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หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาคณิตศาสตร(์หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2554) 
 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

       หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ 2554 

 

3.1 หลกัสตูร  
3.1.1 จาํนวนหน่วยกิต  

หน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร  

-  แผนปกต ิ  ไมน้่อยกว่า 131 หน่วยกติ  

-  แผนกา้วหน้า   ไมน้่อยกว่า 131 หน่วยกติ 

3.1.2 โครงสร้างหลกัสตูร  

 แผนปกต ิ

(1) หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 

- กลุ่มวชิาภาษาและการสือ่สาร 12 หน่วยกติ 

- กลุ่มวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์  9 หน่วยกติ 

- กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์  6 หน่วยกติ 

- กลุ่มวชิาการเรยีนรูผ้า่นกจิกรรม  3 หน่วยกติ 

(2) หมวดวชิาเฉพาะ  ไมน้่อยกว่า 95 หน่วยกติ 

- วชิาแกน 28 หน่วยกติ 

- วชิาเอก   ไมน้่อยกว่า 52 หน่วยกติ 

 เอกบงัคบั 31  หน่วยกติ 

 เอกเลอืก  ไมน้่อยกว่า 21 หน่วยกติ 

 - วชิาโท (ถา้ม)ี  ไมน้่อยกว่า 15 หน่วยกติ 

 (ถา้ไมม่)ี ตอ้งเรยีนวชิาเอกเลอืกในระดบั 300-400 ไมน้่อยกว่า 15  หน่วยกติ 

(3) หมวดวชิาเลอืกเสร ี ไมน้่อยกว่า     6 หน่วยกติ 

  

แผนกา้วหน้า 

(1) หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 

- กลุ่มวชิาภาษาและการสือ่สาร 12 หน่วยกติ 

- กลุ่มวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์  9 หน่วยกติ 

- กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์  6 หน่วยกติ 

- กลุ่มวชิาการเรยีนรูผ้า่นกจิกรรม  3 หน่วยกติ 

(2) หมวดวชิาเฉพาะ  ไมน้่อยกว่า 95 หน่วยกติ 

- วชิาแกน 28 หน่วยกติ 

- วชิาเอก   ไมน้่อยกว่า 67 หน่วยกติ 

 เอกบงัคบั 38  หน่วยกติ 

 เอกเลอืก  ไมน้่อยกว่า 29 หน่วยกติ 
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 - วชิาโท ไมม่ ี

 (3) หมวดวชิาเลอืกเสร ี ไมน้่อยกว่า     6 หน่วยกติ 

 

3.1.3 กระบวนวิชา  
แผนปกติ 

(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป        30  หน่วยกิต 
1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร                        12  หน่วยกิต 

001101  การฟงัและการพดูภาษาองักฤษ    3(3-0-6) 
  (Listening and Speaking in English) 
001102 การอา่นและการเขยีนภาษาองักฤษ   3(3-0-6) 
  (Reading and Writing in English) 
001201 การอา่นเชงิวเิคราะหแ์ละการเขยีนอยา่งมปีระสทิธผิล  3(3-0-6) 
  (Critical Reading and Effective Writing) 
001202 ภาษาองักฤษในบรบิททางอาชพี    3(3-0-6) 
  (English in Professional Contexts) 

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์    9  หน่วยกิต 
ใหเ้ลอืก 3 กระบวนวชิาจากกระบวนวชิาต่อไปนี้     

 011269 ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง     3(3-0-6) 
   (Philosophy of Sufficiency Economy) 
 012173 ศาสนาเบือ้งตน้      3(3-0-6) 
   (Descriptive Study of Religion) 

013110 จติวทิยากบัชวีติประจาํวนั     3(3-0-6) 
  (Psychology and Daily Life) 

 050100 การใชภ้าษาไทย      3(3-0-6) 
   (Usage of the Thai Language) 
 050103 สงัคมและวฒันธรรมไทย     3(3-0-6) 
   (Thai Society and Culture) 
 057136 กฬีา สขุภาพ สมรรถภาพและการพฒันาคณุภาพชวีติ 3(1-6-0) 
   (Sport, Health, Fitness and Wellness Development) 

154104 การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม     3(3-0-6) 
   (Environmental Conservation) 
 176100 กฎหมายและโลกสมยัใหม ่    3(3-0-6) 
   (Law and Modern World) 
 702101 การเงนิในชวีติประจาํวนั     3(3-0-6) 
   (Finance for Daily Life) 
 703103 การเป็นผูป้ระกอบการและธุรกจิเบือ้งตน้   3(3-0-6) 
   (Introduction to Entrepreneurship and Business) 

751100 เศรษฐศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั    3(3-0-6) 
   (Economics for Everyday Life) 
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 851100 การสือ่สารเบือ้งตน้     3(3-0-6) 
   (Introduction to Communication) 
  
 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์    6 หน่วยกิต 
 201110 คณิตศาสตรบ์รูณาการ     3(2-2-5) 
   (Integrated Mathematical Sciences) 

201111 โลกแหง่วทิยาศาสตร ์     3(3-0-6) 
   (The World of Science)  

   1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม     3 หน่วยกิต  
 201191 การเรยีนรูผ้า่นกจิกรรม      2(0-6-0) 
   (Learning through Activities) 
    และเลอืกเรยีนอกี 1 หน่วยกติจากกระบวนวชิาต่อไปนี้    

  057121 ฟุตบอลเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย 1(0-3-0) 

   (Football for Life and Exercise) 

  057122 ว่ายน้ําเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย 1(0-3-0) 

   (Swimming for Life and Exercise) 

 057123 วอลเลยบ์อลเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย  1(0-3-0) 

 (Volleyball for Life and Exercise) 

 057125 กจิกรรมเขา้จงัหวะเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย  1(0-3-0) 

  (Rhythmic Activities for Life and Exercise) 

 057126 บาสเกตบอลเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย 1(0-3-0) 

  (Basketball for Life and Exercise) 

 057127 แบดมนิตนัเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย   1(0-3-0) 

  (Badminton for Life and Exercise) 

 057128 เทนนิสเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย   1(0-3-0) 

  (Tennis for Life and Exercise) 

  057129 เทเบิล้เทนนิสเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย  1(0-3-0) 

   (Table Tennis for Life and Exercise) 

  057130 กอลฟ์เพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย 1(0-3-0) 

  (Golf for Life and Exercise) 
 201192    ดอยสเุทพศกึษา 1(0-3-0) 

  (Doi Suthep Study) 

 หรอืกระบวนวชิาการเรยีนรูผ้า่นกจิกรรมทีเ่ปิดสอนเพิม่เตมิในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่1 หน่วยกติ 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ      ไมน้่อยกว่า   95 หน่วยกิต 
 2.1  วิชาแกน                 28 หน่วยกิต 
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 202111  ชวีวทิยา 1      4(3-3-6) 
   (Biology 1) 
 203111  เคม ี1         3(3-0-6) 
   (Chemistry 1) 
 203115  ปฏบิตักิารเคม ี1       1(0-3-0) 
   (Chemistry Laboratory 1) 
 204101  คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้     3(2-2-5) 
   (Introduction to Computer) 
 206111  แคลคลูสั 1      3(3-0-6) 
   (Calculus 1) 
 206112  แคลคลูสั 2      3(3-0-6) 
   (Calculus 2) 
 207117  ปฏบิตักิารฟิสกิส ์1     1(0-3-0) 
   (Physics Laboratory 1) 
 207187  ฟิสกิส ์1       3(3-0-6) 
   (Physics 1) 
 208263  สถติเิบือ้งตน้      3(3-0-6) 
   (Elementary Statistics) 
และเลอืกเรยีนอกี 4 หน่วยกติ จากกระบวนวชิาต่อไปนี้     
 202112  ชวีวทิยา 2      4(3-3-6) 
   (Biology 2) 
หรอื 203113  เคม ี2       3(3-0-6) 
   (Chemistry 2) 
และ 203117  ปฏบิตักิารเคม ี2      1(0-3-0) 
   (Chemistry Laboratory 2) 
หรอื 207118  ปฏบิตักิารฟิสกิส ์2     1(0-3-0) 
   (Physics Laboratory 2) 
และ 207188  ฟิสกิส ์2       3(3-0-6) 
   (Physics 2) 

2.2 วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า    52 หน่วยกิต 
      ในจาํนวนหน่วยกติของวชิาเอกในขอ้ 2.2.1และ 2.2.2 จะตอ้งเป็นกระบวนวชิาระดบั 300 ขึน้ไปไม่
น้อยกว่า 36 หน่วยกติ และในจาํนวนนี้ตอ้งเป็นกระบวนวชิาระดบั 400 ไมน้่อยกว่า 18 หน่วยกติ 
2.2.1  วิชาเอกบงัคบั         31 หน่วยกิต  
206211  แคลคลูสั 3      3(3-0-6) 
  (Calculus 3) 

 206217  แนวคดิหลกัมลูของคณิตศาสตร ์     3(3-0-6) 
   (Fundamental Concepts of Mathematics)  
 206321  พชีคณิตนามธรรมเบือ้งตน้    3(3-0-6) 
   (Introduction to Abstract Algebra) 
 206325   พชีคณิตเชงิเสน้      3(3-0-6) 
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   (Linear Algebra) 
 206331  แคลคลูสัขัน้สงู      3(3-0-6) 
   (Advanced Calculus) 
 206336        การวเิคราะหเ์ชงิจรงิ 1     3(3-0-6) 
   (Real Analysis 1) 

206341  สมการเชงิอนุพนัธส์ามญั     3(3-0-6) 
   (Ordinary Differential Equations) 

206355  วธิเีชงิตวัเลข      3(3-0-6) 
   (Numerical Method) 

206390  สมัมนาทางคณิตศาสตร ์     1(1-0-2) 
   (Seminar in Mathematics) 
 206437  ตวัแปรเชงิซอ้น      3(3-0-6) 
   (Complex Variables) 
 206499  การคน้ควา้อสิระ      3 หน่วยกติ 
   (Independent Study) 

2.2.2 วิชาเอกเลือก 
  ใหเ้ลอืกเรยีนไมน้่อยกว่า 21 หน่วยกติ จากกระบวนวชิาต่อไปนี้   2.2.2.1  
กระบวนวชิาอืน่ทีเ่ปิดสอนในภาควชิาคณิตศาสตร ์ยกเวน้กระบวนวชิาทีเ่ปิดสอนใหเ้ฉพาะ 

สาขาวชิาอืน่  
2.2.2.2 นกัศกึษาซึง่วชิาโทไมใ่ชว่ชิาฟิสกิส ์สามารถนบักระบวนวชิาต่อไปนี้เป็นวชิาเอกเลอืกได ้

 207306   ฟิสกิสย์คุใหม ่      3(3-0-6) 
   (Modern Physics) 
 207308   กลศาสตรค์ลาสสกิ     3(3-0-6) 
   (Classical Mechanics) 
 207401   กลศาสตรค์วอนตมั 1     3(3-0-6) 
   (Quantum Mechanics 1) 

2.2.2.3  นกัศกึษาซึง่วชิาโทไมใ่ชว่ชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์สามารถนบักระบวนวชิาต่อไปนี้เป็น 
วชิาเอกเลอืกได ้    

 204452  ทฤษฎกีารคาํนวณ                    3(3-0-6) 
   (Theory of Computation) 
 204481  เทคนิคการเขยีนโปรแกรมเชงิคณิตศาสตรเ์บือ้งตน้  3(3-0-6) 
   (Introduction to Mathematical Programming Technique) 
 204482  การจาํลองแบบปญัหาและแบบจาํลอง   3(3-0-6) 
   (Simulation and Modelling) 

2.2.2.4  นกัศกึษาซึง่วชิาโทไมใ่ชว่ชิาสถติ ิสามารถนบักระบวนวชิาต่อไปนี้เป็นวชิาเอกเลอืกได ้
 208321  สถติคิณิตศาสตร ์1      3(3-0-6) 
   (Mathematical Statistics 1) 
 208322  สถติคิณิตศาสตร ์2     3(3-0-6) 
   (Mathematical Statistics 2) 
 208380  หลกัเบือ้งตน้เกีย่วกบัการวจิยัดาํเนินงาน   3(3-0-6) 
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   (Introduction to Operational Research) 
2.3 วิชาโท (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต  
   2.3.1  ถา้มวีชิาโท นกัศกึษาจะตอ้งเรยีนวชิาโทอยา่งน้อย 15 หน่วยกติ โดยเลอืกจากกลุ่ม 
     กระบวนวชิาโทในสาขาวชิาอืน่ทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่โดยความเหน็ชอบของ 
     อาจารยท์ีป่รกึษา    

 2.3.2  ถา้ไมม่วีชิาโท นกัศกึษาจะตอ้งเรยีนวชิาเอกเลอืกในระดบั 300-400 เพิม่จากขอ้ 2.2.2  
   อกีไมน้่อยกว่า 15 หน่วยกติ   

   
 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

เลอืกเรยีนไมน้่อยกว่า 6 หน่วยกติ จากกระบวนวชิานอกสาขาวชิาเอกและวชิาโท  
 

แผนก้าวหน้า 
   (1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป        30  หน่วยกิต 

1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร                        12  หน่วยกิต 
001101  การฟงัและการพดูภาษาองักฤษ    3(3-0-6) 
  (Listening and Speaking in English) 
001102 การอา่นและการเขยีนภาษาองักฤษ   3(3-0-6) 
  (Reading and Writing in English) 
001201 การอา่นเชงิวเิคราะหแ์ละการเขยีนอยา่งมปีระสทิธผิล  3(3-0-6) 
  (Critical Reading and Effective Writing) 
001202 ภาษาองักฤษในบรบิททางอาชพี    3(3-0-6) 
  (English in Professional Contexts) 

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์    9  หน่วยกิต 
ใหเ้ลอืก 3 กระบวนวชิาจากกระบวนวชิาต่อไปนี้     

 011269 ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง     3(3-0-6) 
   (Philosophy of Sufficiency Economy) 
 012173 ศาสนาเบือ้งตน้      3(3-0-6) 
   (Descriptive Study of Religion) 

013110 จติวทิยากบัชวีติประจาํวนั     3(3-0-6) 
  (Psychology and Daily Life) 

 050100 การใชภ้าษาไทย      3(3-0-6) 
   (Usage of the Thai Language) 
 050103 สงัคมและวฒันธรรมไทย     3(3-0-6) 
   (Thai Society and Culture) 
 057136 กฬีา สขุภาพ สมรรถภาพและการพฒันาคณุภาพชวีติ 3(1-6-0) 
   (Sport, Health, Fitness and Wellness Development) 

154104 การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม     3(3-0-6) 
   (Environmental Conservation) 
 176100 กฎหมายและโลกสมยัใหม ่    3(3-0-6) 
   (Law and Modern World) 



7 
 

หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาคณิตศาสตร(์หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2554) 
 

