
 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ   
สาขาวชิาคณติศาสตร์ 

หลกัสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2552 
1.   ช่ือหลกัสูตร   

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 
 Bachelor of Science Program in Mathematics 

2.   ช่ือปริญญา   
ภาษาไทย  ช่ือเตม็   วทิยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 

                         ช่ือย่อ     วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ Bachelor  of  Science (Mathematics) 

   ช่ือย่อ B.Sc.(Mathematics) 

3.   หน่วยงานรับผดิชอบ  
ภาควชิาคณิตศาสตร์และสถิติ 

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

4.   ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

4.1. ปรัชญาของหลกัสูตร   

ดาํเนินการเรียนการสอน   การศึกษาวจิัยทางด้านคณิตศาสตร์   เพือ่ผลติบัณฑิตทางด้านคณิตศาสตร์ที่มี
ความรู้  ความสามารถทางวชิาการ  มคุีณธรรม  จริยธรรมทีส่อดคล้องกบัปณิธานของมหาวิทยาลยัและสนองต่อการ
พฒันาประเทศ 

4.2. วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  
(1) เพือ่ผลติบัณฑิตทีม่คีวามรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พืน้ฐานเพือ่ให้สามารถวเิคราะห์  วจิัย 

ค้นคว้า  ตดิตามความเจริญก้าวหน้าทางด้านวชิาการในระดบัประเทศและระดบัสากล  และมส่ีวน
ร่วมกบัสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอืน่  ในการศึกษา  ค้นคว้า  วจิัย ทีส่อดคล้องกบันโยบายการ
พฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศ 

(2)      เพือ่ผลติบัณฑิตทีม่คีวามรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์เพยีงพอทีจ่ะนําไปประกอบอาชีพทีเ่กีย่วกบั
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และคอมพวิเตอร์  หรือนําไปศึกษาต่อในระดบัสูงได้ 

(3) เพือ่ผลติบัณฑิตทีม่คีวามสามารถนําคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในวชิาการสาขาอืน่ๆ ให้เป็นประโยชน์
ต่อประเทศชาติ 

(4) เพือ่ผลติบัณฑิตทีม่คีวามคดิริเร่ิม  สร้างสรรค์  มเีหตุผล  คุณธรรม  จริยธรรม  ความรับผดิชอบและ
เป็นคนดขีองสังคม 

(5) เพือ่ตอบสนองความขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ด้านคณิตศาสตร์ของภาครัฐและเอกชน 



 
5.   กาํหนดการเปิดสอน  

ปีการศึกษา  2552  เป็นต้นไป 

6.  คุณสมบัตขิองผู้สมคัรเข้าศึกษา 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญา

ตรี  พ.ศ. 2540 ข้อ 7 

7.    การคดัเลอืกผู้เข้าศึกษา 
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคดัเลอืกตามวธีิการทีม่หาวทิยาลยักาํหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวทิยาลยั 

8.    ระบบการศึกษา 
การศึกษาในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ใช้ระบบทวภิาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในปีหน่ึงๆ เป็นสองภาคการศึกษาปกติ  

ซ่ึงเป็นภาคการศึกษาทีบ่ังคบั คือภาคหน่ึงและภาคสอง ภาคการศึกษาหน่ึงๆ มรีะยะเวลาสิบหกสัปดาห์และอาจเปิดภาคฤดูร้อน
ได้ โดยใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าหกสัปดาห์ แต่ให้เพิม่ช่ัวโมงการศึกษาในแต่ละรายวชิาให้เท่ากบัภาคการศึกษาปกติ 

การคดิหน่วยกติของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เป็นดงันี ้
1.  วชิาบรรยาย (ภาคทฤษฎ)ี 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์มค่ีาเท่ากบั 1 หน่วยกติ 
2.  วชิาฝึกหรือทดลอง (ภาคปฏิบัต)ิ 2 หรือ 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์มค่ีาเท่ากบั 1 หน่วยกติ 
3.  การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม (ภาคฝึกงานอาชีพ) ใช้เวลาฝึก 3-6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษา

ปกตริวม 45-90 ช่ัวโมง มค่ีาเท่ากบั 1 หน่วยกติ 
4.  โครงงานพเิศษนักศึกษาใช้เวลาฝึกปฏิบัต ิ(ภายใต้การควบคุมของอาจารย์) 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาค

การศึกษาปกตริวม 45 ช่ัวโมง มค่ีาเท่ากบั 1 หน่วยกติ 

9.    ระยะเวลาการศึกษา 
หลกัสูตรช้ันปริญญาตรีของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ในภาคปกตเิป็นหลกัสูตร 4 ปี นักศึกษาจะต้องใช้เวลา

ในการศึกษาอย่างมากไม่เกนิ 7 ปีการศึกษา และใช้เวลาศึกษาอย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ 

10.    การลงทะเบียนเรียน 
 การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาช้ัน
ปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ข้อ 10 

11. การวดัผลและการสําเร็จการศึกษา 
เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ.2540 ข้อ 11, 12,13,14, 

15 และ 22 
การวดัผลการศึกษาแบ่งเป็น 8 ระดบั มช่ืีอและค่าระดบัต่อหน่ึงหน่วยกติ ดังนี ้

 

ระดบั A B+ B C+ C D+ D F 

ค่าระดบั 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1 0 

 
 
 



 
 
12.   สถานทีแ่ละอุปกรณ์การสอน 
         ใช้สถานทีแ่ละอุปกรณ์การสอนทีม่อียู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
13.   งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณตามทีเ่สนอขอไว้ในแผนพฒันาการศึกษาระยะที ่10   และทีจ่ะขอเป็นรายปีงบประมาณ   โดยมค่ีาใช้จ่าย
ในการผลติบัณฑิตคนละประมาณ   22,000  บาท/ปี 
 
14.   หลกัสูตร 

        14.1.  โครงสร้างและองค์ประกอบของหลกัสูตร 
  นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า  137  หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ ตาม
โครงสร้างองค์ประกอบ และข้อกาํหนดของหลกัสูตรดงันี ้

  1.  วิชาศึกษาทัว่ไป        30 หน่วยกติ 
  2.  วิชาเฉพาะ       101 หน่วยกติ 
       2.1.  วชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     12 หน่วยกติ 
       2.2.  วชิาบังคับ         50 หน่วยกติ 
       2.3.  วชิาบังคับเลอืก      21  หน่วยกติ 
       2.4.  วชิาโทหรือวชิาเลอืก       18 หน่วยกติ 
  3.  วชิาเลอืกเสรี       6 หน่วยกติ 

        14.2.  ข้อกาํหนดของหลกัสูตร 
1.  วชิาศึกษาทัว่ไป       30 หน่วยกติ 
นักศึกษาต้องศึกษารายวชิาในหลกัสูตรศึกษาทัว่ไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ ตามโครงสร้างและ

องค์ประกอบของหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
ส่วนที ่1 : วชิาศึกษาทัว่ไป       21   หน่วยกติ 
หมวดมนุษยศาสตร์   บังคบั  1  วชิา  3  หน่วยกติ 
 มธ.110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร์     3  หน่วยกติ 
 TU 110 Integrated Humanities 
หมวดสังคมศาสตร์   บังคบั 1 วชิา 3 หน่วยกติ 
 มธ. 120 สหวทิยาการสังคมศาสตร์     3  หน่วยกติ 

 TU 120 Integrated Social Sciences 
หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
: วทิยาศาสตร์    บังคบั 1 วชิา 3 หน่วยกติ 
 มธ. 130 สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    3  หน่วยกติ 
 TU 130 Integrated Sciences and Technology 
: คณิตศาสตร์หรือคอมพวิเตอร์ บังคบั 1 วชิา 3 หน่วยกติ  

  มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร์        3 หน่วยกติ 
  TU 154 Foundation of Mathematics 



 
 

หมวดภาษา  
 ท. 161 การใช้ภาษาไทย        3  หน่วยกติ 
 TH 161 Thai Usage  
 สษ. 070 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1      0 หน่วยกติ 
 EL 070 English Course 1 
 สษ.171 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2       3  หน่วยกติ 
 EL 171 English Course 2 
 สษ. 172 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3      3  หน่วยกติ 
 EL 172 English Course 3 
ส่วนที ่2  :  นักศึกษาจะต้องศึกษาวชิาต่างๆ ตามเงือ่นไขรายวชิาทีค่ณะฯ กาํหนดไว้ดงันี ้คือ   

