หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
Bachelor of Science Program in Mathematics
2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร)
วท.บ. (คณิตศาสตร)
Bachelor of Science (Mathematics)
B.Sc.(Mathematics)

3. หนวยงานรับผิดชอบ
ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1. ปรัชญาของหลักสูตร
ดําเนินการเรียนการสอน การศึกษาวิจัยทางดานคณิตศาสตร เพื่อผลิตบัณฑิตทางดานคณิตศาสตร
ที่มีความรู ความสามารถทางวิชาการ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมที่สอดคลองกับปณิธานของมหาวิทยาลัยและ
สนองตอการพัฒนาประเทศ
4.2. วัตถุประสงคของหลักสูตร
(1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรพื้นฐานเพื่อใหสามารถวิเคราะห
วิจัย คนควา ติดตามความเจริญกาวหนาทางดานวิชาการในระดับประเทศและระดับสากล
และมีสวนรวมกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานอื่น ในการศึกษา คนควา วิจัย ทีส่ อดคลอง
กับนโยบายการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ
(2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทางคณิตศาสตรเพียงพอที่จะนําไปประกอบอาชีพที่
เกี่ยวกับคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และคอมพิวเตอร หรือนําไปศึกษาตอในระดับสูงได
(3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถนําคณิตศาสตรไปประยุกตใชในวิชาการสาขาอื่นๆ ใหเปน
ประโยชนตอประเทศชาติ
(4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค มีเหตุผล คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ
และเปนคนดีของสังคม
(5) เพื่อตอบสนองความขาดแคลนทรัพยากรมนุษยดานคณิตศาสตรของภาครัฐและเอกชน
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5. กําหนดการเปดสอน
ปการศึกษา 2552 เปนตนไป
6. คุณสมบัตขิ องผูสมัครเขาศึกษา
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ขอ 7
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
การคัดเลือกผูเขาศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย
8. ระบบการศึกษา
การศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใชระบบทวิภาค โดยแบงเวลาการศึกษาในปหนึ่งๆ เปนสองภาค
การศึกษาปกติ ซึ่งเปนภาคการศึกษาที่บังคับ คือภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาสิบหก
สัปดาหและอาจเปดภาคฤดูรอนได โดยใชเวลาการศึกษาไมนอยกวาหกสัปดาห แตใหเพิ่มชัว่ โมงการศึกษาในแตละ
รายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ
การคิดหนวยกิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนดังนี้
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. โครงงานพิเศษนักศึกษาใชเวลาฝกปฏิบัติ (ภายใตการควบคุมของอาจารย) 3 ชั่วโมงตอสัปดาห
ตลอดภาคการศึกษาปกติรวม 45 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
9. ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตรชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในภาคปกติเปนหลักสูตร 4 ป นักศึกษา
จะตองใชเวลาในการศึกษาอยางมากไมเกิน 7 ปการศึกษา และใชเวลาศึกษาอยางนอย 7 ภาคการศึกษาปกติ
10. การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษา
ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ขอ 10
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2540 ขอ 11, 12,13,14,
15 และ 22
การวัดผลการศึกษาแบงเปน 8 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยกิต ดังนี้
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ระดับ
คาระดับ

A
4.0

B+
3.5

B
3.0

C+
2.5

C
2.0

D+
1.5

D
1

12. อาจารยผสู อนและคุณวุฒิของอาจารย
12.1 รายนามและคุณวุฒิสูงสุดของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ภาคปกติ
ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ
1
ผศ.ลัดดาวัลย เพ็ญสุภา
M.A.T. (Mathematics)
Indiana University, สหรัฐอเมริกา
ศศ.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมดีมาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2
ผศ.โสพร เสณีตันติกุล
ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.บ. (ศึกษาศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
3
อ.ศิริจันทร เวสารัชศาต
วท.ม. (คณิตศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
อ.ดร.ขจี จันทรขจร
Ph.D. (Mathematics),
Curtin University of Technology, ออสเตรเลีย
วท.ม. (คณิตศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.บ. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
5
อ.ณิชยาภรณ มีเดช
วท.ม. (วิทยาการคณนา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.บ. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ภาคพิเศษ

F
0

4

ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
1
รศ.สําราญ มั่นทัพ

2

อ.นวลักษณ ทองจับ

3

อ.วันหยก อติเศรษฐพงศ

4

อ.ภานุวัฒน ละครไชย

5

อ.ดร.ธวิกานต ตรียะประเสริฐ

คุณวุฒิ
วท.ม. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
กศ.บ. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางเขน)
วท.ม. (วิทยาการคณนา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.บ. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วท.ม. (วิทยาการคณนา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต) เกียรตินิยมอันดับสอง
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
วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ลําดับที่ 1 – 3 เปนอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
12.2. รายนามอาจารยผูสอน/รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามภาคผนวก

13. จํานวนนักศึกษา
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จํานวนนักศึกษาจําแนกตามชั้นปในแตละปการศึกษามีดงั ตอไปนี้
จํานวนนักศึกษา
ปการศึกษา
ระดับชั้นปริญญาตรี
2552
2553
2554
ชั้นปที่ 1
40
40
40
ชั้นปที่ 2
40
40
ชั้นปที่ 3
40
ชั้นปที่ 4
รวม
40
80
120
นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จ
การศึกษา

2555
40
40
40
40
160
40

2556
40
40
40
40
160
40

14. สถานที่และอุปกรณการสอน
ใชสถานที่และอุปกรณการสอนที่มีอยูในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
15. หองสมุด
ในปจจุบนั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต มีจํานวนหนังสือทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร สถิติ
และคอมพิวเตอร สําหรับการบริการในการดําเนินงานการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปน
จํานวนรวมทั้งสิ้น 38,958 เลม โดยแยกเปนหนังสือภาษาอังกฤษ จํานวน 18,301 เลม และหนังสือภาษาไทย
จํานวน 20,657 เลม
16. งบประมาณ
ใชงบประมาณตามที่เสนอขอไวในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 10 และที่จะขอเปนรายปงบประมาณ โดย
มีคาใชจายในการผลิตบัณฑิตคนละประมาณ 22,000 บาท/ป
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17. หลักสูตร
17.1. โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร
นักศึกษาจะตองจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไมนอยกวา 137 หนวยกิต โดยศึกษารายวิชาตางๆ
ตามโครงสรางองคประกอบ และขอกําหนดของหลักสูตรดังนี้
1. วิชาศึกษาทัว่ ไป
30
หนวยกิต
2. วิชาเฉพาะ
101 หนวยกิต
2.1. วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
12
หนวยกิต
50
หนวยกิต
2.2. วิชาบังคับ
2.3. วิชาบังคับเลือก
21
หนวยกิต
2.4. วิชาโทหรือวิชาเลือก
18
หนวยกิต
3. วิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
17.2. ขอกําหนดของหลักสูตร
1. วิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหลักสูตรศึกษาทั่วไป รวมแลวไมนอยกวา 30 หนวยกิต ตาม
โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทัว่ ไป ซึ่งแบงเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 : วิชาศึกษาทั่วไป
21
หนวยกิต
หมวดมนุษยศาสตร
บังคับ 1 วิชา 3 หนวยกิต
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร
3
หนวยกิต
TU 110 Integrated Humanities
หมวดสังคมศาสตร
บังคับ 1 วิชา 3 หนวยกิต
มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร
3
หนวยกิต
TU 120 Integrated Social Sciences
หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
: วิทยาศาสตร
บังคับ 1 วิชา 3 หนวยกิต
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3
หนวยกิต
TU 130 Integrated Sciences and Technology
: คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร
บังคับ 1 วิชา 3 หนวยกิต
มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร
3
หนวยกิต
TU 154 Foundation of Mathematics
หมวดภาษา
ท. 161 การใชภาษาไทย
3
หนวยกิต
TH 161 Thai Usage

7

สษ. 070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
0
EL 070 English Course 1
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3
EL 171 English Course 2
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
3
EL 172 English Course 3
สวนที่ 2 : นักศึกษาจะตองศึกษาวิชาตางๆ ตามเงื่อนไขรายวิชาทีค่ ณะฯ กําหนดไวดังนี้ คือ
พบ.291 ธุรกิจเบื้องตน
3
BA 291 Introduction of Business
และ ศ.210 เศรษฐศาสตรเบื้องตน
3
EC 210 Introductory Economics
และเลือกอีก 1 วิชาจากรายวิชาตอไปนี้
จ.228
จิตวิทยาความสัมพันธระหวางบุคคล
3
PY 228 Psychology of Interpersonal Relations
ทอ.201 หลักการบริหาร
3
HO 201 Principles of Management

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หนวยกิต
หนวยกิต

หนวยกิต
หนวยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
101 หนวยกิต
2.1. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
12
หนวยกิต
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตรรวม 12 หนวยกิต ดังนี้
วท.113
ชีววิทยาทั่วไป
3
หนวยกิต
SC 113
General Biology
หนวยกิต
วท.163
ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ ไป
1
SC 163
General Biology Laboratory
วท.123
เคมีพื้นฐาน
3
หนวยกิต
SC 123
Fundamental Chemistry
วท.173
ปฎิบัติการเคมีพื้นฐาน
1
หนวยกิต
SC 173
Fundamental Chemistry Laboratory
วท.135
ฟสิกสทั่วไป
3
หนวยกิต
SC 135
General Physics
วท.185
ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป
1
หนวยกิต
SC 185
General Physics Laboratory
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2.2. วิชาบังคับ
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาบังคับรวม 50 หนวยกิต ดังนี้
ค.211
แคลคูลัส 1
3
MA211
Calculus 1
ค.212
แคลคูลัส 2
3
MA212
Calculus 2
ค.213
แคลคูลัส 3
3
MA213
Calculus 3
ค.221
ตรรกศาสตรและทฤษฎีเซตเบื้องตน
3
MA221
Elementary Logic and Set Theory
ค.313
สมการเชิงอนุพันธสามัญ
3
MA313
Ordinary Differential Equations
ค.315
การวิเคราะหคณิตศาสตร 1
3
MA315
Mathematics Analysis 1
ค.331
พีชคณิตนามธรรม 1
3
MA331
Abstract Algebra 1
ค.332
พีชคณิตเชิงเสน
3
MA332
Linear Algebra
ค.351
วิธีการเชิงตัวเลข
3
MA351
Numerical Methods
ค.412
ฟงกชันตัวแปรเชิงซอน
3
MA412
Functions of Complex Variables
ค.461
สัมมนาทางคณิตศาสตร
2
MA461
Seminar
ส.211
สถิติ 1
3
ST211
Statistics 1
ส.321
ทฤษฎีความนาจะเปนเบื้องตน
3
ST321
Probability Theory 1
คพ.103
การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
3
CS103
Introduction to Computer Programming
คพ.112
การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตน
3
CS112
Introduction to Object Oriented Programming
อ.221
การอานเชิงวิเคราะหขอมูล
หรือ
EG221
Reading for Information
or

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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สษ.295
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
3
หนวยกิต
EL295
Academic English I
3
หนวยกิต
อ.241
การฟงการพูด 1
หรือ
EG241
Listening-Speaking 1
or
สษ.395
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2
3
หนวยกิต
EL395
Academic English II
3
หนวยกิต
และจะตองสอบไดไมต่ํากวาระดับ C ในแตละวิชาตอไปนี้
ค.211
แคลคูลัส 1
3
หนวยกิต
MA211
Calculus 1
ค.212
แคลคูลัส 2
3
หนวยกิต
MA212
Calculus 2
ค.221
ตรรกศาสตรและทฤษฎีเซตเบื้องตน
3
หนวยกิต
MA221
Elementary Logic and Set Theory
ค.313
สมการเชิงอนุพันธสามัญ
3
หนวยกิต
MA313
Ordinary Differential Equations
ค.332
พีชคณิตเชิงเสน
3
หนวยกิต
MA332
Linear Algebra
นักศึกษาที่ศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตรจะนํารายวิชาตอไปนี้มานับเปนหนวยกิต
สะสมและคํานวณคาระดับเฉลี่ยไมได คือ
ค.111
แคลคูลัสพื้นฐาน
3
หนวยกิต
MA111
Fundamentals of Calculus
ค.112
เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสประยุกต
3
หนวยกิต
MA112
Analysis Geometry and Applied Calculus
ค.131
พีชคณิตเชิงเสนประยุกต
3
หนวยกิต
MA131
Applied Linear Algebra
ค.214
สมการเชิงอนุพันธ
3
หนวยกิต
MA214
Differential Equations
ค.216
แคลคูลัสสําหรับสังคมศาสตร 1
3
หนวยกิต
MA216
Calculus for Social Science 1
ค.217
แคลคูลัสสําหรับสังคมศาสตร 2
3
หนวยกิต
MA217
Calculus for Social Science 2
ค.218
แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร 1
3
หนวยกิต
MA218
Calculus for Science 1
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ค.219
แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร 2
3
หนวยกิต
MA219
Calculus for Science 2
ค.236
พีชคณิตเชิงเสนและสมการเชิงอนุพันธเบือ้ งตน
3
หนวยกิต
MA236
Linear Algebra and Elementay Differential Equations
ค.251
วิธีและการประยุกตใชเชิงตัวเลข
3
หนวยกิต
MA251
Numerical Methods and Applications
ค.286
แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธสําหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ 3
หนวยกิต
MA286
Calculus and Elementary Differential for Bioscience
2.3. วิชาบังคับเลือก
นักศึกษาจะตองศึกษาวิชาอืน่ ๆ ในสาขาจํานวน 21 หนวยกิต โดยตองเลือกรายวิชาในระดับไมต่ํา
กวา 400 อยางนอย 2 รายวิชา จากรายวิชาตอไปนี้
ค.316
การวิเคราะหเวกเตอร
3
หนวยกิต
MA316
Vector Analysis
ค.317
แคลคูลัสขั้นสูง
3
หนวยกิต
MA317
Advanced Calculus
ค.318
สมการเชิงอนุพันธยอย
3
หนวยกิต
MA318
Partial Differential Equations
ค.327
ทฤษฎีเซต
3
หนวยกิต
MA327
Set Theory
ค.337
ทฤษฎีจํานวน
3
หนวยกิต
MA337
Number Theory
ค.346
เรขาคณิตเชิงภาพฉาย
3
หนวยกิต
MA346
Projective Geometry
ค.416
การวิเคราะหคณิตศาสตร 2
3
หนวยกิต
MA416
Mathematical Analysis 2
ค.426
ทอพอโลยีเบื้องตน
3
หนวยกิต
MA426
Elementary Topology
ค.436
พีชคณิตนามธรรม 2
3
หนวยกิต
MA436
Abstract Algebra 2
ค.446
เรขาคณิตเชิงอนุพันธ
3
หนวยกิต
MA446
Differential Geometry
ค.447
เรขาคณิตเชิงการแปลง
3
หนวยกิต
MA447
Transformational Geometry
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ค.476
MA476
คป.319
AM319
คป.326
AM326
คป.327
AM327
คป.418
AM418
ส.212
ST212
ส.322
ST322

โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร
Mathematics Packages
กําหนดการเชิงคณิตศาสตร 1
Mathematical Programming 1
ทฤษฎีกราฟและการประยุกต
Graph Theory and Applications
คณิตศาสตรเชิงการจัดและการประยุกต
Combinatorial Mathematics and Applications
เทคนิคการหาคาเหมาะที่สุด
Optimization Technique
สถิติ 2
Statistics 2
คณิตสถิติศาสตร 1
Mathematical Statistics 1

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

2.4. วิชาโทหรือวิชาเลือก
นักศึกษาอาจเลือกศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังตอไปนี้
2.4.1 วิชาโท
18 หนวยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนวิชาโท
โดยศึกษาตามขอกําหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทสาขานั้นๆ และหากมีจํานวนหนวยกิต ของวิชาโท
เหลืออยู นักศึกษาจะตองเลือกศึกษาวิชาตางๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหครบจํานวนหนวยกิตที่
กําหนดไวขางตน
2.4.2 วิชาเลือก
18 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากวิชาของสาขาวิชาใดก็ได รวมไมเกิน 4 สาขาวิชา ไมนอยกวา
18 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ไดทเี่ ปดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนวิชาเลือกเสรี
จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต ทั้งนี้ใหหมายรวมถึง วิชาศึกษาทัว่ ไป หมวดวิชาภาษาตางประเทศดวย
นักศึกษาจะนําวิชาเหลานี้มานับเปนวิชาเลือกเสรีไมได
1. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทุกวิชา (รวมทั้งวิชาที่ไมไดกําหนดไวในวิชาศึกษา
ทั่วไปสวนที่ 2)
2. วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปทั้งสวนที่ 1 และสวนที่ 2 ที่ใชรหัสยอ “ มธ.” ทุกวิชา
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การศึกษาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาโท
นักศึกษานอกสาขาที่ประสงคจะศึกษาสาขาคณิตศาสตรเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาในสาขาวิชา
คณิตศาสตรไมนอยกวา 18 หนวยกิต โดยศึกษารายวิชาตางๆ ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
1. นักศึกษาตองศึกษารายวิชาบังคับในสาขาวิชา 12 หนวยกิต ไดแก
ค.211 ค.212 ค.213 ค.332
และตองสอบไดระดับไมต่ํากวา C ทุกรายวิชายกเวน ค.213
นักศึกษานอกสาขาที่ไดศกึ ษาวิชา ค.216 และ ค.217 หรือ ค.218 และ ค.219 หรือ ค.111 และ ค.
112 เปนวิชาบังคับอยูแลวและตองสอบไดระดับไมต่ํากวา 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 นอกจากนี้ยังสามารถใช ค.236 หรือ ค.
131 ซึ่งสอบไดระดับไมต่ํากวา C แทน ค.332 ได
2. นักศึกษาตองเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา 6 หนวยกิต และจะตองไดคาระดับเฉลี่ยใน 6
หนวยกิตนี้ไมต่ํากวา 2.00
ค.221 ค.313 ค.315 ค.316 ค.331 ค.351 ค.326 ค.426 ค.476
การศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาในสาขาวิชาคณิตศาสตร
นักศึกษาผูใดไดศึกษารายวิชาตางๆ ตามหลักสูตรในสาขาวิชาคณิตศาสตรไดหนวยกิตสะสมไมนอ ยกวา 96
หนวยกิต ตามเงื่อนไขตอไปนี้มีสิทธิไดรับอนุปริญญา
1. ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมนอ ยกวา 2.00
2. ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษามาแลวไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษาปกติ
3. ไดศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต และวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 12 หนวยกิต
4. ไดศึกษาวิชาเฉพาะของสาขาวิชาคณิตศาสตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต ตามเงื่อนไขตอไปนี้
4.1 ไดศึกษาวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 27 หนวยกิต
ค.211 ค.212 ค.213 ค.221 ค.313 ค.315 ค.331 ค.332 ค.351
4.2 ไดศึกษารายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา 9 หนวยกิต จาก
ค.316 ค.317 ค.318 ค.326 ค.327 ค.337 ค.346 ค.416 ค.426 ค.436 ค.446
ค.447 ค.476 คป.319 คป.326 คป.327 คป.418 ส.212 ส.322
4.3 ไดศึกษาวิชาบังคับนอกสาขา 4 วิชา 12 หนวยกิต ดังนี้
ส.211 ส.321 คพ.103 คพ.112
5. ไดศึกษาวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
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17.3. หลักเกณฑการใชรหัสวิชาในหลักสูตร
รายวิชาที่จะเปดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ประกอบดวยอักษรยอ
2 ตําแหนง และตัวเลข 3 ตําแหนง ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. อักษรยอนําหนาตัวเลขในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร มีความหมาย
ดังนี้
ค./MA
เปนรายวิชาทีจ่ ัดสอนโดยภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ
คป./AM เปนรายวิชาทีจ่ ัดสอนโดยภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ
ส./ST
เปนรายวิชาทีจ่ ัดสอนโดยภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ
คพ./CS เปนรายวิชาทีจ่ ัดสอนโดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
วท./SC เปนรายวิชาทีจ่ ัดสอนโดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อ./EG
เปนรายวิชาทีจ่ ัดสอนโดยคณะศิลปศาสตร
สษ./EL เปนรายวิชาทีจ่ ัดสอนโดยสถาบันภาษา
2. ตัวเลข 3 ตําแหนงในรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรที่ใชอักษรยอ
“ค./MA” มีความหมาย ดังนี้
เลขหลักหนวย
เลข 1-5 หมายถึงวิชาบังคับ
เลข 6-9 หมายถึงวิชาเลือก
เลขหลักสิบ
เลข 1
หมายถึงหมวดวิชาแคลคูลัส
เลข 2
หมายถึงหมวดวิชาการพิสูจนคณิตศาสตร
เลข 3
หมายถึงหมวดวิชาพีชคณิต
เลข 4
หมายถึงหมวดวิชาเรขาคณิต
เลข 5
หมายถึงหมวดวิชาการหาผลเฉลยเชิงตัวเลข
เลข 6
หมายถึงหมวดวิชาสัมมนา
เลข 7
หมายถึงหมวดวิชาคณิตศาสตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
เลข 8
หมายถึงหมวดวิชาแบบจําลองเชิงคณิตศาสตร
เลขหลักรอย หมายถึง วิชาซึ่งอยูในระดับชั้นปตางๆ
เลข 1
หมายถึงวิชาในระดับชัน้ ป 1
เลข 2
หมายถึงวิชาในระดับชัน้ ป 2
เลข 3
หมายถึงวิชาในระดับชัน้ ป 3
เลข 4
หมายถึงวิชาในระดับชัน้ ป 4
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17.4. รายวิชาในหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร มีดังนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ค.111
MA111
ค.112
MA112
ค.113
MA113
ค.131
MA131
ค.211
MA 211
ค.212
MA 212
ค.213
MA 213
ค.214
MA214
ค.216
MA 216
ค.217
MA 217
ค.218
MA 218
ค.219
MA 219
ค.221
MA 221
ค.236
MA 236
ค.251
MA251

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

แคลคูลัสพื้นฐาน
Fundamentals of Calculus
เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสประยุกต
Analytic Geometry and Applied Calculus
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห
Calculus and Analytic Geometry
พีชคณิตเชิงเสนประยุกต
Applied Linear Algebra
แคลคูลัส 1
Calculus 1
แคลคูลัส 2
Calculus 2
แคลคูลัส 3
Calculus 3
สมการเชิงอนุพันธ
Differential Equations
แคลคูลัสสําหรับสังคมศาสตร 1
Calculus for Social Science 1
แคลคูลัสสําหรับสังคมศาสตร 2
Calculus for Social Science 2
แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร 1
Calculus for Science 1
แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร 2
Calculus for Science 2
ตรรกศาสตรและทฤษฎีเซตเบื้องตน
Elementary Logic and Set Theory
พีชคณิตเชิงเสนและสมการเชิงอนุพันธเบือ้ งตน
Linear Algebra and Elementay Differential Equations
วิธีและการประยุกตใชเชิงตัวเลข
Numerical Methods and Applications

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)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ค.286
MA286
ค.313
MA 313
ค.315
MA 315
ค.316
MA 316
ค.317
MA 317
ค.318
MA 318
ค.327
MA 327
ค.331
MA 331
ค.332
MA 332
ค.337
MA 337
ค.346
MA 346
ค.351
MA 351
ค.412
MA 412
ค.416
MA 416
ค.426
MA 426
ค.436
MA 436
ค.446
MA 446

แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธสําหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ
Calculus and Elementary Differential for Bioscience
สมการเชิงอนุพันธสามัญ
Ordinary Differential Equations
การวิเคราะหคณิตศาสตร 1
Mathematical Analysis 1
การวิเคราะหเวกเตอร
Vector Analysis
แคลคูลัสขั้นสูง
Advanced Calculus
สมการเชิงอนุพันธยอย
Partial Differential Equations
ทฤษฎีเซต
Set Theory
พีชคณิตนามธรรม 1
Abstract Algebra 1
พีชคณิตเชิงเสน
Linear Algebra
ทฤษฎีจํานวน
Number Theory
เรขาคณิตเชิงภาพฉาย
Projective Geometry
วิธีการเชิงตัวเลข
Numerical Methods
ฟงกชันตัวแปรเชิงซอน
Functions of Complex Variable
การวิเคราะหคณิตศาสตร 2
Mathematical Analysis 2
ทอพอโลยีเบื้องตน
Elementary Topology
พีชคณิตนามธรรม 2
Abstract Algebra 2
เรขาคณิตเชิงอนุพันธ
Differential Geometry

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)
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)
3(3-0-6)
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ค.447
MA 447
ค.461
MA 461
ค.476
MA 476

เรขาคณิตเชิงการแปลง
Transformational Geometry
สัมมนาทางคณิตศาสตร
Seminar
โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร
Mathematical Packages

3(3-0-6)
2(1-3-2)
3(2-2-5)

17.5. แผนการศึกษา
ปการศึกษาที่ 1
มธ.154
วท.135
วท.185
มธ.110
ท.161
สษ.171
ค.211

ภาคเรียนที่ 1
รากฐานคณิตศาสตร
ฟสิกสทั่วไป
ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป
สหวิทยาการมนุษยศาสตร
การใชภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
แคลคูลัส 1

รวม

ภาคเรียนที่ 2
3
3
1
3
3
3
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

19 หนวยกิต

ค.212 แคลคูลัส 2
วท.113 ชีววิทยาทั่วไป
วท.163 ปฎิบัติการชีววิทยาทัว่ ไป
วท.123 เคมีพนื้ ฐาน
วท.173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ส.211 สถิติ 1
รวม
20

3
3
1
3
1
3
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3 หนวยกิต
หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ค.213 แคลคูลัส 3
ค.221 ตรรกศาสตรและทฤษฎี
เซตเบื้องตน
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร
อ.221 หรือ สษ.295
พบ.291 ธุรกิจเบื้องตน
วิชาเลือกเสรี
วิชาศึกษาทัว่ ไปสวนที่ 2
รวม
21

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

ภาคเรียนที่ 2
ค.332 พีชคณิตเชิงเสน
คพ.103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
เบื้องตน
อ.241 หรือ สษ.395
ศ.210 เศรษฐศาสตรเบื้องตน
ส.321 ทฤษฎีความนาจะเปนเบื้องตน
วิชาโทหรือวิชาเลือก
รวม

