑูรย ์

593 หลกัคณิตศาสตร์ :/ Principles of mathematics/ / วจิิตรา อุปการนิติเกษตร 

594 หลกัคณิตศาสตร์/ / บรรพต สุวรรณประเสริฐ 

595 หลกัคณิตศาสตร์/ / บรรพต สุวรรณประเสริฐ 

596 หลกัภาษาเบสิค/ / จลีพร โกลากลุ และคนอ่ืนๆ 

597 หลกัสถิติ = Principle of stastic/ / สุพจน์ คา้ขาย 
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598 หลกัสถิติ/ / กลัยา วานิชยบ์ญัชา 

599 หลกัสถิติ/ / กลัยา วานิชยบ์ญัชา 

600 หลกัสถิติ/ / กลัยา วานิชยบ์ญัชา 

601 หลกัสถิติ/ / จาํเริญ อุ่นแกว้ 

602 หลกัสถิติ/ / ดวงจิต ปูรณานนท ์

603 หลกัสถิติ/ / ทรงศิริ แตส้มบติั...[และคนอ่ืนๆ] 

604 หลกัสถิติ/ / ประสพสุข หอมหวล และ พชันี ศิรตานนท ์

605 หลกัสถิติ/ / มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์ คณะพานิชศาสตร์และการบญัชี 

606 หลกัสถิติ/ / มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์ คณะพานิชศาสตร์และการบญัชี 

607 หลกัสถิติเบ้ืองตน้ = Basic statistic principle/ / ธีรดา ภิญโญ 

608 หลกัสถิติเบ้ืองตน้/ / ศิริลกัษณ์ สุวรรณวงศ ์

609 หลกัสถิติเบ้ืองตน้/ / ศิริลกัษณ์ สุวรรณวงศ ์

610 หลกัสถิติเพ่ือการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป/ / อจัฉรีย ์จนัทลกัขณา 

611 อนุกรมเวลาและเลขดชันี = Time series and index numbers // พรทิภา จรูญวรรณ 

612 อนุพนัธ์และการประยคุต/์ The derivative and Its applications/ / จินดา อาจริยะกลุ 

613 อสมการ/ / กระทรวงศึกษาธิการ 

614 อินทิกรัลและการประยกุต ์= The integration and ITS Appications/ / รวบรวมและเรียบรียงโดย ศรีบุตร แววเจริญ 

615 อุปกรณ์การสอนคณิตศาสตร์/ / สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์

ลาํดบั รายช่ือหนังสือ 

616 อุปนยัเชิงคณิตศาสตร์ :/ The method of mathematical induction/ / กระทรวงศึกษาธิการ 

617 เอกสารการสอนชุดวชิา การสอนกลุ่มทกัษะ 2 (คณิตศาสตร์) :/ Teaching mathematics in elementary schools 

หน่วยท่ี 1-7/ / สุโบทยัธรรมาธิราช, มหาวทิยาลยั 

618 เอกสารการสอนชุดวชิา การสอนกลุ่มทกัษะ 2 (คณิตศาสตร์) :/ Teaching mathematics in elementary schools 

หน่วยท่ี 8-15/ / สุโบทยัธรรมาธิราช, มหาวทิยาลยั 

619 เอกสารการสอนชุดวชิา คณิตศาสตร์และสถิติ :/ Mathematics and statistics หน่วยท่ี 1-8/ / สุโขทยัธรรมาธิราช, 

มหาวทิยาลยั 

620 เอกสารการสอนชุดวชิา คณิตศาสตร์และสถิติ :/ Mathematics and statistics หน่วยท่ี 9-15/ / สุโขทยัธรรมาธิราช, 

มหาวทิยาลยั 

621 เอกสารการสอนชุดวชิา คณิตศาสตร์และสถิติ =/ Mathematics and statistics หน่วยท่ี 9-15/ / สาขาวชิาวทิยาการ

จดัการ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

622 เอกสารการสอนชุดวชิา คณิตศาสตร์และสถิติ =/ Mathematics and statistic หน่วยท่ี 1-8/ / สาขาวชิาวทิยาการ
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จดัการ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

623 เอกสารการสอนชุดวชิา คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือธุรกิจ = Business mathematics and statistics หน่วยท่ี 8-15/ / 

สาขาวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

624 เอกสารการสอนชุดวชิา คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือธุรกิจ = Business mathematics and statistics หน่วยท่ี 1-7/ / 

สาขาวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

625 เอกสารการสอนชุดวชิา คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือธุรกิจ = Business mathematics and statistics หน่วยท่ี 8-15/ / 

สาขาวชิาวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

626 เอกสารการสอนชุดวชิาการสอนกลุ่มทกัษะ 2 (คณิตศาสตร์) หน่วยท่ี 1-7/ / มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

627 เอกสารการสอนชุดวชิาการสอนกลุ่มทกัษะ 2 (คณิตศาสตร์) หน่วยท่ี 8-15/ / มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

628 เอกสารการสอนชุดวชิาการสอนคณิตศาสตร์ =/ Teaching mathematics / \ c สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

629 เอกสารการสอนชุดวชิาคณิตศาสตร์ 2 =/ Mathematics 2 // สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช 

630 เอกสารการสอนชุดวชิาคณิตศาสตร์ 3 =/ Mathematics 3 // สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

631 เอกสารการสอนชุดวชิาคณิตศาสตร์ 4 =/ Mathematics 4 // สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

632 เอกสารการสอนชุดวชิาคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือธุรกิจ หน่วยท่ี 1-7/ / มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

633 เอกสารการสอนชุดวชิาคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือธุรกิจ หน่วยท่ี 1-7/ / มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

634 เอกสารการสอนชุดวชิาแคลคูลสัขั้นสูลและสมการดิฟเฟอเรนเชียล =/ Calculas and differential equation // 

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช 

ลาํดบั รายช่ือหนังสือ 

635 เอกสารการสอนชุดวชิาตรรกศาสตร์ เซตและทฤษฎีจาํนวน :/ Logics, set and theory of numbers หน่วยท่ี 1 - 7/ / 

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

636 เอกสารการสอนชุดวชิาตรรกศาสตร์ เซตและทฤษฎีจาํนวน :/ Logics, set and theory of numbers หน่วยท่ี 8 - 15/ 

/ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

637 เอกสารการสอนชุดวชิาตรรกศาสตร์เซตและทฤษฎีจาํนวน =/ Logics, sets and theory of numbers // สาขาวชิา

ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

638 เอกสารการสอนชุดวชิาสถิติธุรกิจและการวเิคราะห์เชิงปริมาณ :/ Business statistics and quantitative analysis 

หน่วยท่ี 9-15/ / สาขาวชิาวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

639 เอกสารการสอนชุดวชิาสถิติธุรกิจและการวเิคราะห์เชิงปริมาณ :/ Business statistics and quantitative analysis 

หน่วยท่ี 1-8/ / สาขาวชิาวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

640 เอกสารการสอนชุดวชิาสถิติธุรกิจและการวเิคราะห์เชิงปริมาณ :/ Business statistics and quantitative analysis 

หน่วยท่ี 1-8/ / สาขาวชิาวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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641 เอกสารการสอนชุดวชิาสถิติธุรกิจและการวเิคราะห์เชิงปริมาณ = Business statistics and quantitative analysis 

หน่วยท่ี 9-15/ / สาขาวชิาวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

642 เอกสารการสอนชุดวชิาสถิติธุรกิจและการวเิคราะห์เชิงปริมาณ หน่วยท่ี 1-8/ / มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

643 เอกสารการสอนชุดวชิาสถิติธุรกิจและการวเิคราะห์เชิงปริมาณ หน่วยท่ี 9-15/ / มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

644 เอกสารคาํสอนรายวชิาสถิตินอนพาราเมตริก // ชวนชยั เช้ือสาธุชน 

645 เอกสารประกอบการสอน ทฤษฎีเซต (set theory)/ / มานะ เอกจริยวงศ,์ ผูเ้รียบเรียง 

646 เอกสารประกอบการสอนคณิตศาสตร์เบ้ืองตน้/ / ปราโมทย ์มากชู, ศุภกิจ เฉลิมวสุิตมก์ลุ และปราโมทย ์ประเสริฐ 