 702101 การเงนิในชวีติประจาํวนั     3(3-0-6) 
   (Finance for Daily Life) 
 703103 การเป็นผูป้ระกอบการและธุรกจิเบือ้งตน้   3(3-0-6) 
   (Introduction to Entrepreneurship and Business) 

751100 เศรษฐศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั    3(3-0-6) 
   (Economics for Everyday Life) 
 851100 การสือ่สารเบือ้งตน้     3(3-0-6) 
   (Introduction to Communication) 
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์    6 หน่วยกิต 
 201110 คณิตศาสตรบ์รูณาการ     3(2-2-5) 
   (Integrated Mathematical Sciences) 

201111 โลกแหง่วทิยาศาสตร ์     3(3-0-6) 
   (The World of Science)  

  1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม     3 หน่วยกิต  
 201191 การเรยีนรูผ้า่นกจิกรรม      2(0-6-0) 
   (Learning through Activities) 
    และเลอืกเรยีนอกี 1 หน่วยกติจากจากกระบวนวชิาต่อไปนี้    

  057121 ฟุตบอลเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย 1(0-3-0) 

   (Football for Life and Exercise) 

  057122 ว่ายน้ําเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย 1(0-3-0) 

   (Swimming for Life and Exercise) 

 057123 วอลเลยบ์อลเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย  1(0-3-0) 

 (Volleyball for Life and Exercise) 

 057125 กจิกรรมเขา้จงัหวะเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย  1(0-3-0) 

  (Rhythmic Activities for Life and Exercise) 

 057126 บาสเกตบอลเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย 1(0-3-0) 

  (Basketball for Life and Exercise) 

 057127 แบดมนิตนัเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย   1(0-3-0) 

  (Badminton for Life and Exercise) 

 057128 เทนนิสเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย   1(0-3-0) 

  (Tennis for Life and Exercise) 

  057129 เทเบิล้เทนนิสเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย  1(0-3-0) 

   (Table Tennis for Life and Exercise) 

  057130 กอลฟ์เพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย 1(0-3-0) 

  (Golf for Life and Exercise) 
 201192    ดอยสเุทพศกึษา 1(0-3-0) 
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หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาคณิตศาสตร(์หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2554) 
 

  (Doi Suthep Study) 

 หรอืกระบวนวชิาการเรยีนรูผ้า่นกจิกรรมทีเ่ปิดสอนเพิม่เตมิในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่1 หน่วยกติ 

 (2) หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า  95 หน่วยกิต 
 2.1  วิชาแกน                 28 หน่วยกิต 
 202111  ชวีวทิยา 1      4(3-3-6) 
   (Biology 1) 
 203111  เคม ี1         3(3-0-6) 
   (Chemistry 1) 
 203115  ปฏบิตักิารเคม ี1       1(0-3-0) 
   (Chemistry Laboratory 1) 
 204101  คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้     3(2-2-5) 
   (Introduction to Computer) 
 206111  แคลคลูสั 1      3(3-0-6) 
   (Calculus 1) 
 206112  แคลคลูสั 2      3(3-0-6) 
   (Calculus 2) 
 207117  ปฏบิตักิารฟิสกิส ์1     1(0-3-0) 
   (Physics Laboratory 1) 
 207187  ฟิสกิส ์1       3(3-0-6) 
   (Physics 1) 
 208263  สถติเิบือ้งตน้      3(3-0-6) 
   (Elementary Statistics) 
และเลอืกเรยีนอกี 4 หน่วยกติ จากกระบวนวชิาต่อไปนี้     
 202112  ชวีวทิยา 2      4(3-3-6) 
   (Biology 2) 
หรอื 203113  เคม ี2       3(3-0-6) 
   (Chemistry 2) 
และ 203117  ปฏบิตักิารเคม ี2      1(0-3-0) 
   (Chemistry Laboratory 2) 
หรอื 207118  ปฏบิตักิารฟิสกิส ์2     1(0-3-0) 
   (Physics Laboratory 2) 
และ 207188  ฟิสกิส ์2       3(3-0-6) 
   (Physics 2) 

2.2 วิชาเอก     ไม่น้อยกว่า   67 หน่วยกิต 
       ในจาํนวนหน่วยกติของวชิาเอกในขอ้ 2.2.1 และ 2.2.2 จะตอ้งเป็นกระบวนวชิาระดบั 300 ขึน้ไป
ไมน้่อยกว่า  58  หน่วยกติ    และในจาํนวนนี้ตอ้งเป็นกระบวนวชิาระดบั  400  ขึน้ไป 
ไมน้่อยกว่า  28 หน่วยกติ 
2.2.1  วิชาเอกบงัคบั        38 หน่วยกิต 
206211  แคลคลูสั 3      3(3-0-6) 
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หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาคณิตศาสตร(์หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2554) 
 

  (Calculus 3) 
 206217  แนวคดิหลกัมลูของคณิตศาสตร ์     3(3-0-6) 
   (Fundamental Concepts of Mathematics)  
 206325   พชีคณิตเชงิเสน้      3(3-0-6) 
   (Linear Algebra) 
 206331  แคลคลูสัขัน้สงู      3(3-0-6) 
   (Advanced Calculus) 
 206341  สมการเชงิอนุพนัธส์ามญั     3(3-0-6) 
   (Ordinary Differential Equations) 
 206390  สมัมนาทางคณิตศาสตร ์     1(1-0-2) 
   (Seminar in Mathematics) 

206413  ทอพอโลยสีาํหรบัแผนกา้วหน้า    4(4-0-8) 
  (Topology for Honors Plan) 

 206422  พชีคณิตนามธรรมสาํหรบัแผนกา้วหน้า   4(4-0-8) 
   (Abstract Algebra for Honors Plan) 
 206433  การวเิคราะหเ์ชงิจรงิสาํหรบัแผนกา้วหน้า   4(4-0-8) 
   (Real Analysis for Honors Plan) 
  

206437  ตวัแปรเชงิซอ้น      3(3-0-6) 
   (Complex Variables) 

206458 วธิเีชงิตวัเลขสาํหรบัแผนกา้วหน้า    4(4-0-8) 
   (Numerical Method for Honors Plan) 
 206499  การคน้ควา้อสิระ      3(3-0-6) 
   (Independent Study) 
  
 

2.2.2 วิชาเอกเลือก 
 ใหเ้ลอืกเรยีนไมน้่อยกว่า 29 หน่วยกติ จากกระบวนวชิาต่อไปนี้ 

2.2.2.1   กระบวนวชิาอืน่ในระดบัปรญิญาตรทีีเ่ปิดสอนในภาควชิาคณิตศาสตร ์ยกเวน้กระบวนวชิาที ่
  เปิดสอนใหเ้ฉพาะสาขาวชิาอืน่ 

2.2.2.2   กระบวนวชิาในระดบับณัฑติศกึษา  อยา่งน้อย 6 หน่วยกติ จากกระบวนวชิา ดงัต่อไปนี้ 

206713  ทอพอโลย ี      3(3-0-6) 

  (Topology) 

206720  พชีคณิต       3(3-0-6) 

  (Algebra) 

206731  การวเิคราะหเ์ชงิจรงิ 1     3(3-0-6) 

  Real Analysis 1 

206743  ทฤษฎสีมการเชงิอนุพนัธ ์     3(3-0-6) 
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หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาคณิตศาสตร(์หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2554) 
 

  (Theory of Differential Equations) 

219731  การวเิคราะหป์ระยกุต ์     3(3-0-6) 

  (Applied Analysis) 

219753  การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข     3(3-0-6) 

  (Numerical Analysis) 

2.3 วิชาโท  - ไมม่ ี– 
 

 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
เลอืกเรยีนไมน้่อยกว่า 6 หน่วยกติ จากกระบวนวชิานอกสาขาวชิาเอกและวชิาโท  

 
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหสักระบวนวชิา 

รหสักระบวนวชิาทีใ่ชก้าํหนดเป็นตวัเลข 6 หลกั ดงัต่อไปนี้ 
1. เลข 3 ตวัแรก แสดงถงึ คณะ และภาควชิา/สาขาวชิา ทีก่ระบวนวชิานัน้สงักดั 
2. เลข 3 ตวัทา้ย จาํแนกไดด้งันี้ 

1) เลขตวัแรก (หลกัรอ้ย) แสดงถงึ ระดบัของกระบวนวชิา 
“1” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดบัปีที ่1 
“2” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดบัปีที ่2 
“3” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดบัปีที ่3 
“4” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดบัปีที ่4 
“5” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดบัปีที ่5 
“6” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดบัปีที ่6 
“7”      แสดงถงึ     กระบวนวชิาในระดบับณัฑติศกึษา 

2) เลขตวักลาง (หลกัสบิ) แสดงถงึ หมวดหมูใ่นสาขาวชิา 
3) เลขตวัทา้ย (หลกัหน่วย) แสดงถงึ อนุกรมในหมวดหมูข่องสาขาวชิา 
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หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาคณิตศาสตร(์หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2554) 
 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
 

แผนปกติ 
 

ชัน้ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  

001101 การฟงัและการพดูภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 

201110 คณิตศาสตรบ์รูณาการ 3(2-2-5) 

202111 ชวีวทิยา 1 4(3-3-6) 

203111 เคม ี1 3(3-0-6) 

203115 ปฏบิตักิารเคม ี1 1(0-3-0) 

206111 แคลคลูสั 1 3(3-0-6) 

 รวม 17 

    ชัว่โมง/สปัดาห ์= 51   

ชัน้ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  

001102 การอา่นและการเขยีนภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 

201111 โลกแหง่วทิยาศาสตร ์ 3(2-2-5) 

204101 คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 3(3-0-6) 

206112 แคลคลูสั 2 3(3-0-6) 

207117 ปฏบิตักิารฟิสกิส ์1 1(0-3-0) 

207187 ฟิสกิส ์1 3(3-0-6) 

 รวม 16 

    ชัว่โมง/สปัดาห ์= 48  

 

 

ชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  

001201 การอา่นเชงิวเิคราะหแ์ละการเขยีนอยา่งมปีระสทิธผิล 3(3-0-6) 

206211 แคลคลูสั 3 3(3-0-6) 

206217 แนวคดิหลกัมลูของคณิตศาสตร ์ 3(3-0-6) 

208263 สถติเิบือ้งตน้ 3(3-0-6) 

 วชิามนุษยศาสตร์   / สงัคมศาสตร ์ 6 

 รวม 18 

    ชัว่โมง/สปัดาห ์= 54  
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หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาคณิตศาสตร(์หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2554) 
 

ชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  

001202 ภาษาองักฤษในบรบิททางอาชพี 3(3-0-6) 

206331 แคลคลูสัขัน้สงู 3(3-0-6) 

206341 สมการเชงิอนุพนัธส์ามญั 3(3-0-6) 

202112* ชวีวทิยา 2    4(3-3-6) 

203113* เคม ี2          3(3-0-6) 

203117* ปฏบิตักิารเคม ี2 1(0-3-0) 

207118* ปฏบิตักิารฟิสกิส ์2 1(0-3-0) 

207188* ฟิสกิส ์2 3(3-0-6) 

 วชิามนุษยศาสตร์   / สงัคมศาสตร ์ 3 

 รวม 16 

 *เลอืก 4 หน่วยกติ จาก 202112  

หรอื 203113 และ203117 

หรอื 207118 และ 207188 

    ชัว่โมง/สปัดาห ์= 48   

 

ชัน้ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  

206321 พชีคณิตนามธรรมเบือ้งตน้ 3(3-0-6) 

206325 พชีคณิตเชงิเสน้ 3(3-0-6) 

206336 การวเิคราะหเ์ชงิจรงิ 1 3(3-0-6) 

 วชิาการเรยีนรูผ้า่นกจิกรรม 1 

 วชิาโทหรอืวชิาเอกเลอืกระดบั 300-400 6 

 รวม 16 

    ชัว่โมง/สปัดาห ์= 48   

ชัน้ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2  

201191 การเรยีนรูผ้า่นกจิกรรม 2(0-6-0) 

206355 วธิเีชงิตวัเลข 3(3-0-6) 

206390 สมัมนาทางคณิตศาสตร ์ 1(1-0-2) 

206437 ตวัแปรเชงิซอ้น 3(3-0-6) 

 วชิาเอกเลอืก 3 

 วชิาโทหรอืวชิาเอกเลอืก ระดบั 300-400 6 

 รวม 18 

    ชัว่โมง/สปัดาห ์= 54  

หรอื 

และ 

หรอื 

และ 
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หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาคณิตศาสตร(์หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2554) 
 

ชัน้ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  

206499 การคน้ควา้อสิระ 3 

 วชิาเอกเลอืก  12 

 รวม 15 

    ชัว่โมง/สปัดาห ์= 45   

 

ชัน้ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2  

 วชิาเอกเลอืก 6 

 วชิาโทหรอืวชิาเอกเลอืก ระดบั 300-400 3 

 วชิาเลอืกเสร ี 6 

 รวม 15 

    ชัว่โมง/สปัดาห ์= 45  

 
Uแผนก้าวหน้า 

 
ชัน้ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  

001101 การฟงัและการพดูภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 

201110 คณิตศาสตรบ์รูณาการ 3(2-2-5) 

202111 ชวีวทิยา 1 4(3-3-6) 

203111 เคม ี1 3(3-0-6) 

203115 ปฏบิตักิารเคม ี1 1(0-3-0) 

206111 แคลคลูสั 1 3(3-0-6) 

 รวม 17 

    ชัว่โมง/สปัดาห ์= 51   

ชัน้ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  

001102 การอา่นและการเขยีนภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 

201111 โลกแหง่วทิยาศาสตร ์ 3(2-2-5) 

204101 คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 3(3-0-6) 

206112 แคลคลูสั 2 3(3-0-6) 

207117 ปฏบิตักิารฟิสกิส ์1 1(0-3-0) 

207187 ฟิสกิส ์1 3(3-0-6) 

 รวม 16 

    ชัว่โมง/สปัดาห ์= 48  
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หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาคณิตศาสตร(์หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2554) 
 

ชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  

001201 การอา่นเชงิวเิคราะหแ์ละการเขยีนอยา่งมปีระสทิธผิล 3(3-0-6) 

206211 แคลคลูสั 3 3(3-0-6) 

206217 แนวคดิหลกัมลูของคณิตศาสตร ์ 3(3-0-6) 

208263 สถติเิบือ้งตน้ 3(3-0-6) 

 วชิามนุษยศาสตร์   / สงัคมศาสตร ์ 6 

 รวม 18 

    ชัว่โมง/สปัดาห ์= 54   

ชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  

001202 ภาษาองักฤษในบรบิททางอาชพี 3(3-0-6) 

206331 แคลคลูสัขัน้สงู 3(3-0-6) 

206341 สมการเชงิอนุพนัธส์ามญั 3(3-0-6) 

202112* ชวีวทิยา 2    4(3-3-6) 

203113* เคม ี2          3(3-0-6) 

203117* ปฏบิตักิารเคม ี2 1(0-3-0) 

207118* ปฏบิตักิารฟิสกิส ์2 1(0-3-0) 

