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หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลกัสูตร 

        3.1.1  จํานวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกว่า 130 หน่วยกติ 

        3.1.2  โครงสร้างหลกัสูตร 

                   โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที�สอดคล้องกบัที�กาํหนดไวใ้นเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ ดงันี�  

ก. หมวดวชิาศึกษาทั�วไป ไม่น้อยกว่า                  30  หน่วยกติ 

1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  เรียนไม่นอ้ยกว่า      6   หน่วยกติ 

2) กลุ่มวิชาภาษา   เรียนไม่นอ้ยกว่า    9   หน่วยกติ 

3) กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์  เรียนไม่นอ้ยกว่า      6   หน่วยกติ 

4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

                            และเทคโนโลย ี                              เรียนไม่นอ้ยกว่า      9   หน่วยกติ 

 ข.  หมวดวชิาเฉพาะ                     ไม่น้อยกว่า                                         94  หน่วยกติ 

             1) กลุ่มวิชาพื�นฐานวิชาชีพ                                                   18 หน่วยกติ 

              2) กลุ่มวิชาชีพ                   เรียนไม่นอ้ยกว่า       76  หน่วยกติ 

                   -  วิชาชีพ (บงัคบั)                                                   33 หน่วยกติ 

                   -  วิชาชีพ (เลือก)     เรียนไม่นอ้ยกว่า       36  หน่วยกติ   

                   -  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกจิศึกษา            7    หน่วยกติ 

 ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรี                    ไม่น้อยกว่า 6    หน่วยกติ 
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 ข  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   94 หน่วยกติ 

 1) กลุ่มวชิาพื �นฐานวชิาชีพ    18 หน่วยกติ 

 1553602 การเขียนภาษาองักฤษเฉพาะกจิ   2(2-0-4)  

Writing English for Specific Purposes 

 4011305  ฟิสิกส์ 1     3(3-0-6) 

  Physics I 

 4011306  ฟิสิกส ์2     3(3-0-6) 

  Physics II 

 4021108  เคมีท ั�วไป      3(3-0-6) 

  General Chemistry 

 4021109  ปฏิบตักิารเคมีทั�วไป    1(0-3-2) 

  General Chemistry Laboratory 

 4031105  ชีววิทยาทั�วไป     3(3-0-6) 

  General Biology 

 4031106  ปฏิบตักิารชีววิทยาทั�วไป    1(0-3-2) 

  General Biological Laboratory 

 4092601  ภาษาองักฤษสาํหรับคณิตศาสตร์   2(1-2-3) 

  English for Mathematics 

 2)  กลุ่มวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า   76 หน่วยกติ 

  วชิาชีพ (บังคบั)    33 หน่วยกติ 

  4091201  หลกัการคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

   Principles of Mathematics 

  4091401  แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 

   Calculus and Analytic Geometry I 

   4091701 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(3-0-6) 

   Probability and Statistics 

  4092401  แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 3(3-0-6) 

   Calculus and Analytic Geometry II 

  4093301  พีชคณิตนามธรรม  3(3-0-6) 

   Abstract Algebra 

  4093401  แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 3(3-0-6) 

   Calculus and Analytic Geometry III 

  4093402  สมการเชิงอนุพนัธ์สามญั 3(3-0-6)  

   Ordinary Differential Equations 
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  4094302  พีชคณิตเชิงเสน้  3(3-0-6) 

   Linear Algebra 

  4094404  คณิตศาสตร์วิเคราะห์ 3(3-0-6)  

   Mathematical Analysis 

  4094410  ตวัแปรเชิงซอ้น 3(3-0-6)  

   Complex Variables 

  4094412  วิธีเชิงตวัเลข 3(2-2-5)  

   Numerical Method 
   

   วชิาชีพ (เลอืก)      ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

   4092201  ระบบจาํนวน 3(3-0-6) 

    Number System 

   4093101  ประวตัิคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)  

    History of Mathematics 

   4093201  ทฤษฎีเซต 3(3-0-6) 

    Set Theory 

   4093302  การสร้างตน้แบบและการจาํลองสถานการณ์ 3(3-0-6) 

    Modeling and Simulation  

   4093303  วิยตุคณิต 3(3-0-6) 

    Discrete Mathematics 

   4093501  รากฐานเรขาคณิต 3(3-0-6) 

    Foundation of Geometry 

   4093604  กาํหนดการเชิงเสน้ 3(3-0-6) 

    Linear Programming 

   4093605  คณิตศาสตร์ประกนัภยั 3(3-0-6) 

