หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
1. ชื่อหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
Bachelor of Science Program in Mathematics
2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

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

3. หน่ วยงานรับผิดชอบ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
4.1. ปรัชญาของหลักสู ตร
ดําเนินการเรียนการสอน การศึกษาวิจัยทางด้ านคณิตศาสตร์ เพือ่ ผลิตบัณฑิตทางด้ านคณิตศาสตร์ ที่มี
ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมทีส่ อดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยและสนองต่ อการ
พัฒนาประเทศ
4.2. วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
(1) เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรู้ ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ พนื้ ฐานเพือ่ ให้ สามารถวิเคราะห์ วิจัย
ค้ นคว้ า ติดตามความเจริญก้าวหน้ าทางด้ านวิชาการในระดับประเทศและระดับสากล และมีส่วน
ร่ วมกับสถาบันการศึกษาและหน่ วยงานอืน่ ในการศึกษา ค้ นคว้ า วิจัย ทีส่ อดคล้องกับนโยบายการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ
(2) เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรู้ ความสามารถทางคณิตศาสตร์ เพียงพอทีจ่ ะนําไปประกอบอาชีพทีเ่ กีย่ วกับ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ หรือนําไปศึกษาต่ อในระดับสู งได้
(3) เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามสามารถนําคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ ใช้ ในวิชาการสาขาอืน่ ๆ ให้ เป็ นประโยชน์
ต่ อประเทศชาติ
(4) เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามคิดริเริ่ม สร้ างสรรค์ มีเหตุผล คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและ
เป็ นคนดีของสั งคม
(5) เพือ่ ตอบสนองความขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ด้านคณิตศาสตร์ ของภาครัฐและเอกชน

5. กําหนดการเปิ ดสอน
ปี การศึกษา 2552 เป็ นต้ นไป
6. คุณสมบัตขิ องผู้สมัครเข้ าศึกษา
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษาต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญา
ตรี พ.ศ. 2540 ข้ อ 7
7. การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
การคัดเลือกผู้เข้ าศึ กษาให้ เป็ นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเข้ าศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาของสํ านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธีการทีม่ หาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
8. ระบบการศึกษา
การศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้ ระบบทวิภาค โดยแบ่ งเวลาการศึกษาในปี หนึ่งๆ เป็ นสองภาคการศึกษาปกติ
ซึ่งเป็ นภาคการศึกษาทีบ่ ังคับ คือภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาสิ บหกสั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อน
ได้ โดยใช้ เวลาการศึกษาไม่ น้อยกว่ าหกสั ปดาห์ แต่ ให้ เพิม่ ชั่วโมงการศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคการศึกษาปกติ
การคิดหน่ วยกิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นดังนี้
1. วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ มคี ่ าเท่ ากับ 1 หน่ วยกิต
2. วิชาฝึ กหรือทดลอง (ภาคปฏิบัต)ิ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ มคี ่ าเท่ ากับ 1 หน่ วยกิต
3. การฝึ กงานหรื อฝึ กภาคสนาม (ภาคฝึ กงานอาชีพ) ใช้ เวลาฝึ ก 3-6 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ตลอดภาคการศึกษา
ปกติรวม 45-90 ชั่วโมง มีค่าเท่ ากับ 1 หน่ วยกิต
4. โครงงานพิเศษนักศึกษาใช้ เวลาฝึ กปฏิบัติ (ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ ) 3 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ตลอดภาค
การศึกษาปกติรวม 45 ชั่วโมง มีค่าเท่ ากับ 1 หน่ วยกิต
9. ระยะเวลาการศึกษา
หลักสู ตรชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในภาคปกติเป็ นหลักสู ตร 4 ปี นักศึกษาจะต้ องใช้ เวลา
ในการศึกษาอย่ างมากไม่ เกิน 7 ปี การศึกษา และใช้ เวลาศึกษาอย่างน้ อย 7 ภาคการศึกษาปกติ
10. การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรี ยนในแต่ ละภาคการศึ กษาให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึ กษาชั้ น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ข้ อ 10
11. การวัดผลและการสํ าเร็จการศึกษา
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2540 ข้ อ 11, 12,13,14,
15 และ 22
การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 8 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยกิต ดังนี้
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12. สถานทีแ่ ละอุปกรณ์ การสอน
ใช้ สถานทีแ่ ละอุปกรณ์ การสอนทีม่ อี ยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13. งบประมาณ
ใช้ งบประมาณตามทีเ่ สนอขอไว้ ในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 10 และทีจ่ ะขอเป็ นรายปี งบประมาณ โดยมีค่าใช้ จ่าย
ในการผลิตบัณฑิตคนละประมาณ 22,000 บาท/ปี
14. หลักสู ตร
14.1. โครงสร้ างและองค์ ประกอบของหลักสู ตร
นักศึ กษาจะต้ องจดทะเบียนศึ กษารายวิชา รวมไม่ น้อยกว่ า 137 หน่ วยกิต โดยศึ กษารายวิชาต่ างๆ ตาม
โครงสร้ างองค์ ประกอบ และข้ อกําหนดของหลักสู ตรดังนี้
1. วิชาศึกษาทัว่ ไป
30
หน่ วยกิต
2. วิชาเฉพาะ
101
หน่ วยกิต
12
หน่ วยกิต
2.1. วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
2.2. วิชาบังคับ
50
หน่ วยกิต
2.3. วิชาบังคับเลือก
21
หน่ วยกิต
2.4. วิชาโทหรือวิชาเลือก
18
หน่ วยกิต
3. วิชาเลือกเสรี
6
หน่ วยกิต
14.2. ข้ อกําหนดของหลักสู ตร
1. วิชาศึกษาทัว่ ไป
30
หน่ วยกิต
นักศึกษาต้ องศึกษารายวิชาในหลักสู ตรศึกษาทัว่ ไป รวมแล้วไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต ตามโครงสร้ างและ
องค์ ประกอบของหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป ซึ่งแบ่ งเป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1
: วิชาศึกษาทัว่ ไป
21
หน่ วยกิต
หมวดมนุษยศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 3 หน่ วยกิต
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
3
หน่ วยกิต
TU 110 Integrated Humanities
หมวดสั งคมศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 3 หน่ วยกิต
มธ. 120 สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
3
หน่ วยกิต
TU 120 Integrated Social Sciences
หมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
: วิทยาศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 3 หน่ วยกิต
3
หน่ วยกิต
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
TU 130 Integrated Sciences and Technology
: คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ บังคับ 1 วิชา 3 หน่ วยกิต
มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร์
3
หน่ วยกิต
TU 154 Foundation of Mathematics

หมวดภาษา
ท. 161 การใช้ ภาษาไทย
3
TH 161 Thai Usage
สษ. 070 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1
0
EL 070 English Course 1
สษ.171 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
3
EL 171 English Course 2
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 3
3
EL 172 English Course 3
ส่ วนที่ 2
: นักศึกษาจะต้ องศึกษาวิชาต่ างๆ ตามเงือ่ นไขรายวิชาทีค่ ณะฯ กําหนดไว้ ดงั นี้ คือ
พบ.291
ธุรกิจเบือ้ งต้ น
3
BA 291
Introduction of Business
และ ศ.210
เศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น
3
EC 210
Introductory Economics
และเลือกอีก 1 วิชาจากรายวิชาต่ อไปนี้
จ.228
จิตวิทยาความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล
3
PY 228
Psychology of Interpersonal Relations
ทอ.201 หลักการบริหาร
3
HO 201 Principles of Management