207188* ฟิสกิส ์2 3(3-0-6) 

 วชิามนุษยศาสตร์   / สงัคมศาสตร ์ 3 

 วชิาเลอืกเสร ี 3 

 รวม 19 

 *เลอืก 4 หน่วยกติ จาก 202112  

หรอื 203113 และ203117 

หรอื 207118 และ 207188 

    ชัว่โมง/สปัดาห ์= 48   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หรอื 

หรอื 

และ 

และ 
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หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาคณิตศาสตร(์หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2554) 
 

 

ชัน้ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  

206325 พชีคณิตเชงิเสน้ 3(3-0-6) 

206422 พชีคณิตนามธรรมสาํหรบัแผนกา้วหน้า 4(4-0-8) 

206433 การวเิคราะหเ์ชงิจรงิสาํหรบัแผนกา้วหน้า 4(4-0-8) 

 วชิาเอกเลอืกระดบั 300-400 6 

 วชิาการเรยีนรูผ้า่นกจิกรรม 1 

 รวม 18 

    ชัว่โมง/สปัดาห ์= 54  

 

ชัน้ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2  

201191 การเรยีนรูผ้า่นกจิกรรม 2(0-6-0) 

206390 สมัมนาทางคณิตศาสตร ์ 1(1-0-2) 

206413 ทอพอโลยสีาํหรบัแผนกา้วหน้า 4(4-0-8) 

206437 ตวัแปรเชงิซอ้น 3(3-0-6) 

206458 วธิเีชงิตวัเลขสาํหรบัแผนกา้วหน้า 4(4-0-8) 

 วชิาเอกเลอืกระดบั 300-400 3 

 รวม 17 

    ชัว่โมง/สปัดาห ์= 57   

 

ชัน้ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  

206499 การคน้ควา้อสิระ 3(3-0-6) 

 วชิาเอกเลอืกระดบั 300-400 5 

 วชิาเอกเลอืกระดบั 700 6 

 รวม 14 

    ชัว่โมง/สปัดาห ์= 42   

 

ชัน้ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2  

 วชิาเอกเลอืกระดบั 300-400 9 

 วชิาเลอืกเสร ี 3 

 รวม 12 

    ชัว่โมง/สปัดาห ์= 36   
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ภาคผนวก 1 

คาํอธิบายลกัษณะกระบวนวิชา    

คณะมนุษยศาสตร ์

001101    การฟังและการพดูภาษาองักฤษ      3(3-0-6) 

Listening and Speaking in English 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  : ไมม่ ี

การสื่อสารภาษาองักฤษ โดยเน้นทกัษะการพูดและการฟงั เพื่อการปฏสิมัพนัธ์ในบรบิททางสงัคมและ

วชิาการ อนัจะกอ่ใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

English communication with emphasis on listening and speaking for social interaction and lifelong 

learning  

001102    การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ     3(3-0-6) 

   Reading and Writing in English  

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  : ไมม่ ี

การอา่นและการเขยีนภาษาองักฤษ โดยเน้นการเรยีนรูค้าํศพัท ์การทบทวนไวยากรณ์อยา่งเป็นระบบ การ

พฒันาโครงสร้างประโยคที่มีความหลากหลาย รูปแบบและวัตถุประสงค์ของย่อหน้า เพื่อการสื่อสารอย่างมี

ประสทิธภิาพ อนัจะกอ่ใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

English reading and writing communication for lifelong with emphasis on vocabulary expansion, 

systematic grammar review, development of sentence structure and sentence variety, forms and purposes 

of paragraphs, progressing from mechanical to more meaningful context.  

001201   การอ่านเชิงวิเคราะหแ์ละการเขียนอย่างมีประสิทธิผล   3(3-0-6) 

 Critical Reading and Effective Writing 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  : ไมม่ ี

 ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการอ่านเชิงวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลและสื่อต่างๆ และการเขียน                     

อยา่งมปีระสทิธผิล ในหวัขอ้ตามความสนใจของผูเ้รยีน   

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

on topics of students’ interests.   

001202     ภาษาองักฤษในบริบททางอาชีพ      3(3-0-6) 

 English in Professional Contexts 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  : ไมม่ ี

ลกัษณะเฉพาะทางภาษา องคป์ระกอบทางภาษาและทกัษะทางภาษาของงานเขยีนเฉพาะสาขาอาชพี   

Specific language features, language components of professional texts and language skills for 

professional texts.   

011269  ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                       3(3-0-6) 
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หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาคณิตศาสตร(์หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2554) 
 

  Philosophy of Sufficiency Economy 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  : ไมม่ ี

 นิยาม  แนวคดิ และหลกัการของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง การดาํเนินชวีติตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

หลกัการประยกุตใ์ชป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

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

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

012173   ศาสนาเบือ้งต้น        3(3-0-6) 

  Descriptive Study of Religion 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  : ไมม่ ี

   ธรรมชาตแิละขอบเขตของศาสนา กาํเนิด พฒันาการและประเภทของศาสนา รปูแบบต่างๆ ของศาสนา 

อเทวนิยม กระบวนการกึง่ศาสนา บทบาทของศาสนาในปจัเจกบุคคลและสงัคม 

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

religion; semi-religious movements; role of religion in the individual and society. 
013110     จิตวิทยากบัชีวิตประจาํวนั                                                              3(3-0-6) 

  Psychology and Daily Life 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  : ไมม่ ี

 จติวทิยากบัการประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนั บุคลกิภาพ แรงจงูใจและอารมณ์ ความเครยีด สขุภาพกาย

และสขุภาพจติ สงักปัเกีย่วกบัตน การควบคมุตนเองและการตดัสนิใจ ความเขา้ใจเรือ่งเพศ การเสรมิสรา้งมติรภาพ 

การเป็นสว่นหนึ่งของกลุ่ม การแต่งงานและสมัพนัธภาพทีส่นิทสนม การทาํงานและเวลาวา่ง 

 Psychology and application in daily life. Personality.  Motivation and emotion. Stress. Physical and 

mental health. Self-concept. Personal control and decision making.  Sexuality. Making friends. Being part 

of a group. Marriage and intimate relationships. Work and leisure. 

050100   การใช้ภาษาไทย             3(3-0-6) 

   Usage of the Thai Language 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  : ไมม่ ี

 ศกึษาและฝึกทกัษะการใชภ้าษาไทย 

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

050103  สงัคมและวฒันธรรมไทย                  3(3-0-6) 

  Thai Society and Culture 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  : ไมม่ ี

 การศกึษาเชงิแนะนําเกีย่วกบัสงัคมและวฒันธรรมไทย โดยอาศยัเครือ่งมอืการวเิคราะหท์ีม่าจากมรดกทาง

ปญัญาของไทย รวมทัง้การเสนอในเชงิวพิากษ์เกีย่วกบัทฤษฎทีีม่าจากโลกทรรศน์ตะวนัตกทีใ่ชใ้นการศกึษาสงัคม 

และวฒันธรรมไทย และทางเลอืกอืน่ ๆ ของความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิสงัคมของไทย 
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 An introduction to Thai Society and Culture based on analytical tools derived from Thai 

intellectual heritage, including critical expositions of theory on Thai Society and Culture arisen from 

Western Worldviews, and alternatives of Socioeconomic changes.  

คณะศึกษาศาสตร ์

057121  ฟตุบอลเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย    1(0-3-0) 

 Football for Life and Exercise 

   เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี

 การออกกาํลงักายเพือ่สขุภาพโดยการเล่นฟุตบอล การอบอุน่รา่งกายและคลายเยน็ในกฬีาฟุตบอล การ

เล่นฟุตบอลในตาํแหน่งต่างๆ การประยกุตเ์ล่นกฬีาฟุตบอลในรปูแบบต่างๆ กตกิาทัว่ไปในการเลน่กฬีาฟุตบอล 

การวเิคราะหเ์กมการแขง่ขนัฟุตบอลและการเขา้รว่มทมีฟุตบอลในระดบัต่างๆ  ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผู้

เล่นและผูด้ทูีด่ใีนกฬีาฟุตบอล 

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

in each position. Apply in playing Football game. Analyze and participate the Football competition 

tournaments. The advantageous, manners, regulations and scoring system & service of Football game 

are involved. 

057122 ว่ายน้ําเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย    1)0-3-0( 

 Swimming for Life and Exercise 

   เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี

การออกกาํลงักายเพือ่สขุภาพโดยการว่ายน้ํา การอบอุ่นร่างกายในกฬีาว่ายน้ํา หลกัการหายใจและการ

เคลื่อนไหวในน้ํา การใชส้่วนต่างๆของร่างกายในการว่ายน้ําท่าต่างๆการช่วยเหลอืผูไ้ดร้บัอนัตรายต่างๆจากการ

ว่ายน้ํา การวเิคราะหก์ารทา่ทางการว่ายน้ํา การว่ายน้ําเพือ่สขุภาพและการเขา้รว่มการแขง่ขนัว่ายน้ําในระดบัต่างๆ 

ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูด้ทูีด่ใีนกฬีาว่ายน้ํา 

 The principles of exercise for health by swimming. Warm up and cool down. How to breath 

under water and movements physically to swim in each style, help others to be safe from swimming. 

Apply in swimming game. Analyze and participate the swimming competition tournaments. The 

advantageous, manners, regulations of swimming game are involved. 

057123 วอลเลยบ์อลเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย    1(0-3-0) 

 Volleyball for Life and Exercise 

   เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี

การออกกาํลงักายเพือ่สขุภาพโดยการเล่นวอลเลยบ์อล การอบอุน่รา่งกายและคลายเยน็ในกฬีา

วอลเลยบ์อล การเล่นวอลเลยบ์อลในตาํแหน่งต่างๆ การใชอ้วยัวะสว่นต่างๆของรา่งกายในการเล่นวอลเลยบ์อล 

กตกิาทัว่ไปและการนบัคะแนนในกฬีาวอลเลยบ์อล การประยกุตเ์ล่นกฬีาวอลเลยบ์อลในรปูแบบต่างๆ การวเิคราะห์

เกมการแขง่ขนัวอลเลยบ์อลและการเขา้รว่มแขง่ขนัวอลเลยบ์อลในระดบัต่างๆ  ประโยชน์และมารยาทของการเป็น

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

play each position and how to use parts of body to play Volleyball. Apply in playing Volleyball game. 

Analyze and participate the Volleyball competition tournaments. The advantageous, manners, regulations 

and scoring system of Volleyball game are involved. 

057125 กิจกรรมเข้าจงัหวะเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย   1)0-3-0( 

 Rhythmic Activities for Life and Exercise 

   เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี

 การออกกาํลงักายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นกจิกรรมเขา้จงัหวะ การเคลื่อนไหวของร่างกายในลกัษณะ

ต่างๆ การเคลื่อนไหวของร่างกายใหเ้ขา้กบัจงัหวะและเสยีงดนตร ีการเต้นรําพื้นเมอืงของประเทศต่างๆ การเต้น

ลลีาศในจงัหวะต่างๆ มารยาทในการเขา้สงัคมและมารยาทในการลลีาศ  การวเิคราะหท์่าทางการเตน้ลลีาศจงัหวะ

ต่างๆ การรว่มงานลลีาศและการจดังานลลีาศในรปูแบบต่างๆ 

 The principles of exercise for health by playing Rhythmic activity. Body movements with the 

music. Folk dances and social dances. Social manner and dancing’s regulations. Analyze the type of 

social dances. Participate and organize the social dance party.  

057126 บาสเกตบอลเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย    1(0-3-0) 

 Basketball for Life and Exercise 

   เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี

การออกกาํลงักายเพือ่สขุภาพโดยการเล่นบาสเกตบอล การอบอุน่รา่งกายและคลายเยน็ในกฬีา

บาสเกตบอล การเล่นบาสเกตบอลในตาํแหน่งต่างๆ ความปลอดภยัในการเล่นกฬีาบาสเกตบอล กตกิาการเล่น

บาสเกตบอลทัว่ไป การประยกุตเ์ล่นกฬีาบาสเกตบอลในรปูแบบต่างๆ การวเิคราะหเ์กมการแขง่ขนับาสเกตบอล

และการเขา้รว่มแขง่ขนับาสเกตบอลในระดบัต่างๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูด้ทูีด่ใีนกฬีา

บาสเกตบอล 

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

play in different positions, safety, and regulations. Apply in playing basketball game. Analyze and 

participate the basketball competition tournaments. The advantageous, manners, regulations and scoring 

system of basketball game are involved. 

057127 แบดมินตนัเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย    1(0-3-0) 

 Badminton for Life and Exercise 

   เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี

  การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นแบดมินตัน การอบอุ่นร่างกายและคลายเย็นในกีฬา

แบดมนิตนั การจบัไมแ้ละการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อเขา้ตลีูกแบดมนิตนัในลกัษณะต่างๆ กตกิาแบดมนิตนั

ทัว่ไปและการนบัคะแนนในกฬีาแบดมนิตนั การประยกุตเ์ล่นกฬีาแบดมนิตนัในรปูแบบต่างๆ การวเิคราะหเ์กมการ
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แขง่ขนัแบดมนิตนัและการเขา้รว่มแขง่ขนัแบดมนิตนัในระดบัต่างๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้

ทีด่ใีนกฬีาแบดมนิตนั  

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

hold the racquet and movements to hit shuttlecock. Apply in playing badminton game. Analyze and 

participate the Badminton competition tournaments. The advantageous, manners, regulations and scoring 

system & service of badminton game are involved. 

057128 เทนนิสเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย    1(0-3-0) 

  Tennis for Life and Exercise  

   เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี

การออกกาํลงักายเพือ่สขุภาพโดยการเล่นเทนนิส การอบอุน่รา่งกายและคลายเยน็ในกฬีาเทนนิส การ

จบัไมแ้ละการเคลื่อนไหวของรา่งกายเพือ่เขา้ตเีทนนิสในลกัษณะต่างๆ กตกิาเทนนิสทัว่ไปและการนบัคะแนนใน

กฬีาเทนนิส การประยกุตเ์ล่นกฬีาเทนนิสในรปูแบบต่างๆ การวเิคราะหเ์กมการแขง่ขนัเทนนิสและการเขา้รว่มการ

แขง่ขนัเทนนิสในระดบัต่างๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูด้ทูีด่ใีนกฬีาเทนนิส 

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

the racquet and movements to hit the tennis ball. Apply in playing tennis game. Analyze and participate 

the Tennis competition tournaments. The advantageous, manners, regulations and scoring system & 

service of Tennis game are involved. 

