หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
1.

ชื่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
Bachelor of Science Program in Applied Mathematics

2.

ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตรประยุกต)
วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต)
Bachelor of Science (Applied Mathematics)
B.Sc. (Applied Mathematics)

3.

หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

4.

ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ดําเนินการเรียนการสอน การศึกษาวิจยั ทางดานคณิตศาสตรประยุกต เพื่อผลิตบัณฑิตทางดาน
คณิตศาสตรประยุกตที่มีความรูความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม ที่สอดคลองกับปณิธานของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและสนองตอการพัฒนาประเทศ
4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูทางคณิตศาสตรประยุกตเพื่อใหสามารถวิเคราะห วิจยั คนควา ติดตาม
ความเจริญกาวหนา ทางดานวิชาการในระดับประเทศ และระดับสากล และมีสวนรวมกับสถาบันการศึกษาและ
หนวยงานอื่น ในการศึกษา คนควา วิจยั ที่สอดคลองกับนโยบายการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ
2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทางวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคประยุกต ซึ่งนําความรูไป
ประยุกตใชกับศาสตรอื่นๆ ไดอยางกวางขวาง และกอใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติ
3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูค วามสามารถทางวิชาการเพียงพอที่จะศึกษาตอในระดับสูงได
4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีเหตุผล คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและ
เปนคนดีของสังคม
5) เพื่อสนองความขาดแคลนทรัพยากรมนุษยดานคณิตศาสตรประยุกตของทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
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5.

กําหนดการเปดสอน
ปการศึกษา 2552 เปนตนไป

6.

คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครเขาเปนนักศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย
การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ขอ 7
7.

การคัดเลือกผูเขาศึกษา
การคัดเลือกผูส มัครเขาเปนนักศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธกี ารที่มหาวิทยาลัยกําหนด
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
8.

ระบบการศึกษา
การศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใชระบบทวิภาค โดยแบงเวลาการศึกษาในปหนึง่ ๆ เปนสองภาค
การศึกษาปกติ ซึ่งภาคการศึกษาที่บงั คับ คือ ภาคหนึง่ และภาคสอง ภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มีระยะเวลาสิบหก
สัปดาหและอาจเปดภาคฤดูรอนได โดยใชเวลาการศึกษาไมนอยกวาหกสัปดาห แตใหเพิม่ ชั่วโมงการศึกษาในแตละ
รายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ
การคิดหนวยกิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนดังนี้
1. วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ชั่วโมงตอสัปดาหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2. วิชาฝกหรือทดลอง (ภาคปฏิบัติ) 2 หรือ 3 ชั่วโมงตอสัปดาหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
3. การฝกงานหรือฝกภาคสนาม (ภาคฝกงานอาชีพ) ใชเวลาฝก 3-6 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดภาค
การศึกษาปกติรวม 45-90 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
4. โครงงานพิเศษ นักศึกษาใชเวลาฝกปฏิบัติ (ภายใตการควบคุมของอาจารย) 3 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอด
ภาคการศึกษาปกติรวม 45 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
9.

ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาชัน้ ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ภาคปกติ เปนหลักสูตร 4 ป นักศึกษา
จะตองใชเวลาในการศึกษาอยางมากไมเกิน 7 ปการศึกษา และใชเวลาในการศึกษาอยางนอย 7 ภาคการศึกษา
ปกติ
10.

การลงทะเบียนเรียน
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การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย
การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ขอ 10
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชัน้ ปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ขอ 11, 12, 13,
14, 15 และ 22
การวัดผลการศึกษาแบงเปน 8 ระดับ มีชอื่ และคาระดับตอหนึง่ หนวยกิต ดังนี้
ระดับ
คาระดับ
12.

A
4.0

B+
3.5

B
3.0

C+
2.5

C
2.0

D+
1.5

D
1

อาจารยผสู อน
12.1 รายนามและคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ลําดับ
รายนามอาจารย
1 รองศาสตราจารย ปารมี เหรียญกิตติวัฒน

2

ผูชวยศาสตราจารย ปรัชญา บุญประเสริฐ

3

ผูชวยศาสตราจารย บุปผา ไกรสัย

4

อาจารย ดร. สุพัชระ คงนวน

คุณวุฒิ
วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
M.Eng. (Operations Research and Industrial
Engineering) Cornell University, สหรัฐอเมริกา
M.A. (Mathematics)
University of Toledo, สหรัฐอเมริกา
วท.บ. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปร.ด. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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อาจารย พีระศักดิ์ อินทรไพบูลย

วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต) เกียรตินิยมอันดับสอง

F
0

4

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ลําดับที่ 1 – 3 เปนอาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร
12.2 รายนามอาจารยผูสอน/รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามภาคผนวก 2
13.

จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาจําแนกตามชั้นปในแตละปการศึกษามีดังตอไปนี้
นักศึกษา
ปการศึกษา
2552
2553
2554
ชั้นปที่ 1
30
30
30
ชั้นปที่ 2
30
30
ชั้นปที่ 3
30
ชั้นปที่ 4
รวม
30
60
90
จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
14.

2555
30
30
30
30
120
30

2556
30
30
30
30
120
30

สถานที่และอุปกรณการสอน
ใชสถานที่และอุปกรณการสอนที่มีอยูในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

15.

หองสมุด
ปจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิตมีจํานวนหนังสือทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร สถิติ
และคอมพิวเตอร
สําหรับบริการในการดําเนินงานการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปน
จํานวนทั้งสิน้ 38,958 เลม โดยแยกเปนหนังสือภาษาอังกฤษจํานวน 18,301 เลม และหนังสือภาษาไทยจํานวน
20,657 เลม
16.

งบประมาณ
ใชงบประมาณตามที่เสนอขอไวในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 10 และที่จะขอเปนรายปงบประมาณ
โดยมีคาใชจา ยในการผลิตบัณฑิตคนละประมาณ 22,100 บาท/ป
17.

หลักสูตร
17.1 โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร
นักศึกษาจะตองจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไมนอยกวา 139 หนวยกิต โดยศึกษาราย
วิชาตาง ๆ ตามโครงสรางองคประกอบและขอกําหนดของหลักสูตรดังนี้
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1. วิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
2. วิชาเฉพาะ
103 หนวยกิต
2.1 วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร
12 หนวยกิต
2.2 วิชาบังคับ
46 หนวยกิต
2.3 วิชาบังคับเลือก
27 หนวยกิต
2.4 วิชาโทหรือวิชาเลือก
18 หนวยกิต
3. วิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
17.2 ขอกําหนดของหลักสูตร
1. วิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหลักสูตรศึกษาทั่วไปรวมแลวไมนอยกวา 30 หนวยกิต ตาม
โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทัว่ ไป ซึ่งแบงเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 : วิชาศึกษาทัว่ ไป
21 หนวยกิต
หมวดมนุษยศาสตร
มธ. 110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร
3 หนวยกิต
TU 110 Integrated Humanities
หมวดสังคมศาสตร
มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร
3 หนวยกิต
TU 120 Integrated Social Sciences
หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
: วิทยาศาสตร
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 หนวยกิต
TU 130 Integrated Sciences and Technology
: คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร
มธ. 154 รากฐานคณิตศาสตร
3 หนวยกิต
TU 154 Foundation of Mathematics
หมวดภาษา
ท. 161 การใชภาษาไทย 1
3 หนวยกิต
TH 161 Thai Usage 1
สษ. 070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
0 หนวยกิต
EL 070 English Course 1
สษ. 171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 หนวยกิต
EL 171 English Course 2
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สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
3 หนวยกิต
EL 172 English Course 3
สวนที่ 2 : นักศึกษาตองศึกษารายวิชาเลือกตามที่ภาควิชากําหนดรวม 9 หนวยกิต
โดยนักศึกษาตองศึกษา 6 หนวยกิต ในรายวิชา
ศ. 210 เศรษฐศาสตรเบื้องตน
3 หนวยกิต
EC 210 Introductory Economics
จ. 228 จิตวิทยาความสัมพันธระหวางบุคคล
3 หนวยกิต
PY 228 Psychology of Interpersonal Relations
และอีก 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
3 หนวยกิต
พบ. 291 ธุรกิจเบื้องตน
BA 291 Introduction of Business
มธ. 122 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3 หนวยกิต
TU 122 Law in Everyday Life
ทอ. 201 หลักการบริหาร
3 หนวยกิต
HO 201 Principle of Management
2. วิชาเฉพาะ
103 หนวยกิต
2.1 วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
12 หนวยกิต
วท. 113 ชีววิทยาทัว่ ไป
3 หนวยกิต
SC 113 General Biology
วท. 163 ปฏิบตั ิการชีววิทยาทั่วไป
1 หนวยกิต
SC 163 General Biology Laboratory 1
3 หนวยกิต
วท. 123 เคมีพื้นฐาน
SC 123 Fundamental Chemistry
วท. 173 ปฏิบัติการเคมีพนื้ ฐาน
1 หนวยกิต
SC 173 Fundamental Chemistry Laboratory
วท. 135 ฟสกิ สทั่วไป
3 หนวยกิต
SC 135 General Physics
วท. 185 ปฏิบตั ิการฟสิกสทวั่ ไป
1 หนวยกิต
SC 185 General Physics Laboratory
2.2 วิชาบังคับ
46 หนวยกิต
ค. 211 แคลคูลัส 1
3 หนวยกิต
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MA 211 Calculus 1
ค. 212 แคลคูลัส 2
MA 212 Calculus 2
ค. 213 แคลคูลัส 3
MA 213 Calculus 3
ค. 221 ตรรกศาสตรและทฤษฎีเซตเบื้องตน
MA 221 Elementary Logic and Set Theory
ค. 313 สมการเชิงอนุพันธสามัญ
MA 313 Ordinary Differential Equations
ค. 315 การวิเคราะหคณิตศาสตร 1
MA 315 Mathematical Analysis 1
ค. 332 พีชคณิตเชิงเสน
MA 332 Linear Algebra
ค. 351 วิธีการเชิงตัวเลข
MA 351 Numerical Methods
คป. 200 วิยุตคณิต
AM 200 Discrete Mathematics
คป. 411 การแกปญหา
AM 411 Problem Solving
คป. 455 สัมมนา
AM 455 Seminar
ส. 211 สถิติ 1
ST 211 Statistics 1
ส. 321 ทฤษฎีความนาจะเปนเบื้องตน
ST 321 Probability Theory 1
อ. 221 การอานเชิงวิเคราะหขอมูล
EG 221 Reading for Information
หรือ สษ. 295 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
EL 295 Academic English 1
อ. 241 การฟง – การพูด 1

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
1 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
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EG 241 Listening-Speaking 1
หรือ สษ. 395 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2
3 หนวยกิต
EL 395 Academic English 2
คพ. 103 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
3 หนวยกิต
CS 103 Introduction to Computer Programming
และตองสอบไลไดไมต่ํากวาระดับ C ในรายวิชา ค. 211, ค. 212, ค. 313, ค. 332,
คป. 200, คป. 411 และ คป. 455
2.3 วิชาบังคับเลือก
27 หนวยกิต
2.3.1 นักศึกษาตองเลือกศึกษาวิชาคณิตศาสตรไมนอยกวา 9 หนวยกิตจากรายวิชา
ตอไปนี้
ค. 316 การวิเคราะหเวกเตอร
3 หนวยกิต
MA 316 Vector Analysis
ค. 317 แคลคูลัสขั้นสูง
3 หนวยกิต
MA 317 Advanced Calculus
ค. 318 สมการเชิงอนุพันธยอ ย
3 หนวยกิต
MA 318 Partial Differential Equations
ค. 327 ทฤษฎีเซต
3 หนวยกิต
MA 327 Set Theory
ค. 331 พีชคณิตนามธรรม 1
3 หนวยกิต
MA 331 Abstract Algebra 1
ค. 337 ทฤษฎีจํานวน
3 หนวยกิต
MA 337 Number Theory
ค. 346 เรขาคณิตเชิงภาพฉาย
3 หนวยกิต
MA 346 Projective Geometry
ค. 412 ฟงกชนั ตัวแปรเชิงซอน
3 หนวยกิต
MA 412 Functions of a Complex Variable
ค. 416 การวิเคราะหคณิตศาสตร 2
3 หนวยกิต
MA 416 Mathematical Analysis 2
ค. 426 ทอพอโลยีเบื้องตน
3 หนวยกิต
MA 426 Elementary Topology