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
101
หน่ วยกิต
2.1. วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
12
หน่ วยกิต
นักศึกษาต้ องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ รวม 12 หน่ วยกิต ดังนี้
วท.113
ชีววิทยาทัว่ ไป
3
หน่ วยกิต
SC 113
General Biology
วท.163
ปฏิบัตกิ ารชีววิทยาทัว่ ไป
1
หน่ วยกิต
SC 163
General Biology Laboratory
วท.123
เคมีพนื้ ฐาน
3
หน่ วยกิต
SC 123
Fundamental Chemistry
วท.173
ปฎิบัตกิ ารเคมีพนื้ ฐาน
1
หน่ วยกิต
SC 173
Fundamental Chemistry Laboratory
3
หน่ วยกิต
วท.135
ฟิ สิ กส์ ทวั่ ไป
SC 135
General Physics
วท.185
ปฏิบัตกิ ารฟิ สิ กส์ ทวั่ ไป
1
หน่ วยกิต
SC 185
General Physics Laboratory

2.2. วิชาบังคับ
นักศึกษาต้ องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาบังคับรวม 50 หน่ วยกิต
ค.211 แคลคูลสั 1
MA211
Calculus 1
ค.212
แคลคูลสั 2
MA212
Calculus 2
ค.213
แคลคูลสั 3
MA213
Calculus 3
ค.221
ตรรกศาสตร์ และทฤษฎีเซตเบือ้ งต้ น
MA221
Elementary Logic and Set Theory
ค.313
สมการเชิงอนุพนั ธ์ สามัญ
MA313
Ordinary Differential Equations
ค.315
การวิเคราะห์ คณิตศาสตร์ 1
MA315
Mathematics Analysis 1
ค.331
พีชคณิตนามธรรม 1
MA331
Abstract Algebra 1
ค.332
พีชคณิตเชิงเส้ น
MA332
Linear Algebra
ค.351
วิธีการเชิงตัวเลข
MA351
Numerical Methods
ค.412
ฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้ อน
MA412
Functions of Complex Variables
ค.461
สั มมนาทางคณิตศาสตร์
MA461
Seminar
ส.211
สถิติ 1
ST211
Statistics 1
ส.321
ทฤษฎีความน่ าจะเป็ นเบือ้ งต้ น
ST321
Probability Theory 1
คพ.103
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น
CS103
Introduction to Computer Programming
คพ.112
การโปรแกรมเชิงวัตถุเบือ้ งต้ น
CS112
Introduction to Object Oriented Programming
อ.221
การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล หรือ
EG221
Reading for Information or
สษ.295
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
EL295
Academic English I

ดังนี้
3

หน่ วยกิต

3

หน่ วยกิต

3

หน่ วยกิต

3

หน่ วยกิต

3

หน่ วยกิต

3

หน่ วยกิต

3

หน่ วยกิต

3

หน่ วยกิต

3

หน่ วยกิต

3

หน่ วยกิต

2

หน่ วยกิต

3

หน่ วยกิต

3

หน่ วยกิต

3

หน่ วยกิต

3

หน่ วยกิต

3
3

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

อ.241
การฟังการพูด 1
หรือ
EG241
Listening-Speaking 1
or
สษ.395
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2
3
หน่ วยกิต
EL395
Academic English II
3
หน่ วยกิต
และจะต้ องสอบได้ ไม่ ตาํ่ กว่ าระดับ C ในแต่ ละวิชาต่ อไปนี้
ค.211
แคลคูลสั 1
3
หน่ วยกิต
MA211
Calculus 1
ค.212
แคลคูลสั 2
3
หน่ วยกิต
MA212
Calculus 2
ค.221
ตรรกศาสตร์ และทฤษฎีเซตเบือ้ งต้ น
3
หน่ วยกิต
MA221
Elementary Logic and Set Theory
ค.313
สมการเชิงอนุพนั ธ์ สามัญ
3
หน่ วยกิต
MA313
Ordinary Differential Equations
ค.332
พีชคณิตเชิงเส้ น
3
หน่ วยกิต
MA332
Linear Algebra
นักศึกษาทีศ่ ึกษาเพือ่ รับปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จะนํารายวิชาต่ อไปนีม้ านับเป็ นหน่ วยกิตสะสมและ
คํานวณค่ าระดับเฉลีย่ ไม่ ได้ คือ
ค.111
แคลคูลสั พืน้ ฐาน
3
หน่ วยกิต
MA111
Fundamentals of Calculus
ค.112
เรขาคณิตวิเคราะห์ และแคลคูลสั ประยุกต์
3
หน่ วยกิต
MA112
Analysis Geometry and Applied Calculus
ค.131
พีชคณิตเชิงเส้ นประยุกต์
3
หน่ วยกิต
MA131
Applied Linear Algebra
3
หน่ วยกิต
ค.214
สมการเชิงอนุพนั ธ์
MA214
Differential Equations
ค.216
แคลคูลสั สํ าหรับสั งคมศาสตร์ 1
3
หน่ วยกิต
MA216
Calculus for Social Science 1
ค.217
แคลคูลสั สํ าหรับสั งคมศาสตร์ 2
3
หน่ วยกิต
MA217
Calculus for Social Science 2
ค.218
แคลคูลสั สํ าหรับวิทยาศาสตร์ 1
3
หน่ วยกิต
MA218
Calculus for Science 1
ค.219
แคลคูลสั สํ าหรับวิทยาศาสตร์ 2
3
หน่ วยกิต
MA219
Calculus for Science 2
ค.236
พีชคณิตเชิงเส้ นและสมการเชิงอนุพนั ธ์ เบือ้ งต้ น
3
หน่ วยกิต
MA236
Linear Algebra and Elementay Differential Equations
ค.251
วิธีและการประยุกต์ ใช้ เชิงตัวเลข
3
หน่ วยกิต
MA251
Numerical Methods and Applications

ค.286
แคลคูลสั และสมการเชิงอนุพนั ธ์ สําหรับวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ 3 หน่ วยกิต
MA286
Calculus and Elementary Differential for Bioscience
2.3. วิชาบังคับเลือก
นักศึกษาจะต้ องศึกษาวิชาอืน่ ๆ ในสาขาจํานวน 21 หน่ วยกิต โดยต้ องเลือกรายวิชาในระดับไม่ ตาํ่ กว่ า 400
อย่างน้ อย 2 รายวิชา จากรายวิชาต่ อไปนี้
ค.316
การวิเคราะห์ เวกเตอร์
3
หน่ วยกิต
MA316
Vector Analysis
ค.317
แคลคูลสั ขั้นสู ง
3
หน่ วยกิต
MA317
Advanced Calculus
ค.318
สมการเชิงอนุพนั ธ์ ย่อย
3
หน่ วยกิต
MA318
Partial Differential Equations
ค.327
ทฤษฎีเซต
3
หน่ วยกิต
MA327
Set Theory
ค.337
ทฤษฎีจํานวน
3
หน่ วยกิต
MA337
Number Theory
3
หน่ วยกิต
ค.346
เรขาคณิตเชิงภาพฉาย
MA346
Projective Geometry
ค.416
การวิเคราะห์ คณิตศาสตร์ 2
3
หน่ วยกิต
MA416
Mathematical Analysis 2
ค.426
ทอพอโลยีเบือ้ งต้ น
3
หน่ วยกิต
MA426
Elementary Topology
ค.436
พีชคณิตนามธรรม 2
3
หน่ วยกิต
MA436
Abstract Algebra 2
ค.446
เรขาคณิตเชิงอนุพนั ธ์
3
หน่ วยกิต
MA446
Differential Geometry
ค.447
เรขาคณิตเชิงการแปลง
3
หน่ วยกิต
MA447
Transformational Geometry
โปรแกรมสํ าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์
3
หน่ วยกิต
ค.476
MA476
Mathematics Packages
คป.319
กําหนดการเชิงคณิตศาสตร์ 1
3
หน่ วยกิต
AM319
Mathematical Programming 1
คป.326
ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์
3
หน่ วยกิต
AM326
Graph Theory and Applications
คป.327
คณิตศาสตร์ เชิงการจัดและการประยุกต์
3
หน่ วยกิต
AM327
Combinatorial Mathematics and Applications
คป.418
เทคนิคการหาค่ าเหมาะทีส่ ุ ด
3
หน่ วยกิต
AM418
Optimization Technique