057129 เทเบ้ิลเทนนิสเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย    1(0-3-0) 

  Table Tennis for Life and Exercise 

   เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี

การออกกาํลงักายเพือ่สขุภาพโดยการเล่นกฬีาเทเบิ้ลเทนนิส การอบอุ่นร่างกายและคลายเยน็ในกฬีาเท

เบิล้เทนนิส การจบัไมแ้ละการเคลื่อนไหวของรา่งกายเพือ่เขา้ตเีทเบิ้ลเทนนิส ในลกัษณะต่างๆ กตกิาทัว่ไปและการ

นบัคะแนนในกฬีาเทเบิล้เทนนิส การประยกุตเ์ล่นกฬีาเทเบิ้ลเทนนิส ในรปูแบบต่างๆ การวเิคราะหเ์กมการแขง่ขนั

เทเบิล้เทนนิสและการเขา้รว่มแขง่ขนัเทเบิล้เทนนิสในระดบัต่างๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ที่

ดใีนกฬีาเทเบิล้เทนนิส 

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

hold the racket and movements to play Table tennis. Apply in playing Table tennis game. Analyze and 

participate the Table tennis competition tournaments. The advantageous, manners, regulations and 

scoring system of Table tennis game are involved. 

057130 กอลฟ์เพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย    1(0-3-0) 

 Golf for Life and Exercise 

   เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี

การออกกาํลงักายเพือ่สขุภาพโดยการเล่นกฬีากอลฟ์ การอบอุน่รา่งกายและคลายเยน็ในกฬีากอลฟ์ การ

จบัไมแ้ละการเคลื่อนไหวของรา่งกายในการตกีอล์ฟในลกัษณะต่างๆ กตกิาการเล่นกอล์ฟทัว่ไปและการนับคะแนน
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ในกฬีากอล์ฟ การประยุกต์เล่นกฬีากอล์ฟ ในรูปแบบต่างๆ การวเิคราะห์ท่าทางในการตกีอล์ฟและการเขา้ร่วม

แขง่ขนักอลฟ์ในระดบัต่างๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูด้ทูีด่ใีนกฬีากอลฟ์ 

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

, stance & position, rules & regulations, match play, advantageous of playing golf. Apply in playing Golf 

game. Analyze the stance & position and participate the Golf tournaments. The advantageous, manners, 

regulations and scoring system of Golf game are involved. 

057136 กีฬา สขุภาพ สมรรถภาพ และการพฒันาคณุภาพชีวิต                               3(1-6-0) 

 Sport, Health, Fitness and Wellness Development 

   เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี

 ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการเล่นกฬีา การออกกาํลงักาย การสง่เสรมิสขุภาพ และการเสรมิสรา้ง

สมรรถภาพทางกาย หลกัการดกูฬีา การเลอืกกจิกรรมกฬีา และการออกกาํลงักายทีเ่หมาะสมกบัตนเองและการใช้

ในชวีติประจาํวนั การฝึกทกัษะพืน้ฐานทางกฬีาและการเสรมิสรา้งสมรรถภาพทางกาย กฬีาและการออกกาํลงักาย 

รวมทัง้การดแูลตนเองเพือ่สขุภาพทีด่แีละการพฒันาคณุภาพชวีติ 

 Knowledge and understanding of sport, exercise, health promotion and fitness, principles of 

sport spectator, selection of sport activities suitable for oneself and applicable in daily life, practice in 

sport basic skills and fitness, sport, exercise and self care for good health and wellness development. 

คณะสงัคมศาสตร ์

154104  การอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม               3(3-0-6) 

  Environmental Conservation 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  : ไมม่ ี

 ปญัหาในการจดัการ และการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาต ิซึง่เน้นในเรือ่ง ดนิ ปา่ไม ้ น้ํา แร ่สตัว์

ปา่ มนุษย ์พลงังานธรรมชาต ิทวิทศัน์ธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้มต่างๆ ตลอดจนวธิกีารอนุรกัษ์และมาตรการในการ

อนุรกัษ์ทีจ่าํเป็นสาํหรบัประเทศไทย 

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

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

necessary for Thailand.     

Uคณะนิติศาสตร ์

176100 กฎหมายและโลกสมยัใหม่                                                                      3 (3-0-6) 

  Law and Modern World 

   เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี

 แนวคดิทางกฎหมาย สถาบนัทางกฎหมาย กฎหมายกบับทบาทในสงัคม กฎหมายกบัสงัคมระหว่าง

ประเทศ กฎหมายกบัปญัหาทอ้งถิน่ และกฎหมายกบัสทิธชิุมชน บทบาทของกฎหมายระดบัทอ้งถิน่ ระดบัสงัคม

เมอืง และบทบาทของกฎหมายในยคุโลกาภวิตัน์ ศกึษาวเิคราะหป์ญัหาจากกรณีศกึษาต่างๆ เกีย่วกบักฎหมายและ

โลกสมยัใหม ่
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 Legal concepts. Legal Institutions. Law and its role in society. Law and international societies. 

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

of law in the globalized era. Studying and analyzing cases relating to law and modern world. 

คณะวิทยาศาสตร ์

201110   คณิตศาสตรบ์รูณาการ        3(2-2-5) 

 Integrated Mathematical Sciences 

   เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี

 คอมพวิเตอรใ์นชวีติประจาํวนั คณิตศาสตรแ์ละสถติ ิในปรากฏการณ์ต่างๆ   การประยกุตค์ณิตศาสตร ์

สถติแิละคอมพวิเตอรใ์นวชิาการ กระบวนการแกป้ญัหาโดยใชค้ณิตศาสตร ์สถติ ิและคอมพวิเตอร ์กระบวนวชิานี้

สาํหรบันกัศกึษาทีม่พีืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์

Computer in everyday life. Mathematics and statistics in various phenomena. 

Mathematics, statistics, and computer applications in academic. Problem solving process by using 

mathematics, statistics, and computer. This course is recommended for science-based students. 

201111   โลกแห่งวิทยาศาสตร ์       3(3-0-6) 

 The World of Science 

   เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี

 ธรรมชาตแิละววิฒันาการของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ระบบสรุยิะ  การสงัเกตดาวเคราะห ์   และ 

ดวงจนัทรใ์นปจัจุบนั ความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนัระหว่างธรณีภาค อุทกภาค ภาคบรรยากาศและชวีภาคของโลก 

ความอุดมสมบูรณ์ การกระจายตวัและการใชท้รพัยากรธรรมชาต ิประเดน็ทางสงัคมร่วมสมยัในด้านวทิยาศาสตร์

และสงัคมมนุษย ์กระบวนวชิานี้อนุญาตใหเ้ฉพาะนกัศกึษาทีม่พีืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์

 The nature and evolution of science and technology. The solar system, modern 

observations of planets and moons. The interrelations of Earth’s geosphere, hydrosphere, 

atmosphere and biosphere. Abundance, distribution and utilization of natural resources. 

Contemporary social issues in science and society. Enrollments are not permitted for non- science-based 

students. 

201191  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม                    2(0-6-0) 

 Learning through Activities 

   เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี

การเขา้รว่มกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาคณุภาพนกัศกึษา การเสรมิทกัษะและประสบการณ์ชวีติต่างๆ

ทีถู่กจดัขึน้ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั เป็นส่วนประกอบทีด่ทีีท่ําใหน้ักศกึษามสี่วนร่วมในช่วงเวลาของ

การศกึษาในมหาวิทยาลยั  กจิกรรมต่างๆเหล่านี้สามารถทําให้นักศกึษาประยุกต์ใชก้ารเรยีนรูจ้ากกจิกรรม

ต่างๆไปพฒันาในดา้นเกีย่วกบัการสรา้งจติสาํนึกทีด่ ีตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย ์ มกีารพฒันาบุคลกิภาพ 
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เขา้ใจการทาํงานเป็นทมี  มคีณุธรรม จรยิธรรม สามารถนําไปใช ้เป็นแบบอยา่งในการดาํรงชพีในอนาคต ไดอ้ย่างมี

ความสขุทัง้รา่งกายและจติใจ  พรอ้มทัง้มจีติสาธารณะ สาํนึกและรบัผดิชอบต่อตนเอง และสงัคม  

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

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

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

organizations. 

201192  ดอยสเุทพศึกษา               1(0-3-0) 

   Doi Suthep Study 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  : ไมม่ ี

ศกึษาดอยสเุทพใน 4 มติ ิคอื มติทิางกายภาพ : ธรณีวทิยา  มติทิางชวีภาพ : ระบบนิเวศ และความ

หลากหลายทางชวีภาพ  มติทิางสงัคมและวฒันธรรม : ศาสนาและมานุษยวทิยา และ มติทิางการอนุรกัษ์ : พืน้ที่

อนุรกัษ์ การฟ้ืนฟูปา่และการทอ่งเทีย่วเชงินิเวศ ความสมัพนัธร์ะหว่างดอยสเุทพกบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

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

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

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

202111 ชีววิทยา 1        4(3-3-6) 

 Biology 1 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  : ไมม่ ี

หลกัพืน้ฐานทางชวีวทิยาดา้นเคมขีองชวีติ เซลล ์พนัธุศาสตร ์พนัธุศาสตรป์ระชากรและแนวคดิเชงิ 

ววิฒันาการประวตัศิาสตรว์วิฒันาการของความหลากหลายทางชวีภาพและนิเวศวทิยา 

Basic biological concepts in chemistry of life, cell, genetics, population genetics and its 

evolutionary concept, the evolutionary history of biological diversity and ecology. 

202112    ชีววิทยา  2        4(3-3-6) 

  Biology 2 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   202111 

หลกัพืน้ฐานทางชวีวทิยาดา้นหลกัอนุกรมวธิาน  ความหลากหลายทางชวีภาพ  ชนดิและหน้าที ่

ของเนื้อเยือ่พชืและสตัว ์ สรรีวทิยาขัน้พืน้ฐานของพชืและสตัว ์

  Basic biological concepts in principles of taxonomy, biodiverdity, types and functions of 

plant and animal tissues, fundamental plant and animal physiology. 

203111    เคมี   1         3(3-0-6) 

  Chemistry 1 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  : ไมม่ ี
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ปรมิาณสมัพนัธท์างเคม ีโครงสรา้งอะตอม พนัธะเคมใีนสารประกอบประเภทต่างๆ อณุหพลศาสตรเ์ชงิเคม ี

เคมไีฟฟ้า แก๊ส ของเหลว และของแขง็ สารละลาย กรด-เบสและสมดลุไอออนิก จลนพลศาสตรเ์ชงิเคม ี

Chemical stoichiometry, atomic structures, chemical bonding in various compounds, chemical 

thermodynamics, electrochemistry, gases liquid and solid, solutions, acid-bases and ionic equilibrium, 

chemical kinetics. 

203113    เคมี   2         3(3-0-6) 

Chemistry 2 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ว.คม.111 (203111) 

ธาตุเรพรเีซนเททฟีและโลหะแทรนซชินั สารประกอบโคออรด์เินชนั เคมนีิวเคลยีร ์ สารประกอบอนิทรยี ์

สารชวีโมเลกลุ เคมกีบัสิง่แวดลอ้ม เคมใีนชวีติประจ ําวนั 

Representative elements and transition metals, coordination compounds, nuclear chemistry, 

organic chemistry, biomolecules, chemistry and environment, chemistry in the daily life. 

203115   ปฏิบติัการเคมี  1       1(0-3-0) 

Chemistry Laboratory 1 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ลงทะเบยีนพรอ้ม 203111 

ปฏกิริยิาของทองแดง ความรอ้นของปฏกิริยิา การแยกสลายดว้ยไฟฟ้า เซลลก์ลัวานกิ และเซลลค์วาม

เขม้ขน้ คา่คงทีข่องก๊าซ การหามวลโมเลกลุโดยอาศยัหลกัการลดลงของจุดเยอืกแขง็ โครงสรา้งผลกึ การไทเทรต

ระหว่างกรด-เบส และแบบรดีอกซ ์ สมดุลกรดเบส และการแยกสลายดว้ยน้ํา คา่ผลคณูการละลาย จลนพลศาสตร์

เชงิเคม ีและการทดลองพเิศษ 

Reaction of copper, heat of reaction, electrolysis galvanic and concentration cells, gas constant, 

determination of molecular weight by freezing point depression, crystal structure, acid-base and redox 

titrations, acid-base equilibria and hydrolysis, solubility product, chemical kinetics, and special experiment.   

203117   ปฏิบติัการเคมี   2       1(0-3-0) 

Chemistry Laboratory 2 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ลงทะเบยีนพรอ้ม 203113 

การวเิคราะหเ์ชงิคณุภาพของแคตไอออนและแอนไอออนชนิดต่างๆ สารประกอบโค-ออรด์เินชนั เลข

ออกซเิดชนัของแวเนเดยีม การวเิคราะหท์างเคมอีนิทรยี ์ การทดสอบสารชวีโมเลกลุ การเตรยีมสารซกัฟอก การ

วเิคราะหน้ํ์าเสยี การวเิคราะหส์ารทีอ่าจทาํใหเ้กดิโรคมะเรง็ อทิธพิลของอุณหภมูทิีม่ต่ีอการละลายของเกลอื และ

การทดลองพเิศษ 

Qualitative analysis of various cations and anions, coordination compounds, oxidation states of 

vanadium, organic chemistry analysis, biomolecules analysis, detergents preparation, wastewater 

analysis, analysis of carcinogenic substances, effects of temperature on the solubility of salts and special 

experiment. 

 



25 
 

หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาคณิตศาสตร(์หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2554) 
 

204101   คอมพิวเตอรเ์บือ้งต้น               3(2-2-5) 

  Introduction to Computer 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  : ไมม่ ี

ระบบคอมพวิเตอร ์การประมวลผลขอ้มลู ระบบจาํนวนและแทนรหสัขอ้มลู ผงังานเชงิโครงสรา้งและ 

รหสัเทยีม ภาษาโปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละสือ่สารขอ้มลู 

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

and pseudocode. Computer programming language and data communication. 

204452    ทฤษฎีการคาํนวณ       3(3-0-6) 

  Theory of Computation 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :  206281 

การแยกประเภทปญัหาตามความยากของการคาํนวณปญัหาทีม่คีวามยากต่างกนั ทฤษฎอีอโตเมตา 

รวมถงึภาษาปกตแิละภาษาไมพ่ึง่บรบิท ทฤษฎกีารคาํนวณไดแ้ละการลดทอน ทฤษฎคีวามซบัซอ้นรวมถงึโพลโิน

เมยีล(พ)ี ไมใ่ชโ่พลโินเมยีล (เอน็พ)ี และเอน็พคีอมพลทีเนส 

Classifying problems by the in-computational hardness. Automata theory, including regular and 

context free languages. Computability theory and reductions. Complexity theory, including polynomial, 

nonpolynomial, and NP-completeness. 