647 เอกสารประกอบการสอนคณิตศาสตร์เบ้ืองตน้/ / ปราโมทย ์มากชู, ศุภกิจ เฉลิมวสุิตมก์ลุ และปราโมทย ์ประเสริฐ 

648 เอกสารประกอบการสอนระเบียบวธีิเชิงตวัเลข/ / เพียงพบ มนตน์วลปรางค ์

649 เอกสารประกอบการสอนรายวชิา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน/ / จนัทร์สุดา ยงพิทยาพงศ ์

650 เอกสารประกอบการสอนรายวชิา สถิติธุรกิจ =/ Business statistics // กอบกลุ สงัขะมลัลิก 

651 เอกสารประกอบการสอนรายวชิาคณิตศาสตร์กบัการตดัสินใจ/ / นิพนธ์ วงษพ์านิช 

652 เอกสารประกอบการสอนรายวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต ์// เพียงพบ มนตน์วลปรางค ์

653 เอกสารประกอบการสอนรายวชิาคณิตศาสตร์สาํหรับคอมพิวเตอร์/ / สมหมาย เปียถนอม. 

654 เอกสารประกอบการสอนรายวชิาสมการอนุพนัธ์ยอ่ย // เพียงพบ มนตน์วลปรางค ์

655 เอกสารประกอบการสอนวชิาคณิตศาสตร์เพ่ือชีวติ/ / จินตนา จนัทร์ศิริ 

656 เอกสารประกอบการสอนวชิาคณิตศาสตร์สาํหรับคอมพิวเตอร์ =/ Mathematics for computer รหสั 4091606 // 

คชินทร์ โกกนุทาภรณ์ 

ลาํดบั รายช่ือหนังสือ 

657 เอกสารประกอบการอบรม วชิาสถิติธุรกิจ (สถิติ 281) ระหวา่งวนัท่ี 1-11 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2526 ณ วทิยาลยัครู

เชียงใหม่/ / โดย ลือชยั จุลาสยั, วชัรี วลิาสเดชานนท ์และศศิเพญ็ พวงสายใจ 

658 เอกสารเสริมความรู้ครูคณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษา เล่มสอง/ / สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

659 เอกสารเสริมความรู้ครูคณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษา เล่มสาม/ / สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์ 

660 เอกสารเสริมความรู้ครูคณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษา เล่มส่ี/ / สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

661 เอกสารเสริมความรู้ครูคณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษา เล่มหน่ึง/ / สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์ 

662 เอกสารเสริมความรู้วชิาคณิตศาสตร์ :/ ทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน้ // สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

663 เอกสารเสริมความรู้วชิาคณิตศาสตร์/ ทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน้ // วชิาญ ล่ิวกีรติยตุกลุ, ผูเ้ขียน ; จดัทาํโดย สาขา

คณิตศาสตร์มธัยมศึกษา สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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16. งบประมาณ 

 งบประมาณท่ีตอ้งการในระยะแรกของการเปิดหลกัสูตร 

 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2548 2549 2550 2551 

หมวดค่าใชจ่้าย 

          ค่าตอบแทน 

          ค่าใชส้อย 

          ค่าวสัดุ 

 

48,000 

60,000 

60,000 

 

52,000 

66,000 

66,000 

 

60,000 

72,000 

72,000 

 

66,000 

78,000 

78,000 

รวมงบดําเนินการ 168,000 184,000 204,000 222,000 

หมวดค่าครุภณัฑ ์ 44,000 48,000 52,000 56,000 

รวมงบลงทุน 212,000 232,000 256,000 278,000 

รวมทั้งส้ิน 212,000 232,000 256,000 278,000 

 

หมายเหตุ  ประมาณค่าใชจ่้ายต่อหวัในการผลิตบณัฑิต 45,000 บาท/ปี/คน 

 

 

17. หลกัสูตร 

 17.1 จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร             ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกติ 

 17.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

          17.2.1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                     33 หน่วยกติ 

   กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร                       9 หน่วยกิต 

   กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                        9 หน่วยกิต 

   กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                        6 หน่วยกิต 

   กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                     9 หน่วยกิต 

  17.2.2 หมวดวชิาเฉพาะ                                   88 หน่วยกติ 

   กลุ่มวชิาแกน                       27 หน่วยกิต 

   กลุ่มวชิาเฉพาะดา้น                      54 หน่วยกิต 

    วชิาบงัคบั                      33 หน่วยกิต 
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    วชิาเลือก                      21 หน่วยกิต 

   กลุ่มวชิาปฏิบติัการและฝึกวชิาชีพ                       7 หน่วยกิต 

  17.2.3 หมวดวชิาเลอืกเสรี                       6 หน่วยกติ 

 17.3 รายวชิา 

  17.3.1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                     33 หน่วยกติ 

              กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร ทุกสาขาวชิาใหเ้รียน 9 หน่วยกิต รายวชิาท่ีกาํหนดให้เรียน

มีดงัน้ี                                                              

 1500101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและการสืบคน้                            3(3-0) 

           1500102 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและการสืบคน้                3(3-0) 

 1500103 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและทกัษะการเรียน               3(3-0) 

 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ ทุกสาขาวชิาใหเ้รียน 9 หน่วยกิต รายวชิาท่ีกาํหนดใหเ้รียน มีดงัน้ี 

 1500104   ความจริงของชีวิต                                         3(3-0) 

 2000102   สุนทรียภาพของชีวิต                               3(3-0) 

 2500101    พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน                 3(3-0) 

 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ทุกสาขาวชิาใหเ้รียนไม่เกิน 6 หน่วยกิตรายวชิาท่ีกาํหนดให้เรียน          

มีดงัน้ี 

 2500102   วถีิไทย                    3(3-0) 

 2500103    วถีิโลก                    3(3-0) 

 2500104   ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม                               3(3-0) 

 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีทุกสาขาวชิาใหเ้รียน  9 หน่วยกิต 

รายวชิาท่ีกาํหนดให้เรียน มีดงัน้ี 

       4000105    วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต            3(3-0) 

 4000106    การคิดและการตดัสินใจ      3(2-2) 

 4000107    เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต         3(2-2) 

 

 17.3.2 หมวดวชิาเฉพาะ                                   88 หน่วยกติ

  17.3.2.1 กลุ่มวชิาแกน วชิาบงัคบั       27 หน่วยกติ               

  4091201   หลกัการคณิตศาสตร์             3(3-0-6) 

  Principles  of  Mathematics 
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  4091401   แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์1              3(3-0-6) 

    Calculus  and Analytic Geometry 1 

  4092401   แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์  2                           3(3-0-6) 

    Calculus  and Analytic Geometry 2 

  4092601 พีชคณิตเชิงเส้น 1           3(3-0-6) 

    Linear Algebra 1 

          4093401   แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3               3(3-0-6) 

     Calculus  and  Analytic  Geometry  3 

  4093402   สมการเชิงอนุพนัธ์สามญั   3(3-0-6) 

     Ordinary  Differential  Equations 

  4094404   การวเิคราะห์เชิงคณิตศาสตร์            3(3-0-6) 

     Mathematical  Analysis 

 4094407 ระเบียบวธีิเชิงตวัเลข           3(2-2-5)

   Numerical Methods 

  4112201   ความน่าจะเป็นและสถิติเบ้ืองตน้                           3(3-0-6) 

     Introduction to Probability and Statistics 

 

 

 

     17.3.2.2 กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน       54 หน่วยกติ 

        วชิาบังคับเรียน                       33 หน่วยกติ 

  4011305 ฟิสิกส์ 1                             3(3-0-6) 

    Physics 1 

  4011601 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 1              1(0-3-0) 

    Physics Laboratory 1 

  4021108 เคมีทัว่ไป                                                                   3(3-0-6) 

    General Chemistry 

   4021109  ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป              1(0-3-0) 