9

ค. 436 พีชคณิตนามธรรม 2
3 หนวยกิต
MA 436 Abstract Algebra 2
ค. 446 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ
3 หนวยกิต
MA 446 Differential Geometry
ค. 447 เรขาคณิตเชิงการแปลง
3 หนวยกิต
MA 447 Transformational Geometry
ค. 476 โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร
3 หนวยกิต
MA 476 Mathematical Packages
2.3.2 นักศึกษาตองเลือกศึกษาวิชาคณิตศาสตรประยุกตไมนอยกวา 18
หนวยกิตจากรายวิชาตอไปนี้
คป. 246 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธีการหลักมูล
3 หนวยกิต
AM 246 Data Structure and Fundamental Algorithms
3 หนวยกิต
คป. 316 สมการเชิงอนุพนั ธสามัญประยุกต
AM 316 Applied Ordinary Differential Equations
คป. 317 ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธยอย 3 หนวยกิต
AM 317 Numerical Solutions of Partial Differential Equations
คป. 318 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรและการประยุกต
3 หนวยกิต
AM 318 Mathematical Models and Applications
คป. 319 กําหนดการเชิงคณิตศาสตร 1
3 หนวยกิต
AM 319 Mathematical Programming I
คป. 326 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต
3 หนวยกิต
AM 326 Graph Theory and Applications
คป. 327 คณิตศาสตรเชิงการจัดและการประยุกต
3 หนวยกิต
AM 327 Combinatorial Mathematics and Applications
3 หนวยกิต
คป. 336 วิทยาศาสตรเชิงการจัดการ
AM 336 Management Science
คป. 346 ทฤษฎีการคํานวณเบื้องตน
3 หนวยกิต
AM 346 Elementary Computational Theory
คป. 347 ภาษารูปนัย
3 หนวยกิต
AM 347 Formal Language
คป. 348 การออกแบบและวิเคราะหขั้นตอนวิธี
3 หนวยกิต
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AM 348 Algorithm Design and Analysis
คป. 416 กําหนดการเชิงคณิตศาสตร 2
3 หนวยกิต
AM 416 Mathematical Programming II
คป. 418 เทคนิคการหาคาเหมาะที่สุด
3 หนวยกิต
AM 418 Optimization Techniques
คป. 436 วิธีการของคณิตศาสตรประยุกต
3 หนวยกิต
AM 436 Methods of Applied Mathematics
คป. 437 การตัดสินใจและการจําลองสถานการณ
3 หนวยกิต
AM 437 Decision Making and Simulation
คป. 438 เซตวิภัชนัยและตรรกศาสตรวิภัชนัย
3 หนวยกิต
AM 438 Fuzzy Sets and Fuzzy Logic
คป. 446 คณิตศาสตรของคอมพิวเตอรกราฟก
3 หนวยกิต
AM 446 Mathematics of Computer Graphics
3 หนวยกิต
คป. 447 ระบบฐานความรู
AM 447 Knowledge Base Systems
คป. 448 ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับปญญาประดิษฐ
3 หนวยกิต
AM 448 Introduction to Artificial Intelligence
คป. 449 กระบวนการภาพและการจดจําแบบอยาง
3 หนวยกิต
AM 449 Image Processing and Pattern Recognition
คป. 456 ปญหาพิเศษ
3 หนวยกิต
AM 456 Special Topics
คป. 457 โครงงานพิเศษ
3 หนวยกิต
AM 457 Special Projects
2.4 วิชาโทหรือวิชาเลือก
18 หนวยกิต
นักศึกษาอาจเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังตอไปนี้
2.4.1 วิชาโทไมนอยกวา 18 หนวยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึง่ ทีเ่ ปดสอนในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร เปนวิชาโท โดยศึกษาตามขอกําหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโท
สาขานัน้ ๆ และหากมีจาํ นวนหนวยกิตของวิชาโทเหลืออยู นักศึกษาจะตองศึกษาวิชา
ตาง ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหครบจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวขางตน
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2.4.2 วิชาเลือกไมนอยกวา 18 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกศึกษาวิชาของสาขาวิชาใดก็ได รวมไมเกิน 3 สาขาวิชา
จํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต
3. วิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ไดที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนวิชาเลือกเสรี
จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต ทั้งนี้ใหหมายรวมถึง วิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาภาษาตางประเทศดวย
นักศึกษาจะนําวิชาเหลานีม้ านับเปนวิชาเลือกเสรีไมได
1. วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทุกวิชา (รวมทัง้ วิชาทีไ่ มไดกําหนดไวในวิชาศึกษา
ทั่วไปสวนที่ 2)
2. วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปทัง้ สวนที่ 1 และสวนที่ 2 ที่ใชรหัสยอ “ มธ.” ทุกวิชา
การศึกษาวิชาคณิตศาสตรประยุกตเปนวิชาโท
นักศึกษานอกสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกตที่ประสงคจะศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกตเปนวิชาโท
ตองศึกษารายวิชาตาง ๆ ไมนอยกวา 21 หนวยกิต ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
1. ตองศึกษารายวิชาบังคับ 15 หนวยกิต ไดแก ค. 211, ค. 212, ค. 213, ค. 313, คป. 200
นักศึกษานอกสาขาที่ไดศึกษาวิชา ค. 216 และ ค. 217 หรือ ค. 218 และ ค. 219 หรือ ค. 111 และ
ค. 112 เปนวิชาบังคับอยูแลว และตองสอบไดระดับไมต่ํากวา C ทุกรายวิชา สามารถใช ค. 216 และ ค. 217
หรือ ค. 218 และ ค. 219 หรือ ค. 111 และ ค. 112 แทน ค. 211 และ ค. 212 ได
2. เลือกศึกษารายวิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต อีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต ทัง้ นี้ยกเวน คป. 200
การศึกษาเพือ่ รับอนุปริญญาในสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
นักศึกษาผูไดศึกษารายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรในสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต ไดหนวยกิตสะสมไมนอย
กวา 90 หนวยกิต ตามเงื่อนไขตอไปนี้มีสิทธิไดรับอนุปริญญา
1. ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00
2. ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาแลวไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษาปกติ
3. ไดศึกษาวิชาศึกษาทัว่ ไป 30 หนวยกิต
4. ไดศึกษาวิชาเฉพาะของสาขาคณิตศาสตรประยุกตไมนอยกวา 57 หนวยกิต โดยศึกษาวิชาพืน้ ฐานทาง
วิทยาศาสตร 12 หนวยกิต และศึกษารายวิชาตอไปนี้อีกไมนอยกวา 45 หนวยกิต ไดแก
4.1 ไดศึกษารายวิชา ค. 211, ค. 212, ค. 213, ค. 221, ค. 313, ค. 332 และ ค. 351
4.2 ไดศึกษารายวิชา คป. 200, อ. 221 หรือ สษ. 295 และ อ. 241 หรือ สษ.395
4.3 ไดศึกษารายวิชา ส. 211 หรือ ส. 321 หรือรายวิชาสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต รวมกันไมนอยกวา
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15 หนวยกิต
5. ไดศึกษาวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
17.3 หลักเกณฑการใชรหัสวิชาในหลักสูตร
รายวิชาที่จะเปดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
ประกอบดวยอักษรยอ 2 ตําแหนง และตัวเลข 3 ตําแหนง ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. อักษรยอนําหนาตัวเลขในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต มี
ความหมาย ดังนี้
คป / AM
เปนรายวิชาทีจ่ ัดสอนโดย ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ
ค / MA
เปนรายวิชาทีจ่ ัดสอนโดย ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ
ส / ST
เปนรายวิชาทีจ่ ัดสอนโดย ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ
คพ / CS
เปนรายวิชาทีจ่ ัดสอนโดย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
วท / SC
เปนรายวิชาทีจ่ ัดสอนโดย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อ / EG
เปนรายวิชาทีจ่ ัดสอนโดย คณะศิลปศาสตร
เปนรายวิชาทีจ่ ัดสอนโดย สถาบันภาษา
สษ / EL
2. ตัวเลข 3 ตําแหนงในรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต ที่ใช
อักษรยอ คป/AM มีความหมาย ดังนี้
เลขหลักหนวย
เลข 0-5
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 6-9
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิบ
เลข 0
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาพื้นฐาน
เลข 1
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาวิเคราะหเชิงประยุกต
เลข 2
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาคณิตศาสตรเชิงการจัด กราฟ และขายงาน
เลข 3
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาคณิตศาสตรประยุกตเชิงกายภาพ
เลข 4
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาคณิตศาสตรประยุกตเชิงคอมพิวเตอร
เลข 5
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาคนควาอยางอิสระ หรือปญหาพิเศษ
หรือสัมมนา
เลขหลักรอย
เลข 1
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปที่ 1
เลข 2
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปที่ 2
เลข 3
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปที่ 3
เลข 4
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปที่ 4
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17.4 รายวิชาในหลักสูตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
คป. 200
AM 200
คป. 246
AM 246
คป. 316
AM 316
คป. 317
AM 317
คป. 318
AM 318
คป. 319
AM 319
คป. 326
AM 326
คป. 327
AM 327
คป. 336
AM 336
คป. 346
AM 346
คป. 347
AM 347
คป. 348
AM 348
คป. 411
AM 411
คป. 416

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)

วิยุตคณิต
Discrete Mathematics
โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธหี ลักมูล
3(3-0-6)
Data Structure and Fundamental Algorithms
สมการเชิงอนุพันธสามัญประยุกต
3(3-0-6)
Applied Ordinary Differential Equations
ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพนั ธยอย 3(3-0-6)
Numerical Solutions of Partial Differential Equations
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรและการประยุกต
3(3-0-6)
Mathematical Models and Applications
3(3-0-6)
กําหนดการเชิงคณิตศาสตร 1
Mathematical Programming I
ทฤษฎีกราฟและการประยุกต
3(3-0-6)
Graph Theory and Applications
คณิตศาสตรเชิงการจัดและการประยุกต
3(3-0-6)
Combinatorial Mathematics and Applications
วิทยาศาสตรเชิงการจัดการ
3(3-0-6)
Management Science
ทฤษฎีการคํานวณเบื้องตน
3(3-0-6)
Elementary Computational Theory
ภาษารูปนัย
3(3-0-6)
Formal Language
การออกแบบและวิเคราะหขั้นตอนวิธี
3(3-0-6)
Algorithm Design and Analysis
การแกปญหา
3(3-0-6)
Problem Solving
กําหนดการเชิงคณิตศาสตร 2
3(2-2-5)
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AM 416

Mathematical Programming II

คป. 418
AM 418
คป. 436
AM 436
คป. 437
AM 437
คป. 438
AM 438
คป. 446
AM 446
คป. 447
AM 447
คป. 448
AM 448
คป. 449
AM 449
คป. 455
AM 455
คป. 456
AM 456
คป. 457
AM 457

เทคนิคการหาคาเหมาะที่สุด
Optimization Techniques
วิธีการของคณิตศาสตรประยุกต
Methods of Applied Mathematics
การตัดสินใจและการจําลองสถานการณ
Decision Making and Simulation
เซตวิภัชนัยและตรรกศาสตรวิภัชนัย
Fuzzy Sets and Fuzzy Logic
คณิตศาสตรของคอมพิวเตอรกราฟก
Mathematics of Computer Graphics
ระบบฐานความรู
Knowledge Base Systems
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปญญาประดิษฐ
Introduction to Artificial Intelligence
กระบวนการภาพและการจดจําแบบอยาง
Image Processing and Pattern Recognition
สัมมนา
Seminar
ปญหาพิเศษ
Special Topics
โครงงานพิเศษ
Special Projects

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-3)
3(3-0-6)
3(1-4-4)

17.5 แผนการศึกษา
ปการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
วท.135 ฟสิกสทั่วไป
วท.185 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป
ค.211 แคลคูลัส 1
ส.211 สถิติ 1

3 หนวยกิต
1 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

ภาคเรียนที่ 2
วท.113 ชีววิทยาทั่วไป
วท.163 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
วท.123 เคมีพื้นฐาน
วท.173 ปฏิบัตกิ ารเคมีพื้นฐาน

3 หนวยกิต
1 หนวยกิต
3 หนวยกิต
1 หนวยกิต
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มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร
ท.161 การใชภาษาไทย
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

รวม

3 หนวยกิต มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร
3 หนวยกิต มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร
3 หนวยกิต และเทคโนโลยี
ค.212 แคลคูลัส 2
สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
19 หนวยกิต รวม

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
20 หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
คป.200 วิยุตคณิต
ค.213 แคลคูลัส 3
ค.221 ตรรกศาสตรและทฤษฎีเซตเบื้องตน
คพ.103 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
อ.221 การอานเชิงวิเคราะหขอมูล
หรือ สษ.295 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
วิชาศึกษาทั่วไปสวนที่ 2
วิชาเลือก
รวม