    Actuarial Science 

   4093606  ทฤษฎีเกม 3(3-0-6) 

    Game Theory 

   4093705  โปรแกรมประยกุตด์า้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3(2-2-5)  

     Applied Program for Science and  Mathematics  

   4094201  ทฤษฎีจาํนวน 3(3-0-6) 

    Number Theory 

   4094401  สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย 3(3-0-6) 

    Partial Differential Equation 
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   4094402  แคลคูลสัขั�นสูง 3(3-0-6) 

    Advanced Calculus 

   4094403  การวิเคราะห์เวกเตอร์ 3(3-0-6) 

    Vector Analysis 

   4094408  การวิเคราะห์เชิงจริง  3(3-0-6) 

    Real Analysis 

   4094411  การวิเคราะห์เชิงซอ้น  3(3-0-6) 

    Complex Analysis 

   4094501  เรขาคณิตนอกแบบยคูลิด 3(3-0-6) 

    Non-Euclidean Geometry 

   4094502  เรขาคณิตเชิงภาพฉาย 3(3-0-6) 

    Projective Geometry 

   4094504  ทฤษฎีกราฟเบื�องตน้ 3(3-0-6) 

    Introduction to Graph Theory 

   4094505  ทอพอโลยเีบื�องตน้ 3(3-0-6) 

    Introduction to Topology 

   4094604  ทฤษฎีออพติไมเซชนัและการประยกุต ์ 3(3-0-6) 

    Optimization Theory and Applications 

   4094605  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

    Computer Assisted Instruction in Mathematics 

   4094901  สมัมนาคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

    Seminar in Mathematics 

   4094902  การศึกษาส่วนบุคคล 3(3-0-6) 

    Individual Study 

   4112202  สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) 

    Mathematical Statistics I 

   4112302  วิธีวิจยัทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 

    Research in Science 

   4113301  การวิเคราะห์การถดถอย 3(3-0-6) 

    Regression Analysis 

   4113302  สถิตินอนพาราเมตริก 3(3-0-6) 

    Nonparametric Statistics 

   4113304  เทคนิคการสุ่มตวัอยา่ง 3(3-0-6) 

    Sampling Technique 
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   4113601  โปรแกรมประยกุตด์า้นสถิติและวิจยั 3(2-2-5) 

    Applied Program for Statistics and Research  

   4121103  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอลักอริทึม 3(2-2-5) 

    Computer Programming and Algorithm 

   4121201  การประมวลผลขอ้มูลและแฟ้มขอ้มูล 3(2-2-5) 

    Data  and File Processing 

   4121202  การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5)  

    Computer Programming Language I 
 

   วชิาชีพ (วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ/สหกจิศึกษา)     7 หน่วยกติ 

  4094801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 2(90) 

   Preparation for Professional Experience in Mathematics 

  4094802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 5(350) 

   Field Experience in Mathematics 
 

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี  เรียนไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกติ 

   เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี  โดยไม่ซํ� ากบั

รายวิชา  ที�เคยเรียนมาแลว้และตอ้งไม่เป็นรายวิชาที�กาํหนดให้เรียนโดยไม่นบัหน่วยกติรวมในเกณฑ์การ

สาํเร็จหลกัสูตรของสาขาวิชา 
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หมวดวชิาเฉพาะ 

 

1553602 การเขยีนภาษาองักฤษเฉพาะกจิ 2(2-0-4) 

   Writing English for Specific Purposes 

 

   รูปแบบการเขียนภาษาอังกฤษที� มีลักษณะเฉพาะ เช่น ค ําศัพท์ โครงสร้างและ

สถานการณ์ หนงัสือแบบเรียน คู่มือการใช ้คู่มือการปฏิบตัิการ งานวิจยั บทคดัย่อและอื�น ๆ ในสาขาที�

เรียน การเขียนสรุปจากสิ�งที�อ่าน พฒันาความคิดและสามารถนาํเสนอการทดลองและการวิจยัจากสิ�งที�อ่าน 

 

 4011305 ฟิสิกส์  1                                                                                     3(3-0-6) 

  Physics  I 

 

 การวดัความแม่นยาํและความเที�ยงตรงในการวดั หน่วย ปริมาณสเกลาร์และเวคเตอร์ 

ตาํแหน่งและการเคลื�อนที�ของวตัถุ  กฎการเคลื�อนที�ของนิวตนั งาน  กาํลงั  พลงังาน  กฎการอนุรักษ์ของ