ส.212
ST212
ส.322
ST322

สถิติ 2
Statistics 2
คณิตสถิตศิ าสตร์ 1
Mathematical Statistics 1

3

หน่ วยกิต

3

หน่ วยกิต

2.4. วิชาโทหรือวิชาเลือก
นักศึกษาอาจเลือกศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังต่ อไปนี้
2.4.1 วิชาโท
18 หน่ วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทีเ่ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิชาโท โดยศึกษา
ตามข้ อกําหนดและเงือ่ นไขของหลักสู ตรวิชาโทสาขานั้นๆ และหากมีจํานวนหน่ วยกิต ของวิชาโทเหลืออยู่ นักศึกษาจะต้ อง
เลือกศึกษาวิชาต่ างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ ครบจํานวนหน่ วยกิตทีก่ าํ หนดไว้ ข้างต้ น
2.4.2 วิชาเลือก
18 หน่ วยกิต
ให้ เลือกศึกษาจากวิชาของสาขาวิชาใดก็ได้ รวมไม่ เกิน 4 สาขาวิชา ไม่ น้อยกว่ า
18 หน่ วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่ น้อยกว่ า
6 หน่ วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ ทเี่ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิชาเลือกเสรีจํานวน
ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต ทั้งนีใ้ ห้ หมายรวมถึง วิชาศึกษาทัว่ ไป หมวดวิชาภาษาต่ างประเทศด้ วย
นักศึกษาจะนําวิชาเหล่านีม้ านับเป็ นวิชาเลือกเสรีไม่ ได้
1. วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทุกวิชา (รวมทั้งวิชาทีไ่ ม่ ได้ กาํ หนดไว้ ในวิชาศึกษาทัว่ ไป
ส่ วนที่ 2)
2. วิชาในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไปทั้งส่ วนที่ 1 และส่ วนที่ 2 ทีใ่ ช้ รหัสย่ อ “ มธ.” ทุกวิชา
3. วิชา ท. 162 การเขียนรายงานทางวิชาการ และ ท. 163 การเขียนเพือ่ การสื่ อสารในองค์ กร

การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ เป็ นวิชาโท
นักศึกษานอกสาขาทีป่ ระสงค์ จะศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ เป็ นวิชาโท ต้ องศึกษารายวิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ไม่
น้ อยกว่ า 18 หน่ วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่ างๆ ตามเงือ่ นไขดังต่ อไปนี้
1. นักศึกษาต้ องศึกษารายวิชาบังคับในสาขาวิชา 12 หน่ วยกิต ได้ แก่
ค.211 ค.212 ค.213 ค.332
และต้ องสอบได้ ระดับไม่ ตาํ่ กว่ า C ทุกรายวิชายกเว้ น ค.213
นักศึกษานอกสาขาทีไ่ ด้ ศึกษาวิชา ค.216 และ ค.217 หรือ ค.218 และ ค.219 หรือ ค.111 และ ค.112 เป็ น
วิชาบังคับอยู่แล้ วและต้ องสอบได้ ระดับไม่ ตาํ่ กว่ า C ทุกรายวิชา สามารถใช้ ค.216 และ ค.217 หรือ ค.218 และ ค.219
หรือ ค.111 และ ค.112 แทน ค.211 และ ค.212 นอกจากนีย้ งั สามารถใช้ ค.236 หรือ ค.131 ซึ่งสอบได้ ระดับไม่ ตาํ่ กว่ า C
แทน ค.332 ได้
2. นักศึกษาต้ องเลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนีไ้ ม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต และจะต้ องได้ ค่าระดับเฉลีย่ ใน 6 หน่ วยกิต
นีไ้ ม่ ตํ่ากว่ า 2.00
ค.221 ค.313 ค.315 ค.316 ค.331 ค.351 ค.326 ค.426 ค.476

การศึกษาเพือ่ รับอนุปริญญาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์
นักศึกษาผู้ใดได้ ศึกษารายวิชาต่ างๆ ตามหลักสู ตรในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้ หน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 96 หน่ วยกิต
ตามเงื่อนไขต่ อไปนีม้ สี ิ ทธิได้ รับอนุปริญญา
1. ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ น้อยกว่ า 2.00
2. ได้ ขนึ้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษามาแล้วไม่ น้อยกว่ า 5 ภาคการศึกษาปกติ
3. ได้ ศึกษาวิชาศึกษาทัว่ ไป 30 หน่ วยกิต และวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ 12 หน่ วยกิต
4. ได้ ศึกษาวิชาเฉพาะของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ น้อยกว่ า 48 หน่ วยกิต ตามเงื่อนไขต่ อไปนี้
4.1 ได้ ศึกษาวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่ า 27 หน่ วยกิต
ค.211 ค.212 ค.213 ค.221 ค.313 ค.315 ค.331 ค.332 ค.351
4.2 ได้ ศึกษารายวิชาต่ อไปนีไ้ ม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต 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 ได้ ศึกษาวิชาบังคับนอกสาขา 4 วิชา 12 หน่ วยกิต ดังนี้
ส.211 ส.321 คพ.103 คพ.112
5. ได้ ศึกษาวิชาเลือกเสรี ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
14.3. หลักเกณฑ์ การใช้ รหัสวิชาในหลักสู ตร
รายวิชาทีจ่ ะเปิ ดสอนในหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประกอบด้ วยอักษรย่ อ 2
ตําแหน่ ง และตัวเลข 3 ตําแหน่ ง ดังรายละเอียดต่ อไปนี้
1. อักษรย่ อนําหน้ าตัวเลขในหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีความหมาย ดังนี้
ค./MA
เป็ นรายวิชาทีจ่ ัดสอนโดยภาควิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
คป./AM
เป็ นรายวิชาทีจ่ ัดสอนโดยภาควิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ส./ST
เป็ นรายวิชาทีจ่ ัดสอนโดยภาควิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
คพ./CS
เป็ นรายวิชาทีจ่ ัดสอนโดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วท./SC
เป็ นรายวิชาทีจ่ ัดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อ./EG
เป็ นรายวิชาทีจ่ ัดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
สษ./EL
เป็ นรายวิชาทีจ่ ัดสอนโดยสถาบันภาษา
2. ตัวเลข 3 ตําแหน่ งในรายวิชาหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทใี่ ช้ อกั ษรย่ อ “ค./
MA” มีความหมาย ดังนี้
เลขหลักหน่ วย
เลข
1-5
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข
6-9
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิ บ
เลข
1
หมายถึง หมวดวิชาแคลคูลสั
เลข
2
หมายถึง หมวดวิชาการพิสูจน์ คณิตศาสตร์
เลข
3
หมายถึง หมวดวิชาพีชคณิต
เลข
4
หมายถึง หมวดวิชาเรขาคณิต
เลข
5
หมายถึง หมวดวิชาการหาผลเฉลยเชิงตัวเลข