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3
3
3
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

18 หนวยกิต
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ปการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ค.313 สมการเชิงอนุพันธสามัญ
3 หนวยกิต
ค.315 การวิเคราะหคณิตศาสตร 1
3 หนวยกิต
คพ.112 การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตน 3 หนวยกิต
วิชาบังคับเลือกระดับ 300 หรือ 400
3 หนวยกิต
วิชาโทหรือวิชาเลือก
6 หนวยกิต
รวม

ภาคเรียนที่ 2
ค.331 พีชคณิตนามธรรม 1
ค.351 วิธีการเชิงตัวเลข
วิชาบังคับเลือกระดับ 300 หรือ 400
วิชาโทหรือวิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี

18 หนวยกิต

รวม

3
3
6
3
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

18 หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
ค.412 ฟงกชนั ตัวแปรเชิงซอน
3 หนวยกิต
วิชาบังคับเลือกระดับ 300 หรือ 400
6 หนวยกิต
วิชาบังคับเลือกระดับ 400
3 หนวยกิต
วิชาโทหรือวิชาเลือก
3 หนวยกิต
ค.461 สัมมนาทางคณิตศาสตร
2 หนวยกิต
รวม
17 หนวยกิต

ภาคเรียนที่ 2
วิชาบังคับเลือกระดับ 400
วิชาโทหรือวิชาเลือก

รวม

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

6 หนวยกิต
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คําอธิบายรายวิชา
ค.111
MA111

แคลคูลัสพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamentals of Calculus
ระบบจํานวนและฟงกชนั เบือ้ งตน แคลคูลัสอนุพันธและปริพันธของฟงกชันที่มีตวั แปรเดียว ลิมิต ความ
ตอเนื่อง อนุพันธ และการประยุกตอนุพันธ ปฏิยานุพันธ เทคนิคการหาปริพนั ธ การประยุกตปริพันธ อนุกรม
ทฤษฎีของเทยเลอรและการประยุกต
หมายเหตุ : ไมนับหนวยกิตใหผูที่กําลังศึกษาหรือสอบได ค.211 หรือ ค.216 หรือ ค.218
The elementary number system and functions, calculus of one variable functions, limit, continuity, the
derivative and its applications, antiderivatives, techniques of integrations and its applications, series, Taylor’s
Theorem and its applications.
Note : There is no credit for students who studying or passed MA111 or MA216 or MA218
ค.112
เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสประยุกต
3(3-0-6)
MA112 Analytic Geometry and Applied Calculus
วิชาบังคับกอน : สอบได ค.111
เรขาคณิตวิเคราะหในเรื่องภาคตัดกรวยและสมการกําลังสอง เวกเตอร การแปลงเชิงพิกัด พิกัดเชิงขั้วและ
การรางกราฟ ฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย ปริพันธฟงกชนั หลายตัวแปร ฟลดเชิงสเกลารและฟลดเชิง
เวกเตอร อนุพันธของเวกเตอร ปริพันธในฟลดของเวกเตอร ทฤษฎีบทของเกาส กรีน และสโตกส การ
วิเคราะหฟูเรียรและลาปลาซและการประยุกต
Analytic geometry for conic sections and second degree equations, vectors, transformation of coordinates,
polar coordinates and graph drawing, functions of several variables, partial derivatives, multiple integrals, scalar
fields and vector fields, derivative of vector valued functions, integration in the vector fields, Gauss’s Theorem,
Green’s Theorem and Stoke’s Theorem, Fourier and Laplace analysis and theirs applications.
ค.113
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห
3(3-0-6)
MA113 Calculus and Analytic Geometry
แคลคูลัสอนุพันธและปริพันธของฟงกชันที่มีตัวแปรเดียว ลิมิต ความตอเนื่อง อนุพนั ธ และการประยุกต
อนุพันธ ปฎิยานุพันธ เทคนิคการหาปริพันธ การประยุกตปริพันธ อนุกรมเทยเลอร การแปลงเชิงพิกัด พิกัดเชิงขั้ว
และการรางกราฟ ฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย ปริพันธหลายตัวแปร
Calculus of one variable functions, limit, continuity, the derivative and its applications, antiderivatives,
techniques of integrations and its applications, Taylor’s series transformation of coordinates, polar coordinates and
graph drawing, functions of several variables, partial derivatives, multiple integrals.
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ค.131
MA131

พีชคณิตเชิงเสนประยุกต
3(3-0-6)
Applied Linear Algebra
ทฤษฎีบทเมทริกซ เมทริกซเฮอรมิเทียนและยูนิแทรีเมทริกซ การแยกตัวประกอบแบบแอลยู ปริภูมิ
เวกเตอร อิสระเชิงเสน มิติ คาลําดับชั้นของเมทริกซ การประยุกตของเมทริกซในการแกระบบสมการเชิงเสน
เมทริกซผกผัน ดีเทอรมิแนนต หลักเกณฑคราเมอร การแปลงเชิงเสน ปริภูมผิ ลคูณภายใน สวนเติมเต็มเชิง
ตั้งฉากและกําลังสองนอยที่สุด คาลักษณะเฉพาะ เวกเตอรลักษณะเฉพาะและการประยุกต การทําใหเปนเมทริกซ
ทแยงมุม เทนเซอรเบื้องตน
หมายเหตุ : ไมนับหนวยกิตใหผูที่กําลังศึกษาหรือสอบได ค.236
Theorems of matrices, Hermitian matrices and unitrary matrices, LU-fractorizations,
vector spaces, linear independence, dimensions, rank of matrices, applications of matrices for solving systems of
linear equations, inverse of matrices, determinant, Cramer’s Rule, linear transformations, inner product spaces,
orthogonal complement and least square, eigenvalues, eigenvectors and its application, diagonalization of matrices,
basic concepts of tensor.
Note : There is no credit for students who studying or passed MA236