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

ภาคเรียนที่ 2
3 หนวยกิต
ศ. 210 เศรษฐศาสตรเบื้องตน
มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร
3 หนวยกิต
จ. 228 จิตวิทยาความสัมพันธระหวางบุคคล
3 หนวยกิต
ค. 332 พีชคณิตเชิงเสน
3 หนวยกิต
อ. 241 การฟง-การพูด 1
หรือ สษ. 395 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2 3 หนวยกิต
วิชาเลือก
3 หนวยกิต

21 หนวยกิต รวม

18 หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ค.313 สมการเชิงอนุพันธสามัญ
ค.315 การวิเคราะหคณิตศาสตร 1
วิชาบังคับเลือก
วิชาเลือก
รวม

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
9 หนวยกิต
3 หนวยกิต

ภาคเรียนที่ 2
ค.351 วิธีการเชิงตัวเลข
ส.321 ทฤษฎีความนาจะเปนเบื้องตน
วิชาบังคับเลือก
วิชาเลือก

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
9 หนวยกิต
3 หนวยกิต

18 หนวยกิต

รวม

18 หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

คป.411 การแกปญหา
คป.455 สัมมนา
วิชาบังคับเลือก
วิชาเลือก

3 หนวยกิต
1 หนวยกิต
9 หนวยกิต
3 หนวยกิต

วิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี

3 หนวยกิต
6 หนวยกิต

รวม

16 หนวยกิต

รวม

9 หนวยกิต
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17.6 คําอธิบายรายวิชา
คป. 200 วิยุตคณิต
3 (3-0-6)
AM 200 Discrete Mathematics
ตรรกศาสตร พีชคณิตของเซต ระบบจํานวนฐานสองและการสมมูลระหวางจํานวนฐานสอง เทคนิคการนับ
เบื้องตน ความสัมพันธเวียนเกิด ฟงกชนั กอกําเนิด กราฟและกราฟตนไม กราฟที่มีทิศทางพีชคณิตบูลีนและสวิทซ
การประยุกตสเู ครื่องจักร กรุป สาทิสสัณฐาน สมภาค
หมายเหตุ
1. วิชานี้เทียบเทา (equivalent) กับวิชา คพ. 101 โครงสรางแบบไมตอเนื่อง
2. ไมนับหนวยกิตใหผทู ี่กําลังศึกษา หรือสอบได คพ. 101
Logic, algebra of sets, binary number system and equivalence of binary system, counting and
recurrence relations, graph, trees and directed graphs, Boolean algebra and Switching algebra,
applications to machine, group, homomorphism, congruence.
Notes : 1. This course equivalent to CS101 Discrete Structure
2. There is no credit for students who studying or passed CS101
คป. 246 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธหี ลักมูล
3 (3-0-6)
AM 246 Data Structure and Fundamental Algorithms
วิชาบังคับกอน : สอบได คพ. 103
โครงสรางขอมูล การโปรแกรม โครงสรางขอมูลพื้นฐาน กองซอน คิว รายการ กราฟตนไม กราฟอืน่ ๆ
การเรียกซ้าํ ขั้นตอนวิธีการเรียงและการคนหา
(บรรยายสัปดาหละ 3 ชั่วโมง)
Data structure, programming, basic data structures: stacks, queues, linked list, trees, graphs,
recursion, sorting and searching algorithm.
คป. 316 สมการเชิงอนุพนั ธสามัญประยุกต
3 (3-0-6)
AM 316 Applied Ordinary Differential Equations
วิชาบังคับกอน : สอบได ค. 313
ผลเฉลยที่เปนอนุกรมของสมการเชิงอนุพนั ธสามัญและการประยุกต ระบบสมการอิสระ ความเสถียรของ
ระบบสมการเชิงเสน ฟงกชนั พิเศษ ฟงกชันเบสเซิล ฟงกชันเลอรจองด ฟงกชันไฮเพอรจิออเมตริก อนุกรมฟูเรียร
ปริพันธฟูเรียร และการแปลงฟูเรียร เลือกศึกษาปญหาดานการประยุกตตามความเหมาะสม
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Series solutions of ordinary differential equations and some applications, autonomous systems,
stability of linear systems, special functions: Bessel functions, Legendre function, Hypergeometric
functions, Fourier series, Fourier integrals and Fourier transforms, selected problems of applications.
คป. 317 ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธยอย
3 (3-0-6)
AM 317 Numerical Solutions of Partial Differential Equations
วิชาบังคับกอน : สอบได ค. 351
สมการเชิงอนุพันธยอย วิธกี ารผลตางอันตะ วิธีสมาชิกจํากัด วิธีการของเสนและสมการอินทิกรัล สมการ
นาเวียสโตกส
Introduce partial differential equations, finite difference methods, finite elements methods,
methods of line integral and integral equations, Navier-Stoke’s equations.
คป. 318 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรและการประยุกต
3 (3-0-6)
AM 318 Mathematical Models and Applications
วิชาบังคับกอน : สอบได ค. 313 และ ค. 332
หลักการและการสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตร วิธกี ารเบื้องตนและขั้นสูงในการสรางตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรเชิงเสนและไมเชิงเสนเพื่อหาผลเฉลยวิยุตและผลเฉลยตอเนื่อง
Principle and formulation of mathematical models, elementary and advanced methods in
formulation of linear and nonlinear mathematical models for discrete and continuous solutions.
คป. 319 กําหนดการเชิงคณิตศาสตร 1
3 (3-0-6)
AM 319 Mathematical Programming I
วิชาบังคับกอน : สอบได ค. 332
กําหนดการเชิงเสน ตัวอยางปญหาและสมมุติฐานที่ใชวธิ กี ารซิมเพลกซทั้งในแงพชี คณิตและเรขาคณิต
ทฤษฎีบทภาวะคูกัน การวิเคราะหความไว เทคนิคของเขตบน วิธีการซิมเพลกซที่ปรับแลว กําหนดการพาราเมตริกซ
การประยุกตแบบตาง ๆ ของ กําหนดการเชิงเสน
หมายเหตุ : ไมนับหนวยกิตใหผูที่กาํ ลังศึกษาหรือสอบได ส. 366
Linear programming, simplex method both algebraically and geometrically, duality theorem,
sensitivity analysis, the upperbound technique, revised simplex method, applications of linear
programming.
Note : There is no credit for students who studying or passed ST 366.
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คป. 326 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต
3 (3-0-6)
AM 326 Graph Theory and Applications
วิชาบังคับกอน : สอบได คป. 200 หรือ คพ. 101
แนวความคิดพื้นฐานของทฤษฎีกราฟ สภาพเชื่อมโยง กราฟเชิงระนาบ ทฤษฎีการระบายสี การจับคู
ขายงาน เลือกปญหาดานการประยุกตตามความเหมาะสม
Basic concepts of graph theory, connectivity, planar graphs, coloring of graphs, matchings,
networks, selected problems of applications.
คป. 327 คณิตศาสตรเชิงการจัดและการประยุกต
3 (3-0-6)
AM 327 Combinatorial Mathematics and Applications
วิชาบังคับกอน : สอบได คป. 200 หรือ คพ. 101
คณิตศาสตรเชิงการจัดเบื้องตน การประยุกต ความสัมพันธเวียนเกิด ฟงกชันกอกําเนิด การออกแบบเชิง
การจัด ทฤษฎีการแจงนับของโพยา
Elementary Combinatorics with applications, recurrence relations, generating functions,
combinatorial designs, Polya’s theory of enumeration.
คป. 336 วิทยาศาสตรเชิงการจัดการ
3 (3-0-6)
AM 336 Management Science
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การหาคาเหมาะที่สุดโดยใชกําหนดการเชิงเสนเบือ้ งตนและ
การวิเคราะหความไว กําหนดการเชิงพลศาสตร วิธกี ารหาเสนทางที่สนั้ ที่สุด แบบจําลองขายงาน การวางแผน
สินคาคงคลังเบื้องตน ตัวอยางแบบจําลอง กําหนดการเชิงเสนในเชิงอุตสาหกรรมและธุรกิจ การขนสงและการจัด
ตารางเวลาและอื่น ๆ
Introduction to operational research, basic of linear programming and sensitivity analysis,
dynamics programming, critical path method(CPM), network modeling, inventory control, optimization
modeling in business sectors, vehicle routing and scheduling etc.
คป. 346 ทฤษฎีการคํานวณเบื้องตน
3 (3-0-6)
AM 346 Elementary Computational Theory
วิชาบังคับกอน : สอบได คป. 200 หรือ คพ. 101
เครื่องสถานะจํากัด ภาษาปรกติ ภาษาไมพงึ่ บริบท ไวยากรณไมพึ่งบริบท ออโตมาตาแบบกดลง
เครื่องทัวริง ปญหาที่ตัดสินไดและปญหาทีต่ ัดสินไมได ปญหาการหยุด
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Finite state machines, regular languages, context-free languages, context-free grammars,
pushdown automata, Turing machine, decidable and undecidable problems, halting problems.
คป. 347 ภาษารูปนัย
3 (3-0-6)
AM 347 Formal Language
ภาษาจากทัศนะทีเ่ ปนนามธรรมซึ่งนิยามโดยไวยากรณตามแบบและโดยกลุมของเครื่องนามธรรม ลําดับ
ขั้นตอนของชอมสกี้และออโตมาทอนที่เกีย่ วของ เนนการศึกษาภาษาที่เปนอิสระตอเนื้อหา บทนิยามและการ
พิสูจนอยางละเอียด
Languages from an abstract point of view as defined by formal grammars and by families of
abstract machines, the Chomsky hierarchy and associated automata context free languages with
mathematical definitions and proofs stressed throughout.
คป. 348 การออกแบบและวิเคราะหขั้นตอนวิธี
3 (3-0-6)
AM 348 Algorithm Design and Analysis
วิชาบังคับกอน : สอบได คป. 246 หรือ คพ. 213
นิยามขั้นตอนวิธี สัญกรณเชิงกํากับ เทคนิคสําหรับการออกแบบและวิเคราะหขั้นตอนวิธี วิธีแบงแยก
เอาชนะ วิธีละโมบ วิธีบรานซแอนบาวด
Algorithm definition, asymptotic notations, techniques for design and analysis algorithms:
divide-and-conquer, greedy algorithms branch and bound.
คป. 411 การแกปญหา
3 (3-0-6)
AM 411 Problem Solving
การวิเคราะหปญหาจากตัวแบบหรือกรณีศึกษาตางๆ โดยใชหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร เมทริกซ ทฤษฎี
กราฟ การหาคาเหมาะที่สดุ ความนาจะเปน กําหนดการเชิงพลศาสตร การประยุกตในการวิเคราะหเหตุการณ
จริง การวิเคราะหความเปนไปได การวิเคราะหความไว และการวิเคราะหความเสี่ยง ทฤษฎีการตัดสินใจ
Study of definition, spaces and set models of problems, constructions of alternatives: sensitivity
analysis, dynamics programming, decision making theories, principles of cost-benefit analysis and
planning.
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คป. 416 กําหนดการเชิงคณิตศาสตร 2
3 (2-2-5)
AM 416 Mathematical Programming II
วิชาบังคับกอน : สอบได คป. 319
วิเคราะหกําหนดการเชิงเสนขั้นสูง กําหนดการเชิงพลศาสตร กําหนดการเชิงจํานวนเต็ม แบบจําลอง
ขายงาน ทฤษฎีเกม กําหนดการไมเชิงเสนเบื้องตน เทคนิคเฮียรีสติกที่สําคัญ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
แกปญหาเกี่ยวกับกําหนดการเชิงเสนและไมเชิงเสน
Advance topic in linear programming, dynamic programming and integer programming,
network modeling, game theory, basic nonlinear programming, Heuristic technique, software for linear
and nonlinear programming.
3 (3-0-6)
คป. 418 เทคนิคการหาคาเหมาะที่สุด
AM 418 Optimization Techniques
วิชาบังคับกอน : สอบได ค. 213
การหาคาเหมาะที่สุดแบบไมมีเงื่อนไขสําหรับตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร การทดสอบโดยใชเมทริกซ
แบบแฮสซอ การหาคาเหมาะที่สุดแบบมีเงื่อนไข การเปลี่ยนแปลงสมการที่มีเงือ่ นไขใหเปนสมการที่ไมมีเงือ่ นไข
ตัวคูณลากรานจ วิธีของคุหน -ทัคเกอร วิธีการเชิงตัวเลขสําหรับการหาคาเหมาะที่สดุ
Unconstrained optimization for one and several variables, Hessian matrix, constrained
optimization, Lagrange multiplier, transformation of constrained optimization to unconstrained
optimization, Kuhn-tucker conditions, convex programming, numerical method.
3 (3-0-6)
คป. 436 วิธีการของคณิตศาสตรประยุกต
AM 436 Methods of Applied Mathematics
วิชาบังคับกอน : สอบได ค. 313
การใชวิธกี ารตางๆ ของแคลคูลัสในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรกายภาพ โจทยเกี่ยวกับสมการเชิง
อนุพนั ธยอย ปญหาคาเริ่มตนและปญหาคาขอบของสมการเชิงอนุพนั ธยอย ฟงกชนั ของกรีน วิธีการคาแปรผันของ
เรยเลยและริทซ ระบบสมการของสตูรม-ลียูวีล ทฤษฎีบทของการแจกแจง
Various methods of calculus in solving problems in physical science, intitial and boundary value
problems of simple partial differential equations, Green’s function, Rayleigh and Ritz’s variational
techniques, Sturm-Liouville’s equation system, distribution theory.
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คป. 437 การตัดสินใจและการจําลองสถานการณ
3 (3-0-6)
AM 437 Decision Making and Simulation
วิชาบังคับกอน : สอบได ส.321
การแจกแจงทางสถิติ ฟงกชนั คาคาดหวัง ทฤษฎีการตัดสินใจ แบบจําลองการตัดสินใจภายใตความ
แนนอนและไมแนนอน ลูกโซมารคอฟ ทฤษฎีแถวคอย การสรางการจําลองสถานการณ แบบจําลองการพยากรณ
เบื้องตน
Distributions in statistic, expected value, decision making theories, decision making models
under certainty and uncertainty, Markov analysis, queue theory, simulation and application, forcasting
models.
คป. 438 เซตวิภัชนัยและตรรกศาสตรวิภัชนัย
3 (3-0-6)
AM 438 Fuzzy Sets and Fuzzy Logic
วิชาบังคับกอน : สอบได ค. 221 และ ส. 321
แนวคิดพืน้ ฐานของเซตวิภัชนัย เซตสามัญและเซตวิภัชนัย การดําเนินการพืน้ ฐานบนเซตวิภัชนัย จํานวน
วิภัชนัยและการดําเนินการ ความสัมพันธวิภัชนัย ตรรกศาสตรวิภัชนัย หัวขอเพือ่ ศึกษาอภิปรายหรือประยุกตอาจ
เลือกไดตามความเหมาะสม
Basic concept of fuzzy sets, ordinary sets and fuzzy sets, basic operations on fuzzy sets, fuzzy
numbers and operations, fuzzy relations, fuzzy logic, topics for discussions and applications may be
appropriately selected.
คป. 446 คณิตศาสตรของคอมพิวเตอรกราฟก
3 (3-0-6)
AM 446 Mathematics of Computer Graphics
วิชาบังคับกอน : 1. สอบได คป. 246 หรือ คพ. 213
และ 2. สอบได ค. 332
อุปกรณการแสดงกราฟกและพิกัดทางคณิตศาสตรของอุปกรณ ความรูพื้นฐานของกระบวนการภาพ การ
ยอภาพ การขยายภาพ การหมุนและการเคลื่อนทีข่ องภาพทั้งสองมิติและสามมิติโดยใชวิธกี ารทางคณิตศาสตร
ขั้นตอนวิธกี ารแสดงเสนและผิว การซอนภาพ การทําภาพใหเคลื่อนไหวได และวิธีการแสดงภาพวัตถุ 3 มิติลงบน
อุปกรณแสดงภาพ 2 มิติ ระบบตางๆ ทางคอมพิวเตอรกราฟกตามความเหมาะสม
Graphic devices and mathematical coordinate devices, fundamental aspects of image
processing, image reduction, image magnification, 2D and 3D rotation and motion, line and surface
algorithm, hidden image, computer animation, 3D projection into 2D graphic devices.
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คป. 447 ระบบฐานความรู
3 (3-0-6)
AM 447 Knowledge Base Systems
วิชาบังคับกอน : 1. สอบได คป. 200 หรือ คพ. 101
และ 2. สอบได ค. 221
การสรางภาษารูปนัยเชิงคณิตศาสตร บทนิยามของความคิดของความจริง และ ความนาจะเปน
ความสัมพันธระหวางความจริง และ ความนาจะเปนของประโยครูปนัย การเปรียบเทียบไดและความจํากัดของ
ภาษาลําดับทีห่ นึง่ ระบบรูปนัยทางเลือก การแทนความรูโดยใชตรรกศาสตรภาคแสดงและตรรกอื่นๆ โครงสราง
การแทนความรู
Formation of mathematical formal language, definitions of the though of “truth” and “probability”,
relations between “truth” and “probability” of formal sentences, comparability and limitation of first order
language, alternative formal systems, knowledge representation by predicate logic and other logics,
knowledge representation structure.
คป. 448 ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับปญญาประดิษฐ
3 (3-0-6)
AM 448 Introduction to Artificial Intelligence
วิชาบังคับกอน : สอบได คป. 246 หรือ คพ. 213
พฤติกรรมการทํางานและการแกปญหาของระบบทีม่ ีความฉลาด หลักการ แนวคิด และเทคนิคที่จําเปน
ในการวิจัยและออกแบบระบบปญญาประดิษฐ ศึกษาปญหาพืน้ ฐานเกี่ยวกับการแกปญหา การเลนเกม การ
เขาใจภาษามนุษย การตรวจรูภาพ การควบคุมหุนยนตแบบผูชํานาญ การพัฒนาและแนวโนมความสนใจของ
ระบบปญญาประดิษฐ
Work behavior and solving problem in artificial intelligence system, fundamental problems such
as problem solving, game playing, natural language understanding, vision, robot control and program
synthesis.
คป. 449 กระบวนการภาพและการจดจําแบบอยาง
3 (3-0-6)
AM 449 Image Processing and Pattern Recognition
วิชาบังคับกอน : สอบได ส. 321 และ ค. 317
เทคนิคและขั้นตอนวิธีในการทํางานเกี่ยวกับไบนารีสเกลและเกรยสเกล รวมทัง้ การขยายภาพและแบง
ภาพออกเปนสวน การแยกลักษณะเดน และการจําแนกภาพ การวิเคราะหความหยาบและละเอียดของภาพ
Techniques and algorithms for manipulation of binary and grey scale images including image
enhancement, segmentation, feature extraction, classification, shape and texture analysis.
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คป. 455 สัมมนา
1 (0-3-3)
AM 455 Seminar
วิชาบังคับกอน: สําหรับนักศึกษาตั้งแตชนั้ ปที่ 4 ขึ้นไป
การศึกษาคนควาเอกสารในหัวขอทีน่ าสนใจทางคณิตศาสตรหรือคณิตศาสตรประยุกต นักศึกษาตองเขียน
รายงานและเสนอตอที่ประชุม
Seminar on current interesting topics in mathematics or applied mathematics, students are
required to write a report and present the selected topics.
คป. 456 ปญหาพิเศษ
3 (3-0-6)
AM 456 Special Topics
วิชาบังคับกอน : สําหรับนักศึกษาตั้งแตชนั้ ปที่ 4 ขึ้นไป
หัวขอศึกษาจะกําหนดหรืออนุมัติจากสาขาวิชาโดยมีวตั ถุประสงคใหนักศึกษาไดศึกษาอยางลึกซึ้ง
กวางขวาง เขียนรายงานเสนอตอคณะกรรมการหรือผูบรรยาย
Topics to be studied are by approval of the department, students are required to write report on
the selected topics studied.
คป. 457 โครงงานพิเศษ
3 (1-4-4)
AM 457 Special Projects
วิชาบังคับกอน : สําหรับนักศึกษาตั้งแตชนั้ ปที่ 4 ขึ้นไป
การบูรณาการทฤษฎีและการวิเคราะหทางคณิตศาสตรและคณิตศาสตรประยุกตเพื่อใชในการแกปญ
 หา
(วัดผลการศึกษาดวยระดับ S หรือ U)
Integration theory and analysis for mathematics and applied mathematics for solving problems.
18. การประกันคุณภาพหลักสูตร
คณะไดกําหนดระบบและวิธกี ารประกันคุณภาพของหลักสูตรในแตละประเด็น ดังนี้
18.1 การบริหารหลักสูตร
18.1.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
18.1.2 นักศึกษมีความพึงพอในตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
18.1.3 บัณฑิตจบการศึกษาตามระยะเวลาทีก่ ําหนดไวในแผนการศึกษา
18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
18.2.1 มีหองสมุดในสาขาวิชาตามหลักสูตร
18.2.2 มีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสในการศึกษาคนควาในสาขาวิชาตามหลักสูตร
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18.2.3 มีหองศึกษาคนควาดวยตนเอง หองคอมพิวเตอร และหอง Study Room
18.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
18.3.1 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและ
ประสบการณจริง
18.3.2 มีการจัดอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน
18.3.3 มีระบบการสื่อสารขอมูลใหเขาถึงนักศึกษาอยางทัว่ ถึง เชน การสื่อสารผาน Website หรือ
E-mail เปนตน
18.3.4 มีการสนับสนุนใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการกับตางประเทศ
18.4 ความตองการของตลาดแรงงาน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตรประยุกต จะจัดใหมีการสํารวจความตองการ
ของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต และมุงใหบัณฑิต
สามารถประกอบอาชีพไดตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
19. การพัฒนาหลักสูตร
ดัชนีบงชีม้ าตรฐานและคุณภาพการศึกษา สําหรับหลักสูตรนี้
19.1 รอยละระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
19.2 รอยละของบัณฑิตที่จบการศึกษาตามระยะเวลาทีก่ ําหนดไวในแผนการศึกษา
19.3 รอยละของอัตราการแขงขันในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ
19.4 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใ ชบัณฑิต
19.5 ผลงานทางวิชาการตออาจารยประจําทุกระดับ
19.6 รอยละของอาจารยประจําทีม่ ีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
โดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตรประยุกต ไดกําหนดการประเมินหลักสูตร
ตามดัชนี้บง ชีข้ างตนทุก ๆ ระยะ 5 ป และกําหนดการประเมินครั้งแรกในป พ.ศ. 2556
20. เงื่อนไขอื่น ๆ
เงื่อนไขอื่น ๆ นอกจากที่ระบุไวในหลักสูตรนี้ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย
การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 รวมทั้งระเบียบและประกาศตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก 1