เลข
6
หมายถึง หมวดวิชาสั มมนา
เลข
7
หมายถึง หมวดวิชาคณิตศาสตร์ เกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
เลข
8
หมายถึง หมวดวิชาแบบจําลองเชิงคณิตศาสตร์
เลขหลักร้ อย หมายถึง วิชาซึ่งอยู่ในระดับชั้นปี ต่ างๆ
เลข
1
หมายถึง วิชาในระดับชั้นปี 1
เลข
2
หมายถึง วิชาในระดับชั้นปี 2
เลข
3
หมายถึง วิชาในระดับชั้นปี 3
เลข
4
หมายถึง วิชาในระดับชั้นปี 4
14.4. รายวิชาในหลักสู ตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีดงั นี้
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

แคลคูลสั พืน้ ฐาน
Fundamentals of Calculus
เรขาคณิตวิเคราะห์ และแคลคูลสั ประยุกต์
Analytic Geometry and Applied Calculus
แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์
Calculus and Analytic Geometry
พีชคณิตเชิงเส้ นประยุกต์
Applied Linear Algebra
แคลคูลสั 1
Calculus 1
แคลคูลสั 2
Calculus 2
แคลคูลสั 3
Calculus 3
สมการเชิงอนุพนั ธ์
Differential Equations
แคลคูลสั สํ าหรับสั งคมศาสตร์ 1
Calculus for Social Science 1
แคลคูลสั สํ าหรับสั งคมศาสตร์ 2
Calculus for Social Science 2
แคลคูลสั สํ าหรับวิทยาศาสตร์ 1
Calculus for Science 1
แคลคูลสั สํ าหรับวิทยาศาสตร์ 2
Calculus for Science 2

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
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)

รหัสวิชา
ค.221
MA 221
ค.236
MA 236
ค.251
MA251
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

ชื่อวิชา
ตรรกศาสตร์ และทฤษฎีเซตเบือ้ งต้ น
Elementary Logic and Set Theory
พีชคณิตเชิงเส้ นและสมการเชิงอนุพนั ธ์ เบือ้ งต้ น
Linear Algebra and Elementay Differential Equations
วิธีและการประยุกต์ ใช้ เชิงตัวเลข
Numerical Methods and Applications
แคลคูลสั และสมการเชิงอนุพนั ธ์ สําหรับวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
Calculus and Elementary Differential for Bioscience
สมการเชิงอนุพนั ธ์ สามัญ
Ordinary Differential Equations
การวิเคราะห์ คณิตศาสตร์ 1
Mathematical Analysis 1
การวิเคราะห์ เวกเตอร์
Vector Analysis
แคลคูลสั ขั้นสู ง
Advanced Calculus
สมการเชิงอนุพนั ธ์ ย่อย
Partial Differential Equations
ทฤษฎีเซต
Set Theory
พีชคณิตนามธรรม 1
Abstract Algebra 1
พีชคณิตเชิงเส้ น
Linear Algebra
ทฤษฎีจํานวน
Number Theory
เรขาคณิตเชิงภาพฉาย
Projective Geometry
วิธีการเชิงตัวเลข
Numerical Methods
ฟังก์ ชันตัวแปรเชิงซ้ อน
Functions of Complex Variable
การวิเคราะห์ คณิตศาสตร์ 2
Mathematical Analysis 2

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
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)

รหัสวิชา
ค.426
MA 426
ค.436
MA 436
ค.446
MA 446
ค.447
MA 447
ค.461
MA 461
ค.476
MA 476

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-6)

ทอพอโลยีเบือ้ งต้ น
Elementary Topology
พีชคณิตนามธรรม 2
Abstract Algebra 2
เรขาคณิตเชิงอนุพนั ธ์
Differential Geometry
เรขาคณิตเชิงการแปลง
Transformational Geometry
สั มมนาทางคณิตศาสตร์
Seminar
โปรแกรมสํ าเร็จรู ปทางคณิตศาสตร์
Mathematical Packages

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

14.5 แผนการศึกษา
ปี การศึกษาที่ 1
มธ.154
วท.135
วท.185
มธ.110
ท.161
สษ.171
ค.211

ภาคเรียนที่ 1
รากฐานคณิตศาสตร์
ฟิ สิ กส์ ทวั่ ไป
ปฏิบัตกิ ารฟิ สิ กส์ ทวั่ ไป
สหวิทยาการมนุษย์ ศาสตร์
การใช้ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
แคลคูลสั 1

รวม

ภาคเรียนที่ 2
3
3
1
3
3
3
3

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

19 หน่ วยกิต

ค.212 แคลคูลสั 2
วท.113 ชีววิทยาทัว่ ไป
วท.163 ปฎิบัติการชีววิทยาทัว่ ไป
วท.123 เคมีพนื้ ฐาน
วท.173 ปฏิบัติการเคมีพนื้ ฐาน
สษ.172 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 3
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ส.211 สถิติ 1
รวม

3
3
1
3
1
3
3

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

3 หน่ วยกิต
20 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ค.213 แคลคูลสั 3
ค.221 ตรรกศาสตร์ และทฤษฎี
เซตเบือ้ งต้ น
มธ.120 สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
อ.221 หรือ สษ.295
พบ.291 ธุรกิจเบือ้ งต้ น
วิชาเลือกเสรี
วิชาศึกษาทัว่ ไปส่ วนที่ 2
รวม

ภาคเรียนที่ 2
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
21 หน่ วยกิต

ค.332 พีชคณิตเชิงเส้ น
คพ.103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เบือ้ งต้ น
อ.241 หรือ สษ.395
ศ.210 เศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น
ส.321 ทฤษฎีความน่ าจะเป็ นเบือ้ งต้ น
วิชาโทหรือวิชาเลือก
รวม

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3
3
3
3

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

18 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ค.313 สมการเชิงอนุพนั ธ์ สามัญ
ค.315 การวิเคราะห์ คณิตศาสตร์ 1
คพ.112 การโปรแกรมเชิงวัตถุเบือ้ งต้ น
วิชาบังคับเลือกระดับ 300 หรือ 400
วิชาโทหรือวิชาเลือก
รวม

3
3
3
3
6

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

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

18 หน่ วยกิต

รวม

3
3
6
3
3

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

18 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
ค.412 ฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้ อน
วิชาบังคับเลือกระดับ 300 หรือ 400
วิชาบังคับเลือกระดับ 400
วิชาโทหรือวิชาเลือก
ค.461 สั มมนาทางคณิตศาสตร์
รวม