ค. 211 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
MA 211 Calculus 1
ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชันพีชคณิตและฟงกชันอดิศยั กฎลูกโซ อนุพันธโดย
ปริยาย อนุพนั ธอันดับสูง ทฤษฎีบทของรอล ทฤษฎีบทคามัชฌิม การประยุกตของอนุพันธ ผลตางเชิงอนุพันธ
และการประยุกต ปฏิยานุพนั ธ ปริพันธไมจํากัดเขต สูตรของการหาปริพันธ การหาปริพันธโดยการเปลี่ยนตัวแปร
สมการเชิงอนุพันธเบื้องตน ผลบวกรีมันน ปริพันธจาํ กัดเขต ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส การประยุกตของ
ปริพันธจํากัดเขตในทางเรขาคณิตและฟสิกส
หมายเหตุ : ไมนับหนวยกิตใหผูที่กําลังศึกษาหรือสอบได ค.111 หรือ ค.216 หรือ ค.218
Limits and continuous functions, derivatives of algebraic and transcendental functions, the chain rule,
implicit differentiation, higher-order derivatives, Rolle’s theorem, the mean value theorem, applications of the
derivative, differentials and applications, antiderivatives, indefinite integrals, formula of integration, integration by
change variables, differential equations, Riemann sum, definite integrals, the fundamental theorem of calculus,
applications of the definite integrals in geometry and physics.
Note : There is no credit for students who studying or passed MA111 or MA216 or MA218
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ค. 212 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
MA 212 Calculus 2
วิชาบังคับกอน : สอบได ค. 211
รูปแบบยังไมกําหนด
หลักเกณฑโลปตาลและการประยุกตในการหาลิมิต
เทคนิคในการหาปริพันธ
ปริพันธไมตรงแบบและการทดสอบการลูเขา ระบบพิกัดเชิงขั้ว การเขียนกราฟในระบบพิกดั เชิงขั้ว การหาพื้นที่
ในพิกดั เชิงขั้ว สมการอิงตัวแปรเสริม อนุพันธของฟงกชันในระบบพิกัดเชิงขัว้ ลําดับ อนุกรมอนันต การ
ทดสอบการลูเขาของอนุกรมอนันตแบบตาง ๆ อนุกรมกําลัง อนุกรมแมคลอริน อนุกรมเทยเลอร อนุพันธและ
ปริพันธของอนุกรมกําลัง
Indeterminate forms, L’Hospital’s rule and its application for finding the limits, techniques of integration,
improper integrals and test for convergence, polar coordinate system, graphing in polar coordinates, area in polar
coordinates, parametric equations, derivatives in polar coordinates, sequences, series, convergence tests for series,
power series, Maclaurin series, Taylor series, differentiation and integration of power series.
ค. 213 แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
MA 213 Calculus 3
วิชาบังคับกอน : สอบได ค. 212 หรือ ค.112 หรือ ค.217 หรือ ค.219
ฟงกชันหลายตัวแปร ปริภูมิสามมิติและการเขียนกราฟ เวกเตอร เสนตรงและระนาบในปริภมู ิสามมิติ
ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพนั ธยอย กฎลูกโซและการประยุกต อนุพันธระบุทิศทาง เกร
เดียนต ผลตางเชิงอนุพันธรวมและการประยุกต ทฤษฎีบทฟงกชันโดยปริยาย อนุพันธยอยอันดับสูง คาสูงสุดและ
คาต่ําสุดของฟงกชันหลายตัวแปรแบบไมมีเงื่อนไขบังคับและมีเงื่อนไขบังคับ ปริพันธหลายชั้น จาโคเบียน การ
เปลี่ยนตัวแปรในปริพันธหลายชั้น พิกัดทรงกระบอก พิกัดทรงกลม การประยุกตของปริพันธหลายชั้น
Functions of several variables, three dimensional space in rectangular coordinates and graph drawing,
vectors, lines and planes in 3-space, limits and continuity of functions of several variables, partial derivatives, the
chain rule and its applications, directional derivatives, gradients, total differentiation and its applications, implicit
functions theorem, higher-order partial derivatives, maximum and minimum of functions of several variables with
unconstraint and constraint, multiple integrals, Jacobian, change of variables in multiple integrals, cylindrical
coordinates, spherical coordinates, applications of multiple integrals.
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ค.214
สมการเชิงอนุพันธ
3(3-0-6)
MA214 Differential Equations
วิชาบังคับกอน : สอบได ค.112 หรือ ค.113
สมการเชิงอนุพันธอันดับที่หนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับที่สอง สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนเอกพันธ
สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนไมเอกพันธ สมการเชิงอนุพันธอันดับสูง สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนที่มีผลเฉลยเปน
อนุกรม ฟงกชันพิเศษ สมการเชิงอนุพันธยอย การหาผลเฉลยโดยผลการแปลงลาปลาซและผลการแปลงฟูเรียร
สมการเชิงอนุพันธไมเชิงเสนเบื้องตน การนําไปใชแกปญหาทางวิศวกรรม
First order differential equations, second order differential equations, homogeneous linear differential
equations, nonhomogeneous linear differential equations, differential equations of higher order, series solution of
linear differential equations, special functions, partial differential equations, the Laplace transform and Fourier
transform, introduction to nonlinear differential equations, applications engineering problem solving.
ค. 216 แคลคูลัสสําหรับสังคมศาสตร 1
3(3-0-6)
MA 216 Calculus for Social Science 1
ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันตัวแปรเดียว อนุพันธของฟงกชันพีชคณิตและฟงกชันอดิศยั อนุพันธ
โดยปริยาย อนุพันธอันดับสูง ทฤษฎีบทของรอล ทฤษฎีบทคามัชฌิม การประยุกตของอนุพันธในการหาลิมิต
และคาสูงสุดและคาต่ําสุดของฟงกชัน ผลตางเชิงอนุพันธและการประยุกต ปฏิยานุพันธ ปริพันธไมจํากัดเขตและ
การหาปริพันธเบื้องตน ปริพันธจํากัดเขตและการประยุกตในการหาพื้นที่ ฟงกชนั หลายตัวแปร ลิมิตและความ
ตอเนื่องของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย กฎลูกโซ ผลตางเชิงอนุพันธรวมและการประยุกต
หมายเหตุ : ไมนับหนวยกิตใหผูที่กําลังศึกษาหรือสอบได ค.111 หรือ ค.211 หรือ ค.218
Limits and continuity of one variable functions, derivatives of algebraic functions and transcendental
functions, implicit differentiation, higher order derivatives, Roll’s theorem, the mean value theorem, applications of
derivative for determining limits and maximum and minimum of functions, differentials and its applications,
antiderivatives, indefinite integrals and integration, definite integrals and application of area solving, functions of
several variables, limits and continuity of functions of several variables, partial derivatives, the chain rule, total
differential and its applications.
Note : There is no credit for students who studying or passed MA111 or MA211 or MA218
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ค. 217 แคลคูลัสสําหรับสังคมศาสตร 2
3(3-0-6)
MA 217 Calculus for Social Science 2
วิชาบังคับกอน : สอบได ค. 216
เมทริกซ ดีเทอรมิแนนต การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน อนุพันธยอ ยอันดับสูง การประยุกต
อนุพันธยอยในการหาคาสูงสุดและคาต่ําสุดของฟงกชันหลายตัวแปรแบบไมมีเงื่อนไขบังคับและมีเงื่อนไขบังคับ
เทคนิคของการหาปริพันธของฟงกชันตัวแปรเดียว พิกัดเชิงขั้วและพื้นที่ในพิกัดเชิงขั้ว ปริพันธหลายชั้นและการ
ประยุกต
Matrices, determinants, solutions of system of linear equations, higher order partial derivatives, application
of maximum and minimum of several variables functions with unconstraint and constraint, techniques of integration
for one variable functions, polar coordinates and area in polar coordinates, multiple integration and its applications.
ค. 218 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร 1
3(3-0-6)
MA 218 Calculus for Science 1
ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชันพีชคณิตและฟงกชันอดิศัย กฎลูกโซ อนุพันธ
โดยปริยาย อนุพันธอันดับสูง ทฤษฎีบทของรอล ทฤษฎีบทคามัชฌิม การประยุกตของอนุพันธ ผลตางเชิง
อนุพันธและการประยุกต ปฏิยานุพันธ ปริพันธไมจํากัดเขต เทคนิคของการหาปริพันธ ปริพันธจํากัดเขตและ
การประยุกตในทางเรขาคณิตและฟสิกส
หมายเหตุ : ไมนับหนวยกิตใหผูที่กําลังศึกษาหรือสอบได ค.111 หรือ ค.211 หรือ ค.216
Limits and continuity of functions, derivatives of algebraic functions and transcendental functions, the
chain rule, derivative of implicit functions, higher order derivatives, Roll’s theorem, the mean valued theorem,
applications of derivative, differential and its applications, antiderivatives, indefinite integrals, techniques of
integration, definite integral and geometric and physical applications of integral.
Note : There is no credit for students who studying or passed MA111 or MA211 or MA216
ค. 219 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร 2
3(3-0-6)
MA 219 Calculus for Science 2
วิชาบังคับกอน : สอบได ค. 218
ลิมิตและความตอเนือ่ งของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอ ย กฏลูกโซ อนุพันธยอยอันดับสูง ผลตาง
เชิงอนุพันธรวมและการประยุกต การประยุกตของอนุพันธยอยในการหาคาสูงสูดและคาต่ําสุดของฟงกชันหลายตัว
แปรแบบไมมีเงื่อนไขบังคับและมีเงื่อนไขบังคับ พิกัดเชิงขั้วและการประยุกตในการหาพื้นที่ ปริพันธหลายชัน้ และ
การประยุกต
Limits and continuity of multivariable functions, partial derivatives, the chain rule, higher order partial
derivatives, total differential and its applications, application of maximum and minimum of multivariable functions
with unconstraint and constraint, polar coordinate and application of area solving, multiple integrals and
applications.
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ค. 221 ตรรกศาสตรและทฤษฎีเซตเบื้องตน
3(3-0-6)
MA 221 Elementary Logic and Set Theory
การพิสูจนแบบตางๆ ตัวบงปริมาณ การพิสูจนขอความที่มีตัวบงปริมาณ หลักการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร
เซต สมบัติและทฤษฎีตางๆของเซต ความสัมพันธ ความสัมพันธสมมูล ฟงกชัน ฟงกชันชนิดตางๆ เซตสมมูล
เซตจํากัด เซตอนันต เซตอนันตแบบนับไดและนับไมได พีชคณิตบูลีน
Proof, quantifiers, proof of quantifier sentences, mathematical induction, sets, properties and theorems on
sets, relations, equivalent relations, functions, type of functions, equivalence of sets, finite set, infinite set,
denumerable sets and nondenumerable sets, Boolean algebra.
ค. 236 พีชคณิตเชิงเสนและสมการเชิงอนุพันธเบือ้ งตน
3(3-0-6)
MA 236 Linear Algebra and Elementay Differential Equations
วิชาบังคับกอน : สอบได ค.217 หรือ ค.219
เมทริกซ พีชคณิตของเมทริกซ เมทริกชผกผัน คาระดับชั้นของเมทริกซ ดีเทอรมิแนนต ระบบสมการ
เชิงเสน กฎของคราเมอร ปริภูมิเวกเตอร การแปลงเชิงเสน คาลักษณะเฉพาะและเวกเตอรลักษณะเฉพาะ การทําให
เปนเมทริกซทแยงมุม รูปแบบเชิงเสนคู รูปแบบกําลังสอง สมการเชิงอนุพันธอันดับที่หนึ่ง
หมายเหตุ : ไมนับหนวยกิตใหผูที่กําลังศึกษาหรือสอบได ค.131
Matrices, algebra of matrices, inverse of matrices, rank of a matrix, determinants, system of linear
equations, Cramer’s rule, vector spaces, linear transformations, eigen values and eigen vectors, diagonalization of a
matrix, bilinear forms, quadratic forms, first order differential equations.
Note : There is no credit for students who studying or passed MA131
ค.251
วิธีและการประยุกตใชเชิงตัวเลข
3(3-0-6)
MA251 Numerical Methods and Applications
วิชาบังคับกอน : สอบได ค.214
ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการตัวแปรเดียว การประมาณพหุนาม การหาอนุพันธและปริพนั ธโดยวิธีเชิง
ตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธสามัญ และตัวอยางการนําไปใชแกปญหาทางวิศวกรรม การ
วิเคราะหคาผิดพลาด การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเสนโดยวิธีตรงและโดยวิธีทาํ ซ้ํา การคํานวณเชิง
ตัวเลขของคาลักษณะเฉพาะและเวกเตอรลกั ษณะเฉพาะ สมาชิกจํากัด การแกปญหาทางวิศวกรรมโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป
Numerical solutions of one variable equations, polynomial interpolation, numerical methods of
differentiation and integration, numerical solutions of ordinary differential equations, draw examples in
engineering problem solving, eror analysis, numerical solutions of systems of linear equations (direct methods and
iteration methods), numerical methods in determining eigenvalues and eigenvectors, finite elements, solving
engineering problems by using package program.
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ค.286
แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธสําหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ
3(3-0-6)
MA286 Calculus and Elementary Differential for Bioscience
วิชาบังคับกอน : สอบได ค.218
ปริพันธไมตรงแบบ ฟงกชนั หลายตัวแปร ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย
และความหมายทางเรขาคณิต อนุพนั ธยอยอันดับสูง อนุพันธยอยโดยปริยาย กฎลูกโซ ผลตางเชิงอนุพันธรวมและ
การประยุกต คาสูงสุดสัมพัทธ คาต่ําสุดสัมพัทธของฟงกชันสองตัวแปรและการประยุกต สมการเชิงอนุพันธ การ
หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธและการประยุกตในการสรางแบบจําลองของปญหาทางวิทยาศาสตร ระบบสมการ
เชิงอนุพันธและการประยุกต
Improper integrals, functions of several variables, limits and continuity of functions of several variables,
partial derivatives and the interpretation in geometry, higher order partial derivatives, implicit partial
differentiation, the chain rules, total differentials and its applications, maxima and minima of functions of two
variables and its applications, differential equations, method of determining general solutions and particular
solution of differential equations and the application in modeling of science problems, systems of differential
equations and its applications.
ค. 313 สมการเชิงอนุพันธสามัญ
3(3-0-6)
MA 313 Ordinary Differential Equations
วิชาบังคับกอน : สอบได ค. 112 หรือ ค. 213 หรือ ค. 217 หรือ ค. 219
สมการเชิงอนุพันธอันดับที่หนึ่ง ทฤษฎีบทตางๆ ของสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน สมการเชิงอนุพันธเชิงเสน
อันดับที่สอง สมการอนุพันธเชิงเสนที่มีสัมประสิทธิ์เปนคาคงตัว วิธีเทียบสัมประสิทธิ์ วิธีการแปรผันของตัวแปรเสริม
สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับสูง สมการออยเลอร ผลการแปลงลาปลาซ ทฤษฎีบทสังวัตนาการ ระบบสมการ
เชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธยอยเบื้องตน
หมายเหตุ : ไมนบั หนวยกิตใหผูที่กําลังศึกษาหรือสอบได ค.214
First order differential equations, theorems on linear differential equations, second order linear differential
equations, differential equations with constant coefficients, method of undetermined coefficients, method of
variation of parameters, higher order linear differential equations, Euler equations, the Laplace transform, the the
convolution theorem, linear systems of first order differential equations, elementary partial differential equations.
Note : There is no credit for students who studying or passed MA214
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ค. 315 การวิเคราะหคณิตศาสตร 1
3(3-0-6)
MA 315 Mathematical Analysis 1
วิชาบังคับกอน : สอบได ค.213
ระบบจํานวนจริงเชิงสัจพจน ทอพอโลยีบนเสนจํานวนจริง เซตเปด เซตปด และยานใกลเคียง ทฤษฎี
บทโบลซาโน-ไวแยรสทราสส ลิมิตและความตอเนื่อง ความตอเนือ่ งเอกรูป อนุพันธของฟงกชันตัวแปรเดียว
คาสูงสุดและคาต่ําสุดของฟงกชัน ปริพันธรีมันน
Real number system, topology on real numbers, open sets, closed sets and neighbourhoods, Bolzano–
Weierstrass theorem, limits and continuity, uniform continuity, derivative of functions of one variable, maximum
and minimum of functions, Riemann integrals.
ค. 316 การวิเคราะหเวกเตอร
3(3-0-6)
MA 316 Vector Analysis
วิชาบังคับกอน : สอบได ค. 112 หรือ ค. 213 หรือ ค. 217 หรือ ค. 219
เวกเตอร พีชคณิตของเวกเตอร ฟงกชันคาเวกเตอร สมการอิงตัวแปรเสริมของเสนโคงและพื้นผิว อนุพันธ
ของเวกเตอร ปริพันธตามเสน ปริพันธตามผิว และปริพันธตามปริมาตร ทฤษฎีบทปริพันธของการวิเคราะห
เวกเตอร ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับเทนเซอร
Vectors, algebra of vectors, vector-valued functions, parametric equations of curves and surfaces,
derivatives of vectors, line integrals, surface integrals and volume integrals, integral theorems of vector analysis,
introduction to tensors.
ค. 317 แคลคูลัสขั้นสูง
3(3-0-6)
MA 317 Advanced Calculus
วิชาบังคับกอน : สอบได ค. 112 หรือ ค. 213 หรือ ค. 217 หรือ ค. 219
ลําดับและอนุกรมของฟงกชัน การทดสอบการลูเขา สมบัติของลําดับและอนุกรมของการลูเขาเอกรูปที่
เกี่ยวของกับภาวะความตอเนื่อง อนุพันธและปริพันธ สูตรเทยเลอรและการประมาณ การหาอนุพันธของฟงกชันที่
อยูในรูปปริพนั ธ ฟงกชนั แกมมาและบีตา อนุกรมฟูเรียร ปริพันธฟูเรียรและผลการแปลงฟูเรียร
Sequences and series of functions, tests of convergence, properties of uniform convergence of sequences
and series of functions with continuity, derivatives and integrals, Taylor’s formulas and approximations,
differentiation of functions in the integral forms, gamma and beta functions, Fourier series, Fourier integral and
transform.