    General Chemistry Laboratory 

   4031101  ชีววทิยา 1               3(3-0-6) 
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    Biology 1 

   4031103  ปฏิบติัการชีววทิยา 1              1(0-3-0) 

     Biology Laboratory 1 

   4092203 ตรรกศาสตร์และเซต              3(3-0-6) 

  Logic and Sets  

 4092301 วยิตุคณิตศาสตร์ในวทิยาการคอมพิวเตอร์                         3(3-0-6) 

  Discrete Mathematics in Computer Science  

   4092607  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํหรับงาน           3(3-0-6)

      คณิตศาสตร์ 

  Computer Programming for Mathematical Works  

 4093405 สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยประยกุตข์ั้นมูลฐาน                         3(3-0-6)

  Elementary Applied Partial Differential Equations   

 4094402             แคลคูลสัชั้นสูง                                                                    3(3-0-6) 

  Advanced  Calculus  

   4094405     การวเิคราะห์จาํนวนจริงเบ้ืองตน้                3(3-0-6) 

         Introduction  to  Real  Analysis  

  4094406           การวเิคราะห์จาํนวนเชิงซอ้นเบ้ืองตน้                                 3(3-0-6) 

           Introduction  to  Complex  Analysis 

  

  วชิาเลอืก เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปน้ี เพียงแขนงเดียว ไม่นอ้ยกวา่      21 หน่วยกติ 

   แขนงคณติศาสตร์อุตสาหกรรม 

  4093305  พีชคณิตเชิงเส้นประยกุต ์              3(3-0-6) 

    Applied Linear Algebra   

  4093306  ทฤษฎีจาํนวนและการประยกุต ์             3(3-0-6) 

    Number Theory and Applications 

  4093406  ผลการแปลงเชิงคณิตศาสตร์                       3(3-0-6) 

    Mathematical Transforms 

  4093610  ภาษาและทฤษฏีการคณนาเบ้ืองตน้                         3(3-0-6) 

    Introduction to Language and Theory of Computation  

  4093611  กาํหนดการเชิงเส้นและข่ายงาน             3(3-0-6) 
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    Linear Programming and Networks 

  4094304  ทฤษฎีกราฟเชิงขั้นตอนวธีิ                       3(3-0-6) 

    Algorithmic Graph Theory 

  4094305  หวัขอ้เร่ืองในทฤษฏีกราฟ                                        3(2-2-5) 

     Topics in Graph Theory 

  4094306  หวัขอ้เร่ืองในพีชคณิตเชิงเส้นประยกุต ์                         3(2-2-5) 

     Topics in Applied Linear Algebra 

  4094412  ระเบียบวธีิการคณนาสาํหรับสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั       3(3-0-6) 

   Computation Methods for Ordinary Differential Equations 

  4094414 ระเบียบวธีิช้ินประกอบอนัตะเบ้ืองตน้            3(3-0-6) 

           Introduction to Finite Element Methods 

  4094415  หวัขอ้เร่ืองในระเบียบวธีิช้ินประกอบตามขอบ           3(2-2-5) 

    Topics in Boundary Element Methods 

  4094609        หวัขอ้เร่ืองในสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั            3(2-2-5)

    Topics in Ordinary Differential Equations 

  4094610  การหาค่าเหมาะสมท่ีสุดเบ้ืองตน้             3(3-0-6) 

    Introduction to Optimization 

  4094611  หวัขอ้เร่ืองในการวิเคราะห์เชิงซอ้น            3(2-2-5)

    Topics in Complex Analysis 

 4111101 หลกัสถิติ                             3(3-0-6) 

   Principles of Statistics 

  4113504  การวจิยัการดาํเนินงานเบ้ืองตน้                                                 3(3-0-6) 

    Introduction to Operational Research 

  4114201    ทฤษฎีความน่าจะเป็น  1           3(3-0-6) 

      Theory  of  Probability  1 

  4121103  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอลักอริท่ึม           3(2-2-5) 

      Computer Programming and Algorithm  

   แขนงคณติศาสตร์บริหารธุรกจิ 

 4093605 คณิตศาสตร์ประกนัภยั              3(3-0-6) 

   Actuarial Mathematics 



 45 

 4093608 ทฤษฏีดอกเบ้ีย               3(3-0-6) 

   Theory of Interests 

 4093611 กาํหนดการเชิงเส้นและข่ายงาน             3(3-0-6) 

   Linear Programming and Networks 

 4094101 หวัขอ้เร่ืองในคณิตศาสตร์เชิงการจดัการ            3(2-2-5) 

   Topics in Combinatorics 

 4094304 ทฤษฎีกราฟเชิงขั้นตอนวธีิ                           3(3-0-6) 

   Algorithmic Graph Theory 

 4094305  หวัขอ้เร่ืองในทฤษฏีกราฟ                            3(2-2-5) 

    Topics in Graph Theory 

 4094306  หวัขอ้เร่ืองในพีชคณิตเชิงเส้นประยกุต ์                         3(2-2-5) 

    Topics in Applied Linear Algebra 

 4094603 ทฤษฎีรหสั                3(3-0-6) 

  Coding Theory 

 4094605 ทฤษฎีการควบคุม                            3(3-0-6) 

  Control Theory 

 4094606 ทฤษฎีสินคา้คงคลงั                 3(3-0-6) 

  Inventory  Theory 

 

 4094607 คณิตศาสตร์ธุรกิจ               3(3-0-6) 

   Business  Mathematics 

 4094610 การหาค่าเหมาะสมท่ีสุดเบ้ืองตน้             3(3-0-6) 

   Introduction to Optimization 

 4111101 หลกัสถิติ                             3(3-0-6) 

  Principles of Statistics  

  4113201  ระบบการเฟ้นสุ่มและกระบวนการมาร์คอฟ            3(3-0-6) 

    Random Stochastic and Markov Process 

  4113504  การวจิยัการดาํเนินงานเบ้ืองตน้                                                 3(3-0-6) 

    Introduction to Operational Research 

  4114101    สถิติเชิงคณิตศาสตร์ประยกุต ์                           3(3-0-6) 
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     Applied Mathematical Statistics 

  4114201    ทฤษฎีความน่าจะเป็น  1           3(3-0-6) 

   Theory  of  Probability  1 

    17.3.2.3 กลุ่มวชิาปฏิบัติการและฝึกวชิาชีพ                    7 หน่วยกติ 

  4094803  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ประยกุต ์               2(90) 

     Preparation  for  Professional Experience  in  Applied Mathematics 

 

 ให้เลอืกเรียน 5 หน่วยกติ รายวชิาทีก่าํหนดให้เรียนมีดังนี้ 

   4094804  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพคณิตศาสตร์ประยกุต ์                       5(350) 

     Field Experience in Applied Mathematics  

  4094903 โครงการวจิยัทางคณิตศาสตร์ประยกุต ์            5(0-5-0) 

    Senior Project in Applied Mathematics 

   

 

 

 

 

 

 

 17.4 แผนการศึกษา 

  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยุกต ์มีแผนการศึกษาดงัน้ี 

ภาคเรียน กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-ศ) 

1/2549 

วชิาศึกษาทัว่ไป                 18 หน่วยกิต 

วชิาแกน 4091401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 1 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกติ  21 

2/2549 

วชิาศึกษาทัว่ไป                 15 หน่วยกิต 

วชิาแกน 4092401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 2 3(3-0-6) 

วชิาเฉพาะบงัคบั 4092203 ตรรกศาสตร์และเซต 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกติ 21  

1/2550 วชิาแกน 
4091201 หลกัการทางคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

4093401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 3 3(3-0-6) 
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 4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

วชิาเฉพาะบงัคบั 4011305 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 

4011601 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 1 1(0-3-0) 

4021108 เคมีทัว่ไป 1 3(3-0-6) 

4021109 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 1(0-3-0) 

4092301 วยิตุคณิตศาสตร์ในวทิยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกติ 20 

2/2550 

วชิาแกน 

4092601 พีชคณิตเชิงเสน้ 1 3(3-0-6) 