3 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
2 หน่ วยกิต
17 หน่ วยกิต

ภาคเรียนที่ 2
วิชาบังคับเลือกระดับ 400
วิชาโทหรือวิชาเลือก

รวม

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

คําอธิบายรายวิชา
ค111
MA111

แคลคูลสั พืน้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamentals of Calculus
ระบบจํานวนและฟังก์ชันเบือ้ งต้ น แคลคูลสั อนุพนั ธ์ และปริพนั ธ์ ของฟังก์ ชันทีม่ ตี วั แปรเดียว ลิมติ ความต่ อเนื่อง
อนุพนั ธ์ และการประยุกต์ อนุพนั ธ์ ปฏิยานุพนั ธ์ เทคนิคการหาปริพนั ธ์ การประยุกต์ ปริพนั ธ์ อนุกรม ทฤษฎีของเทย์เลอร์
และการประยุกต์
หมายเหตุ : ไม่ นับหน่ วยกิตให้ ผู้ทกี่ าํ ลังศึกษาหรือสอบได้ ค.211 หรือ ค.216 หรือ ค.218
ค112
เรขาคณิตวิเคราะห์ และแคลคูลสั ประยุกต์
3(3-0-6)
MA112 Analytic Geometry and Applied Calculus
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค.111
เรขาคณิตวิเคราะห์ ในเรื่องภาคตัดกรวยและสมการกําลังสอง เวกเตอร์ การแปลงเชิงพิกดั พิกดั เชิงขั้วและการร่ าง
กราฟ ฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพนั ธ์ ย่อย ปริพนั ธ์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ฟี ลด์ เชิงสเกลาร์ และฟี ลด์ เชิงเวกเตอร์ อนุพนั ธ์ ของ
เวกเตอร์ ปริพนั ธ์ ในฟี ลด์ ของเวกเตอร์ ทฤษฎีบทของเกาส์ กรีน และสโตกส์ การวิเคราะห์ ฟูเรียร์ และลาปลาซและการ
ประยุกต์
ค113
MA113

แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์
3(3-0-6)
Calculus and Analytic Geometry
แคลคูลสั อนุพนั ธ์ และปริพนั ธ์ ของฟังก์ชันทีม่ ีตัวแปรเดียว ลิมติ ความต่ อเนื่อง อนุพนั ธ์ และการประยุกต์ อนุพนั ธ์
ปฎิยานุพนั ธ์ เทคนิคการหาปริพนั ธ์ การประยุกต์ ปริพนั ธ์ อนุกรมเทย์เลอร์ การแปลงเชิงพิกดั พิกดั เชิงขั้วและการร่ างกราฟ
ฟังก์ ชันหลายตัวแปร อนุพนั ธ์ ย่อย ปริพนั ธ์ หลายตัวแปร
ค131
MA131

พีชคณิตเชิงเส้ นประยุกต์
3(3-0-6)
Applied Linear Algebra
ทฤษฎีบทเมทริกซ์ เมทริกซ์ เฮอร์ มเิ ทียนและยูนิแทรีเมทริกซ์ การแยกตัวประกอบแบบแอลยู ปริภูมเิ วกเตอร์
อิสระเชิงเส้ น มิติ ค่ าลําดับชั้นของเมทริกซ์ การประยุกต์ ของเมทริกซ์ ในการแก้ ระบบสมการเชิงเส้ น เมทริกซ์ ผกผัน ดี
เทอร์ มแิ นนต์ หลักเกณฑ์ คราเมอร์ การแปลงเชิงเส้ น ปริภูมิผลคูณภายใน ส่ วนเติมเต็มเชิงตั้งฉากและกําลังสองน้ อยทีส่ ุ ด
ค่ าลักษณะเฉพาะ เวกเตอร์ ลกั ษณะเฉพาะและการประยุกต์ การทําให้ เป็ นเมทริกซ์ ทแยงมุม เทนเซอร์ เบือ้ งต้ น
หมายเหตุ : ไม่ นับหน่ วยกิตให้ ผู้ทกี่ าํ ลังศึกษาหรือสอบได้ ค.236

ค211
MA211

แคลคูลสั 1
3(3-0-6)
Calculus 1
ลิมติ และความต่ อเนื่องของฟังก์ ชัน อนุพนั ธ์ ของฟังก์ ชันพีชคณิตและฟังก์ ชันอดิศัย กฎลูกโซ่ อนุพนั ธ์ โดยปริยาย
อนุพนั ธ์ อนั ดับสู ง ทฤษฎีบทของรอล ทฤษฎีบทค่ ามัชฌิม การประยุกต์ ของอนุพนั ธ์ ผลต่ างเชิงอนุพนั ธ์ และการประยุกต์
ปฏิยานุพนั ธ์ ปริพนั ธ์ ไม่ จํากัดเขต สู ตรของการหาปริพนั ธ์ การหาปริพนั ธ์ โดยการเปลีย่ นตัวแปร สมการเชิงอนุพนั ธ์ เบือ้ งต้ น
ผลบวกรีมันน์ ปริพนั ธ์ จํากัดเขต ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลสั การประยุกต์ ของปริพนั ธ์ จํากัดเขตในทางเรขาคณิตและ
ฟิ สิ กส์
หมายเหตุ : ไม่ นับหน่ วยกิตให้ ผู้ทกี่ าํ ลังศึกษาหรือสอบได้ ค.111 หรือ ค.216 หรือ ค.218
ค212
แคลคูลสั 2
3(3-0-6)
MA212 Calculus 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ค. 211
รู ปแบบยังไม่ กาํ หนด หลักเกณฑ์ โลปี ตาลและการประยุกต์ ในการหาลิมิต เทคนิคในการหาปริพนั ธ์ ปริพนั ธ์ ไม่ ตรง
แบบและการทดสอบการลู่เข้ า ระบบพิกดั เชิงขั้ว การเขียนกราฟในระบบพิกดั เชิงขั้ว การหาพืน้ ทีใ่ นพิกดั เชิงขั้ว สมการอิง
ตัวแปรเสริม อนุพนั ธ์ ของฟังก์ ชันในระบบพิกดั เชิงขั้ว ลําดับ อนุกรมอนันต์ การทดสอบการลู่เข้ าของอนุกรมอนันต์ แบบต่ าง
ๆ อนุกรมกําลัง อนุกรมแมคลอริน อนุกรมเทย์เลอร์ อนุพนั ธ์ และปริพนั ธ์ ของอนุกรมกําลัง
3(3-0-6)
ค213
แคลคูลสั 3
MA213 Calculus 3
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ค. 212 หรือ ค.112 หรือ ค.217 หรือ ค.219
ฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริภูมสิ ามมิตแิ ละการเขียนกราฟ เวกเตอร์ เส้ นตรงและระนาบในปริภูมสิ ามมิติ
ลิมติ และ
ความต่ อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพนั ธ์ ย่อย กฎลูกโซ่ และการประยุกต์ อนุพนั ธ์ ระบุทศิ ทาง เกรเดียนต์ ผลต่ างเชิง
อนุพนั ธ์ รวมและการประยุกต์ ทฤษฎีบทฟังก์ ชันโดยปริยาย อนุพนั ธ์ ย่อยอันดับสู ง ค่ าสู งสุ ดและค่ าตํา่ สุ ดของฟังก์ชันหลายตัว
แปรแบบไม่ มเี งื่อนไขบังคับและมีเงือ่ นไขบังคับ ปริพนั ธ์ หลายชั้น จาโคเบียน การเปลีย่ นตัวแปรในปริพนั ธ์ หลายชั้น พิกดั
ทรงกระบอก พิกดั ทรงกลม การประยุกต์ ของปริพนั ธ์ หลายชั้น
ค214
สมการเชิงอนุพนั ธ์
3(3-0-6)
MA214 Differential Equations
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค.112 หรือ ค.113
สมการเชิ งอนุพันธ์ อันดับที่หนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์ อันดับที่สอง สมการเชิงอนุพันธ์ เชิ งเส้ นเอกพันธ์ สมการ
เชิ งอนุพันธ์ เชิ งเส้ นไม่ เอกพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์ อันดับสู ง สมการเชิงอนุพันธ์ เชิ งเส้ นที่มีผลเฉลยเป็ นอนุกรม ฟังก์ ชัน
พิเศษ สมการเชิ งอนุพนั ธ์ ย่อย การหาผลเฉลยโดยผลการแปลงลาปลาซและผลการแปลงฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพันธ์ ไม่ เชิง
เส้ นเบือ้ งต้ น การนําไปใช้ แก้ปัญหาทางวิศวกรรม
ค216
MA216