ผลงานทางวิชาการ (ยอนหลัง 5 ป) ของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

1. รศ. ปารมี เหรียญกิตติวัฒน
หนังสือ / ตํารา
ปารมี เหรียญกิตติวัฒน. การวิเคราะหเวกเตอร. สํานักพิมพฟนนีพ่ ลับบลิชชิ่ง, 2547, 115 หนา.
ปารมี เหรียญกิตติวัฒน. ฟงกชันตัวแปรเชิงซอน. สํานักพิมพฟนนี่พลับบลิชชิ่ง, 2547, 128 หนา.
2. ผศ. ปรัชญา บุญประเสริฐ
หนังสือ / ตํารา
ปรัชญา บุญประเสริฐ. สมการเชิงอนุพันธเบื้องตน. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549, 330 หนา.
3. ผศ. บุปผา ไกรสัย
หนังสือ / ตํารา
บุปผา ไกรสัย. แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรม 1. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547, 352 หนา.
4. อ.ดร. สุพัชระ คงนวน
งานวิจัย
C. Sudsukh, P. Rattanathanawan, P. Pantaraphong and S. Kongnual. Matrix Transformations on the
Bounded variation Vector-valued Sequence Space, 2004, pp 343 – 351.
B. Wiwatanapataphee, S. Kongnual, Y. H. Wu. Finite element analysis of turbulent flow of Molten Steel
in tundish vessels, 2006, pp 409 – 422.
S. Kongnual, B. Wiwatanapataphee, Y. H. Wu. Numerical Simulation of Turbulent Flow with Free
Surface Movement of Molten Steel in Tundish, 2007, pp 52 – 58.
S. Kongnual, B. Wiwatanapataphee, Y. H. Wu. ALE Technique for Moving Free Surface with Turbulent
Flow of Molten Steel in Tundish, 2008, pp 161 – 174.
5. อ. พีระศักดิ์ อินทรไพบูลย
งานวิจัย
Peerasak Intarapaiboon and Ekawit Nantajeewarawat. Representing and Reasoning with Medical
Knowledge Using Description Logics, 2007.
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ภาคผนวก 2

ขอมูลอาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ คณะวิทยาศาสตรฯ ที่รวมสอนในหลักสูตร