4093402 สมการเชิงอนุพนัธ์สามญั 3(3-0-6) 

4094404 การวเิคราะห์เชิงคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 

วชิาเฉพาะบงัคบั 
4031101 ชีววทิยา 1 3(3-0-6) 

4031103 ปฏิบติัการชีววทิยา 1(0-3-0) 

วชิาเฉพาะเลือก 
  3(3-0-6) 

  3(2-2-5) 

เลือกเสรี   3 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ 22 

1/2551 

วชิาเฉพาะบงัคบั 

4092607 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํหรับงานคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 

4094402 แคลคูลสัชั้นสูง  3(3-0-6) 

4094405 การวเิคราะห์จาํนวนจริงเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

วชิาเฉพาะเลือก 

  3(3-0-6) 

  3(3-0-6) 

  3(3-0-6) 

รวมหน่วยกติ 18 

2/2551 

 

วชิาแกน 4094407 ระเบียบวธีิเชิงตวัเลข 3(2-2-5) 

วชิาเฉพาะบงัคบั 
4094406 การวเิคราะห์จาํนวนเชิงซอ้นเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

4093405 สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยประยกุตข์ั้นมูลฐาน 3(3-0-6) 

วชิาเฉพาะเลือก   3(3-0-6) 

เลือกเสรี   3 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ 15 

   

1/2552 

วชิาเฉพาะเลือก   3(3-0-6) 

ปฏิบติัการ 4094803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพคณิตศาสตร์ประยกุต ์ 2(90) 

รวมหน่วยกติ 5  
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2/2552 
ปฏิบติัการ 

4094804 

 

4094903 

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพคณิตศาสตร์ประยกุต ์

 หรือ 

โครงการวจิยัทางคณิตศาสตร์ประยกุต ์

5(350) 

 

5(0-5-0) 

รวมหน่วยกติ 5  

 

17.5 คําอธิบายรายวชิา (Course Descriptions) 

 

รหัส      ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                                      น(ท-ป-ศ) 

4091201    หลกัการคณติศาสตร์                                                                                                    3(3-0-6) 

 Principles  of  Mathematics 

ธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์   จาํนวนจริง  ตรรกศาสตร์  การพิสูจน์  เซต  

ความสัมพนัธ์และฟังกช์นั  (เนน้วธีิการพิสูจน์) 

 

 

 

 

 

 

 

รหัส      ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                                      น(ท-ป-ศ) 

4091401    แคลคูลสัและเรขาคณติวเิคราะห์ 1                                                                                 3(3-0-6) 

 Calculus  and Analytic Geometry 1 

เรขาคณิตวเิคราะห์วา่ดว้ยเส้นตรง  วงกลมและภาคตดักรวย ลิมิตของฟังกช์นั  ฟังก์ชนั

ต่อเน่ือง    อนุพนัธ์และหาอนุพนัธ์ของฟังก์ชนัพีชคณิต    ฟังก์ชนัอดิศยั  การประยุกตอ์นุพนัธ์   

และอินทิกรัล 

       

4092401    แคลคูลสัและเรขาคณติวเิคราะห์ 2                                                                                 3(3-0-6) 

 Calculus  and Analytic Geometry 2 

    รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน : 4091401  แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 1   

 พิกดัเชิงขั้ว  สมการอิงตวัแปรเสริม       อินทิกรัลจาํกดัเขต      เทคนิคการ 
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อินทิเกรต      การประยกุตอิ์นทิกรัลจาํกดัเขต       อนุพนัธ์        และอินทิกรัลของ 

ฟังกช์นัในพิกดัเชิงขั้ว  อินทิกรัลไม่ตรงแบบ  หลกัเกณฑ์โลปิตาล  ลาํดบัและอนุกรม  อนุกรม

กาํลงั 

 

4092601 พชีคณติเชิงเส้น  1                                                                                                          3(3-0-6) 

 Linear  Algebra  1 

เวคเตอร์  เวคเตอร์สเปช  ฐาน  มิติ  การแปลงเชิงเส้น  เมตริกซ์และการดาํเนินการบน

เมตริกซ์  เมตริกซ์ชนิดพิเศษ การหาอินเวอร์ส  การเจนเนอรัลไลซ์อินเวอร์สของเมตริกซ์  

ความคลา้ยของแคโนนิคลัฟอร์มสมมูลเชิงวธีิจดัหมู่ 

 

4093401 แคลคูลสัและเรขาคณติวเิคราะห์  3                                                                                3(3-0-6) 

 Calculus  and  Analytic  Geometry  3 

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน : 4092401  แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 2 

เวคเตอร์และเรขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิ 3  มิติ  วา่ดว้ยเส้นตรง  ระนาบโคง้และผิว  

อนุพนัธ์ยอ่ย  อินทิกรัลสองชั้น  อินทิกรัลสามชั้นและการประยกุต ์ สมการเชิงอนุพนัธ์ 

 

  

 

 

รหัส      ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                                      น(ท-ป-ศ) 

4093402 สมการเชิงอนุพนัธ์สามัญ                                                                                               3(3-0-6) 

 Ordinary  Differential  Equations 

 รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน : 4092401  แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์  2 

ธรรมชาติและการเกิดสมการเชิงอนุพนัธ์  สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดบัหน่ึงและ การ

ประยกุต ์ สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบั  n  ทัว่ไป   ระบบสมการเชิงอนุพนัธ์ 

              การแปลงลาปลาซ 

 

4094404    การวเิคราะห์เชิงคณติศาสตร์                                                                                         3(3-0-6) 

  Mathematical  Analysis 

  รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน : 4092401  แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์  2 
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ระบบจาํนวนจริงและระบบจาํนวนเชิงซอ้น  ลิมิต  ความต่อเน่ือง   อนุพนัธ์ 

และอินทิกรัล 

 

4094407 ระเบียบวธีิเชิงตัวเลข                               3(2-2-5) 

 Numerical Methods 

 รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน  : 4093402  สมการเชิงอนุพนัธ์สามญั 

  การประมาณและค่าคลาดเคล่ือน ผลเฉลยของสมการไม่เป็นเชิงเส้น การประมาณ

การประมาณค่าในช่วง ระเบียบวธีิโดยตรงสาํหรับการแกร้ะบบสมการเชิง เส้น ระเบียบวธีิ

ทาํซํ้ าสาํหรับระบบสมการและปัญหาค่าเจาะจง แคลคูลสัเชิงตวัเลข  ผลเฉลยของสมการเชิง

อนุพนัธ์สามญัและปัญหาค่าขอบ 

 

4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบือ้งต้น                                                                    3(3-0-6) 

  Introduction to Probability and Statistics 

   ความน่าจะเป็น  การแปรสุ่ม (Random variable) การแจกแจงความน่าจะเป็น  

  (Probability distribution)  การคาดคะเนทางคณิตศาสตร์ (Mathematical expectation)   

  การแจกแจงค่าท่ีไดจ้ากตวัอยา่ง (Sampling distribution)  หลกัการประมาณ   

  (Estimation)  การทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis testing)  
 

 

 

รหัส      ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                                      น(ท-ป-ศ) 

4011305 ฟิสิกส์ 1                                 3(3-0-6) 

  Physics 1 

   การวดัความแม่นยาํและความเท่ียงตรงในการวดัหน่วย ปริมาณสเกลาร์ และ 

  เวคเตอร์ ตาํแหน่งและการเคล่ือนท่ีของวตัถุ กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั งานกาํลงั  

  พลงังาน กฎการอนุรักษข์องพลงังานและโมเมนตมั ความยดืหยุน่ของวตัถุคล่ืนกล  

  ปรากฎการณ์ทางความร้อน หลกัการเบ้ืองตน้ทางอุณหพลศาสตร์ การขยายตวั การ 

  เปล่ียนสถานะและการถ่ายเทความร้อน 

 

4011601 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1                               1(0-3-0) 

  Physics Laboratory 1 
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   ปฏิบติัการเก่ียวกบัเน้ือหาวชิา ฟิสิกส์ 1 ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปฏิบติัการ 

 