แคลคูลสั สํ าหรับสั งคมศาสตร์ 1
Calculus for Social Science 1

3(3-0-6)

ลิมติ และความต่ อเนื่องของฟังก์ ชันตัวแปรเดียว อนุพนั ธ์ ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย อนุพนั ธ์ โดยปริยาย
อนุพนั ธ์ อนั ดับสู ง ทฤษฎีบทของรอล ทฤษฎีบทค่ ามัชฌิม การประยุกต์ ของอนุพนั ธ์ ในการหาลิมิตและค่ าสู งสุ ดและค่ า
ตํา่ สุ ดของฟังก์ ชัน ผลต่ างเชิงอนุพนั ธ์ และการประยุกต์ ปฏิยานุพนั ธ์ ปริพนั ธ์ ไม่ จํากัดเขตและการหาปริพนั ธ์ เบือ้ งต้ น
ปริพนั ธ์ จํากัดเขตและการประยุกต์ ในการหาพืน้ ที่ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมติ และความต่ อเนื่องของฟังก์ ชันหลายตัวแปร
อนุพนั ธ์ ย่อย กฎลูกโซ่ ผลต่ างเชิงอนุพนั ธ์ รวมและการประยุกต์
หมายเหตุ : ไม่ นับหน่ วยกิตให้ ผ้ ูทกี่ าํ ลังศึกษาหรือสอบได้ ค.111 หรือ ค.211 หรือ ค.218
3(3-0-6)
ค217
แคลคูลสั สํ าหรับสั งคมศาสตร์ 2
MA217 Calculus for Social Science 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ค. 216
เมทริกซ์ ดีเทอร์ มแิ นนต์ การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้ น อนุพนั ธ์ ย่อยอันดับสู ง การประยุกต์ อนุพนั ธ์ ย่อยใน
การหาค่ าสู งสุ ดและค่ าตํา่ สุ ดของฟังก์ชันหลายตัวแปรแบบไม่ มเี งื่อนไขบังคับและมีเงือ่ นไขบังคับ เทคนิคของการหาปริพนั ธ์
ของฟังก์ ชันตัวแปรเดียว พิกดั เชิงขั้วและพืน้ ที่ในพิกดั เชิงขั้ว ปริพนั ธ์ หลายชั้นและการประยุกต์
ค218
MA218

แคลคูลสั สํ าหรับวิทยาศาสตร์ 1
3(3-0-6)
Calculus for Science 1
ลิมติ และความต่ อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพนั ธ์ ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย กฎลูกโซ่ อนุพนั ธ์ โดยปริยาย
อนุพนั ธ์ อนั ดับสู ง ทฤษฎีบทของรอล ทฤษฎีบทค่ ามัชฌิม การประยุกต์ ของอนุพนั ธ์
ผลต่ างเชิงอนุพนั ธ์ และการ
ประยุกต์ ปฏิยานุพนั ธ์ ปริพนั ธ์ ไม่ จํากัดเขต เทคนิคของการหาปริพนั ธ์ ปริพนั ธ์ จํากัดเขตและการประยุกต์ ในทาง
เรขาคณิตและฟิ สิ กส์
หมายเหตุ : ไม่ นับหน่ วยกิตให้ ผ้ ูทกี่ าํ ลังศึกษาหรือสอบได้ ค.111 หรือ ค.211 หรือ ค.216
3(3-0-6)
ค219 แคลคูลสั สํ าหรับวิทยาศาสตร์ 2
MA219 Calculus for Science 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค. 218
ลิมิตและความต่ อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพนั ธ์ ย่อย กฏลูกโซ่ อนุพนั ธ์ ย่อยอันดับสู ง ผลต่ างเชิงอนุพนั ธ์
รวมและการประยุกต์ การประยุกต์ ของอนุพนั ธ์ ย่อยในการหาค่ าสู งสู ดและค่ าตํา่ สุ ดของฟังก์ชันหลายตัวแปรแบบไม่ มเี งื่อนไข
บังคับและมีเงือ่ นไขบังคับ พิกดั เชิงขั้วและการประยุกต์ ในการหาพืน้ ที่ ปริพนั ธ์ หลายชั้นและการประยุกต์
ค221
MA221

ตรรกศาสตร์ และทฤษฎีเซตเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Elementary Logic and Set Theory
การพิสูจน์ แบบต่ างๆ ตัวบ่ งปริมาณ การพิสูจน์ ข้อความที่มีตวั บ่ งปริมาณ หลักการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ เซต
สมบัตแิ ละทฤษฎีต่างๆของเซต ความสั มพันธ์ ความสั มพันธ์ สมมูล ฟังก์ชัน ฟังก์ชันชนิดต่ างๆ เซตสมมูล เซตจํากัด เซต
อนันต์ เซตอนันต์ แบบนับได้ และนับไม่ ได้ พีชคณิตบูลนี

ค236
พีชคณิตเชิงเส้ นและสมการเชิงอนุพนั ธ์ เบือ้ งต้ น
MA236 Linear Algebra and Elementay Differential Equations
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค.217 หรือ ค.219

3(3-0-6)