         พบ.291   ธุรกจิเบือ้งต้น      3 หน่วยกติ 
       BA 291   Introduction of Business 
 และ    ศ.210   เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น      3 หน่วยกติ 
           EC 210   Introductory Economics 
 และเลอืกอกี 1 วิชาจากรายวชิาต่อไปนี ้
       จ.228   จิตวทิยาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล    3 หน่วยกติ 
           PY 228   Psychology of Interpersonal Relations 
       ทอ.201   หลกัการบริหาร        3  หน่วยกติ 
           HO 201   Principles of Management 

   2.  หมวดวชิาเฉพาะ      101 หน่วยกติ 
       2.1. วชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   12 หน่วยกติ 
   นักศึกษาต้องศึกษารายวชิาในหมวดวชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์รวม 12  หน่วยกติ  ดงันี ้
        วท.113  ชีววทิยาทัว่ไป     3 หน่วยกติ 
        SC 113  General Biology 
   วท.163  ปฏิบัตกิารชีววทิยาทัว่ไป     1 หน่วยกติ 
        SC 163  General Biology Laboratory 
        วท.123  เคมพีืน้ฐาน      3 หน่วยกติ 
        SC 123  Fundamental Chemistry 
        วท.173  ปฎบิัตกิารเคมพีืน้ฐาน    1 หน่วยกติ 
        SC 173  Fundamental Chemistry Laboratory 
        วท.135    ฟิสิกส์ทัว่ไป      3  หน่วยกติ 
        SC 135  General Physics 
        วท.185  ปฏิบัตกิารฟิสิกส์ทัว่ไป      1  หน่วยกติ 
        SC 185  General Physics Laboratory 
 
 



 
 

    2.2. วชิาบังคบั 
นักศึกษาต้องศึกษารายวชิาในหมวดวชิาบังคบัรวม  50  หน่วยกติ  ดงันี ้

  ค.211      แคลคูลสั 1      3 หน่วยกติ 
  MA211  Calculus 1    
  ค.212   แคลคูลสั 2     3 หน่วยกติ 
   MA212  Calculus 2 
  ค.213   แคลคูลสั 3     3 หน่วยกติ 
  MA213  Calculus 3 
  ค.221   ตรรกศาสตร์และทฤษฎเีซตเบือ้งต้น   3 หน่วยกติ 
  MA221  Elementary Logic and Set Theory 
  ค.313   สมการเชิงอนุพนัธ์สามัญ    3 หน่วยกติ 
  MA313  Ordinary Differential Equations 
  ค.315   การวเิคราะห์คณิตศาสตร์ 1    3 หน่วยกติ 
  MA315  Mathematics Analysis 1 
  ค.331   พชีคณิตนามธรรม 1    3 หน่วยกติ 
  MA331  Abstract Algebra 1 
  ค.332   พชีคณิตเชิงเส้น     3 หน่วยกติ 
  MA332  Linear Algebra 
  ค.351      วธีิการเชิงตวัเลข     3 หน่วยกติ 
  MA351  Numerical Methods 
  ค.412   ฟังก์ชันตวัแปรเชิงซ้อน    3 หน่วยกติ 
  MA412  Functions of Complex Variables 
  ค.461   สัมมนาทางคณิตศาสตร์    2 หน่วยกติ 
  MA461  Seminar 
   ส.211    สถิต ิ1       3 หน่วยกติ 
   ST211  Statistics 1 
   ส.321    ทฤษฎคีวามน่าจะเป็นเบือ้งต้น   3 หน่วยกติ  
   ST321  Probability Theory 1  
   คพ.103   การโปรแกรมคอมพวิเตอร์เบือ้งต้น   3 หน่วยกติ 
   CS103  Introduction to Computer Programming 
     คพ.112   การโปรแกรมเชิงวตัถุเบือ้งต้น    3 หน่วยกติ 
   CS112  Introduction to Object Oriented Programming 
     อ.221   การอ่านเชิงวเิคราะห์ข้อมูล   หรือ  
   EG221  Reading for Information     or 
     สษ.295    ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 1    3 หน่วยกติ 
   EL295  Academic English I     3 หน่วยกติ 
 



 
     อ.241   การฟังการพูด 1   หรือ  
   EG241  Listening-Speaking 1 or 
   สษ.395   ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 2     3 หน่วยกติ 
   EL395  Academic English II     3 หน่วยกติ 
 และจะต้องสอบได้ไม่ตํา่กว่าระดับ  C   ในแต่ละวิชาต่อไปนี ้  
  ค.211      แคลคูลสั 1     3 หน่วยกติ 
  MA211  Calculus 1 
   ค.212  แคลคูลสั 2     3 หน่วยกติ 
   MA212  Calculus 2 
  ค.221   ตรรกศาสตร์และทฤษฎเีซตเบือ้งต้น   3 หน่วยกติ 
  MA221  Elementary Logic and Set Theory 
  ค.313   สมการเชิงอนุพนัธ์สามัญ    3 หน่วยกติ 

  MA313  Ordinary Differential Equations 
  ค.332   พชีคณิตเชิงเส้น     3 หน่วยกติ 
  MA332  Linear Algebra 
    นักศึกษาทีศึ่กษาเพือ่รับปริญญาตรีสาขาวชิาคณิตศาสตร์จะนํารายวชิาต่อไปนีม้านับเป็นหน่วยกติสะสมและ
คาํนวณค่าระดบัเฉลีย่ไม่ได้ คอื  
    ค.111     แคลคูลสัพืน้ฐาน     3 หน่วยกติ 
    MA111  Fundamentals of Calculus 
    ค.112   เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยุกต์  3 หน่วยกติ 
    MA112  Analysis Geometry and Applied Calculus 
    ค.131   พชีคณิตเชิงเส้นประยุกต์    3 หน่วยกติ 
    MA131  Applied Linear Algebra 
    ค.214   สมการเชิงอนุพนัธ์     3 หน่วยกติ 
    MA214  Differential Equations 
  ค.216   แคลคูลสัสําหรับสังคมศาสตร์ 1   3 หน่วยกติ 
  MA216  Calculus for Social Science 1 
  ค.217   แคลคูลสัสําหรับสังคมศาสตร์ 2   3 หน่วยกติ 
  MA217  Calculus for Social Science 2 
  ค.218   แคลคูลสัสําหรับวทิยาศาสตร์ 1   3 หน่วยกติ 
  MA218  Calculus for Science 1 
  ค.219   แคลคูลสัสําหรับวทิยาศาสตร์ 2   3 หน่วยกติ 
  MA219  Calculus for Science 2 
  ค.236   พชีคณิตเชิงเส้นและสมการเชิงอนุพนัธ์เบือ้งต้น  3 หน่วยกติ 

  MA236  Linear  Algebra  and  Elementay  Differential  Equations 
    ค.251   วธีิและการประยุกต์ใช้เชิงตวัเลข   3 หน่วยกติ 
    MA251  Numerical Methods and Applications 
 