4021108 เคมีทัว่ไป                                 3(3-0-6) 

  General Chemistry 

   มวลสารสัมพนัธ์              โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พนัธะเคมีเบ้ืองตน้  

  คุณสมบติัของของแขง็ ของเหลว จลนพลศาสตร์เบ้ืองตน้ สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก  

  เคมีนิวเคลียร์ เบ้ืองตน้ 

  

4021109 ปฏิบัติการเคมีทัว่ไป                               1(0-3-0) 

  General Chemistry Laboratory 

   ปฏิบติัการเก่ียวกบั เทคนิคเบ้ืองตน้ และหลกัปฏิบติัทัว่ไปในการปฏิบติัการ 

  เคมี การจดัสารเคมี เกรดของสาร             และการใชส้ารเคมี ความปลอดภยัใน 

  หอ้งปฏิบติัการเคมี เทคนิคการใชเ้คร่ืองมือพื้นฐาน จลน์สาสตร์ สมดุลเคมี pH  

  ค่าคงท่ีของการแตกตวัของกรดและเบส 

  

 

 

 

 

รหัส      ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                                      น(ท-ป-ศ) 

4031101 ชีววทิยา 1                                              3(3-0-6) 

  Biology 1 

   หลกัชีววทิยาพื้นฐาน สารประกอบทางเคมีในส่ิงมีชีวติ สมบติัของส่ิงมีชีวติ 

  ววิฒันาการของส่ิงมีชีวิต เซลลแ์ละเน้ือเยือ่ การสืบพนัธ์ุและการเจริญเติบโตการ 

  จาํแนกประเภทของส่ิงมีชีวิต 

 

4031103 ปฏิบัติการชีววทิยา 1                                           1(0-3-0) 

  Biology Laboratory 1 

   การใชก้ลอ้งจุลทรรศน์     เซลล ์การแบ่งเซลล ์เน้ือเยือ่ การสืบพนัธ์ุของ 

  ส่ิงมีชีวติ การเจริญเติบโต และการจาํแนกประเภทส่ิงมีชีวิต ปฏิบติัการเร่ืองคุณสมบติัของ        
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                           คาร์โบไฮเดรท ลิพิด โปรตีน กรดนิวคลีอิก วติามิน  

 

4092203 ตรรกศาสตร์และเซต                                                3(3-0-6) 

  Logic and Sets 

   ภาษาและตารางค่าความจริงสาํหรับแคลคูลสัเชิงขอ้ความ การอา้งเหตุผล 

  อยา่งสมเหตุสมผลและอยา่งไม่สมเหตุสมผล ชุดขอ้ตั้งท่ีคลอ้งจองและท่ีไม่คลอ้งจอง  

  ประยกุตข์องแคลคูลสัเชิงขอ้ความ การพิสูจน์ เซต ความสัมพนัธ์และฟังกช์นั 

 

4092301 วยุิตคณติศาสตร์ในวิทยาการคอมพวิเตอร์                                                      3(3-0-6) 

  Discrete Mathematics in Computer Science  

  รายวชิาท่ีเรียนก่อน : 4092203 ตรรกศาสตร์และเซต      

   ตรรกศาสตร์ เซตและวงจรตรรกศาสตร์ จาํนวนฐานสอง ระบบเซตและเซต  

  อนัดบับางส่วน การอุปนยั การเวยีนเกิด ขั้นตอนวธีิและความซบัซอ้น เทคนิคการนบั 

  และโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง กราฟและตน้ไม ้การคณนาจาํลอง 

 

 

 

 

 

รหัส      ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                                      น(ท-ป-ศ) 

4092607 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์สําหรับงานคณติศาสตร์                           3(3-0-6) 

  Computer Programming for Mathematical Works 

  รายวชิาท่ีเรียนก่อน : 4092301 วยิตุคณิตศาสตร์ในวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

ภาษาคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ หลกัการและองคป์ระกอบต่างๆ ในกระบวนการ เขียน

โปรแกรมพร้อมทั้งการประยกุตน์าํไปใชใ้นการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  โครงสร้าง

ขอ้มูลพื้นฐานขั้นแนะนาํ การออกแบบและขั้นตอนวธีีท่ีจะนาํไปใชใ้นการ แกปั้ญหา 

แนะนาํหลกัการสาํหรับพฒันาโปรแกรมเพื่อช่วยในการเรียนการสอน และ การวจิยัทาง

คณิตศาสตร์ 

 

4094402              แคลคูลสัช้ันสูง                                                                                                               3(3-0-6) 
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  Advanced  Calculus 

  รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน : 4093401  แคลคูลสั และเรขาคณิตวเิคราะห์ 3 

ลาํดบัและอนุกรมของฟังกช์นั   ฟังกช์นัพิเศษ   ฟังกช์นัของตวัแปรหลายตวั 

อินทิกรัลตามเส้น  อินทิกรัลตามผวิ   การทดสอบการลู่เขา้ของอินทิกรัลไม่ตรงแบบ 

 

4094405    การวเิคราะห์จํานวนจริงเบือ้งต้น                                                                                  3(3-0-6) 

  Introduction  to  Real  Analysis 

ระบบจาํนวนจริง     ทอพอโลยบีนเส้นจาํนวนจริง     ลาํดบัและอนุกรมของ 

จาํนวนจริง   ลิมิตและความต่อเน่ือง  อนุพนัธ์    รีมนัน์อินทิกรัล 
 

4094406    การวเิคราะห์จํานวนเชิงซ้อนเบือ้งต้น                                                                           3(3-0-6) 

  Introduction  to  Complex  Analysis 

ฟังก์ชันของตวัแปรเชิงซ้อน  ฟังก์ชนัวิเคราะห์  ฟังก์ชันมูลฐาน  อนุพนัธ์ อินทิกรัล  

ลาํดบัและอนุกรมของฟังกช์นัตกคา้ง  การส่งคงแบบ 

 

4093405 สมการเชิงอนุพนัธ์ย่อยประยุกต์ข้ันมูลฐาน                                                      3(3-0-6) 

  Elementary Applied Partial Differential Equations 

  รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  : 4093402  สมการเชิงอนุพนัธ์สามญั 

วธีิแยกตวัแปร ปัญหาค่าเจาะจงของสตูร์ม-ลีอูวลิล ์ อนุกรมฟูเรียร์ ฟังกช์นัของกรีน 

การแปลงฟูเรียร์ 

รหัส      ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                                      น(ท-ป-ศ) 
 

4093102 ทฤษฏีเซตวภิัชนัยเบือ้งต้น                              3(3-0-6) 

  Introduction to Fuzzy Set Theory 

  รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 4092203  ตรรกศาสตร์และเซต 

ทฤษฏีเซตวภิชันยัขั้นแนะนาํ ตรรกศาสตร์และทฤษฏีเซตแบบเดิม แนวคิดพื้นฐาน

และคุณสมบติัของเซตวิภชันยั  ความสัมพนัธ์แบบเดิมและความสัมพนัธ์วภิชันยั เลขคณิต

วภิชันยั ตรรกศาสตร์วภิชันยัและการประยกุต ์
 

4093305 พชีคณติเชิงเส้นประยุกต์                                3(3-0-6) 

  Applied Linear Algebra 

  รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน :  4092601 พีชคณิตเชิงเส้น 1 
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การประยกุตเ์มทริกซ์อยา่งง่ายบางอยา่ง ระเบียบวธีิการหาผลเฉลยของสมการและ

การหาตวัผกผนั ปริภูมิเวกเตอร์กบัการประยกุต ์ การแปลงเชิงเส้นกบัการประยกุตค์่าเจาะจง

และเวกเตอร์เจาะจงกบัการประยกุต ์

 

4093306 ทฤษฎจํีานวนและการประยุกต์                              3(3-0-6) 