204481   เทคนิคการโปรแกรมเชิงคณิตศาสตรเ์บือ้งต้น    3(3-0-6) 

  Introduction to Mathematical Programming Techniques 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :  204381หรอื 206355 

การกาํหนดปญัหาและการสรา้งรปูแบบ การโปรแกรมเชงิเสน้ วธิซีมิเพลค็ และวธิซีมิเพลค็ทีไ่ดป้รบัปรงุ

ใหม ่การโปรแกรมแบบไดนามคิส ์ การโปรแกรมแบบตวัเลขจาํนวนเตม็ เทคนิคกาํลงัสองน้อย ทีส่ดุ การโปรแกรม

แบบควอดราตคิ การหาผลลพัธแ์บบใหเ้สยีประโยชน์น้อยทีส่ดุโดยไมม่สีมการขอบขา่ย โกลเดนเซคชนัเสอรซ์ วธิี

สตปีเปสเดสเซนต ์ และวธิคีอนจเูกตเกรเดยีน วธิคีวอไซนิวตนั เนื้อหาของกระบวนวชิานี้เน้นหนกัดา้นเทคนิคการ

คาํนวณแบบต่างๆ โดยใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละสว่นที ่ เกีย่วขอ้งกบัการสรา้งขัน้ตอน วธิกีารแกป้ญัหาทีม่ขีนาด

และชนดิต่างๆ กนั ในดา้นปฏบิตักิารจะแสดงใหเ้หน็ถงึประเดน็ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบของผูใ้ช ้ตลอดจน

ความถกูตอ้งของผลลพัธ ์เวลาทีใ่ชเ้ครือ่งคอมพวิเตอร ์และขนาดของหน่วยความจาํของเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีจ่าํเป็น

ในการแกป้ญัหานัน้ 

Problem formulation and modeling. Linear Programming, simplex and revised simplex method. 

Dynamic programming. Integer programming. Least square technique. Quadratic programming. 

Unconstrained minimization, golden section search, steepest-descent and conjugate gradient method. 

Quasi-Newton Method. The emphasis of the course will be on the various computational techniques and 

their implications to both algorithm implementation and problem type and size. Practical sessions to be 

arranged will concentrate on demonstrating the various issues involved in user interface design, and the 

possibility of trade-off between accuracy, computer time and Computer memory requirement. 
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204482    การจาํลองแบบปัญหาและแบบจาํลอง     3(3-0-6) 

  Simulation and Modelling 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :  206203และ208263 

หลกัเบือ้งตน้เกีย่วกบัการออกแบบ แบบจาํลองของปญัหา และการเปรยีบเทยีบกบัเทคนิคอืน่ๆ การจาํลอง

แบบปญัหาชนิดต่อเนื่อง ภาษาเฉพาะทีใ่ชส้าํหรบัการจาํลองแบบปญัหาชนิดต่อเนื่อง ตวัอยา่งการประยกุตใ์ชง้าน 

การจาํลองแบบปญัหาชนิดไมม่คีา่ต่อเนื่อง    ทบทวนเกีย่วกบัทฤษฎแีถวคอยและขบวนการสโตคาสตคิ การ

เปรยีบเทยีบภาษาทีใ่ชเ้ฉพาะสาํหรบัการจาํลองแบบทีม่กีารเปลีย่นแปลงแบบไมต่่อเนื่อง ระเบยีบวธิกีารจาํลองแบบ

ปญัหา รวมทัง้การใหไ้ดม้าซึง่เลขจาํนวนโดยวธิสีุม่และตวัแปรสุม่ การออกแบบ การทดลองจาํลองแบบปญัหา

เพือ่ใหไ้ดร้ปูแบบทีเ่หมาะสมทีส่ดุ การวเิคราะห ์ ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากวธิกีารทดลองจาํลองแบบปญัหา และความมเีหตุผล

สมควรทีจ่ะเชือ่ว่ารปูแบบปญัหาทีจ่าํลองไดแ้ละผลลพัธถ์กูตอ้ง ตวัอยา่งการประยกุตใ์ชง้านการจาํลองแบบปญัหา 

Introduction to simulation modeling and comparison with other techniques. Continuous simulation 

models, continuous simulation modeling languages, selected applications of continuous simulation 

models. Discrete-simulation models, and introduction to or review of queuing theory and stochastic 

processes, comparison of discrete change simulation languages. Simulation methodology including 

generation of random numbers and varieties. Design of simulation experiments for optimization, analysis 

of data generated by simulation experiments, and validation of simulation models and results. Selected 

applications of simulation. 

206111    แคลคลูสั  1        3(3-0-6) 

  Calculus 1 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  : ไมม่ ี

อนุพนัธแ์ละการประยกุต ์ การหาปรพินัธแ์ละการประยกุต ์สมการเชงิอนุพนัธอ์นัดบัหนึ่งและการ 

ประยกุต ์

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

some applications. 

206112    แคลคลูสั  2        3(3-0-6) 

  Calculus 2 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   206111 

 สมการเชงิอนุพนัธเ์ชงิเสน้อนัดบัสอง ฟงักช์นัหลายตวัแปร ปรพินัธห์ลายชัน้ อนุกรมอนนัต ์

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

infinite series. 

206211   แคลคลูสั  3                                                          3(3-0-6) 

Calculus 3 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  206112 

 แคลคลูสัเวกเตอร ์อนุกรมฟูเรยีร ์การแปลงลาปลาซ ลมิติของลาํดบัและฟงักช์นั   
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 Vector calculus, Fourier series, Laplace transformation, and limit of sequences and functions. 

206207   เรขาคณิตวิเคราะหท์รงตนั             3(3-0-6) 

  Solid Analytic Geometry 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :  ไมม่ ี

 เรขาคณิตและพชีคณิตของเวกเตอร ์  ระบบพกิดัในสามมติ ิ ระนาบและเสน้ตรงในสามมติ ิพืน้ผวิและเสน้

โคง้ ทฤษฎเีมทรกิซ ์และการประยกุต ์  ชิน้ประกอบของเรขาคณิตเชงิภาพฉาย 

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

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

206216   คณิตตรรกศาสตรเ์บือ้งต้น       3(3-0-6) 

  Introduction to Mathematical Logic 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   : 206104 หรอื 206112 หรอื 206162 

โครงสรา้งเชงิคณิตศาสตร ์  การใหเ้หตุผลแบบอปุนยัเเละนิรนยั   วธิกีารพสิจูน์   การอา้งเหตุผลและความ

สมเหตุสมผล   ตรรกศาสตร์สญัลกัษณ์และแผนภาพเวนน์   การวเิคราะหค์่าความจรงิ    ตารางค่าความจรงิและ

ระบบตรรกศาสตรส์ญัลกัษณ์แบบนิรนยั   ตรรกศาตรท์ีส่ามารถประยกุตไ์ด ้

Mathematical structure. Inductive and deductive reasoning. Method of proof. Arguments and their 

validity propositions. Symbolic logic and Venn diagrams. Truth analysis. Truth table and deductive 

Symbolic logic system. Applicable logic. 

206217  แนวคิดหลกัมลูของคณิตศาสตร ์                    3(3-0-6) 

 Fundamental Concepts of Mathematics 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น     : 206104 หรอื 206112 หรอื 206162 

 ตรรกศาสตรแ์ละวธิกีารพสิูจน์ รวมทัง้หลกัอุปนัยเชงิคณิตศาสตร ์ เซต  ความสมัพนัธ์  ฟงักช์นั      เซต

อนนัตแ์ละเซตจาํกดั  เซตนบัไดแ้ละเซตนบัไมไ่ด ้

Logic and methods of proof including the principle of mathematical induction. Sets. Relations. 

Functions. Infinite and finite sets. Countable and uncountable sets. 

206254   โปรแกรมสาํเรจ็รปูเชิงคณิตศาสตร ์     3(2-2-1) 

  Mathematical Program Package 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :  206104 หรอื 206112 หรอื 206162 

การใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูเชงิคณิตศาสตร ์เชน่ เรขาคณิตพลวตั แมทแลบ แมททแิมทคิา เมเปิล เลเทคซ ์

ปฏบิตักิารเพือ่ฝึกหดัใชโ้ปรแกรมดงักล่าว 

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

LATEX, and practical laboratory. 

206281   คณิตศาสตรดี์สครีต       3(3-0-6) 

  Discrete Mathematics 
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เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :  206103 หรอื 206111 หรอื 206161 หรอื 206113 

 ความรูพ้ ืน้ฐาน วธิกีารนบัทัว่ไป ทฤษฎกีราฟเบือ้งตน้ ทรแีละการแยกจาํพวก ขา่ยงาน พชีคณิตบลูนี 

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

sorting.Networks. Boolean algebra. 

206300   คณิตศาสตรก์ารเงินเเละการประกนัภยั     3(3-0-6) 

  Mathematics of Finance and Insurance 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :  นกัศกึษาชัน้ปีที ่3  

การประยกุตข์องคณิตศาสตรใ์นการเงนิดา้นต่าง ๆ โดยเน้นทีป่ญัหาของการประกนัภยัการลงทุนและการ

ธนาคาร 

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

insurance and banking. 

206311   ทฤษฎีเซตเชิงสจัพจน์       3(3-0-6) 

Axiomatic Set Theory 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :  206217 

 สจัพจน์แซรเ์มโล-แฟรงเคล เซตอนัดบัด ีภาวะเชงิการนบัและภาวะเชงิอนัดบัที ่สมมตุฐิานความต่อเนื่อง 

ความตอ้งกนัของทฤษฎเีซตเชงิสจัพจน์ 

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

Consistency of axiomatic set theory. 

206312  รากฐานเรขาคณิตเบือ้งต้น      3(3-0-6) 

  Introduction to Foundation of Geometry 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  : 206207 หรอื 206216 หรอื 206217 

    รากฐานเรขาคณิต   เรขาคณิตเชงิภาพฉายวิเคราะห์ เรขาคณิตสมัพรรค  เรขาคณิตเเบบยุคลิด และ

เรขาคณิตนอกแบบยคุลดิ   ทอพอโลยเีบือ้งตน้ 

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

Euclidean geometry. Introduction to topology. 

206313  ปริภมิูเมตริก        3(3-0-6) 

  Metric Space 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :  206203 หรอื 206217 หรอื 206261 

 ปรภิมูเิมตรกิ รวมทัง้เซตเปิด  เซตปิด  จุดภายใน  จดุขอบ ลาํดบัลู่เขา้  ปรภิมูเิมตรกิบรบิรูณ์และปรภิมูิ

เมตรกิกระชบั  ภาวะต่อเนื่อง  ปรภิมูยิา่นใกลเ้คยีง  ปรภิมูเิชงิทอพอโลยเีบือ้งตน้ 

  Metric Space including open set, closed set, interior point, boundary point, convergent sequence, 

complete metric space, and compact metric space.  Continuity.  Neighborhood space.  Introduction to 

topological space. 
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206321  พีชคณิตนามธรรมเบือ้งต้น      3(3-0-6) 

  Introduction to Abstract Algebra 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :  206216 หรอื 206217 

 กรปุ กรปุยอ่ย  กรปุโฮโมมอรฟิ์ซมึ    กรปุยอ่ยปกตแิละกรปุผลหาร  รงิ   รงิยอ่ยและไอดลี   

อนิทกิรลัโดเมนและฟิลด ์

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

subrings and ideal. Integral domains and fields. 

206325   พีชคณิตเชิงเส้น          3(3-0-6) 

  Linear Algebra 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  206112 หรอื 206203 หรอื 206261  

 ระบบสมการเชงิเสน้และเมทรกิซ ์  ดเีทอรม์แินนต ์  ปรภิมูเิวกเตอร ์  การแปลงเชงิเสน้ คา่ลกัษณะเฉพาะ

และเวกเตอรล์กัษณะเฉพาะรวมทัง้การทาํใหอ้ยูใ่นรปูทแยงมมุ  ปรภิมูผิลคณูภายใน   

System of linear equations and matrices, determinants, vector spaces, linear transformations, 

eigenvalues and eigenvectors including diagonalization, and inner product spaces. 

206327   ทฤษฎีจาํนวน 1                    3(3-0-6) 

  Theory of Numbers 1 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  : 206203 หรอื 206217 หรอื 206261 

ทฤษฎีบทหลกัมูลของการหารลงตวั   จํานวนเฉพาะสมัพทัธ์   จํานวนเต็ม จํานวนสมภาค  ส่วนตกคา้ง   

ทฤษฎบีทแฟรม์า   นยัทัว่ไปของออยเลอร ์ฟงักช์นัออยเลอร ์ ทฤษฎสีมภาค    จาํนวนของรากพหุนามส่วนตกคา้ง  

ดชันี  สญัลกัษณ์เลอชอ็งดร ์  บทตัง้ของเกาส ์   สญัลกัษณ์ยาโคบ ี

Fundamental theorems of divisibility. Relative primes. Integers. Congruent numbers. Residues. 

Fermat's theorem and Euler's generalization. Euler's function. Theory of congruences. Number of roots. 

Residual polynamials. Indices. Legendre's symbol. Gauss's lemma. Jacobi's symbol. 

206328  ทฤษฎีสมการ        3(3-0-6) 

  Theory of Equations 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :  206112 หรอื 206203 หรอื 206261   

ความต่อเนื่องและการประเมินค่าพหุนาม   สมบตัิของสมัประสทิธิข์องสมการพชีคณิต   ผลเฉลยเชิง

ตวัเลขของสมการพชีคณิต   ตําแหน่งของรากของสมการ   สมการกาํลงัสามและสมการกาํลงัสี ่  รปูแบบบญัญตัิ

ของสมการกาํลงัสามและสมการกาํลงัสี ่  วธิหีาผลเฉลยของเกรกอรี ่    กระบวนการการประมาณและกระบวนการ

จาํกดั 

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

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

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

Further limiting and approximation processes. 
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206331   แคลคลูสัขัน้สงู         3(3-0-6) 

Advanced Calculus 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  : 206112 หรอื 206203 หรอื 206261 

 ฟงักช์นัหลายตวัแปร จาโคเบยีนของการแปลง  คา่สงูสดุและคา่ตํ่าสดุ  ตวัคณูลากรานจ ์ ปรพินัธจ์าํกดัเขต  

การหาอนุพนัธภ์ายใตเ้ครือ่งหมายปรพินัธ ์ ปรพินัธไ์มต่รงแบบ  ปรพินัธเ์ชงิวงร ี

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

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

206335   การวิเคราะหเ์ชิงเวกเตอร ์      3(3-0-6) 

  Vector Analysis 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :  206112 หรอื 206203 หรอื 206261   

 แคลคลูสัเชงิอนุพนัธข์องเวกเตอร ์  ลมิติและภาวะต่อเนื่อง  การหาอนุพนัธ ์  เกรเดยีนต ์ไดเวอรเ์จนซแ์ละ

เคริล์  แคลคลูสัเชงิปรพินัธข์องเวกเตอร ์  ปรพินัธต์ามเสน้และปรพินัธต์ามผวิ  ปรพินัธต์ามปรมิาตร  ทฤษฎบีท

เกาส ์ ทฤษฎบีทกรนี และทฤษฎบีทสโตกส ์ การประยกุตก์บักลศาสตรข์องไหลและทฤษฎแีมเ่หลก็ไฟฟ้า  พกิดัเชงิ

เสน้โคง้เชงิตัง้ฉาก  

  Vector differential calculus: limit and continuity, differentiation, gradient, divergence and curl. 

Vector integral calculus: line and surface integrals, volume integral, Gauss's theorem, Green's theorem 

and Stokes' theorem. Applications to fluid mechanics and electromagnetic theory. Orthogonal curvilinear 

coordinates. 