 
    ค.286     แคลคูลสัและสมการเชิงอนุพนัธ์สําหรับวทิยาศาสตร์ชีวภาพ    3 หน่วยกติ 
    MA286  Calculus and Elementary Differential for Bioscience  
    2.3.     วชิาบังคับเลอืก 
   นักศึกษาจะต้องศึกษาวชิาอืน่ๆ ในสาขาจํานวน  21  หน่วยกติ โดยต้องเลอืกรายวชิาในระดบัไม่ตํา่กว่า  400   
อย่างน้อย  2  รายวชิา  จากรายวิชาต่อไปนี ้
  ค.316   การวเิคราะห์เวกเตอร์    3   หน่วยกติ 
  MA316  Vector Analysis 
  ค.317     แคลคูลสัขั้นสูง     3 หน่วยกติ 
  MA317  Advanced Calculus 
  ค.318   สมการเชิงอนุพนัธ์ย่อย    3 หน่วยกติ 
  MA318  Partial Differential Equations 
  ค.327   ทฤษฎเีซต     3 หน่วยกติ 
  MA327  Set Theory 
  ค.337   ทฤษฎจีํานวน     3 หน่วยกติ 
  MA337  Number Theory 
  ค.346   เรขาคณิตเชิงภาพฉาย    3 หน่วยกติ 
  MA346  Projective Geometry 
  ค.416   การวเิคราะห์คณิตศาสตร์ 2    3 หน่วยกติ 
  MA416  Mathematical Analysis 2 
  ค.426      ทอพอโลยเีบือ้งต้น     3 หน่วยกติ 
  MA426  Elementary Topology 
  ค.436       พชีคณิตนามธรรม 2    3 หน่วยกติ 
  MA436  Abstract Algebra 2 
  ค.446    เรขาคณิตเชิงอนุพนัธ์    3 หน่วยกติ 
  MA446  Differential Geometry 
  ค.447    เรขาคณิตเชิงการแปลง    3 หน่วยกติ 
  MA447  Transformational Geometry 
  ค.476    โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร์   3 หน่วยกติ 
  MA476  Mathematics Packages 
  คป.319    กาํหนดการเชิงคณิตศาสตร์ 1    3 หน่วยกติ 
  AM319  Mathematical Programming 1 
  คป.326    ทฤษฎกีราฟและการประยุกต์    3 หน่วยกติ 
  AM326  Graph Theory and Applications 
  คป.327    คณิตศาสตร์เชิงการจัดและการประยุกต์  3 หน่วยกติ 
  AM327  Combinatorial Mathematics and Applications 
  คป.418   เทคนิคการหาค่าเหมาะทีสุ่ด    3 หน่วยกติ 
  AM418  Optimization Technique 
 



 
  ส.212       สถิต ิ2      3 หน่วยกติ 
  ST212  Statistics 2 
  ส.322      คณิตสถิตศิาสตร์ 1     3 หน่วยกติ 
  ST322  Mathematical Statistics 1 
 
       2.4.   วชิาโทหรือวชิาเลอืก  
   นักศึกษาอาจเลอืกศึกษารูปแบบใดรูปแบบหน่ึงดังต่อไปนี ้  
    2.4.1 วชิาโท      18    หน่วยกติ 
   นักศึกษาอาจเลอืกศึกษาสาขาวชิาใดวชิาหน่ึงทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เป็นวชิาโท   โดยศึกษา
ตามข้อกาํหนดและเงือ่นไขของหลกัสูตรวชิาโทสาขานั้นๆ    และหากมจีํานวนหน่วยกติ ของวชิาโทเหลอือยู่     นักศึกษาจะต้อง
เลอืกศึกษาวชิาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ให้ครบจํานวนหน่วยกติทีก่าํหนดไว้ข้างต้น 
     2.4.2 วชิาเลอืก      18    หน่วยกติ 
   ให้เลอืกศึกษาจากวชิาของสาขาวิชาใดกไ็ด้  รวมไม่เกนิ  4   สาขาวิชา ไม่น้อยกว่า  
18  หน่วยกติ    

3.   หมวดวชิาเลอืกเสรี        ไม่น้อยกว่า  6      หน่วยกติ 
นักศึกษาสามารถเลอืกศึกษาวชิาใดกไ็ด้ทีเ่ปิดสอนในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เป็นวชิาเลอืกเสรีจํานวน     

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ    ทั้งนีใ้ห้หมายรวมถึง วชิาศึกษาทัว่ไป หมวดวชิาภาษาต่างประเทศด้วย 
  นักศึกษาจะนําวิชาเหล่านีม้านับเป็นวชิาเลอืกเสรีไม่ได้ 

1. วชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวชิา (รวมทั้งวชิาทีไ่ม่ได้กาํหนดไว้ในวชิาศึกษาทัว่ไป
ส่วนที ่2) 
2. วชิาในหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไปทั้งส่วนที ่1 และส่วนที ่2   ทีใ่ช้รหัสย่อ “ มธ.” ทุกวชิา  
3. วชิา ท. 162 การเขียนรายงานทางวชิาการ  และ ท. 163 การเขียนเพือ่การส่ือสารในองค์กร 
 

การศึกษาวชิาคณติศาสตร์เป็นวชิาโท 
 นักศึกษานอกสาขาทีป่ระสงค์จะศึกษาสาขาคณิตศาสตร์เป็นวชิาโท  ต้องศึกษารายวชิาในสาขาวชิาคณิตศาสตร์ไม่ 
น้อยกว่า 18  หน่วยกติ   โดยศึกษารายวชิาต่างๆ ตามเงือ่นไขดงัต่อไปนี ้

1. นักศึกษาต้องศึกษารายวชิาบังคับในสาขาวชิา  12  หน่วยกติ   ได้แก่ 
ค.211   ค.212   ค.213   ค.332 
และต้องสอบได้ระดบัไม่ตํา่กว่า C  ทุกรายวชิายกเว้น ค.213 

      นักศึกษานอกสาขาทีไ่ด้ศึกษาวชิา  ค.216  และ  ค.217  หรือ  ค.218  และ  ค.219  หรือ  ค.111  และ  ค.112   เป็น
วชิาบังคบัอยู่แล้วและต้องสอบได้ระดบัไม่ตํา่กว่า C ทุกรายวชิา    สามารถใช้     ค.216  และ  ค.217  หรือ  ค.218  และ  ค.219  
หรือ  ค.111  และ  ค.112  แทน  ค.211  และ  ค.212   นอกจากนีย้งัสามารถใช้  ค.236  หรือ  ค.131 ซ่ึงสอบได้ระดบัไม่ตํา่กว่า C 
แทน ค.332  ได้ 

2.   นักศึกษาต้องเลอืกศึกษาจากรายวชิาต่อไปนีไ้ม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ   และจะต้องได้ค่าระดบัเฉลีย่ใน  6  หน่วยกติ
นีไ้ม่ตํ่ากว่า  2.00   

ค.221  ค.313  ค.315  ค.316  ค.331  ค.351  ค.326  ค.426  ค.476 
 



 
การศึกษาเพือ่รับอนุปริญญาในสาขาวชิาคณติศาสตร์ 
 นักศึกษาผู้ใดได้ศึกษารายวชิาต่างๆ ตามหลกัสูตรในสาขาวชิาคณิตศาสตร์ได้หน่วยกติสะสมไม่น้อยกว่า  96  หน่วยกติ  
ตามเงื่อนไขต่อไปนีม้สิีทธิได้รับอนุปริญญา 

1. ได้ค่าระดบัเฉลีย่สะสมไม่น้อยกว่า  2.00 
2. ได้ขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า   5  ภาคการศึกษาปกติ 
3. ได้ศึกษาวชิาศึกษาทัว่ไป  30  หน่วยกติ  และวชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์  12  หน่วยกติ 
4. ได้ศึกษาวชิาเฉพาะของสาขาวชิาคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า   48  หน่วยกติ   ตามเงื่อนไขต่อไปนี ้

   4.1    ได้ศึกษาวิชาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  27  หน่วยกติ 
             ค.211  ค.212   ค.213   ค.221  ค.313  ค.315  ค.331  ค.332  ค.351 

                               4.2   ได้ศึกษารายวชิาต่อไปนีไ้ม่น้อยกว่า  9  หน่วยกติ 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  ได้ศึกษาวชิาบังคบันอกสาขา  4  วชิา  12  หน่วยกติ  ดงันี ้
                                ส.211  ส.321  คพ.103  คพ.112 

5. ได้ศึกษาวชิาเลอืกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกติ 
 
 14.3. หลกัเกณฑ์การใช้รหัสวชิาในหลกัสูตร 
  รายวชิาทีจ่ะเปิดสอนในหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาคณิตศาสตร์  ประกอบด้วยอกัษรย่อ  2  
ตาํแหน่ง  และตัวเลข  3  ตาํแหน่ง ดังรายละเอยีดต่อไปนี ้

