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ว.คณ. 199 (206199) คณติศาสตร์กบัอารยธรรม                                  3(3/3-0/0) 
เงื่อนไขทีต้่องผ่านก่อน  ไม่มี  
 
คาํอธิบายลกัษณะกระบวนวชิา 
 คณิตศาสตร์ในยคุบุพกาล ยคุล่าสตัว ์ ยคุปฏิวติัเกษตรกรรม ยคุปฏิวติัอุตสาหกรรม และยคุปฏิวติั
สารสนเทศ  คณิตศาสตร์สาํหรับโหราศาสตร์ อายรุเวทและดาราศาสตร์ และคณิตศาสตร์กบัปรัชญาและ
อารยธรรม 
 
วตัถุประสงค์กระบวนวชิา 
  นกัศึกษาสามารถอธิบายบทบาทของคณิตศาสตร์ในอารยธรรมต่างๆ และวิวฒันาการของ
คณิตศาสตร์ในยคุต่างๆ 
 
เนือ้หากระบวนวชิา                จํานวนช่ัวโมงบรรยาย 
1.   คณิตศาสตร์ในยคุบุพกาล        1 
2.   คณิตศาสตร์ในยคุล่าสตัว ์        1 
3.  คณิตศาสตร์ในยคุปฏิวติัเกษตรกรรม       15 
 -  การสร้างปฏิทินสาํหรับทาํการเกษตร   
 -  จาํนวนเศษส่วนกบัการวางแผนการทาํการเกษตร    
 -  เรขาคณิตสาํหรับงานสถาปัตยกรรม 
 -  ความสมัพนัธ์ของเทหวตัถุบนทอ้งฟ้ากบัส่ิงมีชีวิต 
 -  จาํนวนธรรมชาติสาํหรับการส่ือสาร 
4.  คณิตศาสตร์ในยคุปฏิวติัอุตสาหกรรม       10 
 -  ลาํดบัและอนุกรมในธรรมชาติ 
 -  ลิมิต และความต่อเน่ืองและการคาํนวณท่ีแม่นยาํ 
5.  คณิตศาสตร์ในยคุปฏิวติัสารสนเทศ       6 
 -  เลขฐาน ทฤษฎีรหสั และสารสนเทศดิจิทลั 
6.   คณิตศาสตร์สาํหรับโหราศาสตร์ อายรุเวท และดาราศาสตร์     10 
 -  คณิตศาสตร์สาํหรับโหราศาสตร์ 
 -  คณิตศาสตร์สาํหรับอายรุเวท 
 -  คณิตศาสตร์สาํหรับดาราศาสตร์ 
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เนือ้หากระบวนวชิา                จํานวนช่ัวโมงบรรยาย 

คณิตศาสตร์กบัปรัชญาและอารยธรรม       2 7.  
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     กระบวนวิชาน้ี  ไดผ้า่นความเห็นชอบจากท่ีประชุมกรรมการประจาํคณะวิทยาศาสตร์  ใน
คราวประชุม คร้ังท่ี 3/2551  เม่ือวนัท่ี  13   เดือน กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2551     กาํหนดเปิดสอน ตั้งแต่ภาค
การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2551  เป็นตน้ไป 

 
 

  
      (รองศาสตราจารย ์ดร.มงคล  รายะนาคร) 
         คณบดีคณะวทิยาศาสตร์ 
             วนัท่ี  20  เดือน กมุภาพนัธ์  พ.ศ.2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Department of Mathematics               Faculty of Science 
MATH 199 (206199) MATHEMATICS AND CIVILIZATION             3(3/3-0/0) 
Abbr.   MATH  AND CIVILIZATION 
Prerequisite   None 
 
Course Description 
 Mathematics in the ancient time, the hunting age, the agricultural revolution age, the industrial 
revolution age, and the informational revolution age, mathematics for astrology, therapy, and astronomy,  
mathematics and philosophy, and civilization. 
 
Course Objective 

Students are able to explain the role of mathematics in various civilization of mathematics through 
different historical periods. 
  
Course Contents                  No. of Lecture Hours 
1. Mathematics in the ancient time                       1  
2.  Mathematics in the hunting age                     1  
3.  Mathematics in the agricultural revolution age                    15 
      -  development of calendar for agricultural use  
 -  rational number corresponding to the agricultural planning 
  -  geometry for architecture 
 -  relation of the set of objects on the sky and the set of the living things 
 -  natural number for communication 
4.  Mathematics in the industrial revolution age      10 
  -  sequence and series in nature 
 -  limit and continuity for the accuracy of the calculations 
5.  Mathematics in the informational revolution age     6 
 -  number base, coding theory and digital information 
6.  Mathematics for astrology, therapy, and astronomy     10 
 -  mathematics for astrology     
 -  mathematics for therapy  
 -  mathematics for astronomy 



2- 
Course Contents                  No. of Lecture Hours 
7.  Mathematics and philosophy, and civilization      2 
      

         Total             45       
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