ลําดับ
1

รายนามอาจารย
รศ.พันทิพา สาครินทร

2

รศ.สมจิต วัฒนาชยากูล

3

รศ.สุเมธ สมภักดี

4

รศ.ดร.ชินนะพงษ บํารุงทรัพย

5

ผศ.วัลลภา กลิ่นสวาท

คุณวุฒิ
M.S. (Statistics)
Iowa State University, สหรัฐอเมริกา
ศศ.บ.(สถิต)ิ เกียรตินิยมดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
M.Sc. (Applied Statistics)
University of Bath, สหราชอาณาจักร
ศศ.บ.(สถิต)ิ เกียรตินิยมดีมาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
M.A. (Mathematical and Statistics)
University of Delhi, อินเดีย
ศศ.บ.(สถิต)ิ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Ph.D. (Statistics)
University of Florida, สหรัฐอเมริกา
M.S. (Mathematics)
University of Illinois, chicago circle, สหรัฐอเมริกา
ศศ.บ.(สถิต)ิ เกียรตินิยมดีมาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พบ.ม.(สถิติประยุกต) เกียรตินิยมดีมาก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
กศ.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางแสน)
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ลําดับ
6

รายนามอาจารย
ผศ.คนึงนิจ เสรีวงษ

7

รศ.ดร.เพ็ญแข ศิริวรรณ

8

อ.ดร.อนุชิต ล้ํายอดมรรคผล

9

รศ.ดร.กมล บุษบา

คุณวุฒิ
M.Sc. (Actuarial Science)
University of Nebraska-Lincoln, สหรัฐอเมริกา
พบ.ม.(สถิติประยุกต) เกียรตินิยมดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
สต.บ. (สถิติคณิตศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พบ.ด.(ประชากรและการพัฒนา)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
พบ.ม.(สถิติประยุกต)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วท.บ.(สถิติ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Ph.D. (Statistics)
Iowa State University, สหรัฐอเมริกา
M.S. (Statistics)
Iowa State University, สหรัฐอเมริกา
ศศ.บ. (สถิติ) เกียรตินิยมดีมาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Ph.D. (Statistics)
North Carolina State University, สหรัฐอเมริกา
M.A. (Actuarial Science)
Ball State University, สหรัฐอเมริกา
สต.ม.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.บ. (สถิติ) เกียรตินิยมอันดับหนึง่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ลําดับ
10

รายนามอาจารย
ผศ.นิฉา แกวหาวงษ

11

ผศ.รัตนา เลิศสุวรรณศรี

12

อ.ดร.แสงหลา ชัยมงคล

13

ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกุล

14

ผศ.รวมพร สิทธิมงคล

คุณวุฒิ
วท.ม. (สถิติประยุกต)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กศ.บ. (วิทยาศาสตรคณิตศาสตร)
เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางเขน)
พบ.ม. (สถิติประยุกต)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วท.บ. (สถิติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Ph.D. (Statistics) Florida State University,
สหรัฐอเมริกา
M.S. (Operations Research) University of
Delaware,สหรัฐอเมริกา
พบ.ม. (สถิติประยุกต) เกียรตินิยมดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วท.บ. (เกษตรศาสตร) เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
M.S. (Statistics)
University of Tasmania, ออสเตรเลีย
วท.ม. (สถิติประยุกต)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วท.บ. (สถิติ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางเขน)
วท.ม. (ชีวสถิติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (สถิติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ลําดับ
15

รายนามอาจารย
ผศ.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล

16

อ.สุรเมศวร ฮาชิม

17

อ.ดร.รมิดา ศรีเหรา

18

ผศ.ลัดดาวัลย เพ็ญสุภา

คุณวุฒิ
สต.ม.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
บธ.บ. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วท.บ. (สถิติประยุกต) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
M.A. (Statistics)
Westerm Michigan University, สหรัฐอเมริกา
M.A. (Economics)
Westerm Michigan University, สหรัฐอเมริกา
วท.บ. (ฟสิกส) เกียรตินยิ มอันดับสอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ปร.ด.(สถิติ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
พบ.ม.(สถิติประยุกต)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วท.บ.(สถิติ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
M.A.T. (Mathematics)
Indiana University, สหรัฐอเมริกา
ศศ.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมดีมาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ลําดับ
19

รายนามอาจารย
รศ.สายทอง อมรวิเชษฐ

20

รศ.ปารมี เหรียญกิตติวัฒน

21

ผศ.โสพร เสณีตันติกุล

22

ผศ.ดร.อารยา แจมจันทร

23

รศ.สําราญ มัน่ ทัพ

คุณวุฒิ
M.Math (Mathematics and Statistics)
University of New South Wales, ออสเตรเลีย
วท.ม. (คณิตศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อ.บ. (คณิตศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.บ. (ศึกษาศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Ph.D. (Operations Research),
Curtin University of Technology, ออสเตรเลีย
สต.ม.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กศ.ม. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
กศ.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปทุมวัน)
วท.ม. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
กศ.บ. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางเขน)
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ลําดับ
24

รายนามอาจารย
ผศ.บุปผา ไกรสัย

25

อ.ดร.อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ

26

ผศ.ปรัชญา บุญประเสริฐ

27

อ.ดร.สิทธิพงศ รักตะเมธากูล

คุณวุฒิ
วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Ph.D. (Mathematics),Western Michigan
University, สหรัฐอเมริกา
M.A. (Mathematics), Western Michigan University,
สหรัฐอเมริกา
วท.ม. (คณิตศาตรประยุกต)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (ศึกษาศาสตร)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
M.Eng. (Operations Research and Industrial
Engineering)
Cornell University, สหรัฐอเมริกา
M.A. (Mathematics)
University of Toledo, สหรัฐอเมริกา
วท.บ. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปร.ด. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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ลําดับ
28

รายนามอาจารย
อ.ดร.อดุลย แปนสุวรรณ

29

อ.ศิริจันทร เวสารัชศาต

30

อ.นวลักษณ ทองจับ

31

อ.ดร.ขจี จันทรขจร

32

ผศ.ดร.ปุณศยา พัฒนางกูร

คุณวุฒิ
ปร.ด. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับสอง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วท.ม. (คณิตศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (วิทยาการคณนา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.บ. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาตร
Ph.D. (Mathematics)
Curtin University of Technology, ออสเตรเลีย
วท.ม. (คณิตศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.บ. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Ph.D. (Pure Mathematics)
University of Manchester Institute of Science and
Technology, สหราชอาณาจักร
Mphil (Pure Mathematics)
University of Manchester Institute of Science and
Technology, สหราชอาณาจักร
วท.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

34

ลําดับ
33

34

รายนามอาจารย
อ.ณิชยาภรณ มีเดช

อ.ดร.สุพัชระ คงนวน

คุณวุฒิ
วท.ม. (วิทยาการคณนา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปร.ด. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

35

อ.ภานุวัฒน ละครไชย

36

อ.ดร.ธวิกานต ตรียะประเสริฐ

วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วท.ม. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วท.บ. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Ph.D. (Mathematics)
University of Louisiana at Lafayette,สหรัฐอเมริกา
M.Sc. (Mathematics)
University of Louisiana at Lafayette,สหรัฐอเมริกา
วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

37

อ.วันหยก อติเศรษฐพงศ

วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วท.ม. (วิทยาการคณนา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต) เกียรตินยิ มอันดับสอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

35

ลําดับ
38

รายนามอาจารย
อ.พีระศักดิ์ อินทรไพบูลย

คุณวุฒิ
วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต) เกียรตินิยมอันดับสอง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

39

อ.เอื้ออารี บุญเพิ่ม

วท.ม. (วิทยาการคณนา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยขอนแกน
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ภาคผนวก 3

อาจารยพิเศษ และผูทรงคุณวุฒิที่รวมสอนในหลักสูตร

ลําดับ
รายนามอาจารย
1. อ.นิยดา เสนียมโนมัย
2.

อ.อานนท โอภาสพิมลธรรม

3.

อ.บัณฑิตา ประวาลพฤกษ

คุณวุฒ/ิ ตําแหนง/ประสบการณ
พบ.ม. (สถิติประยุกต)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
AIINZ (Associateship Insurance Intitute Of New Zeland)
นิวซีแลนด
M.Sc.(Computer Science)
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
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ภาคผนวก 4
ลําดับ

ภาระงานของอาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
รายนามอาจารย
ป. ตรี

1.
2.
3.
4.
5.

ภาระงานสอนกอนเปดหลักสูตร
(ชั่วโมง:สัปดาห)
ประกาศฯ ป.โท
ป.เอก
บัณฑิต

รวม

ภาระงานสอนภายหลังเปดหลักสูตร
(ชั่วโมง:สัปดาห)
ป. ตรี ประกาศฯ ป.โท ป.เอก รวม
บัณฑิต

รศ.ปารมี เหรียญกิตติวัฒน

6

6

9

9

ผศ.ปรัชญา บุญประเสริฐ

9

9

9

9

ผศ.บุปผา ไกรสัย

6

6

6

6

อ.ดร.สุพัชระ คงนวน

6
9

9
9

6
9

อ.พีระศักดิ์ อินทรไพบูลย

3

3

9
9

ภาคผนวก 5 แบบฟอรมรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต ฉบับป พ.ศ. 2547 เพื่อใชในปการศึกษา 2552
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1. หลักสูตรฉบับดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่
……28 มกราคม 2541…….
2. สภามหาวิทยาลัย / สถาบัน ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขหลักสูตรนี้แลว ในคราวประชุม ครั้งที่
.........../…………... เมื่อวันที.่ ..........………………………........
3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ เริม่ ใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2552 ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2552 เปนตนไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
4.1 เพื่อใหหลักสูตรมีความเหมาะสมและทันสมัยยิง่ ขึน้
4.2 เพื่อใหหลักสูตรมีความหลากหลายในสาขาวิชาตางๆ อันเปนการเพิ่มคุณภาพบัณฑิตให
สอดคลองกับความตองการของสังคม
4.3 ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ของกระทรวงศึกษาธิการ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตรประยุกต พ.ศ. 2549 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. สาระในการปรับปรุงแกไข
5.1 แกไขโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ. 2552 มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 139 หนวยกิต โดยจํานวน
หนวยกิตรวมนอยกวาหลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ. 2547 จํานวน 6 หนวยกิต โดยปรับปรุงดังนี้
5.1.1 ลดจํานวนหนวยกิตวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร จาก 16 หนวยกิต เปน 12 หนวยกิต
โดยลดวิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตร ฟสิกส 1 ชีววิทยา 1 และเลือกฟสิกส 2 หรือ ชีววิทยา 2
เปลี่ยนเปน ฟสิกสทั่วไปและชีววิทยาทัว่ ไป
5.1.2 ลดจํานวนหนวยกิตวิชาบังคับ จาก 57 หนวยกิต เปน 46 หนวยกิต โดย
- เพิ่มวิชาบังคับ 4 วิชาคือ ค. 315, คป. 455, คพ. 103 และ อ. 241 หรือ สษ. 395
- ลดวิชาบังคับ 7 วิชาคือ ค. 316, ค. 317, ค. 318, ค. 331, ค. 412, คป. 327,
ส. 212 โดยรหัสวิชา ค. และ คป. เปลี่ยนไปเปนวิชาบังคับเลือก
5.1.3 เพิ่มจํานวนหนวยกิตวิชาบังคับเลือกจาก 12 หนวยกิตเปน 27 หนวยกิต
5.1.4 เพิ่มวิชาบังคับเลือกวิชาคณิตศาสตร 14 รายวิชาคือ
ค. 316 การวิเคราะหเวกเตอร
3 หนวยกิต
ค. 317 แคลคูลัสขั้นสูง
3 หนวยกิต
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ค. 318 สมการเชิงอนุพันธยอ ย
3 หนวยกิต
ค. 327 ทฤษฎีเซต
3 หนวยกิต
ค. 331 พีชคณิตนามธรรม 1
3 หนวยกิต
ค. 337 ทฤษฎีจํานวน
3 หนวยกิต
ค. 346 เรขาคณิตเชิงภาพฉาย
3 หนวยกิต
ค. 412 ฟงกชนั ตัวแปรเชิงซอน
3 หนวยกิต
ค. 416 การวิเคราะหคณิตศาสตร 2
3 หนวยกิต
ค. 426 ทอพอโลยีเบื้องตน
3 หนวยกิต
ค. 436 พีชคณิตนามธรรม 2
3 หนวยกิต
ค. 446 เรขาคณิตเชิงอนุพนั ธ
3 หนวยกิต
ค. 447 เรขาคณิตเชิงการแปลง
3 หนวยกิต
ค. 476 โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร
3 หนวยกิต
5.1.5 เพิ่มวิชาบังคับเลือกวิชาคณิตศาสตรประยุกต 9 รายวิชาคือ
คป. 246 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธหี ลักมูล
3 หนวยกิต
คป. 319 กําหนดการเชิงคณิตศาสตร 1
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
คป. 327 คณิตศาสตรเชิงการจัดและการประยุกต
คป. 336 วิทยาศาสตรเชิงการจัดการ
3 หนวยกิต
คป. 348 การออกแบบและวิเคราะหขั้นตอนวิธี
3 หนวยกิต
คป. 416 กําหนดการเชิงคณิตศาสตร 2
3 หนวยกิต
คป. 418 เทคนิคการหาคาเหมาะที่สุด
3 หนวยกิต
คป. 437 การตัดสินใจและการจําลองสถานการณ
3 หนวยกิต
คป. 457 โครงงานพิเศษ
3 หนวยกิต
5.1.6 ลดจํานวนหนวยกิตวิชาโทหรือวิชาเลือกจาก ไมนอยกวา 24 หนวยกิตเปน ไมนอยกวา
18 หนวยกิต
5.1.7 เปลี่ยนแปลงขอกําหนดวิชาโทหรือวิชาเลือก
5.2 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 13 วิชา คือ คป. 200, คป. 316, คป. 317, คป. 318, คป. 346,
คป. 347, คป. 411, คป. 436, คป. 438, คป. 446, คป. 447, คป. 448 และ คป. 455 รายละเอียด
ดังนี้
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คป. 200 วิยุตคณิต
ระบบจํานวนฐานสอง การสมมูลระหวางจํานวนฐาน
สองและพีชคณิตของเซต
ตรรกศาสตรพีชคณิตบูลีนและ
สวิทซ กรุป สาทิสสัณฐาน สมภาค กราฟและกราฟตนไม
กราฟที่มีทิศทาง การประยุกตสูเครื่องจักร ความสัมพันธ
เวียนเกิด
คป. 316 สมการเชิงอนุพันธสามัญประยุกต
ศึกษาผลเฉลยที่เปนอนุกรมของสมการเชิงอนุพันธ
สามัญโดยละเอียด ฟงกชันเบสเซิล ฟงกชันเลอชองดร
ฟงกชันไฮเพอรจีออเมตริก
การตั้งฉากของฟงกชัน
ลักษณะเฉพาะ การขยายฟงกชันในรูปอนุกรมของฟงกชันเชิง
ตั้งฉาก อนุกรมฟูเรียรไซนและโคไซน อนุกรมเลอช็องดร
ปริพันธฟูเรียร เลือกศึกษาปญหาดานการประยุกตตามความ
เหมาะสม
คป.317 ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธยอย
วิธีการผลตางอันตะ วิธีสมาชิกจํากัด วิธีการของเสน
และสมการอินทิกรัล สมการนาเวียสโตกส