1. อกัษรย่อนําหน้าตวัเลขในหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มคีวามหมาย ดงันี ้
ค./MA      เป็นรายวชิาทีจ่ัดสอนโดยภาควชิาคณิตศาสตร์และสถิต ิ
คป./AM เป็นรายวชิาทีจ่ัดสอนโดยภาควชิาคณิตศาสตร์และสถิต ิ
ส./ST เป็นรายวชิาทีจ่ัดสอนโดยภาควชิาคณิตศาสตร์และสถิต ิ
คพ./CS    เป็นรายวชิาทีจ่ัดสอนโดยภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 
วท./SC   เป็นรายวชิาทีจ่ัดสอนโดยคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
อ./EG เป็นรายวชิาทีจ่ัดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 
สษ./EL เป็นรายวชิาทีจ่ัดสอนโดยสถาบันภาษา 

2. ตวัเลข  3 ตําแหน่งในรายวชิาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ทีใ่ช้อกัษรย่อ “ค./
MA”  มคีวามหมาย ดงันี ้

เลขหลกัหน่วย  
   เลข   1-5 หมายถึง วชิาบังคบั  
   เลข   6-9 หมายถึง วชิาเลอืก 
  เลขหลกัสิบ 
   เลข 1 หมายถึง หมวดวชิาแคลคูลสั 
   เลข 2 หมายถึง หมวดวชิาการพสูิจน์คณิตศาสตร์ 
   เลข 3 หมายถึง หมวดวชิาพชีคณิต 
   เลข 4 หมายถึง หมวดวชิาเรขาคณิต 
   เลข 5 หมายถึง หมวดวชิาการหาผลเฉลยเชิงตวัเลข 



 
   เลข 6 หมายถึง หมวดวชิาสัมมนา 
   เลข 7 หมายถึง หมวดวชิาคณิตศาสตร์เกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ 
   เลข 8 หมายถึง หมวดวชิาแบบจําลองเชิงคณิตศาสตร์ 
  เลขหลกัร้อย    หมายถึง      วชิาซ่ึงอยู่ในระดบัช้ันปีต่างๆ 
   เลข 1 หมายถึง วชิาในระดบัช้ันปี 1 
   เลข 2 หมายถึง วชิาในระดบัช้ันปี 2 
   เลข 3 หมายถึง วชิาในระดบัช้ันปี 3 
   เลข 4 หมายถึง วชิาในระดบัช้ันปี 4 
 
     14.4.  รายวชิาในหลกัสูตร   สาขาวชิาคณิตศาสตร์   มดีงันี ้
   รหัสวชิา  ช่ือวชิา               หน่วยกติ 
              (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 ค.111  แคลคูลสัพืน้ฐาน       3(3-0-6) 
 MA111  Fundamentals of Calculus 
 ค.112  เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยุกต์    3(3-0-6) 

MA112  Analytic Geometry and Applied Calculus 
ค.113       แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์     3(3-0-6) 
MA113       Calculus and Analytic Geometry 

 ค.131  พชีคณิตเชิงเส้นประยุกต์      3(3-0-6) 
 MA131  Applied Linear Algebra 
 ค.211     แคลคูลสั 1       3(3-0-6) 
 MA 211  Calculus 1 
 ค.212  แคลคูลสั 2       3(3-0-6) 
 MA 212   Calculus 2 
 ค.213  แคลคูลสั 3       3(3-0-6) 
 MA 213    Calculus 3 
 ค.214  สมการเชิงอนุพนัธ์       3(3-0-6) 
 MA214  Differential Equations 
 ค.216  แคลคูลสัสําหรับสังคมศาสตร์ 1     3(3-0-6) 
 MA 216    Calculus for Social Science 1  
 ค.217  แคลคูลสัสําหรับสังคมศาสตร์ 2     3(3-0-6) 
 MA 217   Calculus for Social Science 2 
 ค.218  แคลคูลสัสําหรับวทิยาศาสตร์ 1     3(3-0-6) 
 MA 218     Calculus for Science 1 
 ค.219  แคลคูลสัสําหรับวทิยาศาสตร์ 2     3(3-0-6) 
 MA 219  Calculus for  Science 2 

 
 



 
 
   รหัสวชิา  ช่ือวชิา               หน่วยกติ 
              (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 ค.221  ตรรกศาสตร์และทฤษฎเีซตเบือ้งต้น     3(3-0-6) 
 MA 221    Elementary Logic and Set Theory 
 ค.236  พชีคณิตเชิงเส้นและสมการเชิงอนุพนัธ์เบือ้งต้น    3(3-0-6) 
 MA 236   Linear  Algebra  and  Elementay  Differential  Equations 
 ค.251  วธีิและการประยุกต์ใช้เชิงตวัเลข     3(3-0-6) 
 MA251  Numerical Methods and Applications 
 ค.286  แคลคูลสัและสมการเชิงอนุพนัธ์สําหรับวทิยาศาสตร์ชีวภาพ   3(3-0-6) 
 MA286  Calculus and Elementary Differential for Bioscience  
 ค.313  สมการเชิงอนุพนัธ์สามัญ      3(3-0-6) 
 MA 313   Ordinary Differential Equations 
 ค.315  การวเิคราะห์คณิตศาสตร์ 1      3(3-0-6) 
 MA 315  Mathematical  Analysis 1 
 ค.316  การวเิคราะห์เวกเตอร์      3(3-0-6) 

MA 316   Vector Analysis 
 ค.317  แคลคูลสัขั้นสูง       3(3-0-6) 
 MA 317    Advanced Calculus 
 ค.318  สมการเชิงอนุพนัธ์ย่อย      3(3-0-6) 

MA 318  Partial   Differential  Equations 
 ค.327  ทฤษฎเีซต       3(3-0-6) 
 MA 327    Set Theory 
 ค.331  พชีคณิตนามธรรม 1      3(3-0-6) 
 MA 331  Abstract Algebra 1 
 ค.332  พชีคณิตเชิงเส้น       3(3-0-6) 
 MA 332    Linear Algebra 
 ค.337  ทฤษฎจีํานวน       3(3-0-6) 

MA 337    Number Theory 
 ค.346  เรขาคณิตเชิงภาพฉาย      3(3-0-6) 
 MA 346    Projective   Geometry 
 ค.351  วธีิการเชิงตวัเลข       3(3-0-6) 
 MA 351  Numerical  Methods 
 ค.412  ฟังก์ชันตวัแปรเชิงซ้อน      3(3-0-6) 
 MA 412  Functions of Complex Variable 
 ค.416  การวเิคราะห์คณิตศาสตร์ 2      3(3-0-6) 

MA 416  Mathematical Analysis 2 
 



 
 

   รหัสวชิา  ช่ือวชิา               หน่วยกติ 
              (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 ค.426  ทอพอโลยเีบือ้งต้น       3(3-0-6) 

MA 426  Elementary Topology 
 ค.436       พชีคณิตนามธรรม 2      3(3-0-6) 

MA 436    Abstract  Algebra 2 
 ค.446  เรขาคณิตเชิงอนุพนัธ์      3(3-0-6) 

MA 446  Differential Geometry 
 ค.447  เรขาคณิตเชิงการแปลง      3(3-0-6) 

MA 447  Transformational  Geometry 
 ค.461  สัมมนาทางคณิตศาสตร์      2(1-3-2) 
 MA 461    Seminar 
 ค.476  โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร์     3(2-2-5) 
 MA 476  Mathematical  Packages 
 

14.5 แผนการศึกษา 
 

 ปีการศึกษาที ่1 
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

มธ.154  รากฐานคณิตศาสตร์              3   หน่วยกติ 
วท.135  ฟิสิกส์ทัว่ไป                             3   หน่วยกติ 
วท.185  ปฏิบัตกิารฟิสิกส์ทัว่ไป              1   หน่วยกติ 
มธ.110  สหวทิยาการมนุษย์ศาสตร์                3   หน่วยกติ 
ท.161  การใช้ภาษาไทย                              3   หน่วยกติ 
สษ.171  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2              3   หน่วยกติ 
ค.211  แคลคูลสั 1               3   หน่วยกติ 
                                              

ค.212    แคลคูลสั  2                          3   หน่วยกติ 
วท.113  ชีววทิยาทัว่ไป                          3   หน่วยกติ 
วท.163  ปฎบิัติการชีววิทยาทัว่ไป               1   หน่วยกติ 
วท.123  เคมพีืน้ฐาน           3   หน่วยกติ 
วท.173  ปฏิบัติการเคมีพืน้ฐาน          1   หน่วยกติ 
สษ.172  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3          3    หน่วยกติ 
มธ.130  สหวทิยาการวิทยาศาสตร์                 3   หน่วยกติ 
              และเทคโนโลย ี
ส.211     สถิติ 1            3   หน่วยกติ 