206336  การวิเคราะหเ์ชิงจริง 1       3(3-0-6) 

  Real Analysis 1 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :  206203 หรอื 206217 หรอื 206261 

 จาํนวนจรงิ ลาํดบัและอนุกรมของจาํนวน  ลมิติและภาวะต่อเนื่องของฟงักช์นัรวมทัง้ภาวะต่อเนื่องเอกรปู  

การหาอนุพนัธ ์  ปรพินัธแ์บบรมีนัน์ 

Real numbers. Sequences and series of numbers. Limits and continuity of functions including 

uniform continuity. Differentiation. Riemann integral. 

206341  สมการเชิงอนุพนัธส์ามญั                    3(3-0-6) 

 Ordinary Differential Equations 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :  206112 หรอื 206203   

 สมการเชงิอนุพนัธส์ามญัอนัดบัหนึ่ง  สมการเชงิอนุพนัธเ์ชงิเสน้สามญัอนัดบัสงูทีม่สีมัประสทิธิเ์ป็นคา่คง

ตวั  ระบบเชงิเสน้ของสมการเชงิอนุพนัธส์ามญั  การแปลงลาปลาซ  ผลเฉลยในรปูอนุกรมของสมการเชงิอนุพนัธ์

สามญั  ผลเฉลยใกลจุ้ดสามญั ผลเฉลยโดยวธิโีฟรเบนิอสุ  สมการเลอชอ็งดร ์และสมการเบสเซลิ 

First order ordinary differential equations. Higher order linear ordinary differential equations 
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with constant coefficients. Linear system of ordinary differential equations. Laplace transform. Series 

solution of ordinary differential equations, solution near ordinary point, solution by Frobenius method. 

Legendre and Bessel equations. 

206342  สมการเชิงอนุพนัธย่์อย                    3(3-0-6) 

  Partial Differential Equations 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :  206267 หรอื 206341 

     สมการเชงิอนุพนัธย์อ่ยอนัดบัหนึ่ง  สมการเชงิเสน้และสมการกึง่เชงิเสน้  พืน้ผวิลกัษณะเฉพาะ ปญัหา

โคช ี  ทฤษฎบีทการมจีรงิและทฤษฎบีทความเป็นไดอ้ยา่งเดยีว  สมการเชงิเสน้เอกพนัธุแ์ละสมการเชงิเสน้ไมเ่อก

พนัธุ ์  สมการไมเ่ชงิเสน้  สมการเชงิอนุพนัธย์อ่ยอนัดบัสอง พืน้ผวิเชงิปรพินัธ ์พืน้ผวิลกัษณะเฉพาะ  การจาํแนก

สมการเชงิอนุพนัธย์อ่ยอนัดบัสอง รปูแบบบญัญตั ิ  การแยกตวัแปร วธิกีารแยกตวัแปร สมการคลื่น  สมการความ

รอ้น สมการลาปลาซ ทฤษฎบีทสตรูม์-ลยีวูลี 

First order partial differential equation, linear and quasi-linear equation, characteristic surface, 

Cauchy problems, existence and uniqueness theorem, homogeneous and nonhomogeneous linear 

equations, nonlinear equation. Second order partial differential equations, integral surfaces, characteristic 

surface, classification of second order partial differential equations, canonical form. Separation of 

variables, method of separation of variables, wave equation, heat equation, Laplace equation. Sturm-

Liouville theory. 

206355   วิธีเชิงตวัเลข                             3(3-0-6) 

Numerical Method 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :  206112 หรอื 206203 หรอื 206261 

 คา่คลาดเคลื่อนในวธิเีชงิตวัเลข  พหนุามทีใ่ชใ้นการประมาณคา่ในชว่งและการปรบัเสน้โคง้ การหาปรพินัธ์

เชงิตวัเลข  การหาอนุพนัธเ์ชงิตวัเลข  ผลเฉลยเชงิตวัเลขของระบบสมการเชงิเสน้และสมการไมเ่ชงิเสน้  ผลเฉลย

ของสมการหนึ่งตวัแปร  ผลเฉลยเชงิตวัเลขของสมการเชงิอนุพนัธส์ามญั 

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

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

variable equation. Numerical solution of ordinary differential equations. 

206357   การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตรด้์วยคอมพิวเตอร ์   3(3-0-6) 

 Scientific Problem Solving with the Computer 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :  206111 

ขัน้ตอนวธิผีงังาน วธิกีารจดัเกบ็ขอ้มลู การสัง่งานไปทีเ่ครือ่งปลายทาง พกิดัเชงิขัว้  ความหนาแน่นของ

ความน่าจะเป็น การวาดขอบลอ้ม การวาดผวิ  การระบุภาษา เอนโทรปีของภาษา ตวัศนูยแ์ละรหสั   การเคลื่อนที่

แบบบราวน์   แนวเดนิแบบสุม่  ปญัหาการสือ่สาร  การบดิเบอืนแบบไมเ่ชงิเสน้  ผลป้อนกลบัเชงิลบ   เสยีงรอไดฟ์ 

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

and probability clouds, contour plots, plotting surfaces. Language identification. Entropy in language. 
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Ciphers and codes. Brownian motion. Random walks. Communication problems. Nonlinear Distortion. 

Negative feedback. Raudive Voices. 

206364   แบบจาํลองเชิงคณิตศาสตร ์        3(3-0-6) 

 Mathematical Modeling 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :  206103 หรอื 206111 หรอื206161 

แนวคดิเบือ้งตน้เกีย่วกบัแบบจาํลองเชงิคณิตศาสตร ์แบบจาํลองเชงิกราฟ กระบวนการจาํลอง  การจําลอง

โดยใชข้อ้มลู    การปรบัแบบจาํลอง   แบบจาํลองทีใ่ชส้มการเชงิอนุพนัธ ์   แบบจาํลองทีใ่ชส้มการผลต่าง 

Basic concepts of mathematical modeling. Graphical model. The modeling process. Modeling 

using data. Model fitting. Models with differential equations. Models with difference equations. 

206370   ความน่าจะเป็น 1  (เทียบเท่ากบั 208321)      3(3-0-6) 

  Probability 1   (Equivalent to STAT 321)                                   

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :  206112 หรอื 206203 หรอื 206261     

 การวเิคราะหเ์ชงิการจดั  สจัพจน์ของความน่าจะเป็น  ความน่าจะเป็นมเีงือ่นไขและความเป็นอสิระ  ตวั

แปรสุม่  ตวัแปรสุม่ต่อเนื่อง 

 Combinatorial analysis, axioms of probability, conditional probability and independence,  random 

variables, and continuous random variables. 

206381   คอมบินาทอริกส ์          3(3-0-6) 

  Combinatorics 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น    :  206281  

วธิกีารนบัทัว่ไปสาํหรบัการจดัเรยีงและการเลอืก   ฟงักช์นัก่อกาํเนิด ความสมัพนัธ์เวยีนบงัเกดิ  หลกัการ

เพิม่เขา้และตดัออก   สตูรการแจงนบัของพอลยา   การแจงนบักราฟ 

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

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

206390   สมัมนาทางคณิตศาสตร ์                    1(1-0-2) 

  Seminar in Mathematics 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :   นกัศกึษาชัน้ปีที ่3  

 การนําเสนอหวัขอ้ทางคณิตศาสตรท์ีท่นัสมยัและการเขยีนรายงาน ภายใตก้ารแนะนําของคณาจารย ์การ

วดัและประเมนิผลเป็นแบบผา่นหรอืไมผ่า่น 

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

will be given on satisfactory or unsatisfactory basis. 

206400   หวัข้อเลือกสรรทางคณิตศาสตร ์               2(2-2-0) 

Selected Topics in Mathematics 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :   นกัศกึษาชัน้ปีที ่4  
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 การบรรยายและอภปิรายหวัขอ้ทางคณิตศาสตรท์กุสาขาทีเ่ป็นทีส่นใจในปจัจบุนั เนื้อหากระบวนวชิา

จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากภาควชิาคณิตศาสตร ์

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

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

206411   รากฐานเรขาคณิต                3(3-0-6) 

  Foundation of Geometry 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :  206325 

 เรขาคณิตเชงิภาพฉายสงัเคราะหแ์ละวเิคราะห ์รวมทัง้ทฤษฎบีททีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ทฤษฎบีทเดซารก์ 

ทฤษฎบีทแพปพสั ทฤษฎบีทปาสกาล  ทฤษฎบีทหลกัมลูของรปูสีเ่หลีย่ม  และทฤษฎบีทจุดตรงึ  รากฐานเชงิ

สจัพจน์  หลกัของความสมัพนัธใ์นภาวะคูก่นัระหวา่งทฤษฎบีทพืน้ฐาน 

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

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

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

206412   ทอพอโลยี                                      3(3-0-6) 

  Topology 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :  206313  

 ทบทวนปรภิมูเิชงิทอพอโลย ี ฐานและฐานยอ่ยสาํหรบัทอพอโลย ี ภาวะนบัไดแ้ละภาวะแยกได ้ ความ

เชือ่มโยงและความกระชบั  สจัพจน์การแยก  ปรภิมูผิลคณูและปรภิมูผิลหาร 

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

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

206413  ทอพอโลยีสาํหรบัแผนก้าวหน้า                                        4(4-0-8) 

Topology for Honors Plan 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  : 206217 

ปรภิมูเิมตรกิ ภาวะต่อเนื่องบนปรภิมูเิมตรกิ ปรภิมูเิชงิทอพอโลย ีปรภิมูกิระชบั ปรภิมูผิลคณูและปรภิมูิ

ผลหาร ภาวะนบัไดแ้ละภาวะแยกกนัได ้

Metric space, continuity on metric space, topological space, compact space, product and quotient 

spaces, and countability and separability. 

206414   คณิตตรรกศาสตร ์                                      3(3-0-6) 

  Mathematical Logic 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :  206311 หรอื 206313 หรอื 206321 

 ทบทวนขอ้ความแคลคลูสั  สมบตัขิองระบบสจัพจน์  ระบบสจัพจน์ทีส่าํคญั อุปมาและสมสณัฐานปรชัญา

คณิตศาสตร ์

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

Analogy and isomorphism. Philosophy of Mathematics. 
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206421   พีชคณิตนามธรรม                                      3(3-0-6) 

  Abstract Algebra 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :  206321 

 สมบตัพิืน้ฐานบางประการของกรปุ รงิ และฟีลด ์ กรปุ รวมทัง้ทฤษฎบีทสมสณัฐาน  กรปุสบัเปลีย่นและผล

คณูตรง กรปุพแีละทฤษฎบีททีส่าํคญัไดแ้กท่ฤษฎบีทซโิล รงิ รวมทัง้โดเมนไอดลีหลกั  โดเมนทีแ่ยกตวัประกอบได้

อยา่งเดยีวและโดเมนแบบยคุลดิ รงิพหนุาม 

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

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

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

Polynomial rings 

206422     พีชคณิตนามธรรมสาํหรบัแผนก้าวหน้า                              4(4-0-8) 

  Abstract Algebra for Honors Plan 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น    :  206217 

 จาํนวนเตม็และการเรยีงสบัเปลีย่น กรปุ กรปุสมสณัฐาน กรปุพ ี รงิและฟิลด ์ รงิพหนุาม 

Integers and permutations, groups, group isomorphisms, P-group, rings and fields, and 

polynomial rings. 

206423   เวฟเลทส ์                                 3(3-0-6) 

 Wavelets 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น    :  206325 หรอืตามความเหน็ชอบของผูส้อน 

ภาพรวมของการประยกุต ์ และพฒันาการของเวฟเลทส ์ คณิตศาสตรท์ีเ่ป็นพืน้ฐานประกอบดว้ยหวัขอ้ 

ในพชีคณิตเชงิเสน้   การแปลงฟูเรยีร ์และการแปลงฟูเรยีรแ์บบจาํกดั    เวฟเลทสแ์บบแฮรอ์ยา่งงา่ยการแปลงเวฟ

เลทสแ์บบจาํกดั       ฐานเชงิตัง้ฉากปกตขิองเวฟเลทสแ์ละการแปลงฟาสทเ์วฟเลทส ์     การวเิคราะหม์ลัต-ิรโีซลู

ชนัและเวฟเลทสซ์ึง่มคีอมแพคสพัพอรต์  วธิเีวฟเลทส-์กาเลอรค์นิสาํหรบัสมการเชงิอนุพนัธ ์ การประยกุตข์องเวฟ

เลทส ์

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

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

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

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

206425  แนวคิดของพีชคณิตนามธรรม                               3(3-0-6) 

  Concepts of Abstract Algebra 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :  206311 หรอื 206313 และตามความเหน็ชอบของผูส้อน 

ทฤษฎพีืน้ฐานของกรุป   รงิ   อนิทกิรลัโดเมน   ฟีลด์  สมสณัฐานและอตัสณัฐาน   พหุนามบนฟีลด์  ไอ

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

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

ring. 

206426   พีชคณิตเชิงเส้น 2                                 3(3-0-6) 

  Linear Algebra 2 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  : 206325 

บททบทวนของรปูแบบบญัญตัมิลูฐาน   รปูแบบตรรกยะและรปูแบบจอรแ์ดน  ปรภิูมผิลคณูภายใน    ตวั

ดาํเนินการบนปรภิมูผิลคณูภายใน  รปูแบบเชงิเสน้คู ่

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

Operators on inner product spaces. Bilinear forms. 

206427   ทฤษฎีจาํนวน 2                                 3(3-0-6) 

 Theory of Numbers 2 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :  206327   

ฟงักช์นัเลขคณิต  เศษสว่นต่อเนื่อง  ฟิลดข์องจาํนวนพชีคณิตกาํลงัสอง   เรขาคณิตของจาํนวน 

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

numbers. 

206428   ทฤษฎีรหสั        3(3-0-6) 

  Coding Theory 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น    :  206325   

รหสัเบือ้งตน้    รหสัเชงิเสน้ รหสัไซคลกิ   รหสัฮามมงิ   รหสัเพอรเ์ฟคท ์   รหสัพหนุาม การเขา้รหสัและ

การถอดรหสั     การตรวจจบัและแกไ้ขความผดิพลาด 

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

Encoding and decoding. Error detecting and correcting. 

 206432    การวิเคราะหเ์ชิงฟังกช์นัเบือ้งต้น                              3(3-0-6) 

Introduction to Functional Analysis 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :  206336  

 ปรภิมูนิอรม์และปรภิมูบิานาค  ปรภิมูผิลคณูภายในและปรภิูมฮิลิเบริต์  ตวัดําเนินการเชงิเสน้ทีม่ขีอบเขต

และปรภิมูคิูก่นั 

Normed spaces and Banach spaces. Inner product spaces and Hilbert spaces. Bounded linear 

operators and dual spaces. 