  Number Theory and Applications 

   ทบทวนทฤษฎีการหาร จาํนวนเฉพาะและการแยกตวัประกอบไดอ้ยา่งเดียว  

  การหารตวัหารร่วมมากโดยขั้นตอนวธีิแบบยคูลิด สมภาคเชิงเส้นและสมการไดโอ 

  แฟนไทน์เชิงเส้น ทฤษฎีเศษเหลือแบบจีนและการประยกุต ์       เลขช้ีกาํลงัและเลข 

  ดรรชนี สมภาคอนัดบัสองและสมภาคอนัดบัสูง         ทฤษฎีของออยเลอร์และการ 

  ถอดรหสัลบั การทดสอบท่ีมาของสูตร สามเหล่ียมพิทากอรัส ขอ้ความคาดการณ์ของ 

  แฟร์มาต ์ฟังกช์นัของจาํนวนนบัเศษส่วนต่อเน่ืองและการประยกุต ์

 

4093406 ผลการแปลงเชิงคณติศาสตร์                               3(3-0-6) 

  Mathematical Transforms 

   ผลการแปลง G และ Z ผลการแปลงฟูริเยร์ ผลการแปลงลาปลาซ สมการเชิง 

  ปริพนัธ์ ผลการแปลงเมลิน ผลการแปลงฮนัเกล และฟังกช์นันยัทัว่ไป 

 

 

รหัส      ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                                      น(ท-ป-ศ) 

4093605    คณติศาสตร์ประกนัภัย                                                                 3(3-0-6) 

 Actuarial Mathematics 

ทฤษฎีและหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการประกนัภยั       ทฤษฎีความน่าจะเป็นของ 

การประกนัภยั    ความหมายและลกัษณะของการประกนัภยั      การประกนัและการ 

ประกนัภยัอ่ืนๆ   ความน่าจะเป็นของการมีชีวติและการตาย  การคิดดอกเบ้ีย  ตาราง 

มรณะ  ค่ารายปี  การคาํนวณค่าประกนัแบบต่าง ๆ  เงินสาํรองประกนัชีวติ 

 

4093608 ทฤษฎดีอกเบีย้                                 3(3-0-6)       

  Theory of Interests 
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ดอกเบ้ียคงต้น  ดอกเบ้ียทบต้น  ส่วนลดและดอกเบ้ีย  ค่ารายปี  ค่ารายงวด  

ส่วนประกอบค่ารายปี  ตารางเงินผ่อนและกองทุนสะสม  อตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นจริง  อตัรา

ส่วนลดท่ีเป็นจริง   อตัราดอกเบ้ียจากการลงทุน   หุ้น   พนัธบตัร   หลกัทรัพย ์  การชาํระหน้ี

แบบต่าง ๆ  การใชค้ณิตศาสตร์และสถิติในการวเิคราะห์ดา้นการเงิน 

 

4093610 ภาษาและทฤษฎกีารคณนาข้ันแนะนํา                             3(3-0-6) 

  Introduction to Language and Theory of Computation 

ภาษาปรกติและออโตมาตาอนัตะ ภาษาไม่พึ่งบริบทและออโตมาตากดลง  

เคร่ืองทวัริง ภาษาและการคณนา 

 

4093611  กาํหนดการเชิงเส้นและข่ายงาน                              3(3-0-6) 

  Linear Programming and Networks 

  รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน :  4092601 พีชคณิตเชิงเส้น 1 

    รากฐานของกาํหนดการเชิงเส้น ระเบียบวธีิซิมเพล็กซ์ ภาวะคู่กนั การ 

  วเิคราะห์ความไว ขั้นตอนวธีิอ่ืนๆ สาํหรับหาผลเฉลยกาํหนดการเชิงเส้น กาํหนดการ 

  เชิงจาํนวนเตม็ การประยกุตก์บัปัญหาข่ายงาน 

 

 

 

 

รหัส      ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                                      น(ท-ป-ศ) 

4093612 ทฤษฎีเกมเบือ้งต้น                               3(3-0-6) 

  Introduction to Games Theory 

  รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 4094304 ทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน้ 

เกมเชิงตั้งฉาก ทฤษฎีบทหลกัมูลสาํหรับเกมเชิงตั้งฉาก เกมผลรวมเป็นศูนยท่ี์มีผู ้

แข่งขนั 2 คน ผลเฉลยของเกมเชิงตั้งฉาก ผลเฉลยเหมาะท่ีสุดของเกม การแกปั้ญหาโดยใช้

ระเบียบวธีิพีชคณิต ระเบียบวธีิกราฟ และกาํหนดการเชิงเส้น ผลเฉลยของเกมขนาด 2x2  
 

4094101 หัวข้อเร่ืองในคณติศาสตร์เชิงการจัดการ                             3(2-2-5) 

 Topics in Combinatorics 

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 4111101 หลกัสถิติ 
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  เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัคณิตศาสตร์เชิงการจดัการ อาจเป็นการศึกษางานวิจยัท่ี

นาํคณิตศาสตร์เชิงการจดัการไปประยกุตใ์ช ้  จากวารสาร ตาํรา เทคโนโลยสีารสนเทศ แลว้

นาํผลการคน้ควา้มาอภิปรายแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั      

 

4094304 ทฤษฎกีราฟเชิงข้ันตอนวธีิ                              3(3-0-6) 

 Algorithmic Graph Theory 

   ทบทวนแนวคิดพื้นฐานของกราฟ เทคนิคเชิงขั้นตอนวธีิ วถีิสั้นท่ีสุด ตน้ไมแ้ละกราฟ

ระบุทิศทางอวฏัจกัร การคน้ในแนวลึก สภาพเช่ือมโยง 
 

4094305 หัวข้อเร่ืองในทฤษฎกีราฟ                              3(2-2-5) 

 Topics in Graph Theory 

 รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 4094304 ทฤษฎีกราฟเชิงขั้นตอนวธีิ     

   เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัทฤษฎีกราฟ อาจเป็นการศึกษางานวจิยัท่ีนาํทฤษฎีกราฟ

ไปประยกุตใ์ช ้  จากวารสาร ตาํรา เทคโนโลยสีารสนเทศ แลว้นาํผลการคน้ควา้มาอภิปราย

แลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั       

4094306 หัวข้อเร่ืองพชีคณติเชิงเส้นประยุกต์                        3(2-2-5) 

 Topics in Applied Linear Algebra 

  รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 4093305 พีชคณิตเชิงเส้นประยกุต ์

  เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัพีชคณิตเชิงเส้นประยกุต ์ อาจเป็นการศึกษางานวิจยัท่ีนาํ

พีชคณิตเชิงเส้นไปประยกุตใ์ช ้  จากวารสาร ตาํรา เทคโนโลยสีารสนเทศ แลว้นาํผลการ

คน้ควา้มาอภิปรายแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั  

รหัส      ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                                      น(ท-ป-ศ) 
 

4094412 ระเบียบวธีิการคณนาสําหรับสมการเชิงอนุพนัธ์สามัญ                           3(3-0-6) 

 Computation Methods for Ordinary Differential Equations   

 รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน :  4093402 สมการเชิงอนุพนัธ์สามญั   

  ทบทวนแนวคิดพื้นฐานของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั การประมาณค่าสมการเชิง

ผลต่างโดยพหุนาม การประมาณพื้นท่ีเชิงตวัเลข การประมาณค่าในช่วงเชิง     ตรรกยะ การ

ประมาณค่าของเพดา ระเบียบวธีิหน่ึงขั้นและระเบียบวธีิหลายขั้นสาํหรับสมการเชิงอนุพนัธ์

สามญั  การวเิคราะห์ความคลาดเคล่ือน ระเบียนวธีิเชิงตวัเลขสาํหรับสมการเชิงอนุพนัธ์แบบ

เขม้ ปัญหาค่าขอบ 
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4094413 ระเบียบวธีิการคณนาสําหรับสมการเชิงอนุพนัธ์ย่อย                           3(3-0-6) 

  Computation Methods for Partial Differential Equations 

  รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 4093405 สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยประยกุตข์ั้นมูลฐาน 

   คณิตศาสตร์พื้นฐาน ระเบียบวธีิผลต่างอนัตะและสมการพาราโบลิก   

  สมการไฮเพอร์โบลิกและลกัษณะเฉพาะ สมการอีลิปติก ระเบียบวธีิช้ิน  

  ประกอบอนัตะขั้นแนะนาํ 
 

4094414 ระเบียบวธีิช้ินประกอบอนัตะเบือ้งต้น                             3(3-0-6) 