                           รวม                                       19  หน่วยกติ                         รวม                                       20  หน่วยกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปีการศึกษาที ่2 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
ค.213    แคลคูลสั  3                             3   หน่วยกติ 
ค.221    ตรรกศาสตร์และทฤษฎ ี                       3   หน่วยกติ 
             เซตเบือ้งต้น   
มธ.120 สหวทิยาการสังคมศาสตร์                    3   หน่วยกติ 
อ.221  หรือ  สษ.295                                         3   หน่วยกติ 
พบ.291 ธุรกจิเบือ้งต้น              3   หน่วยกติ 
วชิาเลอืกเสรี                                                      3   หน่วยกติ 
วชิาศึกษาทัว่ไปส่วนที ่2                                    3   หน่วยกติ 

ค.332    พชีคณิตเชิงเส้น                           3   หน่วยกติ 
คพ.103  การโปรแกรมคอมพวิเตอร์               3   หน่วยกติ 
              เบือ้งต้น                                   
อ.241  หรือ  สษ.395                              3    หน่วยกติ 
ศ.210   เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น           3   หน่วยกติ 
ส.321   ทฤษฎคีวามน่าจะเป็นเบือ้งต้น           3   หน่วยกติ 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก                                        3   หน่วยกติ 

                           รวม                                      21  หน่วยกติ                              รวม                                  18  หน่วยกติ 
 
 
 

ปีการศึกษาที ่3 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
ค.313   สมการเชิงอนุพนัธ์สามัญ                    3   หน่วยกติ 
ค.315   การวเิคราะห์คณิตศาสตร์ 1                 3   หน่วยกติ 
คพ.112 การโปรแกรมเชิงวตัถุเบือ้งต้น           3   หน่วยกติ 
วชิาบังคบัเลอืกระดบั 300 หรือ 400                 3   หน่วยกติ 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก                                        6   หน่วยกติ 

ค.331   พชีคณิตนามธรรม  1                         3    หน่วยกติ 
ค.351   วิธีการเชิงตวัเลข                         3    หน่วยกติ 
วชิาบังคบัเลอืกระดบั 300 หรือ 400               6    หน่วยกติ 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก                                       3    หน่วยกติ 
วชิาเลอืกเสรี            3    หน่วยกติ 
     

                           รวม                                    18 หน่วยกติ                       รวม                                        18  หน่วยกติ 
 
 
 

ปีการศึกษาที ่4 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
ค.412   ฟังก์ชันตวัแปรเชิงซ้อน              3    หน่วยกติ 
วชิาบังคบัเลอืกระดบั 300 หรือ 400                   6    หน่วยกติ 
วชิาบังคบัเลอืกระดบั 400                                  3    หน่วยกติ 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก                             3    หน่วยกติ 
ค.461    สัมมนาทางคณิตศาสตร์                       2    หน่วยกติ 

วชิาบังคบัเลอืกระดบั 400                              3    หน่วยกติ 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก                         3    หน่วยกติ 

                           รวม                                      17  หน่วยกติ                          รวม                                       6  หน่วยกติ 
 
 
 



 
คาํอธิบายรายวชิา 

ค111 แคลคูลสัพืน้ฐาน        3(3-0-6) 
MA111 Fundamentals of Calculus 

ระบบจํานวนและฟังก์ชันเบือ้งต้น   แคลคูลสัอนุพนัธ์และปริพนัธ์ของฟังก์ชันทีม่ตีวัแปรเดยีว   ลมิติ  ความต่อเน่ือง  
อนุพนัธ์  และการประยุกต์อนุพนัธ์   ปฏิยานุพนัธ์  เทคนิคการหาปริพนัธ์  การประยุกต์ปริพนัธ์   อนุกรม   ทฤษฎขีองเทย์เลอร์
และการประยุกต์ 
หมายเหตุ : ไม่นับหน่วยกติให้ผู้ทีก่าํลงัศึกษาหรือสอบได้ ค.211  หรือ  ค.216  หรือ  ค.218 
 
ค112 เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยุกต์      3(3-0-6) 
MA112 Analytic Geometry and Applied Calculus 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ค.111 
 เรขาคณิตวเิคราะห์ในเร่ืองภาคตัดกรวยและสมการกาํลงัสอง   เวกเตอร์   การแปลงเชิงพกิดั  พกิดัเชิงขั้วและการร่าง
กราฟ  ฟังก์ชันหลายตวัแปร  อนุพนัธ์ย่อย  ปริพนัธ์ฟังก์ชันหลายตวัแปร  ฟีลด์เชิงสเกลาร์และฟีลด์เชิงเวกเตอร์   อนุพนัธ์ของ
เวกเตอร์    ปริพนัธ์ในฟีลด์ของเวกเตอร์   ทฤษฎบีทของเกาส์  กรีน  และสโตกส์   การวเิคราะห์ฟูเรียร์และลาปลาซและการ
ประยุกต์ 
 
ค113      แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์       3(3-0-6) 
MA113      Calculus and Analytic Geometry 
 แคลคูลสัอนุพนัธ์และปริพนัธ์ของฟังก์ชันทีม่ีตัวแปรเดยีว  ลมิติ  ความต่อเน่ือง อนุพนัธ์  และการประยุกต์อนุพนัธ์  
ปฎยิานุพนัธ์  เทคนิคการหาปริพนัธ์  การประยุกต์ปริพนัธ์  อนุกรมเทย์เลอร์  การแปลงเชิงพกิดั  พกิดัเชิงขั้วและการร่างกราฟ  
ฟังก์ชันหลายตวัแปร  อนุพนัธ์ย่อย  ปริพนัธ์หลายตวัแปร 

 
ค131 พชีคณิตเชิงเส้นประยุกต์        3(3-0-6) 
MA131 Applied Linear Algebra 
 ทฤษฎบีทเมทริกซ์   เมทริกซ์เฮอร์มเิทยีนและยูนิแทรีเมทริกซ์   การแยกตวัประกอบแบบแอลยู   ปริภูมเิวกเตอร์    
อสิระเชิงเส้น   มติ ิ    ค่าลาํดบัช้ันของเมทริกซ์    การประยุกต์ของเมทริกซ์ในการแก้ระบบสมการเชิงเส้น   เมทริกซ์ผกผนั   ดี
เทอร์มแินนต์   หลกัเกณฑ์คราเมอร์    การแปลงเชิงเส้น    ปริภูมิผลคูณภายใน      ส่วนเตมิเต็มเชิงตั้งฉากและกาํลงัสองน้อยทีสุ่ด   
ค่าลกัษณะเฉพาะ   เวกเตอร์ลกัษณะเฉพาะและการประยุกต์    การทาํให้เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม   เทนเซอร์เบือ้งต้น 
หมายเหตุ : ไม่นับหน่วยกติให้ผู้ทีก่าํลงัศึกษาหรือสอบได้ ค.236 



 
 
ค211 แคลคูลสั 1                                                  3(3-0-6)  
MA211 Calculus 1 

ลมิติและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน  อนุพนัธ์ของฟังก์ชันพชีคณิตและฟังก์ชันอดศัิย  กฎลูกโซ่  อนุพนัธ์โดยปริยาย  
อนุพนัธ์อนัดบัสูง   ทฤษฎบีทของรอล   ทฤษฎบีทค่ามชัฌิม  การประยุกต์ของอนุพนัธ์   ผลต่างเชิงอนุพนัธ์และการประยุกต์  
ปฏิยานุพนัธ์   ปริพนัธ์ไม่จํากดัเขต  สูตรของการหาปริพนัธ์  การหาปริพนัธ์โดยการเปลีย่นตวัแปร  สมการเชิงอนุพนัธ์เบือ้งต้น  
ผลบวกรีมันน์   ปริพนัธ์จํากดัเขต   ทฤษฎบีทหลกัมูลของแคลคูลสั  การประยุกต์ของปริพนัธ์จํากดัเขตในทางเรขาคณิตและ
ฟิสิกส์ 
หมายเหตุ : ไม่นับหน่วยกติให้ผู้ทีก่าํลงัศึกษาหรือสอบได้ ค.111  หรือ  ค.216  หรือ  ค.218 
 