คป. 200 วิยุตคณิต
ตรรกศาสตร พีชคณิตของเซต ระบบจํานวนฐานสองและ
การสมมูลระหวางจํานวนฐานสอง
เทคนิคการนับเบื้องตน
ความสัมพันธเวียนเกิด ฟงกชันกอกําเนิด กราฟและกราฟตนไม
กราฟที่มีทิศทาง พีชคณิตบูลีนและสวิทซ การประยุกตสู
เครื่องจักร กรุป สาทิสสัณฐาน สมภาค
คป. 316 สมการเชิงอนุพันธสามัญประยุกต
ผลเฉลยที่เปนอนุกรมของสมการเชิงอนุพันธสามัญและการ
ประยุกต ระบบสมการอิสระ ความเสถียรของระบบสมการเชิง
เสน ฟงกชันพิเศษ เชน ฟงกชันเบสเซิล ฟงกชันเลอรจองด
ฟงกชันไฮเพอรจิออเมตริก อนุกรมฟูเรียร ปริพันธฟูเรียร และ
การแปลงฟูเรียร เลือกศึกษาปญหาดานการประยุกตตาม
ความเหมาะสม

คป. 386 ทฤษฎีการคํานวณเบื้องตน
การคํานวณแบบลําดับ การคํานวณแบบขนาน วงจรคอมบิ
เนชัน วงจรซีเควนเชียล ไฟไนทสเตทมาชีน และการคํานวณ
แบบเรียงลําดับ เครื่องคํานวณแบบดีเทอรมินิสติคและนอนดี
เทอรมินิสติค เรกุลารและนอนเรกุลารเซต ภาษาเรกุลารและ
นอนเรกุลาร พุชดาวนออโตมาตา
ทัวริงมาชีน สมมุติฐาน
เฮิรชทัวริง การคํานวณไดและไมได ตัวอยางปญหาการหยุด
ตัวอยางปญหาการจัดประเภท ขั้นตอนวิธีแบบพีหรือเอ็นพี

คป. 346 ทฤษฎีการคํานวณเบื้องตน
เครื่องสถานะจํากัด
ภาษาปรกติ
ภาษาไมพึ่งบริบท
ไวยากรณไมพึ่งบริบท ออโตมาตาแบบกดลง เครื่องทัวริง
ปญหาที่ตัดสินไดและปญหาที่ตัดสินไมได ปญหาการหยุด

คป. 317 ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธยอย
แนะนําสมการเชิงอนุพันธยอย วิธีการผลตางอันตะ วิธี
สมาชิกจํากัด วิธีการของเสนและสมการอินทิกรัล สมการนา
เวียสโตกส
คป. 318 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรและการประยุกต
คป. 318 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรและการประยุกต
ศึกษาหลักการและการสรางขึ้นเปนตัวแบบเชิง
หลักการและการสรางขึ้นเปนตัวแบบเชิงคณิตศาสตร
คณิตศาสตร วิธีการเบื้องตนและขั้นสูงในการสรางตัวแบบเชิง วิธีการเบื้องตนและขั้นสูงในการสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตร
คณิตศาสตรเชิงเสนและไมเชิงเสนเพื่อหาผลเฉลยของปญหา เชิงเสนและไมเชิงเสนเพื่อหาผลเฉลยของปญหาทั้งชนิด
ทั้งชนิดไมตอเนื่องและตอเนื่อง
ตอเนื่องและไมตอเนื่อง
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คป. 387 ภาษารูปนัย
ศึกษาภาษาจากทัศนะที่เปนนามธรรมซึ่งนิยามโดยไวยากรณ
ตามแบบและโดยกลุมของเครื่องนามธรรม ลําดับขั้นตอนของ
ชอมสกี้และออโตมาทอนที่เกี่ยวของ เนนการศึกษาภาษาที่
เปนอิสระตอเนื้อหา บทนิยามและการพิสูจนอยางละเอียด
คป.411 การแกปญหา
การวิเคราะหปญหาจากตัวแบบหรือกรณีศึกษาตาง ๆ
โดยใชหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร เชน เมทริกซ ทฤษฎีกราฟ
การหาคาเหมาะที่สุด ความนาจะเปน กําหนดการไดนามิก
เปนตน การประยุกตในการวิเคราะหเหตุการณจริง : การ
วิเคราะหความเปนไปได การวิเคราะหความไว และการ
วิเคราะหความเสี่ยง ทฤษฎีการตัดสินใจ
คป. 446 วิธีการของคณิตศาสตรประยุกต
การใชวิธีการตางๆ ของแคลคูลัสขั้นสูงในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรกายภาพ โจทยเกี่ยวกับคาลักษณะเฉพาะ ขอ
ปญหาคาเริ่มตนและขอปญหาคาขอบของสมการเชิงอนุพันธ
ยอย ฟงกชันของกรีน วิธีการคาแปรผันของเรยเลยและริทซ
ระบบสมการของสตูรม-ลียูวีล
คป. 448 เซตวิภัชนัยและตรรกศาสตรวิภัชนัย
ทบทวนความรูเกี่ยวกับเซตสามัญ แนวคิดพื้นฐานของเซตวิภัช
นัย เซตสามัญและเซตวิภัชนัย การดําเนินการพื้นฐานบนเซต
วิภัชนัยจํานวนวิภัชนัยและการดําเนินการ ความสัมพันธวิภัช
นัย ตรรกศาสตรวิภัชนัย หัวขอเพื่อศึกษาอภิปรายหรือ
ประยุกตอาจเลือกไดตามความเหมาะสม
คป.486 คณิตศาสตรของคอมพิวเตอรกราฟก
อุปกรณการแสดงกราฟกและพิกัดทางคณิตศาสตรของ
อุปกรณ ความรูพื้นฐานของกระบวนการภาพ การยอภาพ การ
ขยายภาพ การหมุนและการเคลื่อนที่ของภาพ ทั้งสองมิติและ
สามมิติโดยใชวิธีการทางคณิตศาสตร ขั้นตอนวิธีการแสดง
เสนและผิว การซอนภาพ การทําภาาพใหเคลื่อนไหวได ศึกษา
ระบบตาง ๆ ทางคอมพิวเตอรกราฟกตามความเหมาะสม

คป. 347 ภาษารูปนัย
ภาษาจากทัศนะที่เปนนามธรรมซึ่งนิยามโดยไวยากรณตาม
แบบและโดยกลุมของเครื่องนามธรรม ลําดับขั้นตอนของชอมส
กี้และออโตมาทอนที่เกี่ยวของ เนนการศึกษาภาษาที่เปนอิสระ
ตอเนื้อหา บทนิยามและการพิสูจนอยางละเอียด
คป.411 การแกปญหา
การวิเคราะหปญหาจากตัวแบบหรือกรณีศึกษาตางๆ โดย
ใชหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร เชน เมทริกซ ทฤษฎีกราฟ
การหาคาเหมาะที่สุด ความนาจะเปน กําหนดการไดนาเชิง
พลศาสตร เปนตน การประยุกตในการวิเคราะหเหตุการณจริง
การวิเคราะหความเปนไปได การวิเคราะหความไว และการ
วิเคราะหความเสี่ยง ทฤษฎีการตัดสินใจ
คป. 436 วิธีการของคณิตศาสตรประยุกต
การใชวิธีการตางๆ
ของแคลคูลัสในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรกายภาพ โจทยเกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธยอย
ปญหาคาเริ่มตนและปญหาคาขอบของสมการเชิงอนุพันธยอย
ฟงกชันของกรีน วิธีการคาแปรผันของเรยเลยและริทซ ระบบ
สมการของสตูรม-ลียูวีล ทฤษฎีบทของการแจกแจง
คป. 438 เซตวิภัชนัยและตรรกศาสตรวิภัชนัย
แนวคิดพื้นฐานของเซตวิภัชนัย
เซตสามัญและเซตวิภัชนัย
การดําเนินการพื้นฐานบนเซตวิภัชนัย จํานวนวิภัชนัยและการ
ดําเนินการ ความสัมพันธวิภัชนัย ตรรกศาสตรวิภัชนัย หัวขอ
เพื่อศึกษาอภิปรายหรือประยุกตอาจเลือกไดตามความ
เหมาะสม
คป.446 คณิตศาสตรของคอมพิวเตอรกราฟก
อุปกรณการแสดงกราฟกและพิกัดทางคณิตศาสตรของ
อุปกรณ ความรูพื้นฐานของกระบวนการภาพ การยอภาพ
การขยายภาพ การหมุนและการเคลื่อนที่ของภาพทั้งสองมิติ
และสามมิติโดยใชวิธีการทางคณิตศาสตร
ขั้นตอนวิธีการ
แสดงเสนและผิว การซอนภาพ การทําภาพใหเคลื่อนไหวได
และวิธีการแสดงภาพวัตถุ 3 มิติลงบนอุปกรณแสดงภาพ 2 มิติ
ระบบตางๆ ทางคอมพิวเตอรกราฟกตามความเหมาะสม

42

คําอธิบายรายวิชา หลักสูตร พ.ศ. 2547

คําอธิบายรายวิชา หลักสูตร พ. ศ. 2552

คป. 487 ระบบฐานความรู
ศึกษาและสรางภาษารูปนัยเชิงคณิตศาสตร บทนิยามของ
ความคิดของ “ความจริง” และ”ความนาจะเปน”
ความสัมพันธระหวาง “ความจริง” และ ”ความนาจะเปน” ของ
ประโยครูปนัย การเปรียบเทียบไดและความจํากัดของภาษา
ลําดับที่หนึ่ง ระบบรูปนัยทางเลือก การแทนความรูโดยใชเพรดิ
เคตลอดจิคและตรรกอื่น ๆ โครงสรางการแทนความรู