  Introduction to Finite Element Methods 

  รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 4093401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 3 

แนวคิดพื้นฐานของระเบียบวธีิช้ินประกอบอนัตะ  การสร้างสมการระเบียบ วธีิช้ิน

ประกอบอนัตะโดยวธีิตรง การสร้างสมการระเบียบวธีิช้ินประกอบ อนัตะโดยวธีิการแปรผนั

การสร้างสมการระเบียบวธีิช้ินประกอบอนัตะโดยวธีิการถ่วงนํ้าหนกัเศษตกคา้งฟังกช์นัการ

ประมาณค่าในช่วงช้ินประกอบ และการหาปริพนัธ์เชิงตวัเลขบนช้ินประกอบการประยกุต ์

กบัปัญหาของแขง็ การถ่ายเท ความร้อนและพลศาสตร์ของไหล 

 

 

 

 

 

 

รหัส      ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                                      น(ท-ป-ศ) 

4094415 หัวข้อเร่ืองในระเบียบวธีิช้ินประกอบตามขอบ               3(2-2-5)

  Topics in Boundary Element Methods 

  รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 4094414  ระเบียบวธีิช้ินประกอบอนัตะเบ้ืองตน้  

   เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัระเบียบวธีิช้ินประกอบตามขอบ อาจเป็นการศึกษา

งานวจิยัท่ีนาํระเบียบวธีิช้ินประกอบอนัตะเบ้ืองตน้ไปประยกุตใ์ช ้ จากวารสาร ตาํรา 

เทคโนโลยสีารสนเทศ แลว้นาํผลการคน้ควา้มาอภิปรายแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั   

 

4094603 ทฤษฎรีหัส                                 3(3-0-6) 
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  Coding Theory 

รหัส  ความคลาดเคล่ือนและอตัราเร็วของข่าวสาร ความเช่ือถือได ้พีชคณิตบนรหัส  

รหัสเชิงเส้น  การใช้เมทริกซ์ในรหัสเชิงเส้น  แมกซิมมัไลลิฮูดสําหรับรหสัเชิงเส้น  ขอบเขต

ของรหสั  รหสัสมบูรณ์  รหสัชามมิง  รหสัขยาย  รหสัโกเลย ์ รหสัไซคลิก 
 

 

4094605 ทฤษฎกีารควบคุม                                3(3-0-6) 

 Control Theory 

 ทฤษฎีท่ีใชใ้นการควบคุมระบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ ระบบกลศาสตร์  ระบบเคมี  และระบบ

ไฟฟ้า  การจาํลองเลียนแบบระบบเหล่าน้ี  เทคนิคการแกปั้ญหาและการเปล่ียนแปลงระบบ  

การวเิคราะห์เสถียรภาพ  ผลตอบสนองความถ่ี  
 

 

 

 

4094606 ทฤษฎสิีนค้าคงคลงั                                3(3-0-6) 

  Inventory  Theory 

แบบจาํลองสินคา้คงคลงั  การโปรแกรมเชิงเส้น  ตน้ทุนคอนเวกซ์  และคอนเคฟ    

อลักอลิทึม    การวางแผน    การวเิคราะห์แบบฮอริซ     แบบจาํลองสินคา้คงคลงัโดยใชค้วาม 

น่าจะเป็น  แบบจาํลองสถิติ  แบบจาํลองปริมาณการสั่ง  แบบจาํลองทบทวนต่อเน่ืองอย่าง 

สโตแคสติค 

 

 

 

รหัส      ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                                      น(ท-ป-ศ) 

4094607 คณติศาสตร์ธุรกจิ                                3(3-0-6) 

  Business  Mathematics 

   ใหน้กัศึกษาไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์  ในการศึกษาธุรกิจ 

  ทั้งในทางทฤษฎีและการประยกุตใ์ช ้ เช่น  ศึกษาแนวคิดและนิยาม  สมการและกราฟ   

  ความชนัของส่วนโคง้  สูตรการหาอนุพนัธ์ของฟังกช์นั  การหาค่าสูงสุด  และค่า 

  ตํ่าสุดของฟังกช์นัท่ีสัมพนัธ์กบัทางธุรกิจ  อนุพนัธ์บางส่วน  อินทิเกรชนั  และการ 

  ประยกุตใ์นทางธุรกิจ  อนุกรมและการนาํความรู้เร่ืองอนุกรมไปใชท้างธุรกิจ    
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  เมตริกซ์  สมการเชิงเส้นและพื้นฐานการวเิคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจเชิงสถิติ  และ 

  สถิติเชิงเปรียบเทียบ 

  

4094608 คอมพวิเตอร์ซอฟต์แวร์ในคณติศาสตร์                             3(3-0-6) 

 Computer Software in Mathematics 

 รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 4092401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 2 

  โปรแกรมสาํเร็จรูปในการคาํนวณทางคณิตศาสตร์ การคณนาเมทริกซ์ กราฟิคสอง

มิติและสามมิติ ผลเฉลยโดยระเบียบวธีิเชิงตวัเลข เส้นโคง้ท่ีเหมาะสมและประมาณค่าในช่วง 

 

4094609 หัวข้อเร่ืองในสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ                             3(2-2-5) 

 Topics in Ordinary Differential Equations   

 รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 4093402 สมการเชิงอนุพนัธ์ 

  ศึกษาเร่ืองท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั อาจเป็นการศึกษางานวิจยัท่ี

นาํสมการเชิงอนุพนัธ์สามญัไปประยกุตใ์ช ้ จากวารสาร ตาํรา เทคโนโลยสีารสนเทศ แลว้นาํ

ผลการคน้ควา้มาอภิปรายแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั   

 

4094610 การหาค่าเหมาะทีสุ่ดเบือ้งต้น                              3(3-0-6) 

 Introduction to Optimization 

  การหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดขั้นแนะนาํ การหาค่าเหมาะท่ีสุดของฟังกช์นัหน่ึงตวัแปร 

การหาค่าเหมาะสมท่ีสุดของฟังกช์นัหลายตวัแปรโดยไม่มีเง่ือนไขบงัคบัและมีเง่ือนไขบงัคบั 

การหาค่าเหมาะท่ีสุดดว้ยขั้นตอนวธีิพิเศษ กาํหนดการเชิงเส้นขั้นแนะนาํ 

 

รหัส     ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                                      น(ท-ป-ศ) 

4094611 หัวข้อเร่ืองการวเิคราะห์เชิงซ้อน                  3(2-2-5) 

 Topics in Complex Analysis 

 รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน :  4094406 การวเิคราะห์จาํนวนเชิงซอ้นเบ้ืองตน้  

  เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัการวเิคราะห์เชิงซ้อน อาจเป็นการศึกษางานวจิยัท่ีนาํการ

วเิคราะห์เชิงซอ้นไปประยกุตใ์ช ้ จากวารสาร ตาํรา เทคโนโลยสีารสนเทศ แลว้นาํผลการ

คน้ควา้มาอภิปรายแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั   
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4111101 หลกัสถิติ                                3(3-0-6) 

 Principles of Statistics  

 ความหมายของสถิติ       ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ       สถิติท่ีใชใ้น

ชีวติประจาํวนั     ขั้นตอนในการใชส้ถิติเพื่อการตดัสินใจ   หลกัเบ้ืองตน้ของความน่าจะเป็น 

ตวัแปรสุ่ม   การแจกแจง    ความน่าจะเป็นแบบทวนิาม    แบบปัวร์ซอง  และแบบปกติ    

โมเมนต ์   การแจกแจงค่าท่ีไดจ้ากตวัอยา่ง  หลกัการประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน      

การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร     การพยากรณ์ 

 

4113201 กระบวนการเฟ้นสุ่มและกระบวนการมาร์คอฟ                            3(3-0-6) 