206433     การวิเคราะหเ์ชิงจริงสาํหรบัแผนก้าวหน้า                                 4(4-0-8) 

Real Analysis for Honors Plan 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :  206217  
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 จาํนวนจรงิ ลาํดบัและอนุกรมของจาํนวนจรงิ ลมิติและภาวะต่อเนื่องของฟงักช์นั การหาอนุพนัธ ์ปรพินัธ์

แบบรมีนัน์และแบบรมีนัน์-สตลีตเ์ชส ลาํดบัและอนุกรมของฟงักช์นั 

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

differentiation, the Riemann and Riemann-Stieltjes integrals, and sequences and series of functions. 

206435   การวิเคราะหเ์ชิงจริง 2                                 3(3-0-6) 

  Real Analysis 2 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :  206336  

ปรพินัธร์มีนัน์ – สตลีตเ์ชส  ลาํดบัและอนุกรมของฟงักช์นั  ทฤษฎเีลอเบก 

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

206436   แคลคลูสัของการแปรผนัเบือ้งต้น     3(3-0-6) 

  Introduction to Calculus of Variations 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :  206331 หรอื 206341  

การแปรผนัของฟงักช์นันลัทีข่ ึน้อยูก่บัฟงักช์นัหนึ่งตวัแปร การแปรผนัของฟงักช์นันลัทีข่ ึน้อยูก่บั 

ฟงักช์นัไมท่ราบคา่ n ฟงักช์นั การแปรผนัของฟงักช์นันลัทีข่ ึน้อยูก่บัฟงักช์นัหลายตวัแปร  วธิตีรงในปญัหาการแปร

ผนัไดแ้ก ่วธิผีลต่างอนัตะของออยเลอร ์ วธิรีทิซ ์และวธิแีคนโทโรวชิ 

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

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

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

Kantorovich method. 

206437   ตวัแปรเชิงซ้อน                                  3(3-0-6) 

Complex Variables 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :  206331   

ระนาบเชงิซอ้น   ฟงักช์นัของตวัแปรเชงิซอ้น   ลมิติ   ความต่อเนื่อง  การหาอนุพนัธ์    สมการโคช-ีรี

มนัน์   ฟงักช์นัมลูฐาน   ฟงักช์นัวเิคราะห ์  ทฤษฎบีทโคช ี สตูรปรพินัธ์และอนุพนัธ์  การลู่เขา้เอกรปูอนุกรมเทย์

เลอรแ์ละอนุกรมลอเรนต ์ แคลคลูสัของส่วนตกคา้งและการประยุกต์ในการประเมนิค่าของปรพินัธ์จรงิ    การส่งคง

แบบเบือ้งตน้ 

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

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

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

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

206438   ทฤษฎีจดุตรึงและการประยกุต ์  3(3-0-6) 

 Fixed Point Theory and Applications 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :  206313    
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 ทบทวนแนวคดิของปรภิมูเิมตรกิและปรภิมูบิานาค ทฤษฎจีดุตรงึในปรภิมูเิมตรกิและการประยกุต ์ภาวะ

คอนเวกซ ์ทฤษฎจีุดตรงึในปรภิมูบิานาคและการประยกุต ์การสมนยั ทฤษฎบีทจุดตรงึสาํหรบัการสง่หลายคา่และ

การประยกุต ์

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

convexity, fixed point theory in Banach spaces and applications, correspondences, and fixed point theory 

for multi-valued mappings. 

206441   สมการเชิงอนุพนัธไ์ม่เชิงเส้น      3(3-0-6) 

  Nonlinear Differential Equations 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น    :  206267 หรอื 206341 

บทนําสู่สมการเชงิอนุพนัธ์ไม่เชงิเสน้  ระบบอสิระ  จุดวกิฤต  ทฤษฎเีสถยีรภาพ วฏัจกัรลมิติและสมการ

แวนเดอรพ์อล  สมการดฟัฟิงและปรากฏการณ์กระโดดและความอลวน วธิปีระมาณผลเฉลย  โดยวธิเีพอรเ์ทอรเ์บ

ชนั 

Introduction to nonlinear differential equations. Autonomous systems. Critical points. Theory of 

stability. Limit cycles: van der Pol equation. Duffing equation: Jumps and Chaos. Approximate solution 

methods: perturbation methods. 

 206445  การแปลงฟเูรียรแ์ละลาปลาซ          3(3-0-6) 

  Fourier and Laplace Transformation 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :  206331   

 ผลการแปลงฟูเรยีรจ์าํกดัและการประยกุต ์ ปรพินัธฟู์เรยีร ์ผลการแปลงฟูเรยีรแ์ละการประยกุต ์ ผลการ

แปลงลาปลาซและการประยกุต ์ ทฤษฎบีทการผกผนัเชงิซอ้นและการประยกุต ์เรซดิวิและทฤษฎบีทเรซดิวิ สตูร

การผกผนัเชงิซอ้น บรอมวชิคอนทวัร ์การประยกุตก์บัปญัหาคา่ขอบ 

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

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

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

206446   เรขาคณิตเชิงอนุพนัธ์                     3(3-0-6) 

  Differential Geometry 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :  206335 

ทฤษฎขีองเสน้โคง้และผวิโดยวธิดีฟิเฟอเรนเชยีล    ตวัแทนวเิคราะห ์ ความยาวสว่นโคง้ระนาบ  สมัผสั

ประชดิ  ความโคง้ การบดิ  สตูรของเฟรอเน     การหดตวัของฮลีกิซ ์    สมการธรรมชาต ิ  ววิฒัน์และอา

วตั   เสน้โคง้จนิตภาพ  โคง้รปูไข ่  รปูแบบหลกัมลูทีห่นึ่ง   รปูแบบหลกัมลูทีส่อง 

 Theory of curves and surfaces by differential methods. Analytic representation. Arc length. 

Osculating plane. Curvature. Torsion. Formulae of Frenet. Contract Helices. Natural equations. Evolutes 

and involutes. Imaginary curves. Ovals. First fundamental form, second fundamental form. 
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206455  การวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข       3(3-0-6) 

 Numerical Analysis 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :  206355  

      ทฤษฎกีารประมาณคา่ในชว่ง  การประมาณฟงักช์นั  การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขสาํหรบัสมการเชงิ

อนุพนัธส์ามญั  การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขสาํหรบัสมการเชงิอนุพนัธย์อ่ย  ปญัหาคา่ลกัษณะเฉพาะของเมทรกิซ์ 

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

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

206456   วิธีเชิงตวัเลขสาํหรบัสมการเชิงอนุพนัธ์              3(3-0-6) 

  Numerical Method for Differential Equations 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :  206355 

ผลเฉลยเชงิตวัเลขของสมการเชงิอนุพนัธส์ามญั   ปญัหาคา่ขอบและปญัหาคา่ลกัษณะเฉพาะ   ผลเฉลย

เชงิตวัเลขของสมการเชงิอนุพนัธย์อ่ยเชงิวงร ี   เชงิพาราโบลา    และเชงิไฮเพอรโ์บลา 

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

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

206457   คณิตศาสตรอ์นุพนัธก์ารเงิน            3(3-0-6) 

  Mathematics of Financial Derivatives 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :  ตามความเหน็ชอบของผูส้อน 

อนุพนัธแ์ละทฤษฎอีารบ์เิทรกไพรซงิ  แบบจาํลองทวนิาม  การเคลื่อนไหวแบบบราวเนยีน  และกระบวน

วธิแีบบไวเนอร ์ อโิตแคลคลูสั       และอโิตเลมมา    ทฤษฎบีทตวัแทนมารต์งิเกล      สมการเชงิอนุพนัธย์อ่ยของ

แบลค – โชลส ์ ระเบยีบวธิเีชงิตวัเลข  เดอกรกี  แบบจาํลองกระแสอตัราดอกเบีย้เงนิตราต่างประเทศ  การวดัอคิวิ

วาเลนทม์ารต์งิเกล  และตลาดแบบสมับรูณ์ 

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

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

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

measures and complete market. 

206458           วิธีเชิงตวัเลขสาํหรบัแผนก้าวหน้า                4(4-0-8) 

Numerical Method for Honors Plan 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :  206325    

 คา่คลาดเคลื่อนในวธิเีชงิตวัเลข    รากของสมการหนึ่งตวัแปร      พหนุามทีใ่ชป้ระมาณคา่ในชว่งและ 

การปรบัเสน้โคง้   การหาอนุพนัธเ์ชงิตวัเลข   การหาปรพินัธเ์ชงิตวัเลข    ผลเฉลยเชงิตวัเลขของระบบสมการ 

เชงิเสน้และสมการไมเ่ชงิเสน้   คา่เฉพาะและเวกเตอรเ์ฉพาะ     วธิเีชงิตวัเลขของสมการเชงิอนุพนัธส์ามญัและ 

การประยกุต ์

Errors in numerical methods, roots of equations with one variable, interpolating polynomial and 

curve fitting, numerical differentiation, numerical integration, numerical solution of system of linear and 
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non-linear equations, eigenvalues and eigenvectors, and numerical methods for ordinary differential 

equations and applications. 

206463   การหาค่าเหมาะท่ีสดุเชิงกาํหนด                                         3 (3-0-6) 

  Deterministic Optimization 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  : 206325 และ 206336  

 ตวัแบบการหาคา่เหมาะทีส่ดุเชงิกาํหนด กาํหนดการเชงิเสน้ )แอลพี(  กาํหนดการจาํนวนเตม็ )ไอพี(   การ

วเิคราะหโ์ครงขา่ย กาํหนดการเชงิเป้าหมาย กาํหนดการไม่เชงิเสน้ )เอน็แอลพี(  

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

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

 206464    ทฤษฎีควบคมุเชิงคณิตศาสตรเ์บือ้งต้น                                        3 (3-0-6) 

Introduction to Mathematical Control Theory 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :  206325 และ 206341  

 บทนํา ความรูเ้บือ้งตน้ทางคณิตศาสตร ์การสรา้งตวัแบบของระบบควบคมุ ผลเฉลยของสมการสถานะ 

ภาวะควบคมุได ้ภาวะสงัเกตได ้ทฤษฎบีทเสถยีรภาพ การวางตาํแหน่งโพลและการป้อนกลบัสถานะ ตวัประมาณ

คา่สถานะและตวัสงัเกตสถานะ การควบคมุเหมาะทีส่ดุเบือ้งตน้ 

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

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

estimator and observer, and introduction to optimal control.  

206466    พลศาสตรข์องของไหล       3(3-0-6) 

  Hydrodynamics 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :  206335 หรอืตามความเหน็ชอบของผูส้อน 

สมการการเคลื่อนทีข่องของไหลอดุมคต ิ    สมการแบรนู์ลล ี     ทฤษฎกีารไหลศกัยเ์บือ้งตน้ ศกัย ์

เชงิซอ้น การหมนุวนและความสมัพนัธก์บัการยกตวั  ทฤษฎบีทเยาคอฟสก ี เทคนิคการทดลอง  การวดัอตัราเรว็

ของลม  การมองภาพของการไหล  อมุงคล์ม  วธิกีารทดลองแบบจาํลอง  อดุมคตมิลูฐานของการทาํงานของอมุงค์

ลม  การปฏบิตักิารขัน้มลูฐานของคลื่นกระแทก 

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

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

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

tunnel operations. Elementary treatment of shock waves. 

 206467    นิวรอลเนทเวิรค์               3(3-0-6) 

  Neural Networks 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :  นกัศกึษาชัน้ปีที ่ 4 ในสาขาวชิาคณิตศาสตร ์วทิยาการคอมพวิเตอร์  

หรอืวศิวกรรมศาสตร ์หรอืตามความเหน็ชอบของผูส้อน 
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ภาพรวมของการพฒันาและการประยกุตข์องนิวรอลเนทเวริค์  โครงสรา้งนิวรอลเนทเวริค์และกระบวนการ

เรยีนรู ้  ทฤษฎสีารสนเทศ  การขยบัสูส่ถานะดทีีส่ดุแบบเกรเดยีนเดสเซนท ์เพอรเ์ชพทรอน  

เอดาไลน์   เนทเวริค์แบบมลัตเิลเยอรฟี์ดฟอรเ์วริด์  และกระบวนการเรยีนรูแ้บบ   แบคพรอพพาเกชัน่  นิวรอลเนท

เวิร์คแบบสโทแคสติก  นิโอคอกนิตรอน ทฤษฎีอแดพทพีรโีซแนนส์ เนทเวริ์คแบบรเีคอร์แรนท์   แคออส   

แบบจาํลองนิวโรไดนามคิ    ระบบนิวโรฟชัช ี    อลักอรทิมึแบบเจเนตคิ    การประยกุต ์

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

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

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

Adaptive resonance theory. Recurrent network. Chaos. Neurodynamical model. Neuro-fuzzy systems. 

Genetic algorithms. Applications. 

 206470  ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2           3(3-0-6) 

Probability Theory 2 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :   206370  

ตวัแปรสุม่แจกแจงรว่ม  สมบตัขิองคา่คาดหมาย ทฤษฎบีทลมิติ หวัขอ้เพิม่เตมิในความน่าจะเป็น และ 

การจาํลอง 

Jointly distributed random variables, properties of expectation, limit theorems, additional topics in 

probability, and simulation. 

206476    ทฤษฏีเกมส ์        3(3-0-6) 

  Theory of Games 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :  206370  

เกมสส์ีเ่หลีย่มมมุฉาก   ทฤษฎบีทหลกัมลูสาํหรบัเกมสส์ีเ่หลีย่มมมุฉาก วธิหีาผลเฉลยโดยกราฟสาํหรบั

ปญัหาเกมสส์ีเ่หลีย่มมมุฉาก  วธิกีารประมาณคา่ของคา่เกมส ์  เกมสใ์นรปูแบบปรกตแิละรปูแบบขยาย   ทฤษฏี

ทัว่ไป 

Rectangular games. Fundamental theorem for rectangular games. A graphical method of solution 

for a rectangular game. An approximation method of the value of a game.  

Games on normal form and extensive form. General theory. 

 206481   ทฤษฎีกราฟ              3(3-0-6) 

  Graph Theory 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :  206281  

บทนิยามของกราฟ    ทฤษฎีกราฟมูลฐาน ต้นไม ้ ออยเลอรเ์รยีนกราฟและแฮมลิโทเนียนกราฟ  กราฟ

เชงิระนาบและกราฟไมเ่ชงิระนาบ  การระบายสจีุดของกราฟ 

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

and nonplanar graphs. Graph colourings. 
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206499   การค้นคว้าอิสระ           3(3-0-6) 

  Independent Study 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :  นกัศกึษาชัน้ปีที ่4  

นกัศกึษาจะไดศ้กึษาปญัหาในสาขาต่างๆทีส่นใจ   ในวชิานี้นกัศกึษาจะตอ้งทาํรายงานและไดร้บัการ

ทดสอบความรูส้าํหรบัเรือ่งทีศ่กึษา การประเมนิผลเป็นแบบผา่นหรอืไมผ่า่น 

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

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

will be give on satisfactory or unsatisfactory basis. 