คป. 447 ระบบฐานความรู
การสรางภาษารูปนัยเชิงคณิตศาสตร บทนิยามของความคิด
ของ “ความจริง” และ “ความนาจะเปน” ความสัมพันธระหวาง
“ความจริง” และ “ความนาจะเปน” ของประโยครูปนัย การ
เปรียบเทียบไดและความจํากัดของภาษาลําดับที่หนึ่ง ระบบ
รูปนัยทางเลือก การแทนความรูโดยใชตรรกศาสตรภาคแสดง
และตรรกอื่นๆ โครงสรางการแทนความรู

คป. 488 ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับปญญาประดิษฐ
ความเขาใจโลกธรรมชาติและโลกประดิษฐ การสรางขึ้นซึ่ง
สิ่งประดิษฐในธรรมชาติ และหลักการออกแบบคอมพิวเตอร
ในรูปของปญญาประดิษฐลักษณะหนึ่ง ศึกษาปญหาพื้นฐาน
เกี่ยวกับการแกปญหา การเลนเกม การเขาใจภาษามนุษย
การตรวจรูภาพ การควบคุมหุนยนต การทํางานแบบผูชํานาญ
และการพัฒนาโปรแกรมทางสาขานี้ตามความเหมาะสม
คป. 495 สัมมนา
หัวขอสัมมนาจะกําหนดตามความเหมาะสมโดยมี
วัตถุประสงคใหนักศึกษาไดศึกษาเทคโนโลยีใหมๆ หรือความรู
ใหม

คป. 448 ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับปญญาประดิษฐ
พฤติกรรมการทํางานและการแกปญหาของระบบที่มีความ
ฉลาด หลักการ แนวคิด และเทคนิคที่จําเปนในการวิจัยและ
ออกแบบระบบปญญาประดิษฐ ศึกษาปญหาพื้นฐานเกี่ยวกับ
การแกปญหา การเลนเกม การเขาใจภาษามนุษย การตรวจรู
ภาพ การควบคุมหุนยนตแบบผูชํานาญ การพัฒนาและ
แนวโนมความสนใจของระบบปญญาประดิษฐ
คป. 455 สัมมนา
การศึกษาคนควาเอกสารในหัวขอที่นาสนใจทางคณิตศาสตร
และคณิตศาสตรประยุกต นักศึกษาตองเขียนรายงานและเสนอ
ตอที่ประชุม

5.3 เปดวิชาใหม 8 รายวิชาคือ
คป. 246 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธหี ลักมูล
คป. 319 กําหนดการเชิงคณิตศาสตร 1
คป. 336 วิทยาศาสตรเชิงการจัดการ
คป. 348 การออกแบบและวิเคราะหขั้นตอนวิธี
คป. 416 กําหนดการเชิงคณิตศาสตร 2
คป. 418 เทคนิคการหาคาเหมาะที่สุด
คป. 437 การตัดสินใจและการจําลองสถานการณ
คป. 457 โครงงานพิเศษ
5.4 ปดวิชา 2 รายวิชา คือ คป. 417 และ คป. 447
คป. 417 ฟงกชันตัวแปรเชิงซอนและประยุกต
คป. 447 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรในวิทยาศาสตรกายภาพ

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
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6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข เมื่อเทียบกับโครงสรางหลักสูตรเดิม และ
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏ ดังนี้
หมวดวิชา
1. วิชาศึกษาทั่วไป
2. วิชาเฉพาะ

ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

3. วิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

หนวยกิตรวมไมนอยกวา

เกณฑสกอ.

โครงสรางเดิม
30

โครงสรางใหม
30

ไมนอยกวา 84 หนวยกิต วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
วิชาบังคับ
วิชาบังคับเลือก
วิชาโทหรือวิชาเลือก
รวม

ไมนอยกวา 120 หนวยกิต

6
145

16
57
12
24
109

วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
12
วิชาบังคับ
46
วิชาบังคับเลือก
27
วิชาโทหรือวิชาเลือก
18
รวม
103

6
139
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ภาคผนวก 6 ตารางเปรียบเทียบโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2547 กับ
ฉบับ พ.ศ. 2552
หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2547
1. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
ดําเนินการเรียนการสอน การศึกษาวิจัยทางดาน
คณิตศาสตรประยุกต เพื่อผลิตบัณฑิตทางดานคณิตศาสตร
ประยุกตที่มีความรูความสามารถทางวิชาการ
มีคุณธรรม
จริยธรรม ที่สอดคลองกับปณิธานของมหาวิทยาลัยและสนอง
ตอการพัฒนาประเทศ
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1) เพื่อสนองความขาดแคลนทรัพยากรมนุษยดานคณิตศาสตร
ประยุกตและเทคโนโลยีสารสนเทศของทั้งภาครัฐบาลและ
เอกชน
2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทางวิชาการ ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคประยุกตดานคณิตศาสตรประยุกต
อิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร โดย
- สามารถรับและถายทอดเทคโนโลยี
- สามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่รับมาใหมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพสูงยิ่ง ๆ
- สามารถทําการวิเคราะห วิจัย สรางเทคโนโลยีขึ้น
ใหมในประเทศ
3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทางวิชาการเพียง
พอที่จะศึกษาตอในระดับสูงได

หลักสูตรฉบับ พ. ศ. 2552

1. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
ดําเนินการเรียนการสอน
การศึกษาวิจัยทางดาน
เพื่อผลิตบัณฑิตทางดานคณิตศาสตร
คณิตศาสตรประยุกต
ประยุกตที่มีความรูความสามารถทางวิชาการ
มีคุณธรรม
จริยธรรม ที่สอดคลองกับปณิธานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และสนองตอการพัฒนาประเทศ
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูทางคณิตศาสตรประยุกตเพื่อให
สามารถวิเคราะห วิจัย คนควา ติดตามความเจริญกาวหนา
ทางดานวิชาการในระดับประเทศ และระดับสากล และมีสวน
รวมกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานอื่น ในการศึกษา คนควา
วิจัย ที่สอดคลองกับนโยบายการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของประเทศ
2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทางวิชาการ ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคประยุกตซึ่งนําความรูไปประยุกตใชกับ
ศาสตร อื่น ๆ ไดอยางกวางขวาง และกอใหเกิดประโยชนตอ
ประเทศชาติ
3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทางวิชาการเพียง
พอที่จะศึกษาตอในระดับสูงได
4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีเหตุผล
คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและเปนคนดีของสังคม
5) เพื่อสนองความขาดแคลนทรัพยากรมนุษยดานคณิตศาสตร
ประยุกตของทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
2. โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร
2. โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
109 หนวยกิต
103 หนวยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (16) 2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (12)
2.2 วิชาบังคับ (57)
2.2 วิชาบังคับ (46)
2.3 วิชาบังคับเลือก (12)
2.3 วิชาบังคับเลือก (27)
2.4 วิชาโทหรือวิชาเลือก (24)
2.4 วิชาโทหรือวิชาเลือก (18)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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3. ขอกําหนดของหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
สวนที่ 1 จํานวน 21 หนวยกิต
มธ. 110, มธ. 120, มธ. 130, สษ. 070 (ไมนับหนวยกิต), สษ.
171, สษ. 172, ท. 161, วท. 141
สวนที่ 2 จํานวน 9 หนวยกิต
โดยศึกษา 6 หนวยกิต จาก ศ. 210 จ. 228 และเลือกอีก 3
หนวยกิต จาก พบ. 291, สษ. 296 หรือ ทอ. 201
2. หมวดวิชาเฉพาะ
109 หนวยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร (16 หนวยกิต) ไดแก
วท. 111 ชีววิทยา 1
(3)
วท. 161 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
(1)
วท. 123 เคมีพื้นฐาน
(3)
วท. 173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
(1)
วท. 131 ฟสิกส 1
(3)
วท. 181 ปฏิบัติการฟสิกส 1
(1)
และเลือกอีก 4 หนวยกิตจาก
วท. 112 ชีววิทยา 2
(3)
วท. 162 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
(1)
หรือ วท. 132 ฟสิกส 2
(3)
วท. 182 ปฏิบัติการฟสิกส 2
(1)
2.2 วิชาบังคับ (57 หนวยกิต)
2.2.1 วิชาบังคับในสาขา (45 หนวยกิต) ไดแก
(3)
ค. 211 แคลคูลัส 1
ค. 212 แคลคูลัส 2
(3)
ค. 213 แคลคูลัส 3
(3)
ค. 221 ตรรกศาสตรและทฤษฎีเซตเบื้องตน (3)
ค. 313 สมการเชิงอนุพันธสามัญ
(3)
ค. 314 แคลคูลัสขั้นสูง
(3)
ค. 316 การวิเคราะหเวกเตอร
(3)
ค. 318 สมการเชิงอนุพันธยอย
(3)
ค. 331 พีชคณิตนามธรรม 1
(3)
ค. 332 พีชคณิตเชิงเสน
(3)
(3)
ค. 356 การวิเคราะหเชิงตัวเลข
ค. 412 ฟงกชันตัวแปรเชิงซอน
(3)

3. ขอกําหนดของหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
สวนที่ 1 จํานวน 21 หนวยกิต
มธ. 110, มธ. 120, มธ. 130, สษ. 070 (ไมนับหนวยกิต),
สษ. 171, สษ. 172, ท. 161, มธ. 154
สวนที่ 2 จํานวน 9 หนวยกิต
โดยศึกษา 6 หนวยกิต จาก ศ. 210 จ. 228 และเลือกอีก 1 วิชา
จาก พบ. 291, มธ. 122 หรือ ทอ. 201
2. หมวดวิชาเฉพาะ
103 หนวยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(12 หนวยกิต) ไดแก
วท. 113 ชีววิทยาทั่วไป
(3)
วท. 163 ปฎิบัติการชีววิทยาทั่วไป
(1)
วท. 123 เคมีพื้นฐาน
(3)
(1)
วท. 173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
วท. 135 ฟสิกสทั่วไป
(3)
วท. 185 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป
(1)

2.2 วิชาบังคับ (46 หนวยกิต) ไดแก
ค. 211 แคลคูลัส 1
ค. 212 แคลคูลัส 2
ค. 213 แคลคูลัส 3
ค. 221 ตรรกศาสตรและทฤษฎีเซตเบื้องตน
ค. 313 สมการเชิงอนุพันธสามัญ
ค. 315 การวิเคราะหคณิตศาสตร 1
ค. 332 พีชคณิตเชิงเสน
ค. 351 วิธีการเชิงตัวเลข
คป. 200 วิยุตคณิต
คป. 455 สัมมนา
คป. 411 การแกปญหา

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(1)
(3)
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คป. 200 วิยุตคณิต
(3)
คป. 331 ทฤษฎีเชิงการจัดและการประยุกต (3)
คป. 411 การแกปญหา
(3)
2.2.2 วิชาบังคับนอกสาขา (12 หนวยกิต) ไดแก
ส. 211 สถิติ 1
(3)
ส. 212 สถิติ 2
(3)
ส. 329 ความนาจะเปนประยุกต
(3)
อ. 221 การอานเชิงวิเคราะหขอมูล
(3)
โดยนักศึกษาตองสอบไดไมต่ํากวาระดับ C ในรายวิชา
ค. 211, ค. 212, ค. 213, ค. 313, ค. 314, ค. 316, ค. 318, ค.
332, ค. 412, คป. 200, คป. 331 และ คป. 411
2.3 วิชาบังคับเลือก (12 หนวยกิต)
เลือกศึกษารายวิชาจากสาขาคณิตศาสตรและคณิตศาสตร
ประยุกต ไมนอยกวา 12 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ค.498 กําหนดการเชิงคณิตศาสตร
(3)
ค.499 เทคนิคการหาคาเหมาะที่สุด
(3)
คป.316 สมการเชิงอพันธสามัญประยุกต (3)
คป.317 ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอพันธยอย(3)
คป.318 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรและการประยุกต (3)
คป.336 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต (3)
คป.386 ทฤษฎีการคํานวณเบื้องตน
(3)
คป.387 ภาษารูปนัย
(3)
คป.417 ฟงกชันตัวแปรเชิงซอนประยุกต (3)
คป.446 วิธีการของคณิตศาสตรประยุกต (3)
คป.447 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรในวิทยาศาสตรกายภาพ(3)
คป.448 เซตวิภัชนัยและตรรกศาสตรวิภัชนัย
(3)
คป.486 คณิตศาสตรของคอมพิวเตอรกราฟก (3)
คป.487 ระบบฐานความรู
(3)
คป.488 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปญญาประดิษฐ (3)
คป.489 กระบวนการภาพและการจดจําแบบอยาง(3)
คป.496 ปญหาพิเศษ
(3)
คป.497 สัมมนา
(3)

ส. 211 สถิติ 1
ส. 321 ทฤษฎีความนาจะเปนเบื้องตน

(3)
(3)