ค212   แคลคูลสั 2                                          3(3-0-6) 
MA212   Calculus 2 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ค. 211 
             รูปแบบยงัไม่กาํหนด   หลกัเกณฑ์โลปีตาลและการประยุกต์ในการหาลมิิต   เทคนิคในการหาปริพนัธ์    ปริพนัธ์ไม่ตรง
แบบและการทดสอบการลู่เข้า    ระบบพกิดัเชิงขั้ว    การเขียนกราฟในระบบพกิดัเชิงขั้ว    การหาพืน้ทีใ่นพกิดัเชิงขั้ว   สมการองิ
ตวัแปรเสริม   อนุพนัธ์ของฟังก์ชันในระบบพกิดัเชิงขั้ว   ลาํดบั  อนุกรมอนันต์   การทดสอบการลู่เข้าของอนุกรมอนันต์แบบต่าง 
ๆ  อนุกรมกาํลงั  อนุกรมแมคลอริน    อนุกรมเทย์เลอร์    อนุพนัธ์และปริพนัธ์ของอนุกรมกาํลงั 
 
ค213 แคลคูลสั 3                                          3(3-0-6) 
MA213    Calculus 3 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ค. 212  หรือ  ค.112  หรือ  ค.217  หรือ  ค.219 
        ฟังก์ชันหลายตวัแปร ปริภูมสิามมติแิละการเขียนกราฟ เวกเตอร์ เส้นตรงและระนาบในปริภูมสิามมิต ิ     ลมิติและ
ความต่อเน่ืองของฟังก์ชันหลายตวัแปร อนุพนัธ์ย่อย   กฎลูกโซ่และการประยุกต์   อนุพนัธ์ระบุทศิทาง   เกรเดยีนต์  ผลต่างเชิง
อนุพนัธ์รวมและการประยุกต์ ทฤษฎบีทฟังก์ชันโดยปริยาย    อนุพนัธ์ย่อยอนัดับสูง ค่าสูงสุดและค่าตํา่สุดของฟังก์ชันหลายตวั
แปรแบบไม่มเีงื่อนไขบังคับและมเีงือ่นไขบังคบั ปริพนัธ์หลายช้ัน   จาโคเบียน   การเปลีย่นตวัแปรในปริพนัธ์หลายช้ัน    พกิดั
ทรงกระบอก   พกิดัทรงกลม  การประยุกต์ของปริพนัธ์หลายช้ัน 
 
ค214 สมการเชิงอนุพนัธ์        3(3-0-6) 
MA214 Differential Equations 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ค.112  หรือ  ค.113 
 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่หน่ึง     สมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่สอง     สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นเอกพันธ์     สมการ
เชิงอนุพันธ์เชิงเส้นไม่เอกพันธ์    สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง    สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นที่มีผลเฉลยเป็นอนุกรม    ฟังก์ชัน
พเิศษ    สมการเชิงอนุพนัธ์ย่อย     การหาผลเฉลยโดยผลการแปลงลาปลาซและผลการแปลงฟูเรียร์    สมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิง
เส้นเบือ้งต้น    การนําไปใช้แก้ปัญหาทางวศิวกรรม 
 
ค216 แคลคูลสัสําหรับสังคมศาสตร์ 1             3(3-0-6) 
MA216   Calculus for Social Science 1  



 
          ลมิติและความต่อเน่ืองของฟังก์ชันตวัแปรเดยีว  อนุพนัธ์ของฟังก์ชันพชีคณิตและฟังก์ชันอดศัิย  อนุพนัธ์โดยปริยาย    
อนุพนัธ์อนัดบัสูง    ทฤษฎบีทของรอล    ทฤษฎบีทค่ามชัฌิม    การประยุกต์ของอนุพนัธ์ในการหาลมิิตและค่าสูงสุดและค่า
ตํา่สุดของฟังก์ชัน    ผลต่างเชิงอนุพนัธ์และการประยุกต์   ปฏิยานุพนัธ์   ปริพนัธ์ไม่จํากดัเขตและการหาปริพนัธ์เบือ้งต้น  
ปริพนัธ์จํากดัเขตและการประยุกต์ในการหาพืน้ที ่  ฟังก์ชันหลายตวัแปร  ลมิติและความต่อเน่ืองของฟังก์ชันหลายตวัแปร    
อนุพนัธ์ย่อย    กฎลูกโซ่    ผลต่างเชิงอนุพนัธ์รวมและการประยุกต์ 
หมายเหตุ : ไม่นับหน่วยกติให้ผู้ทีก่าํลงัศึกษาหรือสอบได้ ค.111  หรือ  ค.211  หรือ  ค.218 
 
ค217      แคลคูลสัสําหรับสังคมศาสตร์ 2          3(3-0-6) 
MA217 Calculus for Social Science 2 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ค. 216 
 เมทริกซ์ ดเีทอร์มแินนต์ การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น อนุพนัธ์ย่อยอนัดบัสูง การประยุกต์อนุพนัธ์ย่อยใน
การหาค่าสูงสุดและค่าตํา่สุดของฟังก์ชันหลายตวัแปรแบบไม่มเีงื่อนไขบังคับและมเีงือ่นไขบังคบั     เทคนิคของการหาปริพนัธ์
ของฟังก์ชันตวัแปรเดยีว พกิดัเชิงขั้วและพืน้ที่ในพกิดัเชิงขั้ว ปริพนัธ์หลายช้ันและการประยุกต์ 
 
ค218      แคลคูลสัสําหรับวทิยาศาสตร์ 1            3(3-0-6) 
MA218     Calculus for Science 1 
              ลมิติและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน อนุพนัธ์ของฟังก์ชันพชีคณิตและฟังก์ชันอดศัิย      กฎลูกโซ่    อนุพนัธ์โดยปริยาย   
อนุพนัธ์อนัดบัสูง   ทฤษฎบีทของรอล    ทฤษฎบีทค่ามชัฌิม    การประยุกต์ของอนุพนัธ์        ผลต่างเชิงอนุพนัธ์และการ
ประยุกต์    ปฏิยานุพนัธ์    ปริพนัธ์ไม่จํากดัเขต    เทคนิคของการหาปริพนัธ์    ปริพนัธ์จํากดัเขตและการประยุกต์ในทาง
เรขาคณิตและฟิสิกส์ 
หมายเหตุ : ไม่นับหน่วยกติให้ผู้ทีก่าํลงัศึกษาหรือสอบได้ ค.111  หรือ  ค.211  หรือ  ค.216 
 
ค219    แคลคูลสัสําหรับวทิยาศาสตร์ 2            3(3-0-6) 
MA219 Calculus for  Science 2 
วชิาบังคบัก่อน  : สอบได้ ค. 218 
             ลมิิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชันหลายตวัแปร   อนุพนัธ์ย่อย   กฏลูกโซ่   อนุพนัธ์ย่อยอนัดบัสูง    ผลต่างเชิงอนุพนัธ์
รวมและการประยุกต์   การประยุกต์ของอนุพนัธ์ย่อยในการหาค่าสูงสูดและค่าตํา่สุดของฟังก์ชันหลายตวัแปรแบบไม่มเีงื่อนไข
บังคบัและมเีงือ่นไขบังคบั   พกิดัเชิงขั้วและการประยุกต์ในการหาพืน้ที่    ปริพนัธ์หลายช้ันและการประยุกต์ 
 
ค221     ตรรกศาสตร์และทฤษฎเีซตเบือ้งต้น      3(3-0-6) 
MA221 Elementary Logic and Set Theory 
             การพสูิจน์แบบต่างๆ  ตวับ่งปริมาณ  การพสูิจน์ข้อความที่มีตวับ่งปริมาณ  หลกัการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์  เซต  
สมบัตแิละทฤษฎต่ีางๆของเซต   ความสัมพนัธ์   ความสัมพนัธ์สมมูล   ฟังก์ชัน  ฟังก์ชันชนิดต่างๆ   เซตสมมูล เซตจํากดั เซต
อนันต์ เซตอนันต์แบบนับได้และนับไม่ได้  พชีคณิตบูลนี  
 