26

ค. 318 สมการเชิงอนุพันธยอย
3(3-0-6)
MA 318 Partial Differential Equations
วิชาบังคับกอน : สอบได ค. 313 หรือ ค.214 หรือ ค.286
สมการเชิงอนุพันธยอย สมการความรอน สมการคลื่นและสมการลาปลาซ การแยกตัวแปรและสมบัติเชิง
เสน สูตรของกรีนและการประยุกตกับปญหาคาขอบ วิธีการแปรผันของตัวแปรเสริม การประยุกตใชการแปลงลา
ปลาซและการแปลงฟูเรียรกับสมการเชิงอนุพันธยอย
Partial differential equations, the heat equations, the wave equations and Laplace equations, separation of
variables and linear property, Green’s formula and applications in boundary value problems, variation of
parameters, application of Laplace and Fourier transformation to partial differential equations.
ค. 327 ทฤษฎีเซต
3(3-0-6)
MA 327 Set Theory
วิชาบังคับกอน : สอบได ค. 221
ทฤษฎีเซตตามสัจพจนของแซรเมโล จํานวนเชิงอันดับที่ จํานวนเชิงการนับ สัจพจนของการเลือกและ
รูปแบบอื่นๆที่สมมูลกัน รากฐานของระบบจํานวนจริง
Zermelo ‘s set theory, ordinal numbers, cardinal numbers, axiom of choice and its equivalences, the
foundation of real number system.
ค. 331 พีชคณิตนามธรรม 1
3(3-0-6)
MA 331 Abstract Algebra 1
วิชาบังคับกอน : สอบได ค. 221
กรุปและสมบัติพื้นฐานของกรุป อาบีเลียนกรุป กรุปของจํานวนเต็มมอดุโล n กรุปของการเรียงสับเปลี่ยน
และกรุปสมมาตร กรุปยอยและทฤษฎีบทลากรานจ กรุปวัฎจักร กรุปยอยปรกติและกรุปผลหาร สาทิสสัณฐาน
และสมสัณฐานของกรุป ริงและสมบัติเบือ้ งตนของริง ริงยอย อินทิกรัลโดเมน ไอดีล สาทิสสัณฐานและสม
สัณฐานของริง ฟลด
groups and elementary properties of groups, abelian groups, groups of integers modulo n, groups of
permutations and symmetric groups, subgroups and Lagrange’s theorem, cyclic groups, normal subgroups and
quotient groups, homomorphisms and isomorphisms of groups, rings and elementary properties of rings, subrings,
integral domain, ideals, ring homomorphisms and ring isomorphisms, fields.
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ค. 332 พีชคณิตเชิงเสน
3(3-0-6)
MA 332 Linear Algebra
วิชาบังคับกอน : สําหรับนักศึกษาชัน้ ปที่ 2 ขึ้นไป
เมทริกซ พีชคณิตของเมทริกซ การดําเนินการขั้นมูลฐานและเมทริกซมูลฐาน คาระดับชั้นของเมทริกซ
ดีเทอรมิแนนต การหาเมทริกซผกผันดวยวิธีตางๆ ระบบสมการเชิงเสนและผลเฉลย กฎของคราเมอร
ปริภูมิเวกเตอร ฐานหลัก และมิติของปริภูมิเวกเตอร การแปลงเชิงเสนและเมทริกซการแปลงเชิงเสน
คาลักษณะเฉพาะ เวกเตอรลักษณะเฉพาะ การแปลงเปนเมทริกซทแยงมุม ปริภูมิผลคูณภายใน กระบวนการ
กราม-ชมิดต การประยุกตพชี คณิตเชิงเสนในเรื่องตางๆ
Matrices, algebra of matrices, elementary operations and elementary matrices, rank of a matrix,
determinants, inverse of matrices, system of linear equations and solutions, Cramer’s rule, vector spaces, bases and
dimension of vector space, linear transformation, eigen values, eigen vectors, diagonalization of a matrices, inner
product spaces, Gram-Schmidt process, applications of linear algebra.
ค. 337 ทฤษฎีจํานวน
3(3-0-6)
MA 337 Number Theory
วิชาบังคับกอน : สอบได ค. 221
จํานวนเต็ม ขัน้ ตอนยุคลิดและผลสืบเนื่อง การสมภาคและการประยุกต วิทยาการรหัสลับ รากปฐมฐาน
สวนตกคางกําลังสอง เศษสวนตอเนื่อง สมการไดโอแฟนไทนบางแบบ
Integers, Euclidean algorithm and consequences, congruence with applications, cryptology, primitive
roots, quadratic residue, continued fractions, diophantine equations.
ค 346
เรขาคณิตเชิงภาพฉาย
3(3-0-6)
MA 346 Projective Geometry
วิชาบังคับกอน สอบได ค.131 หรือ ค.332
ปริภูมิเชิงภาพฉาย ระนาบเชิงภาพฉาย การแปลงเชิงภาพฉาย ทฤษฎีบทเดซารก ทฤษฎีบทแพปพัส
ภาวะคูกัน รูปแบบกําลังสองและภาคตัดกรวย เรขาคณิตสัมพรรค
Projective spaces, projective planes, projective transformations, Desargues Theorem, Pappus Theorem,
duality, quadrics and conics, affine geometry.
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ค. 351 วิธีการเชิงตัวเลข
3(3-0-6)
MA 351 Numerical Methods
วิชาบังคับกอน : สอบได ค. 213 หรือ ค.112 หรือ ค.217 หรือ ค.219
การวิเคราะหคา คลาดเคลื่อน การหาผลเฉลยของสมการไมเชิงเสน การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน
การหาผลเฉลยของระบบสมการไมเชิงเสน การประมาณคาในชวง การประมาณคากําลังสองนอยที่สุด อนุพันธและ
การหาปริพันธเชิงตัวเลข การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับหนึ่ง
หมายเหตุ : ไมนับหนวยกิตใหผูที่กําลังศึกษาหรือสอบได ค.251
Errors and effects, solutions of nonlinear equations, solutions of system of linear equations, solutions of
system of nonlinear equations, interpolation, function approximating and curve fitting, numerical differentiation
and integration, numerical solution of the first order ordinary differential equations.
Note : There is no credit for students who studying or passed MA251
ค. 412 ฟงกชนั ตัวแปรเชิงซอน
3(3-0-6)
MA 412 Functions of Complex Variable
วิชาบังคับกอน : สอบได ค. 213
จํานวนเชิงซอน ฟงกชันตัวแปรเชิงซอน อนุพันธของฟงกชันตัวแปรเชิงซอน อนุกรมกําลังและฟงกชัน
วิเคราะห ปริพันธของฟงกชันตัวแปรเชิงซอน ทฤษฎีบทของโคชี-กูรซาต อนุกรมลอเรนต สวนตกคาง การสงคง
แบบ
Complex numbers, functions of a complex variable, derivatives of functions of a complex variable, power
series and analytic functions, integral of functions of a complex variable, Cauchy-goursat theorem, Laurent’s
series, residues, conformal mapping.
ค. 416 การวิเคราะหคณิตศาสตร 2
3(3-0-6)
MA 416 Mathematical Analysis 2
วิชาบังคับกอน : สอบได ค. 315
ทอพอโลยีบน n เซตปกคลุม ทฤษฎีบทเซตปกคลุมของลินเดเลิฟและของไฮเน-บอเรล ทฤษฎีบทเกี่ยวกับ
ปริพันธรีมันน-สติลตเชส ทฤษฎีบทในการหาอนุพันธของฟงกชันหลายตัวแปร ทฤษฎีบทในการหาปริพันธหลาย
ชั้น
Topology on n , covering sets, Lindelof
&& of covering theorem and Heine-Borel covering theorem,
theorems of Riemann-Stieltjes integrals, theorems of differentiation of functions of several variables, theorems of
multiple integrations.
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ค. 426 ทอพอโลยีเบื้องตน
3(3-0-6)
MA 426 Elementary Topology
วิชาบังคับกอน : สอบได ค.315
ปริภูมิทอพอโลยีและสมบัตพิ ื้นฐาน เซตเปด เซตปดและยานใกลเคียง ปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมิบริบูรณ
ความตอเนื่องของฟงกชันและฟงกชันสมานสัณฐาน ความเชื่อมโยง ความกระชับ
Topological spaces and basic properties, open sets, closed sets and neighbourhoods, metric spaces,
complete metric spaces, continuity and homeomorphisms, connectedness, compactness.
ค. 436 พีชคณิตนามธรรม 2
3(3-0-6)
MA 436 Abstract Algebra 2
วิชาบังคับกอน : สอบได ค. 331
ทฤษฎีกรุป กรุปสลับ สมบัติเบื้องตนเกี่ยวกับอาบีเลียนกรุปซึ่งเปนกรุปจํากัด นอรมอลไลเซอร กรุป
ซ็อลเวเบิ้ล ทฤษฎีบทของซิโลว ริง ริงการหาร อินทิกรัลโดเมน ไอดีลและริงผลหาร ฟลด ฟลดของผลหาร
ริงพหุนาม พหุนามลดทอนไมได รากของพหุนาม ทฤษฎีบทเศษเหลือ ทฤษฎีบทหลักมูลของพีชคณิต
Group theory, alternating groups, elementary properties of finite abelian groups, normalizers, solvable
groups, Sylow theorems, rings, division rings, integral domain, ideals and quotient rings, fields, the field of
quotients, rings of polynomials and irreducible polynomial, remainder theorem, the fundamental theorem of
algebra.
ค 446
เรขาคณิตเชิงอนุพันธ
3(3-0-6)
MA 446 Differential Geometry
วิชาบังคับกอน สอบได ค.316
เสนโคงในระนาบและในปริภูมิ สูตรเฟรอเน อสมการไอโซเพอริเมตริก ทฤษฎีของผิว ความโคงของ
เกาสและความโคงเฉลี่ย ทฤษฎีบทของเกาส-บอนเนต
Differential geometry of curves and surfaces , Frenet formulas, isoperimetric inequality , local
theory of surfaces , Gaussian and mean curvature , Guass–Bonnet Theorem.
ค. 447 เรขาคณิตเชิงการแปลง
3(3-0-6)
MA 447 Transformational Geometry
วิชาบังคับกอน : สอบได ค. 332
เรขาคณิตสัมพรรคและการแปลงสัมพรรค เรขาคณิตยุคลิดและการแปลงแบบยุคลิด
เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด
Affine geometry and affine transformation, Eucledian geometry and transformation, non–Eucledian
geometry.
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ค. 461 สัมมนาทางคณิตศาสตร
2(1-3-2)
MA 461 Seminar
วิชาบังคับกอน : สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4 ขึ้นไป
การศึกษาคนควาเอกสารในหัวขอที่นาสนใจทางคณิตศาสตรหรือคณิตศาสตรประยุกต นักศึกษาตองเขียน
รายงานและเสนอตอที่ประชุม
Seminar on current interesting topics in mathematics or applied mathematics, students are required to write
a report and present the selected topics
ค. 476 โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร
3(2-2-5)
MA 476 Mathematical Packages
วิชาบังคับกอน : 1. เคยศึกษา ค.313 และ คพ.103
และ 2. เคยศึกษาหรือศึกษาพรอมกับ ค.332
การใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการคํานวณเชิงเรขาคณิตและ
การคํานวณเชิงพีชคณิต รวมทั้งแคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ การเขียนกราฟ การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางคณิตศาสตรกับงานดานตาง ๆ
Mathematical package programs, using program tools in geometry and algebra geometry including
calculus and differential equation, implementation for graph drawing, applications of mathematical package
programs in related fields.
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18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร
คณะไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพของหลักสูตรในแตละประเด็น ดังนี้
18.1. การบริหารหลักสูตร
18.1.1. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
18.1.2. นักศึกษามีความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
18.1.3. บัณฑิตจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการศึกษา
18.2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
18.2.1. มีหองสมุดในสาขาวิชาตามหลักสูตร
18.2.2. มีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสในการศึกษาคนควาในสาขาวิชาตามหลักสูตร
18.2.3. มีหองศึกษาคนควาดวยตนเอง หองคอมพิวเตอร และหอง Study Room
18.3. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
18.3.1. มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและ
ประสบการณจริง
18.3.2. มีการจัดอาจารยที่ปรึกษาใหแกนกั ศึกษาทุกคน
18.3.3. มีระบบการสื่อสารขอมูลใหเขาถึงนักศึกษาอยางทัว่ ถึง เชน การสื่อสารผาน Website
หรือ E-mail
18.4. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตรจะจัดใหมกี ารสํารวจความตองการ
ของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต และมุงใหบัณฑิตสามารถ
ประกอบอาชีพไดตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
19. การพัฒนาหลักสูตร
ดัชนีบงชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สําหรับหลักสูตรนี้
19.1 รอยละระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู
19.2. รอยละของบัณฑิตที่จบการศึกษาตามระยะเวลาทีก่ ําหนดไวในแผนการศึกษา
19.3. รอยละของอัตราการแขงขันในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ
19.4. ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูป ระกอบการ และผูใชบัณฑิต
19.5. ผลงานทางวิชาการตออาจารยประจําทุกระดับ
19.6. รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
โดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตรไดกําหนดการประเมินหลักสูตรตาม
ดัชนีบงชี้ขางตนทุกๆ ระยะ 5 ป และกําหนดการประเมินครั้งแรกในป พ.ศ. 2556
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20. เงื่อนไขอื่นๆ
เงื่อนไขอื่นๆ นอกจากที่ระบุไวในหลักสูตรนี้ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 รวมทั้งระเบียบและประกาศตางๆ ของมหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก

34

ภาคผนวก 1

ผลงานทางวิชาการ (ยอนหลัง 5 ป) ของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

1. ผศ.ลัดดาวัลย เพ็ญสุภา
งานวิจยั
ลัดดาวัลย เพ็ญสุภา นิฉา แกวหาวงษ และ รวมพร สิทธิมงคล ปจจัยที่มีผลกระทบตอการ เรียนของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 การศึกษา 2549 สาขาสถิติ สาขาคณิตศาสตร และสาขาคณิตศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปทุมธานี
2550.
2. ผศ.โสพร เสณีตันติกุล
งานวิจยั
โสพร เสณีตันติกุล และคณะ ผลการดําเนินงานเก็บรวบรวมขอมูลไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และครึ่งป
แรกโครงการสํารวจคาใชจายนักทองเที่ยว ป 2547 ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปทุมธานี 2547.
3. อาจารยณิชยาภรณ มีเดช
หนังสือ / ตํารา
ณิชยาภรณ แสงระวี และคณะ คณิตศาสตรและสถิติพนื้ ฐานระดับมหาวิทยาลัย ภาควิชาคณิตศาสตรและ
สถิติ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปทุมธานี 2548.
4. อาจารยศิริจันทร เวสารัชศาต
หนังสือ / ตํารา
ศิริจันทร เวสารัชศาต และคณะ คณิตศาสตรและสถิติพื้นฐานระดับมหาวิทยาลัย ภาควิชาคณิตศาสตรและ
สถิติ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปทุมธานี 2548.
ศิริจันทร เวสารัชศาต คณิตศาสตรพื้นฐาน ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปทุมธานี 2550.
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ภาคผนวก 2

ขอมูลอาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ คณะวิทยาศาสตรฯ ที่รวมสอนในหลักสูตร

ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
1
รศ.พันทิพา สาครินทร

2

รศ.สมจิต วัฒนาชยากูล

3

รศ.สุเมธ สมภักดี

4

รศ.ดร.ชินนะพงษ บํารุงทรัพย

5

ผศ.วัลลภา กลิ่นสวาท

6

ผศ.คนึงนิจ เสรีวงษ

คุณวุฒิ
M.S. (Statistics)
Iowa State University, สหรัฐอเมริกา
ศศ.บ.(สถิติ) เกียรตินยิ มดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
M.Sc. (Applied Statistics)
University of Bath, สหราชอาณาจักร
ศศ.บ.(สถิติ) เกียรตินยิ มดีมาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
M.A. (Mathematical and Statistics)
University of Delhi, อินเดีย
ศศ.บ.(สถิติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Ph.D. (Statistics)
University of Florida, สหรัฐอเมริกา
M.S. (Mathematics)
University of Illinois, Chicago Circle, สหรัฐอเมริกา
ศศ.บ.(สถิติ) เกียรตินยิ มดีมาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พบ.ม.(สถิติประยุกต) เกียรตินิยมดีมาก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
กศ.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางแสน)
M.Sc. (Actuarial Science)
University of Nebraska-Lincoln, สหรัฐอเมริกา
พบ.ม.(สถิติประยุกต) เกียรตินิยมดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
สต.บ. (สถิติคณิตศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
7
รศ.ดร.เพ็ญแข ศิริวรรณ

8

อ.ดร.อนุชิต ล้ํายอดมรรคผล

9

รศ.ดร.กมล บุษบา

10

ผศ.นิฉา แกวหาวงษ

11

ผศ.รัตนา เลิศสุวรรณศรี

คุณวุฒิ
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) เกียรตินยิ มดีมาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Ph.D. (Statistics)
North Carolina State University, สหรัฐอเมริกา
M.A. (Actuarial Science)
Ball State University, สหรัฐอเมริกา
สต.ม.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.บ. (สถิติ) เกียรตินยิ มอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วท.ม. (สถิติประยุกต)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กศ.บ. (วิทยาศาสตรคณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางเขน)
เกียรตินยิ มอันดับสอง
พบ.ม. (สถิติประยุกต)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วท.บ. (สถิติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
12
อ.ดร.แสงหลา ชัยมงคล

13

ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกุล

14

ผศ.รวมพร สิทธิมงคล

15

ผศ.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล

16

อ.สุรเมศวร ฮาชิม

คุณวุฒิ
Ph.D. (Statistics) Florida State University,
สหรัฐอเมริกา
พบ.ม. (สถิติประยุกต) เกียรตินิยมดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
M.S. (Operations Research) University of Delaware,
สหรัฐอเมริกา
วท.บ. (เกษตรศาสตร) เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
M.S. (Statistics)
University of Tasmania, ออสเตรเลีย
วท.บ. (สถิติประยุกต)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วท.บ. (สถิติ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางเขน)
วท.ม. (ชีวสถิติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (สถิติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สต.ม.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
บธ.บ. (การตลาด), ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วท.บ. (สถิติประยุกต) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)
M.A. (Statistics)
Westerm Michigan University, สหรัฐอเมริกา
M.A. (Economics)
Westerm Michigan University, สหรัฐอเมริกา
วท.บ. (ฟสิกส) เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
17
อ.ดร.รมิดา ศรีเหรา

18

รศ.สายทอง อมรวิเชษฐ

19

รศ.ปารมี เหรียญกิตติวัฒน

20

ผศ.ดร.อารยา แจมจันทร

21

ผศ.ลัดดาวัลย เพ็ญสุภา

คุณวุฒิ
Ph.D.(Statistics)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
พบ.ม.(สถิติประยุกต)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วท.บ.(สถิติ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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
Ph.D. (Mathematics),
Curtin University of Technology, ออสเตรเลีย
สต.ม.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กศ.ม. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
กศ.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปทุมวัน)
M.A.T (Mathematics
Indiana University, สหรัฐอเมริกา
ศศ.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมดีมาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
22
ผศ.โสพร เสณีตันติกุล

23

รศ.สําราญ มั่นทัพ

24

ผศ.บุปผา ไกรสัย

25

อ.ดร.อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ

26

ผศ.ปรัชญา บุญประเสริฐ

คุณวุฒิ
ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.บ. (ศึกษาศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วท.ม. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
กศ.บ. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางเขน)
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
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ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
27
อ.ดร.สิทธิพงศ รักตะเมธากูล

28

อ.ดร.อดุลย แปนสุวรรณ

29

ผศ.ดร.ปุณศยา พัฒนางกูร

30

อ.ดร.สุพัชระ คงนวน

31

อ.ศิริจันทร เวสารัชศาต

คุณวุฒิ
ปร.ด. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ปร.ด. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับสอง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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
ปร.ด. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วท.ม. (คณิตศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยมหิดล
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ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
32
อ.ดร.ขจี จันทรขจร

33

อ.ณิชยาภรณ มีเดช

34

อ.ดร.ธวิกานต ตรียะประเสริฐ

35

อ.ภานุวัฒน ละครไชย

36

อ.นวลักษณ ทองจับ

37

อ.วันหยก อติเศรษฐพงศ

คุณวุฒิ
Ph.D. (Mathematics),
Curtin University of Technology, ออสเตรเลีย
วท.ม. (คณิตศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.บ. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วท.ม. (วิทยาการคณนา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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
วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วท.ม. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วท.บ. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วท.ม. (วิทยาการคณนา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.บ. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วท.ม. (วิทยาการคณนา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต) เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
38
อ.พีระศักดิ์ อินทรไพบูลย

39

อ.เอื้ออารี บุญเพิ่ม

คุณวุฒิ
วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต) เกียรตินิยมอันดับสอง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
วท.ม. (วิทยาการคณนา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยขอนแกน

43

ภาคผนวก 3

อาจารยพิเศษ และผูทรงคุณวุฒิที่รวมสอนในหลักสูตร

ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
1
อ.นิยดา เสนียม โนมัย
2

อ.อานนท โอภาสพิมลธรรม

3

อ.บัณฑิตา ประวาลพฤกษ

วุฒิการศึกษาสูงสุด
พบ.ม. (สถิติประยุกต)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
AIINZ (Associateship Insurance Intitute Of New Zeland)
นิวซีแลนด
M.Sc.(Computer Science)
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
วท.บ.(ศาสตรคอมพิวเตอร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ภาคผนวก 4
ลําดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ภาระงานของอาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร

รายนามอาจารย

ผศ.ลัดดาวัลย เพ็ญสุภา

ภาระงานสอนกอนเปดหลักสูตร
(ชั่วโมง:สัปดาห)
ป. ตรี ประกาศฯ ป.โท
บัณฑิต
6

ป.เอก

ภาระงานสอนภายหลังเปดหลักสูตร
(ชั่วโมง:สัปดาห)
รวม

ป. ตรี

ประกาศฯ
บัณฑิต

ป.โท

ป.เอก

รวม

6

6

6

ผศ.โสพร เสณีตันติกุล

6

6

6

6

อ.ดร.ขจี จันทรขจร

6

6

6

6

อ.ศิริจันทร เวสารัชศาต

9

9

9

9

อ.ณิชยาภรณ มีเดช

ลาศึกษาตอ

ลาศึกษาตอ
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ภาคผนวก 5

แบบฟอรมรายละเอียดในการเสนอขอแกไขปรับปรุงหลักสูตร
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาคณิตศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2547 เพือ่ ใชในปการศึกษา 2552
--------------------------------------------------------------------1
หลักสูตรฉบับดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่
2
สภามหาวิทยาลัย / สถาบัน ไดอนุมัตกิ ารปรับปรุงแกไขหลักสูตรนี้แลว ในคราวประชุม ครั้งที่ ....... เมื่อ
วันที่.................
หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ เริม่ ใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2552 ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 เปน
3
ตนไป
4
เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
4.1
เพื่อใหหลักสูตรมีความเหมาะสมและทันสมัยยิ่งขึ้น
4.2
เพื่อใหหลักสูตรมีความหลากหลายในสาขาวิชาตางๆ อันเปนการเพิม่ คุณภาพบัณฑิตให
สอดคลองกับความตองการของสังคม
5
สาระในการปรับปรุงแกไข
5.1 แกไขโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร
หลักสูตร 2552 มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 137 หนวยกิต โดยจํานวนหนวยกิตรวมนอยกวา
หลักสูตร 2547 อยูจํานวน 4 หนวยกิต โดยปรับปรุงดังนี้
5.1.1 ลดจํานวนหนวยกิตวิชาบังคับจากเดิม 54 หนวยกิต เปน 50 หนวยกิต โดย
- เพิ่มวิชา ค.461 จํานวน 2 หนวยกิต
- เพิ่มวิชา ค.351 จํานวน 3 หนวยกิต
- ลดวิชา ค.314 ค.441 และ ส.212 จํานวน 9 หนวยกิต
- เปลี่ยนวิชา อ.221 เปน อ.221 หรือ สษ.295 และ อ.241 เปน อ.241 หรือ สษ.395
5.1.2 เปลี่ยนชื่อหมวดวิชาเลือกในสาขา เปน วิชาบังคับเลือก และปรับเพิ่มจํานวน
หนวยกิตจากเดิม 15 หนวยกิต เปน 21 หนวยกิต
5.1.3 เปดวิชาใหม ไดแก ค.286 และ ค.113 จํานวน 3 หนวยกิต
5.1.4 ตัดวิชา ค.237 ค.326 ค.498 และ ค.499 ออกจากหลักสูตร
5.1.5 เปลี่ยนแปลงขอกําหนดวิชาโทหรือวิชาเลือก และปรับลดวิชาโทหรือวิชาเลือก จาก
เดิม 24 หนวยกิต เปน 18 หนวยกิต
5.2 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา ไดแก ค.111 ค.112 ค.131 ค.211 ค.212 ค.213 ค.214
ค.216 ค.218 ค.217 ค.219 ค.221 ค.236 ค.251 ค.313 ค.315 ค.316 ค.317 ค.318
ค.331 ค.332 ค.346 ค.351 ค.412 ค.416 ค.426 ค.436 ค.446 ค.447 ค.461 และ
ค.476
5.3 แกไขรหัสวิชา รายวิชา ไดแก ค.317 ค.351 ค.426 และ ค.461
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5.4

แกไขวิชาบังคับกอน รายวิชา ไดแก ค.214 ค.318 ค.332 ค.346 ค.351 ค.426 ค.447
ค.461 และ ค.476
6
โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข เมื่อเทียบกับโครงสรางหลักสูตรเดิม และ
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏ ดังนี้
หมวดวิชา
1. วิชาศึกษาทัว่ ไป
2. วิชาเฉพาะ
- วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร
- วิชาบังคับในสาขา
- วิชาบังคับนอกสาขา
- วิชาเลือกในสาขา
- วิชาโทหรือวิชาเลือก
3. วิชาเลือกเสรี
จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา

เกณฑกระทรวงศึกษา
ไมนอยกวา 30
ไมนอยกวา 84

ไมนอยกวา 15
6
120

โครงสรางเดิม
30
105
12
33
21
15
24
6
141

โครงสรางใหม
30
101
12
71
18
6
137
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ภาคผนวก 6 ตารางเปรียบเทียบโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2547 กับฉบับ พ.ศ. 2552
หลักสูตรฉบับ 2547

หลักสูตรฉบับ 2552

ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
ดําเนินการเรียนการสอน การศึกษาวิจัยทางดาน
คณิตศาสตร เพื่อผลิตบัณฑิตทางดานคณิตศาสตร
ที่มีความรู ความสามารถทางวิชาการ มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมที่สอดคลองกับปณิธานของมหาวิทยาลัย
และสนองตอการพัฒนาประเทศ

ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
ดําเนินการเรียนการสอน การศึกษาวิจัยทางดาน
คณิตศาสตร เพื่อผลิตบัณฑิตทางดานคณิตศาสตร
ที่มีความรู ความสามารถทางวิชาการ มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมที่สอดคลองกับปณิธานของมหาวิทยาลัย
และสนองตอการพัฒนาประเทศ

วัตถุประสงคของหลักสูตร
1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูทางคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรพนื้ ฐานเพื่อใหสามารถวิเคราะห วิจยั
คนควา ติดตามความเจริญกาวหนาทางดานวิชาการใน
ระดับประเทศและระดับสากล
2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทาง
คณิตศาสตรเพียงพอที่จะนําไปประกอบอาชีพที่
เกี่ยวกับคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และคอมพิวเตอร
หรือนําไปศึกษาตอในระดับสูงได
3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถนําคณิตศาสตร
ไปประยุกตใชในวิชาการสาขาอื่นๆ ได
4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค มี
เหตุผล คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและ
เปนคนดีของสังคม
5) เพื่อตอบสนองความขาดแคลนทรัพยากรมนุษย
ดานคณิตศาสตรของภาครัฐและเอกชน

วัตถุประสงคของหลักสูตร
1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูทางคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรพนื้ ฐานเพื่อใหสามารถวิเคราะห วิจยั
คนควา ติดตามความเจริญกาวหนาทางดานวิชาการใน
ระดับประเทศและระดับสากล
2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทาง
คณิตศาสตรเพียงพอที่จะนําไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับ
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และคอมพิวเตอร หรือนําไป
ศึกษาตอในระดับสูงได
3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถนําคณิตศาสตรไป
ประยุกตใชในวิชาการสาขาอื่นๆ ได
4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค มี
เหตุผล คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและเปน
คนดีของสังคม
5) เพื่อตอบสนองความขาดแคลนทรัพยากรมนุษยดาน
คณิตศาสตรของภาครัฐและเอกชน
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โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา
141 หนวยกิต
1) วิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
2) วิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
105 หนวยกิต
2.1) วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
12 หนวยกิต
2.2) วิชาบังคับในสาขา
33 หนวยกิต
2.3) วิชาบังคับนอกสาขา
21 หนวยกิต
2.4) วิชาเลือกในสาขา ไมนอ ยกวา
15 หนวยกิต
2.5) วิชาโท/หรือวิชาเลือกไมนอยกวา
24 หนวยกิต
3) วิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
6 หนวยกิต

โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา
137 หนวยกิต
1) วิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
2) วิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
101 หนวยกิต
2.1) วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
12 หนวยกิต
2.2) วิชาบังคับ
50 หนวยกิต
2.3) วิชาบังคับเลือก
21 หนวยกิต
2.4) วิชาโทหรือวิชาเลือกไมนอยกวา
18 หนวยกิต

ขอกําหนดของหลักสูตร
1. วิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หนวยกิต
ประกอบดวย
สวนที่ 1
วิชาพื้นฐานทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด 21 หนวยกิต
- หมวดมนุษยศาสตร
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร
(3)
- หมวดสังคมศาสตร
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร
(3)
- หมวดวิทยาศาสตร
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
(3)
- หมวดคณิตศาสตร ไดแก
วท.141 รากฐานคณิตศาสตร
(3)
- หมวดภาษาไทย
(3)
- หมวดภาษาตางประเทศ
(6)
สวนที่ 2
วิชาพื้นฐานทีค่ ณะกําหนด 9 หนวยกิต
นักศึกษาตองศึกษา 2 วิชา 6 หนวยกิตดังนี้
ศ.210 เศรษฐศาสตรเบื้องตน
(3)

ขอกําหนดของหลักสูตร
1. วิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หนวยกิต
ประกอบดวย
สวนที่ 1
วิชาพื้นฐานทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
21 หนวยกิต
- หมวดมนุษยศาสตร
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร
(3)
- หมวดสังคมศาสตร
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร
(3)
- หมวดวิทยาศาสตร
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
(3)
- หมวดคณิตศาสตร ไดแก
มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร
(3)
- หมวดภาษาไทย
(3)
- หมวดภาษาตางประเทศ
(6)
สวนที่ 2
วิชาพื้นฐานทีค่ ณะกําหนด 9 หนวยกิต
นักศึกษาตองศึกษา 2 วิชา 6 หนวยกิตดังนี้
ศ.210 เศรษฐศาสตรเบื้องตน
(3)

3) วิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา

6 หนวยกิต
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พบ.291 ธุรกิจเบื้องตน
(3)
และอีก 1 วิชา 3 หนวยกิต ใหเลือกจากรายวิชา
ตอไปนี้
สษ.296 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 1
(3)
จ.228 จิตวิทยาความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
(3)
ทอ.201 หลักการบริหาร
(3)
2. วิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 105 หนวยกิต
- วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
12 หนวยกิต
โดยนักศึกษาตองศึกษา 12 หนวยกิตในรายวิชา
วท.113 ชีววิทยาทั่วไป
(3)
วท.163 ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ ไป (1)
วท.123 เคมีพื้นฐาน
(3)
วท.173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
(1)
วท.135 ฟสิกสทั่วไป
(3)
วท.185 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป
(1)
- วิชาบังคับในสาขา รวม 33 หนวยกิต ไดแก
ค.211 แคลคูลัส 1
(3)
ค.212 แคลคูลัส 2
(3)
ค.213 แคลคูลัส 3
(3)
ค.221 ตรรกศาสตรและ
ทฤษฎีเซตเบื้องตน
(3)
ค.313 สมการเชิงอนุพนั ธสามัญ (3)
ค.314 แคลคูลัสชั้นสูง
(3)
ค.315 การวิเคราะหทาง
คณิตศาสตร 1
(3)
ค.331 พีชคณิตนามธรรม 1
(3)
ค.332 พีชคณิตเชิงเสน
(3)
ค.412 ฟงกชันตัวแปรเชิงซอน
(3)
ค.441 ทอพอโลยีเบื้องตน
(3)
และตองสอบไลได ไมต่ําระดับ C ในแตละวิชา

พบ.291 ธุรกิจเบื้องตน
(3)
และอีก 1 วิชา 3 หนวยกิต ใหเลือกจากรายวิชา
ตอไปนี้

จ.228

จิตวิทยาความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
(3)
ทอ.201 หลักการบริหาร
(3)
2. วิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 105 หนวยกิต
- วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
12 หนวยกิต
โดยนักศึกษาตองศึกษา 12 หนวยกิตในรายวิชา
วท.113 ชีววิทยาทั่วไป
(3)
วท.163 ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ ไป
(1)
วท.123 เคมีพื้นฐาน
(3)
วท.173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
(1)
วท.135 ฟสิกสทั่วไป
(3)
วท.185 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป
(1)
- วิชาบังคับ รวม 50 หนวยกิต ไดแก
ค.211 แคลคูลัส 1
(3)
ค.212 แคลคูลัส 2
(3)
ค.213 แคลคูลัส 3
(3)
ค.221 ตรรกศาสตรและ
ทฤษฎีเซตเบื้องตน
(3)
ค.313 สมการเชิงอนุพนั ธสามัญ
(3)
ค.315 การวิเคราะหทาง
คณิตศาสตร 1
ค.331 พีชคณิตนามธรรม 1
ค.332 พีชคณิตเชิงเสน
ค.351 วิธีการเชิงตัวเลข
ค.412 ฟงกชันตัวแปรเชิงซอน

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

ค.461 สัมมนาทางคณิตศาสตร

(2)
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ตอไปนี้ ค.211 ค.212 ค.213 ค.221 ค.313 ค.315
ค.331 ค.332
- วิชาบังคับนอกสาขา รวม 21 หนวยกิต
ส.211 สถิติ 1
(3)
ส.212 สถิติ 2
(3)
ส.321 ทฤษฎีความนาจะเปน
(3)
คพ.103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
เบื้องตน
(3)
คพ.112 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
เบื้องตน
(3)
อ.221 การอานเชิงวิเคราะหขอมูล (3)
อ.241 การฟงการพูด
(3)
- วิชาเลือกในสาขา
15 หนวยกิต
นักศึกษาจะตองศึกษาวิชาอื่นๆ ในสาขา จํานวน
15 หนวยกิต โดยตองเลือกรายวิชาในระดับไมต่ํา
กวา 400 อยางนอย 2 รายวิชา จากรายวิชาตอไปนี้
ค.316 การวิเคราะหเวกเตอร
ค.318 สมการเชิงอนุพันธยอย
ค.326 วิธีการแกปญ
 หาและการพิสูจน
ทางคณิตศาสตร
ค.327 ทฤษฎีเซต
ค.337 ทฤษฎีจํานวน
ค.346 เรขาคณิตเชิงภาพฉาย
ค.356 การวิเคราะหเชิงตัวเลข
ค.416 การวิเคราะหคณิตศาสตร 2
ค.436 พีชคณิตนามธรรม 2
ค.446 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ
ค.447 เรขาคณิตเชิงการแปลง
ค.469 สัมมนาทางคณิตศาสตร
ค.476 โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร
ค.498 กําหนดการเชิงคณิตศาสตร
ค.499 เทคนิคการหาคาเหมาะที่สดุ นักศึกษาที่
ศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตรจะนํา
รายวิชาตอไปนี้มานับเปนหนวยกิตสะสมและคํานวณ

ส.211 สถิติ 1
(3)
ส.321 ทฤษฎีความนาจะเปนเบื้องตน (3)
คพ.103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
เบื้องตน
(3)
คพ.112 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
เบื้องตน
(3)
อ.221 การอานเชิงวิเคราะหขอมูล
(3)
หรือ สษ.295 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1 (3)
อ.241 การฟงการพูด 1
(3)
หรือ สษ.395 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2 (3)
และตองสอบไลได ไมต่ําระดับ C ในแตละวิชา
ตอไปนี้ ค.211 ค.212 ค.221 ค.313 ค.332
นักศึกษาที่ศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีสาขาวิชา
คณิตศาสตรจะนํารายวิชาตอไปนี้มานับเปนหนวยกิต
สะสมและคํานวณคาระดับเฉลี่ยไมได คือ
ค.111 แคลคูลัสพื้นฐาน
ค.112 เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสประยุกต
ค.131 พีชคณิตเชิงเสนประยุกต
ค.214 สมการเชิงอนุพันธ
ค.216 แคลคูลัสสําหรับสังคมศาสตร 1
ค.217 แคลคูลัสสําหรับสังคมศาสตร 2
ค.218 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร 1
ค.219 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร 2
ค.236 พีชคณิตเชิงเสนและสมการเชิงอนุพันธ
เบื้องตน
ค.251 วิธีและการประยุกตใชเชิงตัวเลข
ค.286 แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธสําหรับ
วิทยาศาสตรชีวภาพ
-วิชาบังคับเลือก
นักศึกษาจะตองศึกษาวิชาอืน่ ๆ ในสาขาจํานวน
21 หนวยกิต โดยตองเลือกรายวิชาในระดับไมต่ํากวา
400 อยางนอย 2 รายวิชา จากรายวิชาตอไปนี้
ค.316 การวิเคราะหเวกเตอร
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คาระดับเฉลี่ยไมได คือ
ค.216 แคลคูลัสสําหรับสังคมศาสตร 1
ค.217 แคลคูลัสสําหรับสังคมศาสตร 2
ค.218 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร 1
ค.219 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร 2
ค.236 พีชคณิตเชิงเสนและสมการเชิง
อนุพันธเบื้องตน

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

- วิชาโทหรือวิชาเลือก
24 หนวยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษารูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งดังตอไปนี้
1. วิชาโท
24 หนวยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เปด
สอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนวิชาโท โดย
ศึกษาตามขอกําหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโท
สาขานั้นๆ และหากมีจํานวนหนวยกิตของวิชาโท
เหลืออยู นักศึกษาจะตองเลือกศึกษาวิชาตาง ๆ ที่เปด
สอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหครบจํานวนหนวย
กิตที่กําหนดไวขางตน
2. วิชาเลือก
24 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากวิชาของสาขาวิชาใดก็ได
รวมไมเกิน 4 สาขาวิชา ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
3. วิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดวิชาหนึง่
ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนวิชา

ค.317 แคลคูลัสขั้นสูง
ค.318 สมการเชิงอนุพันธยอย
ค.327 ทฤษฎีเซต
ค.337 ทฤษฎีจํานวน
ค.346 เรขาคณิตเชิงภาพฉาย
ค.416 การวิเคราะหคณิตศาสตร 2
ค.426 ทอพอโลยีเบื้องตน
ค.436 พีชคณิตนามธรรม 2
ค.446 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ
ค.447 เรขาคณิตเชิงการแปลง
ค.476 โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร
คป.319 กําหนดการเชิงคณิตศาสตร 1
คป.326 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต
คป.327 คณิตศาสตรเชิงการจัดและการประยุกต
คป.418 เทคนิคการหาคาเหมาะที่สดุ
ส.212 สถิติ 2
ส.322 คณิตสถิติศาสตร 1
-วิชาโทหรือวิชาเลือก
นักศึกษาอาจเลือกศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ดังตอไปนี้
1. วิชาโท
18 หนวยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เปด
สอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนวิชาโท โดยศึกษา
ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทสาขา
นั้นๆ และหากมีจํานวนหนวยกิต ของวิชาโทเหลืออยู
นักศึกษาจะตองเลือกศึกษาวิชาตางๆ ที่เปดสอนใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหครบจํานวนหนวยกิตที่
กําหนดไวขางตน
2. วิชาเลือก
18 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากวิชาของสาขาวิชาใดก็ได รวม
ไมเกิน 4 สาขาวิชา ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ไดที่เปดสอน
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนวิชาเลือกเสรีจํานวนไม
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เลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ทั้งนี้ใหหมายรวมถึงวิชาพื้นฐานทั่วไปหมวดภาษาตาง
ประเทศดวย
นักศึกษาจะนําวิชาเหลานี้มานับเปนวิชา
เลือกเสรีไมได
1. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทุก
วิชา (รวมทั้งวิชาที่ไมไดกําหนดไวในวิชาพืน้ ฐาน
ทั่วไปสวนที่ 2)
2. วิชาในหลักสูตรพื้นฐานทัว่ ไปทั้งสวนที่ 1 และ
สวนที่ 2 ที่ใชรหัสยอ “มธ”ทุกวิชา และวิชา
ท.162 ภาษาไทย2