 Random Stochastic and Markov Process 

 รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 4111101 หลกัสถิติ 

  แนวเดินเชิงสุ่มและปัญหาความหายนะ ลูกโซ่มาร์คอฟ วธีิการทางพีชคณิตของลูกโซ่

มาร์คอฟอนัตะ กระบวนการเฟ้นสุ่มท่ีข้ึนกบัเวลาอยา่งง่ายท่ีสุด 

 

4113504 การวจัิยการดําเนินงานเบือ้งต้น                                            3(3-0-6) 

  Introduction to Operational Research 

   หลกัการเบ้ืองตน้เก่ียวกบัโครงสร้าง และแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์   

  ทฤษฎี การตดัสินใจ     การเลียนแบบทางสถิติ    คิว   ทฤษฎีการแทนท่ี   การ 

  ควบคุมคลงัพสัดุ   การวเิคราะห์ข่ายงาน  และการเขียนโปรแกรมเชิงเส้นเบ้ืองตน้ 

   

 

 

รหัส      ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                                      น(ท-ป-ศ) 

4114101 สถิติเชิงคณติศาสตร์ประยุกต์                              3(3-0-6) 

  Applied Mathematical Statistics 

  รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 4111101 หลกัสถิติ 

   สถิติอนัดบั การประมาณค่า สมบติัของตวัประมาณค่าแบบจุดและ  

  ระเบียบวธีิการประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน ตวัแบบเชิงเส้นและการ  

  ประมาณค่าโดยกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 
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4114201   ทฤษฎคีวามน่าจะเป็น  1                                            3(3-0-6) 

  Theory  of  Probability  1 

  รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน : 4092401  แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 2 

   ปริภูมิความน่าจะเป็น    ตวัแปรสุ่มและเวกเตอร์สุ่ม    โมเมนตข์องตวัแปร 

  สุ่มและเวกเตอร์สุ่ม  ฟังกช์นัก่อกาํเนิด (Generating  function) และฟังกช์นั  

  ลกัษณะเฉพาะ (Characteristic  function)  การแปลงตวัแปรและผลประสาน    

  (Convolution)  การลู่เขา้ในเชิงความน่าจะเป็น  การลู่เขา้ในเชิงการแจกแจง  กฎของ 

  เลขจาํนวนมาก  และทฤษฎีลิมิตสู่ส่วนกลาง 

 

4121103  การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์และอลักอริทึม่                             3(2-2-5) 

   Computer Programming and Algorithm  

องค์ประกอบและหน้าท่ีของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ 

หลักการเขียนโปรแกรมและการทาํงานของโปรแกรมขั้นตอนการเขียนและการพฒันา

โปรแกรมและการเขียนผงังานการวิเคราะห์และการออกแบบอลักอริท่ึมแบบ    Sequentia  

decision, Repeatition, Modular, Recursion  

 

 

 

 

 

 

 

รหัส      ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                                      น(ท-ป-ศ) 

4094803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณติศาสตร์ประยุกต์                                            2(90) 

  Preparation  for  Professional Experience  in Applied Mathematics  

   จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน

  ดา้นการรับรู้ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ   การพฒันาตวัผูเ้รียนให้มีความรู้  

  ทกัษะ  เจตคติ  แรงจูงใจและคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวิชาชีพโดยการกระทาํในสถานการณ์

  หรือรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงเก่ียวข้องกับงานในวิชาชีพ ความเก่ียวกับการเขียนใบสมัครงาน  

  ประกนัสังคม  ISO  5 ส.  มารยาทในการทาํงาน กฎหมายเก่ียวกบัโรงงาน เป็นตน้  
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4094804  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพคณติศาสตร์ประยุกต์                              5(350) 

  Field Experience in Applied Mathematics  

  รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน: 4094803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพคณิตศาสตร์ประยกุต ์

ใหท้าํการฝึกงานท่ีเก่ียวกบัคณิตศาสตร์    คณิตศาสตร์ประยกุต ์   สถิติ  หรือ 

คอมพิวเตอร์กบัหน่วยงานของรัฐบาล  หรือเอกชน  
 

4094903  โครงการวจัิยทางคณติศาสตร์ประยุกต์                                         5(0-5-0) 

   Senior Project in Applied Mathematics 

   รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน: 4094803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพคณิตศาสตร์ประยกุต ์

    การศึกษารายบุคคล การคน้ควา้และการวเิคราะห์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ประยกุต ์ 

   การวจิยัทางคณิตศาสตร์ประยกุต ์ เขียนรายงานผลการวจิยั และนาํเสนอผลงานวจิยั  

   ภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18. ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 

       สาขาคณิตศาสตร์และสถิติจะดาํเนินการประกนัคุณภาพตามกรอบท่ีกาํหนด โดย 

 มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัปทุมธานี คณะวทิยาศาสตร์ 

 และเทคโนโลย ีโดยดาํเนินการดงัน้ี 

  18.1 การบริหารหลกัสูตร  

   1.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการกาํกบัและดูแลดา้น วชิาการสาขาคณิตศาสตร์ประยกุต ์

 เพื่อใหไ้ดม้าตรฐานและเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
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   2. มีการจดัโครงสร้างหลกัสูตรตามเกณฑท่ี์สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 และ มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ตลอดจนคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยปีระกาศใชเ้ป็น

 หลกัสูตร 

   3. จดัผูส้อนท่ีมีคุณวฒิุ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ท่ีตรงกบัเน้ือหาใน

 หลกัสูตร 

   4. คณะกรรมการบริหารคณะเป็นผูก้าํกบัดูแลการทาํงานของคณะกรรมการบริหาร

 หลกัสูตร 

   5. มีการกาํหนดใหมี้การประเมินการเรียนของนกัศึกษา และประเมินการสอนของ

 อาจารยผ์ูส้อนรายวชิาในแต่ละภาคการศึกษา 

   6. จดัใหมี้การคดัเลือกนกัศึกษา โดยใชม้าตรฐานและเกณฑท์างการศึกษาตาม 

 ระเบียบ  มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ และระบบประกนัคุณภาพการศึกษา ของคณะ 

 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   7. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบคน้ขอ้มูลการประยกุตท์างคณิตศาสตร์ท่ีเป็น 

 ปัจจุบนัจากมหาวทิยาลยัและสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ     ทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อปรับปรุง 

 การเรียนการสอนใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

 18.2  ทรัพยากรประกอบการเรียน  

    มีการจดัการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมและจดัใหมี้ สถานท่ีและอุปกรณ์การเรียน

การสอนอยา่งทนัสมยัและพอเพียง 

  18.3 การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 

   มีการจดักิจกรรมเพื่อปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม มี

คุณธรรม จริยธรรมและความรับผดิชอบ 

 

 

 18.4  ความต้องการของตลาดแรงงานสังคมและ/หรือ ความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

   1. มีการกาํหนดคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์เพื่อดาํเนินการผลิต

 บณัฑิตใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม 

   2. มีการจดัใหมี้ระบบการตรวจสอบ การวดัและการประเมินผลการผลิตบณัฑิต

 และมีการประเมินผลเชิงระบบในภาพรวมใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ บณัฑิต 
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   3. มีการติดตามประเมินคุณภาพของนกัศึกษาทั้งท่ีศึกษาอยู ่และบณัฑิตทีทาํ 

 งานแลว้ทุก 3 ปี เพื่อนาํมาปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรทุก 5 ปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์การ

 เปล่ียนแปลงของสังคม 

 4. จดัใหมี้การสาํรวจการมีงานทาํของบณัฑิต  

 19. การพฒันาหลกัสูตร  

 19.1 ดัชนีบ่งช้ีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สําหรับหลักสูตรนี ้ 

 1. ปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปี 

 2. ร้อยละของบณัฑิตท่ีมีงานทาํภายใน 1 ปี 

 3. ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 4. จดัระบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการสร้างประสบการณ์จริง 

 5. ความเห็นของนกัศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย ์

 19.2 กาํหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบ่งช้ีข้างต้น ทุกๆระยะ 5 ปี 

 19.3 กาํหนดการประเมินคร้ังแรก ปี 2553 
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