ค236     พชีคณิตเชิงเส้นและสมการเชิงอนุพนัธ์เบือ้งต้น             3(3-0-6)  
MA236   Linear  Algebra  and  Elementay  Differential  Equations 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ค.217 หรือ ค.219  



 
 เมทริกซ์   พชีคณิตของเมทริกซ์   เมทริกช์ผกผนั  ค่าระดบัช้ันของเมทริกซ์   ดเีทอร์มแินนต์   ระบบสมการเชิงเส้น 
กฎของคราเมอร์ ปริภูมเิวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าลกัษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลกัษณะเฉพาะ การทาํให้เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม   
รูปแบบเชิงเส้นคู่   รูปแบบกาํลงัสอง  สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดบัที่หน่ึง 
หมายเหตุ : ไม่นับหน่วยกติให้ผู้ทีก่าํลงัศึกษาหรือสอบได้ ค.131 
 
ค251 วธีิและการประยุกต์ใช้เชิงตวัเลข       3(3-0-6) 
MA251 Numerical Methods and Applications 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ค.214 
 ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการตวัแปรเดยีว การประมาณพหุนาม การหาอนุพนัธ์และปริพนัธ์โดยวิธีเชิงตวัเลข ผลเฉลย
เชิงตวัเลขของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั และตวัอย่างการนําไปใช้แก้ปัญหาทางวิศวกรรม การวเิคราะห์ค่าผดิพลาด   การหาผล
เฉลยเชิงตวัเลขของระบบสมการเชิงเส้นโดยวิธีตรงและโดยวิธีทาํซ้ํา  การคํานวณเชิงตวัเลขของค่าลกัษณะเฉพาะและเวกเตอร์
ลกัษณะเฉพาะ  สมาชิกจํากดั  การแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
 
ค286 แคลคูลสัและสมการเชิงอนุพนัธ์สําหรับวทิยาศาสตร์ชีวภาพ    3(3-0-6) 
MA286 Calculus and Elementary Differential for Bioscience  
วชิาบังคบัก่อน :  สอบได้  ค.218 
 ปริพนัธ์ไม่ตรงแบบ  ฟังก์ชันหลายตวัแปร  ลมิติและความต่อเน่ืองของฟังก์ชันหลายตวัแปร  อนุพนัธ์ย่อยและ
ความหมายทางเรขาคณิต  อนุพนัธ์ย่อยอนัดบัสูง  อนุพนัธ์ย่อยโดยปริยาย  กฎลูกโซ่  ผลต่างเชิงอนุพนัธ์รวมและการประยุกต์  
ค่าสูงสุดสัมพทัธ์  ค่าตํา่สุดสัมพทัธ์ของฟังก์ชันสองตวัแปรและการประยุกต์  สมการเชิงอนุพนัธ์  การหาผลเฉลยของสมการเชิง
อนุพนัธ์และการประยุกต์ในการสร้างแบบจําลองของปัญหาทางวิทยาศาสตร์  ระบบสมการเชิงอนุพนัธ์และการประยุกต์ 
 
ค313 สมการเชิงอนุพนัธ์สามัญ                       3(3-0-6) 
MA313   Ordinary Differential Equations 
วชิาบังคบัก่อน :  สอบได้ ค. 112 หรือ ค. 213 หรือ ค. 217 หรือ ค. 219 
              สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดับทีห่น่ึง   ทฤษฎบีทต่างๆ ของสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้น  สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัทีส่อง  
สมการอนุพนัธ์เชิงเส้นทีม่สัีมประสิทธ์ิเป็นค่าคงตวั วธีิเทยีบสัมประสิทธ์ิ  วธีิการแปรผนัของตวัแปรเสริม  สมการเชิงอนุพนัธ์เชิง
เส้นอนัดบัสูง  สมการออยเลอร์   ผลการแปลงลาปลาซ   ทฤษฎบีทสังวตันาการ  ระบบสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัหน่ึง  
สมการเชิงอนุพนัธ์ย่อยเบือ้งต้น 
หมายเหตุ : ไม่นับหน่วยกติให้ผู้ทีก่าํลงัศึกษาหรือสอบได้ ค.214 
 
ค315  การวเิคราะห์คณิตศาสตร์ 1                 3(3-0-6) 
MA315 Mathematical  Analysis 1 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ค.213 
 ระบบจํานวนจริงเชิงสัจพจน์  ทอพอโลยบีนเส้นจํานวนจริง  เซตเปิด   เซตปิด   และย่านใกล้เคยีง   ทฤษฎบีทโบลซา
โน-ไวแยร์สทราสส์   ลมิิตและความต่อเน่ือง   ความต่อเน่ืองเอกรูป   อนุพนัธ์ของฟังก์ชันตวัแปรเดยีว   ค่าสูงสุดและค่าตํา่สุด
ของฟังก์ชัน   ปริพนัธ์รีมันน์  



 
 
ค316  การวเิคราะห์เวกเตอร์                        3(3-0-6) 
MA316   Vector Analysis 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ค. 112 หรือ ค. 213 หรือ ค. 217 หรือ ค. 219 
             เวกเตอร์ พชีคณิตของเวกเตอร์ ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์  สมการองิตวัแปรเสริมของเส้นโค้งและพืน้ผวิ   อนุพนัธ์ของ
เวกเตอร์  ปริพนัธ์ตามเส้น  ปริพนัธ์ตามผวิ  และปริพนัธ์ตามปริมาตร  ทฤษฎบีทปริพนัธ์ของการวเิคราะห์เวกเตอร์   ความรู้
เบือ้งต้นเกีย่วกบัเทนเซอร์ 
 
ค317    แคลคูลสัขั้นสูง                                 3(3-0-6) 
MA317    Advanced Calculus 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ค. 112 หรือ ค. 213 หรือ ค. 217 หรือ ค. 219 
              ลาํดบัและอนุกรมของฟังก์ชัน   การทดสอบการลู่เข้า   สมบัตขิองลาํดบัและอนุกรมของการลู่เข้าเอกรูปทีเ่กีย่วข้องกบั
ภาวะความต่อเน่ือง อนุพนัธ์และปริพนัธ์   สูตรเทย์เลอร์และการประมาณ   การหาอนุพนัธ์ของฟังก์ชันทีอ่ยู่ในรูปปริพนัธ์   
ฟังก์ชันแกมมาและบีตา   อนุกรมฟูเรียร์    ปริพนัธ์ฟูเรียร์และผลการแปลงฟูเรียร์ 

 
ค318     สมการเชิงอนุพนัธ์ย่อย                      3(3-0-6) 
MA318 Partial   Differential  Equations 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ค. 313 หรือ ค.214 หรือ ค.286 
             สมการเชิงอนุพนัธ์ย่อย  สมการความร้อน  สมการคลืน่และสมการลาปลาซ  การแยกตัวแปรและสมบัติเชิงเส้น   สูตร
ของกรีนและการประยุกต์กบัปัญหาค่าขอบ   วิธีการแปรผนัของตัวแปรเสริม  การประยุกต์ใช้การแปลงลาปลาซและการแปลงฟู
เรียร์กบัสมการเชิงอนุพนัธ์ย่อย 
 
ค327    ทฤษฎเีซต                                        3(3-0-6) 
MA327    Set Theory 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ค. 221 
   ทฤษฎเีซตตามสัจพจน์ของแซร์เมโล  จํานวนเชิงอนัดบัที ่  จํานวนเชิงการนับ  สัจพจน์ของการเลอืกและรูปแบบอืน่ๆที่
สมมูลกนั รากฐานของระบบจํานวนจริง 
 
ค331    พชีคณิตนามธรรม 1                            3(3-0-6) 
MA331 Abstract Algebra 1 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ค. 221 