นอยกวา 6 หนวยกิต ทั้งนี้ใหหมายรวมถึง วิชาศึกษา
ทั่วไป หมวดวิชาภาษาตางประเทศดวย

การศึกษาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาโท
นักศึกษานอกสาขาที่ประสงคจะศึกษาสาขา
คณิตศาสตรเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาใน
สาขาวิชาคณิตศาสตรไมนอยกวา 24 หนวยกิต โดย
ศึกษารายวิชาตางๆ ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
1. นักศึกษาตองศึกษารายวิชาบังคับในสาขาวิชา 12
หนวยกิต ไดแก
ค.211 แคลคูลัส 1
ค.212 แคลคูลัส 2
ค.213 แคลคูลัส 3
ค.332 พีชคณิตเชิงเสน
และตองสอบไดระดับไมต่ํากวา C ทุกรายวิชา
นักศึกษาที่ไมไดศึกษาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาเอก
และไดศกึ ษาวิชา ค.216 และ ค.217 หรือ ค.218
และ ค.219 หรือ ค.111 และ ค.112 เปนวิชาบังคับ
อยูแลว สามารถใช ค.216 และ ค.217 หรือ ค.218
และ ค.219 หรือ ค.111 และ ค.112 แทน ค.211
และ ค.212 นอกจากนี้ยังสามารถใช ค.236 หรือ ค.
131 แทน ค.332 ได
2. นักศึกษาตองเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ไมนอย
กวา 12 หนวยกิต และจะตองไดคาระดับ
เฉลี่ยใน 12 หนวยกิตนี้ไมต่ํากวา 2.00

การศึกษาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาโท
นักศึกษานอกสาขาที่ประสงคจะศึกษาสาขา
คณิตศาสตรเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาในสาขาวิชา
คณิตศาสตรไมนอยกวา 18 หนวยกิต โดยศึกษารายวิชา
ตางๆ ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
1. นักศึกษาตองศึกษารายวิชาบังคับในสาขาวิชา 12
หนวยกิต ไดแก
ค.211 แคลคูลัส 1
ค.212 แคลคูลัส 2
ค.213 แคลคูลัส 3
ค.332 พีชคณิตเชิงเสน
และตองสอบไดระดับไมต่ํากวา C ทุกรายวิชายกเวน
ค.213
นักศึกษานอกสาขาที่ไดศึกษาวิชา ค.216 และ
ค.217 หรือ ค.218 และ ค.219 หรือ ค.111 และ
ค.112 เปนวิชาบังคับอยูแลวและตองสอบไดระดับไมต่ํา
กวา 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 นอกจากนี้ยังสามารถ
ใช ค.236 หรือ ค.131 ซึ่งสอบไดระดับไมต่ํากวา C แทน
ค.332 ได
2. นักศึกษาตองเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ไมนอย

นักศึกษาจะนําวิชาเหลานีม้ านับเปนวิชาเลือกเสรี
ไมได
1. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทุกวิชา
(รวมทั้งวิชาทีไ่ มไดกําหนดไวในวิชาศึกษาทั่วไปสวนที่
2)
2. วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปทั้งสวนที่ 1 และสวนที่
2 ที่ใชรหัสยอ “ มธ.” ทุกวิชา
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ค.221, ค.313, ค.316, ค.327, ค.331, ค.356, ค.326, กวา 6 หนวยกิต และจะตองไดคาระดับเฉลี่ยใน 6
ค.436, ค.476, ส.321 หรือ ส.326
หนวยกิตนี้ไมต่ํากวา 2.00
ค.221 ค.313 ค.315 ค.316 ค.331 ค.351 ค.326 ค.426
ค.476
การศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาในสาขาคณิตศาสตร
นักศึกษาผูใดไดศึกษารายวิชาตางๆ ตาม
หลักสูตรในสาขาวิชาคณิตศาสตรไดหนวยกิตสะสม
ไมนอยกวา 102 หนวยกิต ตามเงื่อนไขตอไปนี้มี
สิทธิไดรับอนุปริญญา
1. ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00
2. ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษามาแลวไมนอ ยกวา 5
ภาคการศึกษาปกติ
3. ไดศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต และวิชา
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร 12 หนวยกิต
4. ไดศึกษาวิชาเฉพาะของสาขาวิชาคณิตศาสตร ไม
นอยกวา 54 หนวยกิต ตามเงื่อนไขตอไปนี้
4.1. ไดศึกษาวิชาตอไปนี้ ค.211, ค.212, ค.213,
ค.221, ค.313, ค.315, ค.316, ค.331, ค.332, ค.356
4.2 ไดศึกษาวิชาคณิตศาสตรระดับไมต่ํากวา 300
อีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต
4.3 ไดศึกษาวิชาบังคับนอกสาขา 6 วิชา 18
หนวยกิต
- โดยศึกษา 5 วิชา 15 หนวยกิตจากรายวิชาตอไปนี้
ส.211 ส.212 ส.321 คพ.103 คพ.112
และเลือก 1 วิชา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
คพ.213 คพ.231 คพ.351 ส.332 ส.451 คป.331
คป.336
5. ไดศึกษาวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

การศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาในสาขาคณิตศาสตร
นักศึกษาผูใดไดศกึ ษารายวิชาตางๆ ตามหลักสูตร
ในสาขาวิชาคณิตศาสตรไดหนวยกิตสะสมไมนอยกวา
96 หนวยกิต ตามเงื่อนไขตอไปนี้มีสิทธิไดรับ
อนุปริญญา
1. ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00
2. ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษามาแลวไมนอ ยกวา 5 ภาค
การศึกษาปกติ
3. ไดศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต และวิชา
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร 12 หนวยกิต
4. ไดศึกษาวิชาเฉพาะของสาขาวิชาคณิตศาสตร ไมนอย
กวา 48 หนวยกิต ตามเงื่อนไขตอไปนี้
4.1. ไดศึกษาวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 27 หนวยกิต
ค.211 ค.212 ค.213 ค.221 ค.313 ค.315
ค.331 ค.332 ค.351
4.2 ไดศึกษารายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา 9 หนวย
กิตจาก
ค.316 ค.317 ค.318 ค.326 ค.327 ค.337
ค.346 ค.416 ค.426 ค.436 ค.446 ค.447
ค.476 คป.326 คป.327 คป.319 คป.418
ส.212 ส.322
4.3. ไดศึกษาวิชาบังคับนอกสาขา 4 วิชา 12 หนวยกิต
ดังนี้
ส.211 ส.321 คพ.103 คพ.112
5. ไดศึกษาวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
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ภาคผนวก 7 ตารางเทียบรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ฉบับ พ.ศ. 2547 กับ
ฉบับ พ.ศ. 2552
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2547

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2552

สรุปการเปลี่ยนแปลง

1. รายวิชาทีไ่ มมีการเปลี่ยนแปลง
ค.327 ทฤษฎีเซต

ค.327 ทฤษฎีเซต

คงเดิม

ค.337 ทฤษฎีจํานวน

ค.337 ทฤษฎีจํานวน

คงเดิม
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หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2547

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2552

สรุปการเปลี่ยนแปลง

2. รายวิชาที่มกี ารเปลี่ยนแปลง
ค.111 แคลคูลัสพื้นฐาน

ค.111 แคลคูลัสพื้นฐาน

แกไขคําศัพทตามราช
บัณฑิต

ค.112 เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัส
ประยุกต

ค.112 เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัส
ประยุกต

แกไขคําศัพทตามราช
บัณฑิต

ค.131 พีชคณิตเชิงเสนประยุกต

ค.131 พีชคณิตเชิงเสนประยุกต

แกไขคําศัพทตามราช
บัณฑิต

ค.211 แคลคูลัส 1

ค.211 แคลคูลัส 1

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
ใหสมบูรณยิ่งขึ้น

ค.212 แคลคูลัส 2

ค.212 แคลคูลัส 2

แกไขคําศัพทตามราช
บัณฑิต

ค.213 แคลคูลัส 3

ค.213 แคลคูลัส 3

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
ใหสมบูรณยิ่งขึ้น

ค.214 สมการเชิงอนุพันธ

ค.214 สมการเชิงอนุพันธ

แกไขวิชาบังคับกอนและ
ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
ใหสมบูรณยิ่งขึ้น

ค.216 แคลคูลัสสําหรับสังคมศาสตร 1

ค.216 แคลคูลัสสําหรับสังคมศาสตร 1

แกไขคําศัพทตามราช
บัณฑิต

ค.217 แคลคูลัสสําหรับสังคมศาสตร 2

ค.217 แคลคูลัสสําหรับสังคมศาสตร 2

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
ใหสมบูรณยิ่งขึ้น

ค.218 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร 1

ค.218 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร 1

แกไขคําศัพทตามราช
บัณฑิตและปรับปรุง
คําอธิบายรายวิชาให
สมบูรณยิ่งขึ้น
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ค.219 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร 2

ค.219 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร 2

แกไขคําศัพทตามราช
บัณฑิต

ค.221 ตรรกศาสตรและทฤษฎีเซต
เบื้องตน

ค.221 ตรรกศาสตรและทฤษฎีเซต
เบื้องตน

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
ใหสมบูรณยิ่งขึ้น
แกไขคําศัพทตามราช
บัณฑิต

ค.236 พีชคณิตเชิงเสนและสมการเชิง
อนุพันธเบื้องตน

ค.236 พีชคณิตเชิงเสนและสมการเชิง
อนุพันธเบื้องตน

แกไขคําศัพทตามราช
บัณฑิต

ค.251 วิธีและการประยุกตใชเชิงตัวเลข

ค.251 วิธีและการประยุกตใชเชิงตัวเลข

แกไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
และแกไขคําศัพทตามราช
บัณฑิต

ค.313 สมการเชิงอนุพันธสามัญ

ค.313 สมการเชิงอนุพันธสามัญ

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
ใหสมบูรณยิ่งขึ้น

ค.315 การวิเคราะหคณิตศาสตร 1

ค.315 การวิเคราะหคณิตศาสตร 1

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
ใหสมบูรณยิ่งขึ้น

ค.316 การวิเคราะหเวกเตอร

ค.316 การวิเคราะหเวกเตอร

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
ใหสมบูรณยิ่งขึ้น

ค.314 แคลคูลัสขั้นสูง

ค.317 แคลคูลัสขั้นสูง

เปลี่ยนรหัสวิชา และ แกไข
คําศัพทตามราชบัณฑิต

ค.318 สมการเชิงอนุพันธยอย

ค.318 สมการเชิงอนุพันธยอย

แกไขวิชาบังคับกอนและ
ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
ใหสมบูรณยิ่งขึ้น

ค.331 พีชคณิตนามธรรม 1

ค.331 พีชคณิตนามธรรม 1

แกไขคําศัพทตามราช
บัณฑิต
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ค.332 พีชคณิตเชิงเสน

ค.332 พีชคณิตเชิงเสน

ตัดวิชาบังคับกอนออกและ
ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
ใหสมบูรณยิ่งขึ้น

ค.346 เรขาคณิตเชิงภาพฉาย

ค.346 เรขาคณิตเชิงภาพฉาย

แกไขวิชาบังคับกอนและ
ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
ใหสมบูรณยิ่งขึ้น

ค.356 การวิเคราะหเชิงตัวเลข

ค.351 วิธีการเชิงตัวเลข

เปลี่ยนชื่อ รหัสวิชา วิชา
บังคับกอนและปรับปรุง
คําอธิบายรายวิชาให
สมบูรณยิ่งขึ้น

ค.412 ฟงกชนั ตัวแปรเชิงซอน

ค.412 ฟงกชนั ตัวแปรเชิงซอน

แกไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
และแกไขคําศัพทตามราช
บัณฑิต

ค.416 การวิเคราะหคณิตศาสตร 2

ค.416 การวิเคราะหคณิตศาสตร 2

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
ใหสมบูรณยิ่งขึ้น

ค.436 พีชคณิตนามธรรม 2

ค.436 พีชคณิตนามธรรม 2

แกไขคําศัพทตามราช
บัณฑิตและปรับปรุง
คําอธิบายรายวิชาให
สมบูรณยิ่งขึ้น

ค.441 ทอพอโลยีเบื้องตน

ค.426 ทอพอโลยีเบื้องตน

เปลี่ยนรหัสวิชา แกไขวิชา
บังคับกอนและปรับปรุง
คําอธิบายรายวิชาให
สมบูรณยิ่งขึ้น

ค.446 เรขาคณิตเชิงอนุพนั ธ

ค.446 เรขาคณิตเชิงอนุพนั ธ

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
ใหสมบูรณยิ่งขึ้นและแกไข
คําศัพทตามราชบัณฑิต
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ค.447 เรขาคณิตเชิงการแปลง

ค.447 เรขาคณิตเชิงการแปลง

แกไขวิชาบังคับกอน

ค.469 สัมมนาทางคณิตศาสตร

ค.461 สัมมนาทางคณิตศาสตร

แกไขรหัสวิชา วิชาบังคับ
กอนและปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชาใหสมบูรณยิ่งขึ้น

ค.476 โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
คณิตศาสตร

ค.476 โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
คณิตศาสตร

แกไขวิชาบังคับกอนและ
ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
ใหสมบูรณยิ่งขึ้น
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หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2547
3. รายวิชาทีป่ ด
ค.237 พีชคณิตและสมการเชิงอนุพันธ
เบื้องตน

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2552

สรุปการเปลี่ยนแปลง

-

ยกเลิกรายวิชา

ค.326 วิธีการแกไขปญหาและการพิสูจน
ทางคณิตศาสตร

-

ยกเลิกรายวิชา

ค.498 กําหนดการเชิงคณิตศาสตร

-

ยกเลิกรายวิชา

ค.499 เทคนิคการหาคาเหมาะที่สุด

-

ยกเลิกรายวิชา
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หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2547
4. รายวิชาที่เปดใหม
-

-

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2552
ค.286 แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ
สําหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ

สรุปการเปลี่ยนแปลง
เปดรายวิชาใหม

ค.113 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห เปดรายวิชาใหม