อ. 221 การอานเชิงวิเคราะหขอมูล
(3)
หรือ สษ. 295 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
อ. 241 การฟง – การพูด 1
(3)
หรือ สษ.395 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2
คพ. 103 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน (3)
โดยนักศึกษาตองสอบไดไมต่ํากวาระดับ C ในรายวิชา
ค. 211 ค. 212 ค. 313 ค. 332 คป. 200 คป. 411 คป. 455

2.3 วิชาบังคับเลือก (27 หนวยกิต) โดย
เลือกศึกษาวิชาคณิตศาสตรไมนอยกวา 9 หนวยกิต จากรายวิชา
ตอไปนี้
ค.316 การวิเคราะหเวกเตอร
(3)
ค.317 แคลคูลัสขั้นสูง
(3)
(3)
ค.318 สมการเชิงอนุพันธยอย
ค.327 ทฤษฎีเซต
(3)
ค.331 พีชคณิตนามธรรม 1
(3)
ค.337 ทฤษฎีจํานวน
(3)
ค.346 เรขาคณิตเชิงภาพฉาย
(3)
ค.412 ฟงกชันตัวแปรเชิงซอน
(3)
ค.416 การวิเคราะหคณิตศาสตร 2
(3)
ค.426 ทอพอโลยีเบื้องตน
(3)
ค.436 พีชคณิตนามธรรม 2
(3)
ค.446 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ
(3)
ค.447 เรขาคณิตเชิงการแปลง
(3)
ค.476 โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร(3)
เลือกศึกษาวิชาคณิตศาสตรประยุกตไมนอยกวา 18 หนวยกิต
จากรายวิชาตอไปนี้
คป.246 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธีการหลักมูล (3)
คป.316 สมการเชิงอนุพันธสามัญประยุกต
(3)
คป.317 ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธยอย(3)
คป.318 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรและการประยุกต (3)
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คป.319 กําหนดการเชิงคณิตศาสตร 1
(3)
คป.326 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต
(3)
คป.327 คณิตศาสตรเชิงการจัดและการประยุกต (3)
คป.336 วิทยาศาสตรเชิงการจัดการ
(3)
คป.346 ทฤษฎีการคํานวณเบื้องตน
(3)
คป. 347 ภาษารูปนัย
(3)
คป.348 การออกแบบและวิเคราะหขั้นตอนวิธี
(3)
คป.416 กําหนดการเชิงคณิตศาสตร 2
(3)
คป.418 เทคนิคการหาคาเหมาะที่สุด
(3)
(3)
คป.436 วิธีการของคณิตศาสตรประยุกต
คป.437 การตัดสินใจและการจําลองสถานการณ (3)
คป.438 เซตวิภัชนัยและตรรกศาสตรวิภัชนัย
(3)
คป.446 คณิตศาสตรของคอมพิวเตอรกราฟก
(3)
คป.447 ระบบฐานความรู
(3)
คป.448 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปญญาประดิษฐ (3)
คป.449 กระบวนการภาพและการจดจําแบบอยาง(3)
2.4 วิชาโทหรือวิชาเลือก (24 หนวยกิต)
คป.456 ปญหาพิเศษ
(3)
นักศึกษอาจเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังตอไปนี้
คป.457 โครงงานพิเศษ
(3)
2.4.1 วิชาโท
2.4 วิชาโทหรือวิชาเลือก (18 หนวยกิต)
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังตอไปนี้เปน นักศึกษาอาจเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังตอไปนี้
วิชาโท
2.4.1 วิชาโทไมนอยกวา 18 หนวยกิต
1) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เปดสอนใน
2) สาขาวิชาฟสิกสอิเล็กทรอนิกส
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนวิชาโท โดยศึกษาตามขอกําหนด
3) สาขาวิชาฟสิกส
และเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทสาขานั้น ๆ และหากมีจํานวน
4) สาขาวิชาชีวสารสนเทศศาสตร
หนวยกิตของวิชาโทเหลืออยู นักศึกษาจะตองศึกษาวิชาตาง ๆ ที่
5) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
เปดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหครบจํานวนหนวยกิตที่
โดยศึกษาตามขอกําหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทสาขา กําหนดไวขางตน
นั้น ๆ และหากมีจํานวนหนวยกิตของวิชาโทเหลืออยู นักศึกษา
จะตองเลือกศึกษาวิชาตาง ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหครบจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวขางตน
2.4.2 วิชาเลือก
ใหนักศึกษาเลือกศึกษาวิชาทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร
หรือฟสิกสอิเล็กทรอนิคส จํานวนไมนอยกวา 24 หนวยกิต
2.4.2 วิชาเลือกไมนอยกวา 18 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกศึกษาวิชาของสาขาวิชาใดก็ได รวมไมเกิน 3
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต สาขาวิชา
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4. การศึกษาวิชาคณิตศาสตรประยุกตเปนวิชาโท
นักศึกษานอกสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกตเปนวิชาโท ตอง
ศึกษาวิชาตาง ๆ ไมนอยกวา 24 หนวยกิต ตามเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
1) ตองศึกษารายวิชาบังคับ 15 หนวยกิต ไดแก ค. 211,
ค. 313, ค. 332, คป. 200, คป. 331
2) เลือกศึกษารายวิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
และ/หรือ ค. 318, ค. 356 อีกไมนอยกวา 9 หนวยกิต
ทั้งนี้ยกเวน คป. 200, คป. 331
5. การศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาในสาขาคณิตศาสตร
ประยุกต
นักศึกษาผูไดศึกษารายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรในสาขาวิชา
คณิตศาสตรประยุกต ไดหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 106
หนวยกิต ตามเงื่อนไขตอไปนี้มีสิทธิไดรับอนุปริญญา
1. ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00
2. ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาแลวไมนอยกวา 5 ภาค
การศึกษาปกติ
3. ไดศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต และวิชาพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร 16 หนวยกิต
4. ไดศึกษาวิชาเฉพาะของสาขาคณิตศาสตรประยุกตไมนอย
กวา 54 หนวยกิต ในรายวิชาดังตอไปนี้
4.1 ไดศึกษารายวิชา ค. 211, ค. 212, ค. 213, ค. 313,
ค. 221, ค. 313, ค. 314, ค. 316, ค. 318 และ
ค. 332
4.2 ไดศึกษารายวิชา คป. 200, คป. 331 และ คป. 411
4.3 ไดศึกษารายวิชาคณิตศาสตรประยุกตและ/หรือ
รายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา 15 หนวยกิต คือ
ส. 211, ส. 212, ส. 329, ค. 356, ค. 412
5. ไดศึกษาวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หนวยกิต

4. การศึกษาวิชาคณิตศาสตรประยุกตเปนวิชาโท
นักศึกษานอกสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกตที่ประสงคจะศึกษา
สาขาวิชานี้เปนวิชาโท ตองศึกษาวิชาตาง ๆ ไมนอยกวา 21
หนวยกิต ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
1) ตองศึกษารายวิชาบังคับ 15 หนวยกิต ไดแก ค. 211,
ค. 212, ค. 213, ค. 313, คป. 200
2) เลือกศึกษารายวิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต อีก
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต ทั้งนี้ยกเวน คป. 200

5. การศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาในสาขาคณิตศาสตร
ประยุกต
นักศึกษาผูไดศึกษารายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรในสาขาวิชา
คณิตศาสตรประยุกต ไดหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 90 หนวย
กิต ตามเงื่อนไขตอไปนี้มีสิทธิไดรับอนุปริญญา
1. ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00
2. ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาแลวไมนอยกวา 5 ภาค
การศึกษาปกติ
3. ไดศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
4. ไดศึกษาวิชาเฉพาะของสาขาคณิตศาสตรประยุกตไมนอย
กวา 57 หนวยกิต โดยศึกษาวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 12
หนวยกิต และศึกษารายวิชาตอไปนี้อีกไมนอยกวา 45 หนวยกิต
4.1 ไดศึกษารายวิชา ค. 211, ค. 212, ค. 213, ค. 221,
ค. 313, ค. 332 และ ค. 351
4.2 ไดศึกษารายวิชา คป. 200, อ. 221 หรือ สษ. 295 และ
อ. 241 หรือ สษ.395
4.3 ไดศึกษารายวิชา ส. 211 หรือ ส. 321 หรือรายวิชาสาขา
คณิตศาสตรประยุกตรวมกันไมนอยกวา 15 หนวยกิต
5. ไดศึกษาวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 3 หนวยกิต
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ภาคผนวก 7 ตารางเทียบรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
ประยุกต ฉบับ พ.ศ. 2547 กับ ฉบับ พ.ศ. 2552
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2547
1. รายวิชาที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง
–
2.รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2552

สรุปการเปลี่ยนแปลง

ปรับเปลี่ยนคํา
อธิบายรายวิชา
คป. 316 สมการเชิงอนุพันธสามัญประยุกต
คป. 316 สมการเชิงอนุพันธสามัญประยุกต
ปรับเปลี่ยนคํา
อธิบายรายวิชา
คป. 317 ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ คป. 317 ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ ปรับเปลี่ยนคํา
ยอย
อธิบายรายวิชาและ
ยอย
วิชาบังคับกอน
คป. 318 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรและการประยุกต คป. 318 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรและการประยุกต ปรับเปลี่ยนคํา
อธิบายรายวิชา
คป. 331 คณิตศาสตรเชิงจัดการและการประยุกต คป. 327 คณิตศาสตรเชิงจัดการและการประยุกต ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา
คป. 336 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต
ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา
คป. 326 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต
คป. 386 ทฤษฎีการคํานวณเบื้องตน
คป. 346 ทฤษฎีการคํานวณเบื้องตน
ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา
และคําอธิบายรายวิชา
คป. 387 ภาษารูปนัย
คป. 347 ภาษารูปนัย
ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา
และคําอธิบายรายวิชา
คป. 411 การแกปญหา
แกไขคําศัพทตาม
คป. 411 การแกปญหา
ราชบัณฑิต
คป. 446 วิธีการของคณิตศาสตรประยุกต
ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา
คป. 436 วิธีการของคณิตศาสตรประยุกต
วิชาบังคับกอนและคํา
อธิบายรายวิชา
คป. 448 เซตวิภัชนัยและตรรกศาสตรวิภัชนัย
ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา
คป. 438 เซตวิภัชนัยและตรรกศาสตรวิภัชนัย
และคําอธิบายรายวิชา
คป. 486 คณิตศาสตรของคอมพิวเตอรกราฟก
ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา
คป. 446 คณิตศาสตรของคอมพิวเตอรกราฟก
คําอธิบายรายวิชาและ
วิชาบังคับกอน
คป. 447 ระบบฐานความรู
คป. 487 ระบบฐานความรู
ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา
คําอธิบายรายวิชาและ
คป. 200 วิยุตคณิต

คป. 200 วิยุตคณิต
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หลักสูตร พ.ศ. 2547
คป. 488 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปญญาประดิษฐ

หลักสูตร พ.ศ. 2552
คป. 448 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปญญาประดิษฐ

คป. 489 กระบวนการภาพและการจดจําแบบ
อยาง
คป. 495 สัมมนา

คป. 449 กระบวนการภาพและการจดจําแบบ
อยาง
คป. 455 สัมมนา

คป. 496 ปญหาพิเศษ

คป. 456 ปญหาพิเศษ

3. รายวิชาที่เปดเพิ่ม
–
–
–
–
–
–
–
–
4. รายวิชาที่ปด/ตัดออก
คป. 417 ฟงกชันตัวแปรเชิงซอนและประยุกต
คป. 447 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรใน
วิทยาศาสตรกายภาพ

คป. 246 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธีหลักมูล
คป. 319 กําหนดการเชิงคณิตศาสตร 1
คป. 336 วิทยาศาสตรเชิงการจัดการ
คป. 348 การออกแบบและวิเคราะหขั้นตอนวิธี
คป. 416 กําหนดการเชิงคณิตศาสตร 2
คป. 418 เทคนิคการหาคาเหมาะที่สุด
คป. 437 การตัดสินใจและการจําลองสถานการณ
คป. 457 โครงงานพิเศษ
–
–

แกไขคําศัพทตาม
ราชบัณฑิต
สรุปการเปลี่ยนแปลง
ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา
และคําอธิบายรายวิชา
ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา
และวิชาบังคับกอน
ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา
จํานวนหนวยกิต
คําอธิบายรายวิชาและ
วิชา
บังคับกอน
ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา
และวิชาบังคับกอน
รายวิชาเปดใหม
รายวิชาเปดใหม
รายวิชาเปดใหม
รายวิชาเปดใหม
รายวิชาเปดใหม
รายวิชาเปดใหม
รายวิชาเปดใหม
รายวิชาเปดใหม
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
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