กรุปและสมบัติพืน้ฐานของกรุป  อาบีเลยีนกรุป   กรุปของจํานวนเตม็มอดุโล n   กรุปของการเรียงสับเปลีย่นและกรุป
สมมาตร   กรุปย่อยและทฤษฎบีทลากรานจ์    กรุปวัฎจักร   กรุปย่อยปรกตแิละกรุปผลหาร   สาทสิสัณฐานและสมสัณฐานของ
กรุป   ริงและสมบัตเิบือ้งต้นของริง    ริงย่อย   อนิทกิรัลโดเมน   ไอดลี   สาทสิสัณฐานและสมสัณฐานของริง   ฟีลด์ 
 



 
ค332     พชีคณิตเชิงเส้น                                     3(3-0-6) 
MA332    Linear Algebra 
วชิาบังคบัก่อน :  สําหรับนักศึกษาช้ันปีที ่2  ขึน้ไป   
 เมทริกซ์   พชีคณิตของเมทริกซ์   การดาํเนินการขั้นมูลฐานและเมทริกซ์มูลฐาน   ค่าระดบัช้ันของเมทริกซ์  
ดเีทอร์มแินนต์    การหาเมทริกซ์ผกผนัด้วยวธีิต่างๆ    ระบบสมการเชิงเส้นและผลเฉลย     กฎของคราเมอร์  
ปริภูมเิวกเตอร์    ฐานหลกั    และมติขิองปริภูมเิวกเตอร์    การแปลงเชิงเส้นและเมทริกซ์การแปลงเชิงเส้น 
ค่าลกัษณะเฉพาะ   เวกเตอร์ลกัษณะเฉพาะ   การแปลงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุม   ปริภูมผิลคูณภายใน กระบวนการ 
กราม-ชมดิต์   การประยุกต์พชีคณิตเชิงเส้นในเร่ืองต่างๆ 
 
ค337    ทฤษฎจีํานวน                                        3(3-0-6) 
MA337    Number Theory 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ค. 221 

จํานวนเตม็ ขั้นตอนยุคลดิและผลสืบเน่ือง   การสมภาคและการประยุกต์  วทิยาการรหัสลบั  รากปฐมฐาน ส่วนตกค้าง
กาํลงัสอง   เศษส่วนต่อเน่ือง   สมการไดโอแฟนไทน์บางแบบ  

 
ค346      เรขาคณิตเชิงภาพฉาย        3(3-0-6) 
MA346    Projective   Geometry 
วชิาบังคบัก่อน   สอบได้ ค.131  หรือ ค.332 

ปริภูมเิชิงภาพฉาย   ระนาบเชิงภาพฉาย   การแปลงเชิงภาพฉาย   ทฤษฎบีทเดซาร์ก   ทฤษฎบีทแพปพสั  ภาวะคู่กนั   
รูปแบบกาํลงัสองและภาคตดักรวย เรขาคณิตสัมพรรค 
 
ค351     วธีิการเชิงตวัเลข                       3(3-0-6) 
MA351 Numerical  Methods 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ค. 213  หรือ  ค.112  หรือ  ค.217  หรือ  ค.219  

การวเิคราะห์ค่าคลาดเคลือ่น  การหาผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น  การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น  การหา
ผลเฉลยของระบบสมการไม่เชิงเส้น  การประมาณค่าในช่วง  การประมาณค่ากาํลงัสองน้อยทีสุ่ด  อนุพนัธ์และการหาปริพนัธ์
เชิงตวัเลข  การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพนัธ์สามัญอนัดบัหน่ึง  
หมายเหตุ : ไม่นับหน่วยกติให้ผู้ทีก่าํลงัศึกษาหรือสอบได้ ค.251 
 
ค412    ฟังก์ชันตวัแปรเชิงซ้อน                    3(3-0-6) 
MA412 Functions of Complex Variable 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ค. 213 
 จํานวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันตวัแปรเชิงซ้อน อนุพนัธ์ของฟังก์ชันตวัแปรเชิงซ้อน อนุกรมกาํลงัและฟังก์ชันวเิคราะห์ 
ปริพนัธ์ของฟังก์ชันตวัแปรเชิงซ้อน ทฤษฎบีทของโคชี-กร์ูซาต อนุกรมลอเรนต์ ส่วนตกค้าง  การส่งคงแบบ 
 
ค416    การวเิคราะห์คณิตศาสตร์ 2             3(3-0-6) 
MA416 Mathematical Analysis 2 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ค. 315  



 
 
 ทอพอโลยบีน เซตปกคลุม  ทฤษฎบีทเซตปกคลุมของลนิเดเลฟิและของไฮเน-บอเรล  ทฤษฎบีทเกีย่วกบัปริพนัธ์รี
มนัน์-สตลิต์เชส  ทฤษฎบีทในการหาอนุพนัธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร  ทฤษฎบีทในการหาปริพนัธ์หลายช้ัน   
 
ค426 ทอพอโลยเีบือ้งต้น                             3(3-0-6) 
MA426 Elementary Topology 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ค.315 
 ปริภูมทิอพอโลยแีละสมบัตพิืน้ฐาน   เซตเปิด เซตปิดและย่านใกล้เคยีง  ปริภูมอิงิระยะทาง ปริภูมิบริบูรณ์ ความ
ต่อเน่ืองของฟังก์ชันและฟังก์ชันสมานสัณฐาน  ความเช่ือมโยง ความกระชับ 
 
ค436   พชีคณิตนามธรรม 2   3(3-0-6) 
MA436    Abstract  Algebra 2 
วชิาบงัคบัก่อน : สอบได้ ค. 331 
 ทฤษฎกีรุป   กรุปสลบั   สมบัตเิบือ้งต้นเกีย่วกบัอาบีเลยีนกรุปซ่ึงเป็นกรุปจํากดั นอร์มอลไลเซอร์   กรุปซ็อลเวเบิล้   
ทฤษฎบีทของซิโลว์   ริง   ริงการหาร    อนิทกิรัลโดเมน    ไอดลีและริงผลหาร    ฟีลด์   ฟีลด์ของผลหาร    ริงพหุนาม  พหุนาม
ลดทอนไม่ได้   รากของพหุนาม   ทฤษฎบีทเศษเหลอื   ทฤษฎบีทหลกัมูลของพชีคณิต 
 
ค446 เรขาคณิตเชิงอนุพนัธ์                             3(3-0-6) 
MA446 Differential Geometry 
วชิาบังคบัก่อน   สอบได้ ค.316  
          เส้นโค้งในระนาบและในปริภูมิ  สูตรเฟรอเน  อสมการไอโซเพอริเมตริก   ทฤษฎขีองผวิ  ความโค้งของเกาส์และความ
โค้งเฉลีย่   ทฤษฎบีทของเกาส์-บอนเนต์ 
 
ค447    เรขาคณิตเชิงการแปลง                       3(3-0-6) 
MA447 Transformational  Geometry 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ค. 332  
 เรขาคณิตสัมพรรคและการแปลงสัมพรรคเรขาคณิตยุคลดิและการแปลงแบบยุคลดิ  เรขาคณิตนอกแบบยุคลดิ 
 
ค461    สัมมนาทางคณิตศาสตร์                                            2(1-3-2) 
MA461    Seminar 
วชิาบังคบัก่อน : สําหรับนักศึกษาช้ันปีที ่4 ขึน้ไป 
 การศึกษาค้นคว้าเอกสารในหัวข้อทีน่่าสนใจทางคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์  นักศึกษาต้องเขียนรายงาน
และเสนอต่อทีป่ระชุม 
 
ค476     โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร์   3(2-2-5) 
MA476 Mathematical  Packages 
วชิาบังคบัก่อน  :  1.  เคยศึกษา  ค.313  และ  คพ.103 

และ        2.  เคยศึกษาหรือศึกษาพร้อมกบั ค.332 



 
 การใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการคาํนวณเชิงเรขาคณิตและการคาํนวณ
เชิงพชีคณิต  รวมทั้งแคลคูลสัและสมการเชิงอนุพนัธ์  การเขียนกราฟ  การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร์กบั
งานด้านต่าง ๆ 

 
15. เงื่อนไขอืน่ๆ 

เงือ่นไขอืน่ๆ นอกจากทีร่ะบุไว้ในหลกัสูตรนีใ้ห้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ว่าด้วย
การศึกษาช้ันปริญญาตรี  พ.ศ. 2540  รวมทั้งระเบียบและประกาศต่างๆ ของมหาวทิยาลยั 