เมทริกซ์ พีชคณิตของเมทริกซ์ เมทริกช์ ผกผัน ค่ าระดับชั้นของเมทริกซ์ ดีเทอร์ มแิ นนต์ ระบบสมการเชิงเส้ น
กฎของคราเมอร์ ปริภูมเิ วกเตอร์ การแปลงเชิงเส้ น ค่ าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ ลกั ษณะเฉพาะ การทําให้ เป็ นเมทริกซ์ ทแยงมุม
รูปแบบเชิงเส้ นคู่ รูปแบบกําลังสอง สมการเชิงอนุพนั ธ์ อนั ดับที่หนึ่ง
หมายเหตุ : ไม่ นับหน่ วยกิตให้ ผู้ทกี่ าํ ลังศึกษาหรือสอบได้ ค.131
ค251
วิธีและการประยุกต์ ใช้ เชิงตัวเลข
3(3-0-6)
MA251 Numerical Methods and Applications
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค.214
ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการตัวแปรเดียว การประมาณพหุนาม การหาอนุพนั ธ์ และปริพนั ธ์ โดยวิธีเชิงตัวเลข ผลเฉลย
เชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพนั ธ์ สามัญ และตัวอย่างการนําไปใช้ แก้ปัญหาทางวิศวกรรม การวิเคราะห์ ค่าผิดพลาด การหาผล
เฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้ นโดยวิธีตรงและโดยวิธีทาํ ซํ้า การคํานวณเชิงตัวเลขของค่ าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์
ลักษณะเฉพาะ สมาชิกจํากัด การแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยใช้ โปรแกรมสํ าเร็จรู ป
ค286
แคลคูลสั และสมการเชิงอนุพนั ธ์ สําหรับวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
3(3-0-6)
MA286 Calculus and Elementary Differential for Bioscience
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค.218
ปริพนั ธ์ ไม่ ตรงแบบ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมติ และความต่ อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพนั ธ์ ย่อยและ
ความหมายทางเรขาคณิต อนุพนั ธ์ ย่อยอันดับสู ง อนุพนั ธ์ ย่อยโดยปริยาย กฎลูกโซ่ ผลต่ างเชิงอนุพนั ธ์ รวมและการประยุกต์
ค่ าสู งสุ ดสั มพัทธ์ ค่ าตํา่ สุ ดสั มพัทธ์ ของฟังก์ชันสองตัวแปรและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพนั ธ์ การหาผลเฉลยของสมการเชิง
อนุพนั ธ์ และการประยุกต์ ในการสร้ างแบบจําลองของปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระบบสมการเชิงอนุพนั ธ์ และการประยุกต์
ค313
สมการเชิงอนุพนั ธ์ สามัญ
3(3-0-6)
MA313 Ordinary Differential Equations
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค. 112 หรือ ค. 213 หรือ ค. 217 หรือ ค. 219
สมการเชิงอนุพนั ธ์ อนั ดับทีห่ นึ่ง ทฤษฎีบทต่ างๆ ของสมการเชิงอนุพนั ธ์ เชิงเส้ น สมการเชิงอนุพนั ธ์ เชิงเส้ นอันดับทีส่ อง
สมการอนุพนั ธ์ เชิงเส้ นทีม่ สี ั มประสิ ทธิ์เป็ นค่ าคงตัว วิธีเทียบสั มประสิ ทธิ์ วิธีการแปรผันของตัวแปรเสริม สมการเชิงอนุพนั ธ์ เชิง
เส้ นอันดับสู ง สมการออยเลอร์ ผลการแปลงลาปลาซ ทฤษฎีบทสั งวัตนาการ ระบบสมการเชิงอนุพนั ธ์ เชิงเส้ นอันดับหนึ่ง
สมการเชิงอนุพนั ธ์ ย่อยเบือ้ งต้ น
หมายเหตุ : ไม่ นับหน่ วยกิตให้ ผู้ทกี่ าํ ลังศึกษาหรือสอบได้ ค.214
ค315
การวิเคราะห์ คณิตศาสตร์ 1
3(3-0-6)
MA315 Mathematical Analysis 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค.213
ระบบจํานวนจริงเชิงสั จพจน์ ทอพอโลยีบนเส้ นจํานวนจริง เซตเปิ ด เซตปิ ด และย่านใกล้ เคียง ทฤษฎีบทโบลซา
โน-ไวแยร์ สทราสส์ ลิมิตและความต่ อเนื่อง ความต่ อเนื่องเอกรูป อนุพนั ธ์ ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว ค่ าสู งสุ ดและค่ าตํา่ สุ ด
ของฟังก์ ชัน ปริพนั ธ์ รีมันน์

ค316
การวิเคราะห์ เวกเตอร์
3(3-0-6)
MA316 Vector Analysis
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค. 112 หรือ ค. 213 หรือ ค. 217 หรือ ค. 219
เวกเตอร์ พีชคณิตของเวกเตอร์ ฟังก์ชันค่ าเวกเตอร์ สมการอิงตัวแปรเสริมของเส้ นโค้ งและพืน้ ผิว อนุพนั ธ์ ของ
เวกเตอร์ ปริพนั ธ์ ตามเส้ น ปริพนั ธ์ ตามผิว และปริพนั ธ์ ตามปริมาตร ทฤษฎีบทปริพนั ธ์ ของการวิเคราะห์ เวกเตอร์ ความรู้
เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับเทนเซอร์
ค317
แคลคูลสั ขั้นสู ง
3(3-0-6)
MA317 Advanced Calculus
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค. 112 หรือ ค. 213 หรือ ค. 217 หรือ ค. 219
ลําดับและอนุกรมของฟังก์ ชัน การทดสอบการลู่เข้ า สมบัตขิ องลําดับและอนุกรมของการลู่เข้ าเอกรู ปทีเ่ กีย่ วข้ องกับ
ภาวะความต่ อเนื่อง อนุพนั ธ์ และปริพนั ธ์ สู ตรเทย์เลอร์ และการประมาณ การหาอนุพนั ธ์ ของฟังก์ชันทีอ่ ยู่ในรูปปริพนั ธ์
ฟังก์ชันแกมมาและบีตา อนุกรมฟูเรียร์ ปริพนั ธ์ ฟูเรียร์ และผลการแปลงฟูเรียร์
ค318
สมการเชิงอนุพนั ธ์ ย่อย
3(3-0-6)
MA318 Partial Differential Equations
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ค. 313 หรือ ค.214 หรือ ค.286
สมการเชิงอนุพนั ธ์ ย่อย สมการความร้ อน สมการคลืน่ และสมการลาปลาซ การแยกตัวแปรและสมบัติเชิงเส้ น สู ตร
ของกรีนและการประยุกต์ กบั ปัญหาค่ าขอบ วิธีการแปรผันของตัวแปรเสริม การประยุกต์ ใช้ การแปลงลาปลาซและการแปลงฟู
เรียร์ กบั สมการเชิงอนุพนั ธ์ ย่อย
ค327
ทฤษฎีเซต
3(3-0-6)
MA327 Set Theory
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค. 221
ทฤษฎีเซตตามสั จพจน์ ของแซร์ เมโล จํานวนเชิงอันดับที่ จํานวนเชิงการนับ สั จพจน์ ของการเลือกและรู ปแบบอืน่ ๆที่
สมมูลกัน รากฐานของระบบจํานวนจริง
ค331
พีชคณิตนามธรรม 1
3(3-0-6)
MA331 Abstract Algebra 1
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ค. 221
กรุ ปและสมบัติพนื้ ฐานของกรุป อาบีเลียนกรุป กรุปของจํานวนเต็มมอดุโล n กรุ ปของการเรียงสั บเปลีย่ นและกรุป
สมมาตร กรุ ปย่อยและทฤษฎีบทลากรานจ์ กรุปวัฎจักร กรุ ปย่อยปรกติและกรุปผลหาร สาทิสสั ณฐานและสมสั ณฐานของ
กรุ ป ริงและสมบัตเิ บือ้ งต้ นของริง ริงย่ อย อินทิกรัลโดเมน ไอดีล สาทิสสั ณฐานและสมสั ณฐานของริง ฟี ลด์