206713             โทโพโลยี                                                 3(3-0-6) 

                         Topology    

                         เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :     ตามความเหน็ชอบของผูส้อน 

            ปรภิมูเิชงิทอพอโลย ี ทอพอโลยผีลคณูคารท์เีซยีน  ความเชือ่มโยงและความเชือ่มโยงตามวถิเีอเดน 

ทฟิิเคชนัทอพอโลย ี สจัพจน์การแยก การลู่เขา้  ความกระชบั 

   Topological spaces. Cartesian Product Topology. Connectedness and  path - connectedness. 

Identification Topology. Separation Axioms. Convergence. Compactness. 

206720     พีชคณิต                                   3(3-0-6) 

                          Algebra 

                          เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :     ตามความเหน็ชอบของผูส้อน 

 กรปุ : สาทสิสณัฐาน และกรปุยอ่ย นอรแ์มลติ ีกรปุผลหาร ผลคณูตรง และผลบวกตรง กรปุเสร ี  รงิ : ไอ

ดลี การแยกตวัประกอบในรงิสลบัที ่รงิของพหนุาม ฟิลด ์: การขยายฟิลด ์  ฟิลดแ์บบสปลติทงิและฟิลดจ์าํกดั  

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

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

Fields : field  extensions,  splitting fields and finite fields.  

206731  การวิเคราะหเ์ชิงจริง 1                                                   3(3-0-6) 

Real  Analysis  1 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :     ตามความเหน็ชอบของผูส้อน 

การศกึษาในแนวลกึเกีย่วกบัหวัขอ้ต่าง ๆ ไดแ้ก ่ลาํดบั  อนุกรมและการลู่เขา้สมํ่าเสมอ  อนุพนัธแ์ละ 

ทฤษฎเีลอเบสกข์องอนิทเิกรชนั 

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

Lebesgue theory of integration.   

206743               ทฤษฎีสมการเชิงอนุพนัธ์                  3(3-0-6) 

 Theory of Differential Equations  

              เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน   :     ตามความเหน็ชอบของผูส้อน 
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 ระบบสมการเชงิเสน้ทีม่สีมัประสทิธิท์ีเ่ป็นคา่คงทีแ่บบคาบ  การมคีาํตอบของระบบสมการ  สมการเชงิ

อนุพนัธส์ามญัในโดเมนเชงิซอ้น  การขยายเชงิเสน้กาํกบั  เสถยีรภาพของคาํตอบ  ทฤษฎเีพอรเ์ทอรเ์บชนั  ทฤษฎี

ปวงกาเร-เบนดกิซส์นั  ทฤษฎสีตรูม์ - ลอีวูลิล ์

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

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

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

219731      การวิเคราะหป์ระยกุต ์                   3(3-0-6) 

 Applied Analysis  

                           เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน   :     ตามความเหน็ชอบของผูส้อน   

 การพสิจูน์  พชีคณิตเชงิเสน้มลูฐาน  ปรภิมูนิอรม์  ปรภิมูฮิลิเบริต์  แคลคลูสัในปรภิมูบิานาค 

 Proofs, elementary linear elgebra, normed spaces, Hilbert spaces, and calculus in Banach 

spaces. 

219753     การวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข                     3(3-0-6) 

                          เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน ตามความเหน็ชอบของผูส้อน           

การคาํนวณดว้ยตวัเลข การคาํนวณเมทรกิซ ์สมการพชีคณิตไมเ่ชงิเสน้ การประมาณฟงักช์นั 

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

Approximation of functions. 

207117     ปฏิบติัการฟิสิกส ์ 1       1(0-3-0) 

  Physics Laboratory 1 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :  ลงทะเบยีนพรอ้มกบั 207187 

กระบวนวชิาปฏบิตักิารเกีย่วกบัการใชว้ธิกีารทางวทิยาศาสตรใ์นฟิสกิสพ์ืน้ฐาน      ซึง่ประกอบดว้ย   

การทดลองต่าง ๆ ทางดา้นกลศาสตร ์ อณุหพลศาสตร ์ คลื่น ไฟฟ้า  สภาวะแมเ่หลก็  ทศันศาสตรแ์ละฟิสกิสย์คุ

ใหม ่

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

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

207118     ปฏิบติัการฟิสิกส ์  2       1(0-3-0) 

  Physics Laboratory 2 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :  ลงทะเบยีนพรอ้มกบั 207188 

กระบวนวชิาปฏบิตักิารเกีย่วกบัเทคนิคการทดลอง และการวเิคราะหผ์ลการทดลองในวชิา 

ฟิสกิสพ์ืน้ฐาน  ซึง่ประกอบดว้ย  การทดลองต่าง ๆ  ทางดา้น  กลศาสตร ์ อณุหพลศาสตร ์ คลื่น  ไฟฟ้า 

สภาวะแมเ่หลก็  ทศันศาสตร ์ และฟิสกิสย์คุใหม ่

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

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

magnetism, optics and modern physics. 
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207187     ฟิสิกส ์ 1        3(3-0-6) 

  Physics 1 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  : ไมม่ ี

ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรแ์ละภาพรวมของฟิสกิส ์ กลศาสตร ์การสัน่และคลื่นอณุหพลศาสตร ์

หลกัการเบือ้งตน้ของไฟฟ้า  สภาวะแมเ่หลก็ไฟฟ้า  ทศันศาสตร ์ และแนวคดิฟิสกิสย์คุใหม ่

Nature of science and overall picture of physics, mechanics, oscillations and waves, 

thermodynamics, DC and AC circuits, optics, modern physics, and applications. 

207188     ฟิสิกส ์ 2        3(3-0-6) 

  Physics 2 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  : 207187 

หลกัการเบือ้งตน้ของวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน  การบรรยายการเคลื่อนทีข่องอนุภาคเดีย่วและวตัถุ 

แขง็เกรง็      การเคลื่อนทีแ่บบคลื่น     ฟิสกิสอ์ณุหภาพ    ไฟฟ้า       สภาวะแมเ่หลก็และแมเ่หลก็ไฟฟ้า 

ทศันศาสตรเ์ชงิกายภาพ และฟิสกิสย์คุใหม ่ โดยใชก้ารเขา้สูเ่นื้อหาเชงิแคลคลูสั 

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

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

based approach. 

207306      ฟิสิกสย์คุใหม่        3(3-0-6) 

  Modern Physics 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :  207104 และ 207108 ; หรอื 207118 และ 207188  ;  

 206203 หรอื 206267 หรอื 206342  

ภาพรวมของความแตกต่างทีส่าํคญัระหว่างฟิสกิสแ์บบฉบบัและฟิสกิสย์คุใหม ่ ทฤษฎสีมัพทัธภาพพเิศษ 

ทฤษฎสีมัพทัธภาพทัว่ไปเบือ้งตน้ ทฤษฎคีวอนตมัแบบเดมิ และ ทวภิาวะของคลีน่กบัอนุภาค และคลื่นโอกาส 

A general survey about the distinct aspects of classical and modern physics, the special theory of 

relativity, an introduction to the general theory of relativity, old quantum theory, and wave-particle duality 

and probability wave. 

207308      กลศาสตรค์ลาสสิก       3(3-0-6) 

Classical Mechanics 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :  207104 และ 207108 ; หรอื 207118 และ 207188 และ 206203 ; 

หรอื 206267 หรอื 206342 

ทบทวนเรือ่งเวคเตอรแ์ละอนุพนัธ ์ การเคลื่อนทีแ่บบวงกลม แนวคดิของกฎการเคลื่อนทีข่องนิวตนั แรง

คงทีแ่ละตวักลางทีม่แีรงเสยีดทาน การสัน่ งาน พลงังานและโมเมนตมั กฎของเคปเลอร ์กรอบเคลื่อนที ่ ระบบของ

อนุภาคและวตัถุแขง็เกรง บทนําสูก่ลศาสตรล์ากรงัตแ์ละกลศาสตรฮ์ามลิตนั 
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Review of vectors and coordinate systems, Newtonian mechanics, particle dynamics in one and 

two dimensions, central force, noninertial coordinate system, system of particles, rigid body motion, 

Lagrangian mechanics, and Hamiltonian mechanics. 

207401     กลศาสตรค์วอนตมั 1       3(3-0-6) 

Quantum Mechanics 1 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :  207306 ; 206267 และ 206367 ; หรอื 206335 และ 206342 

บทนําสูแ่นวคดิของกลศาสตรค์วอนตมั ตวักระทาํทางคณิตศาสตร ์ ปญัหาคา่ไอเกนและคอมมวิเตชนั 

สจัจพจน์ของกลศาสตรค์วอตตมัลามการชเรอดงิเงอร ์ปญัหา 1 มติ ิของระบบทีถ่กูกกัขงัและไมถ่กูกกัขงั    ปญัหา 

3 มติแิละโมเมนตมัเชงิมมุ อะตอมไฮโดรเจนและสปินของอเิลก็ตรอน กลศาสตรเ์มทรกิซ ์ 

Introduction to quantum mechanical concept, operators, postulates of quantum mechanics and 

Schrodinger equation, one dimensional problem: bound states, one dimensional problem: unbound states, 

three dimensional problems and angular momentum, hydrogen atom and electron spin, and matrix 

mechanics. 

208263    สถิติเบือ้งต้น        3(3-0-6) 

  Elementary Statistics 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :   ไมม่ ี

ทบทวนความรูพ้ ืน้ฐานเกีย่วกบัสถติ ิ     ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น 

การประมาณคา่    และการทดสอบสมมตุฐิานพารามเิตอรข์องประชากรโดยใช ้ Z , t , χ2 และ F  

การประยกุตไ์คว ์– สแควร ์ การวเิคราะหค์วามแปรปรวน  การถดถอยและสหสมัพนัธ ์

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

of hypothesis concerning parameters of populations by using Z-test, t-test, χ2 test and F-test Application 

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

208321    สถิติคณิตศาสตร ์1       3(3-0-6) 

Mathematical Statistics 1 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :  208263 หรอื 208264 ; และ 206203 หรอื 206112   

ความน่าจะเป็น ตวัแปรสุม่และฟงักช์นัความน่าจะเป็น การคาดหวงัและความแปรปรวน โมเมนต ์ และ

ฟงักช์นักาํเนิดโมเมนต ์ การเปลีย่นตวัแปร อสมการเชบเีชฟ การแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรสุม่ไมต่่อเนื่อง

และตวัแปรสุม่ต่อเนื่องบางการแจกแจง กฎของจาํนวนมาก 

Probability, random variable and probability function. Expectation and variance. Moment and 

moment-generating function. Change of variables. Chebyshev's inequality. Some probability distributions 

of discrete and continuous random variables. Law of large number. 

208322    สถิติคณิตศาสตร ์2       3(3-0-6) 

Mathematical Statistics 2 
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เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :  208321  

การแจกแจงของผลบวกของตวัแปรสุม่ ทฤษฎเีขา้สูส่ว่นกลาง การสุม่ตวัอยา่งจากการแจกแจงแบบปกต ิ 

การประมาณคา่  การประมาณคา่แบบจดุและประมาณคา่แบบชว่ง        การทดสอบสมมตุฐิาน เลมมาของเนย์

แมน-เปียรส์นั การทดสอบของอตัราสว่นไลคล์ฮิดู   การทดสอบเกีย่วกบัคา่เฉลีย่ สดัสว่นและความแปรปรวน การ

ทดสอบแบบไคสแควร ์

Distribution of sum of random variables. Central limit theorem. Sampling from normal population. 

Estimation : point and interval estimations. Test of hypothesis : Neyman-Pearson lemma, likelihood ration 

test. Test concerning means, proportions and variances. Chi-square test 

208380    หลกัเบือ้งต้นเก่ียวกบัการวิจยัดาํเนินงาน    3(3-0-6) 

Introduction to Operational Research 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :  208263    

ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัวธิกีารวจิยัดาํเนินงานในปญัหาดา้นวศิวกรรมอตุสาหการสมยัใหมแ่กป้ญัหาโดยใช้

แบบจาํลองทางคณิตศาสตร ์ การโปรแกรมเชงิเสน้   แบบจาํลองเกีย่วกบัการขนสง่ทฤษฎขีองเกมในกระบวนการ

ตดัสนิใจ ทฤษฎแีถวคอยและการจาํลองแบบปญัหา 

Introduction to the methodology of operational research in modern industrial engineering 

problems. Problem solving by using mathematical models. Linear programming. Transportation model. 

Games theory in decision making process. Queuing theory and simulation. 

คณะบริหารธรุกิจ 

702101 การเงินในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 

 Finance for Daily Life 

   เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี

 สาํรวจสุขภาพทางการเงนิของตนเอง การวางแผนทางการเงนิของตนเอง การบรหิารรายได ้รายจ่าย 

และภาระหนี้สนิ การประกนัความเสีย่ง รูจ้กัการใหเ้งนิทาํงาน การวางแผนภาษ ีการเตรยีมความพรอ้มเพือ่ความสขุ  

กรณีศกึษาการวางแผนทางการเงนิ 

 Exploring your financial health, Planning your personal financial plan, Revenue, expense, and 

debt service management, Insurance, Knowing how to make money work, Tax planning, Preparing for 

happiness and case study of financial planning. 

703103  การเป็นผู้ประกอบการและธรุกิจเบือ้งต้น                                          3(3-0-6)         

  Introduction to Entrepreneurship and Business 

   เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี

             บทบาทการเป็นผู้ประกอบการกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โอกาสในการประกอบธุรกิจ       

คณุลกัษณะและแรงจงูใจในการเป็นผูป้ระกอบการ สภาพแวดลอ้ม ประเภท รปูแบบและแผนธุรกจิ หลกัการจดัการ การ

จดัการด้านการตลาด การผลติ การเงนิ บญัช ีภาษี กฎหมายธุรกจิ ธุรกจิระหว่างประเทศ และจรยิธรรมสําหรบั

ผูป้ระกอบการ 
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หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาคณิตศาสตร(์หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2554) 
 

 Entrepreneur role in economics development country Entrepreneur and business opportunities.  

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

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

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

entrepreneur. 

คณะเศรษฐศาสตร ์

751100  เศรษฐศาสตรใ์นชีวิตประจาํวนั   3(3-0-6)           

  Economics for Everyday Life  

   เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี

 แนวคดิทางเศรษฐศาสตรท์ีนํ่าไปใชใ้นชวีติประจาํวนั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติ การบรโิภค ตลาด รายได้

ประชาชาต ิการคลงัสาธารณะ การเงนิและการธนาคาร ภาวะเงนิเฟ้อและเงนิฝืด การจา้งงาน เศรษฐกจิการคา้และ

การเงนิระหว่างประเทศ การพฒันาเศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้ม 

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

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

international trade and finance, and economic development and environment. 

คณะการส่ือสารมวลชน 

851100    การส่ือสารเบือ้งต้น    3(3-0-6) 

 Introduction to Communication 

  เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นก่อน  : ไมม่ ี

 ศกึษาแนวคดิดา้นการสือ่สาร  กระบวนการสือ่สาร   หน้าทีแ่ละบทบาทของการสือ่สารมวลชน   สือ่

ทางเลอืกและเทคโนโลยสีารสนเทศ ต่อสงัคม 

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

communication. Alternative media. Information technology and its interface with society. 
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