ค332
พีชคณิตเชิงเส้ น
3(3-0-6)
MA332 Linear Algebra
วิชาบังคับก่อน : สํ าหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 2 ขึน้ ไป
เมทริกซ์ พีชคณิตของเมทริกซ์ การดําเนินการขั้นมูลฐานและเมทริกซ์ มูลฐาน ค่ าระดับชั้นของเมทริกซ์
ดีเทอร์ มแิ นนต์ การหาเมทริกซ์ ผกผันด้ วยวิธีต่างๆ ระบบสมการเชิงเส้ นและผลเฉลย กฎของคราเมอร์
ปริภูมเิ วกเตอร์ ฐานหลัก และมิตขิ องปริภูมเิ วกเตอร์ การแปลงเชิงเส้ นและเมทริกซ์ การแปลงเชิงเส้ น
ค่ าลักษณะเฉพาะ เวกเตอร์ ลกั ษณะเฉพาะ การแปลงเป็ นเมทริกซ์ ทแยงมุม ปริภูมผิ ลคูณภายใน กระบวนการ
กราม-ชมิดต์ การประยุกต์ พชี คณิตเชิงเส้ นในเรื่องต่ างๆ
ค337
ทฤษฎีจํานวน
3(3-0-6)
MA337 Number Theory
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค. 221
จํานวนเต็ม ขั้นตอนยุคลิดและผลสื บเนื่อง การสมภาคและการประยุกต์ วิทยาการรหัสลับ รากปฐมฐาน ส่ วนตกค้ าง
กําลังสอง เศษส่ วนต่ อเนื่อง สมการไดโอแฟนไทน์ บางแบบ
ค346
เรขาคณิตเชิงภาพฉาย
3(3-0-6)
MA346 Projective Geometry
วิชาบังคับก่อน สอบได้ ค.131 หรือ ค.332
ปริภูมเิ ชิงภาพฉาย ระนาบเชิงภาพฉาย การแปลงเชิงภาพฉาย ทฤษฎีบทเดซาร์ ก ทฤษฎีบทแพปพัส ภาวะคู่กนั
รูปแบบกําลังสองและภาคตัดกรวย เรขาคณิตสั มพรรค
3(3-0-6)
ค351
วิธีการเชิงตัวเลข
MA351 Numerical Methods
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค. 213 หรือ ค.112 หรือ ค.217 หรือ ค.219
การวิเคราะห์ ค่าคลาดเคลือ่ น การหาผลเฉลยของสมการไม่ เชิงเส้ น การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้ น การหา
ผลเฉลยของระบบสมการไม่ เชิงเส้ น การประมาณค่ าในช่ วง การประมาณค่ ากําลังสองน้ อยทีส่ ุ ด อนุพนั ธ์ และการหาปริพนั ธ์
เชิงตัวเลข การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพนั ธ์ สามัญอันดับหนึ่ง
หมายเหตุ : ไม่ นับหน่ วยกิตให้ ผู้ทกี่ าํ ลังศึกษาหรือสอบได้ ค.251
ค412
ฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้ อน
3(3-0-6)
MA412 Functions of Complex Variable
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ค. 213
จํานวนเชิงซ้ อน ฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้ อน อนุพนั ธ์ ของฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้ อน อนุกรมกําลังและฟังก์ชันวิเคราะห์
ปริพนั ธ์ ของฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้ อน ทฤษฎีบทของโคชี-กูร์ซาต อนุกรมลอเรนต์ ส่ วนตกค้ าง การส่ งคงแบบ
ค416
การวิเคราะห์ คณิตศาสตร์ 2
MA416 Mathematical Analysis 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค. 315

3(3-0-6)

ทอพอโลยีบน เซตปกคลุม ทฤษฎีบทเซตปกคลุมของลินเดเลิฟและของไฮเน-บอเรล ทฤษฎีบทเกีย่ วกับปริพนั ธ์ รี
มันน์ -สติลต์ เชส ทฤษฎีบทในการหาอนุพนั ธ์ ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ทฤษฎีบทในการหาปริพนั ธ์ หลายชั้น
ค426
ทอพอโลยีเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
MA426 Elementary Topology
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ค.315
ปริภูมทิ อพอโลยีและสมบัตพิ นื้ ฐาน เซตเปิ ด เซตปิ ดและย่ านใกล้เคียง ปริภูมอิ งิ ระยะทาง ปริภูมิบริบูรณ์ ความ
ต่ อเนื่องของฟังก์ ชันและฟังก์ชันสมานสั ณฐาน ความเชื่อมโยง ความกระชับ
ค436
พีชคณิตนามธรรม 2
3(3-0-6)
MA436 Abstract Algebra 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ค. 331
ทฤษฎีกรุ ป กรุปสลับ สมบัตเิ บือ้ งต้ นเกีย่ วกับอาบีเลียนกรุ ปซึ่งเป็ นกรุปจํากัด นอร์ มอลไลเซอร์ กรุ ปซ็อลเวเบิล้
ทฤษฎีบทของซิโลว์ ริง ริงการหาร อินทิกรัลโดเมน ไอดีลและริงผลหาร ฟี ลด์ ฟี ลด์ ของผลหาร ริงพหุนาม พหุนาม
ลดทอนไม่ ได้ รากของพหุนาม ทฤษฎีบทเศษเหลือ ทฤษฎีบทหลักมูลของพีชคณิต
ค446
เรขาคณิตเชิงอนุพนั ธ์
3(3-0-6)
MA446 Differential Geometry
วิชาบังคับก่ อน สอบได้ ค.316
เส้ นโค้ งในระนาบและในปริภูมิ สู ตรเฟรอเน อสมการไอโซเพอริเมตริก ทฤษฎีของผิว ความโค้ งของเกาส์ และความ
โค้ งเฉลีย่ ทฤษฎีบทของเกาส์ -บอนเนต์
ค447
เรขาคณิตเชิงการแปลง
3(3-0-6)
MA447 Transformational Geometry
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค. 332
เรขาคณิตสั มพรรคและการแปลงสั มพรรคเรขาคณิตยุคลิดและการแปลงแบบยุคลิด เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด
ค461
สั มมนาทางคณิตศาสตร์
2(1-3-2)
MA461 Seminar
วิชาบังคับก่อน : สํ าหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 ขึน้ ไป
การศึกษาค้ นคว้ าเอกสารในหัวข้ อทีน่ ่ าสนใจทางคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ประยุกต์ นักศึกษาต้ องเขียนรายงาน
และเสนอต่ อทีป่ ระชุม
ค476
โปรแกรมสํ าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์
MA476 Mathematical Packages
วิชาบังคับก่ อน : 1. เคยศึกษา ค.313 และ คพ.103
และ 2. เคยศึกษาหรือศึกษาพร้ อมกับ ค.332

3(2-2-5)

การใช้ งานโปรแกรมสํ าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ การใช้ โปรแกรมสํ าเร็จรู ปในการคํานวณเชิงเรขาคณิตและการคํานวณ
เชิงพีชคณิต รวมทั้งแคลคูลสั และสมการเชิงอนุพนั ธ์ การเขียนกราฟ การประยุกต์ ใช้ โปรแกรมสํ าเร็จรู ปทางคณิตศาสตร์ กบั
งานด้ านต่ าง ๆ
15. เงื่อนไขอืน่ ๆ
เงือ่ นไขอืน่ ๆ นอกจากทีร่ ะบุไว้ ในหลักสู ตรนีใ้ ห้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วย
การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 รวมทั้งระเบียบและประกาศต่ างๆ ของมหาวิทยาลัย