พลงังานและโมเมนตมั  ความยดืหยุน่ของวตัถุ  คลื�นกล  ปรากฏการณ์ทางความร้อน  หลกัการเบื�องตน้ทาง 

 

 4011306 ฟิสิกส์  2                                                                                      3(3-0-6) 

  Physics  II 

   วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น  : 4011303 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 

 

 ประจุไฟฟ้า  กฎของคูลอมบ์  สนามไฟฟ้า   กฎของเกาส์  ศกัยไ์ฟฟ้า  ความจุไฟฟ้า  

กระแสไฟฟ้า  กฎของโอห์ม  กฎของเคอร์ชอพฟ์  แรงของรอเรนซ์  สนามแม่เหล็กอันเนื�องมาจาก

กระแสไฟฟ้า  แรงเคลื�อน ไฟฟ้าเหนี�ยวนํา  สารแม่เหล็ก  การแกว่งกวดัของสนามไฟฟ้า แสงเชิงเรขาคณิต  

สเปกตรัมของคลื�น แม่เหล็ก ไฟฟ้า  ทฤษฎีสัมพนัธภาพพิเศษ  โครงสร้างอะตอม  กมัมันตภาพรังสี  

นิวเคลียสและการสลายนิวเคลียส 

 

4021108  เคมทีั�วไป      3(3-0-6) 

  General Chemistry  

 

   มวลสารสมัพนัธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พนัธะเคมีเบื�องตน้ สมบตัิต่าง ๆ ของ

แกส๊   ของแข็ง  ของเหลว  สารละลาย   อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก       

เคมีนิวเคลียร์ 
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4021109  ปฏิบตัิการเคมทีั�วไป     1(0-3-2) 

   General Chemistry Laboratory 

 

   ปฏิบตักิารที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหาวิชาเคมีท ั�วไป 

    

4031105  ชีววทิยาทั�วไป      3(3-0-6) 

    General Biology  

 

วิวฒันาการของสิ�งมีชีวิต เซลล์และเนื�อเยื�อ การสืบพนัธ์ุและการเจริญเติบโต การจาํแนก

ประเภทของสิ�งมีชีวิต การสงัเคราะห์ดว้ยแสง  การหายใจระดับเซลล์  การขนส่งและการคายนํ� า สมดุล

ภายในเซลล์ การทาํงานของระบบต่าง ๆ  พนัธุศาสตร์ 

 

4031106  ปฏิบตัิการชีววทิยาทั�วไป     1(0-3-2) 

   General Biological Laboratory 

 

   ปฏิบตักิารที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหาวิชาชีววิทยาทั�วไป 

    

 4091201    หลกัการคณติศาสตร์                                                                  3(3-0-6) 

 Principles  of  Mathematics 

 

ธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์ จาํนวนจริง ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์     การ

พิสูจน์โดยใชต้วัแบบจากหัวขอ้ต่อไปนี�   เซต  ความสมัพนัธ์ ฟังกช์นั ทฤษฎีจาํนวนเบื�องตน้   

 

 4091401    แคลคูลสัและเรขาคณติวเิคราะห์ 1                                               3(3-0-6) 

 Calculus  and Analytic Geometry I 

 

เรขาคณิตวิเคราะห์ว่าดว้ยเสน้ตรง  วงกลมและภาคตดักรวย   ลิมิตของฟังกช์นั   ฟังกช์นั

ต่อเนื�อง   อนุพนัธ์ และการหาอนุพนัธ์ของฟังกช์นัพชีคณิต  ฟังกช์นัอดิศยั การประยกุตอ์นุพนัธ์ หลกัการ 

โลปิตาล  และปริพนัธ ์
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 4091701 ความน่าจะเป็นและสถติ ิ 3(3-0-6) 

  Probability and Statistics 

 

  แนวคิดพื�นฐานเก ี�ยวกบัความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงแบบ

สุ่มที�สาํคญั การประมาณค่า ช่วงความเชื�อมั�น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ

ถดถอย สหสมัพนัธ์ การทดสอบดว้ยไคกาํลงัสอง สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 

    

4092201  ระบบจํานวน      3(3-0-6) 

   Number System 

 

  การสร้างระบบจาํนวน จาํนวนธรรมชาติ จาํนวนเตม็ คุณสมบตัิต่าง ๆ ของจาํนวนเตม็    

จาํนวนตรรกยะ จาํนวนจริง จาํนวนเชิงซอ้น 

    

 4092401    แคลคูลสัและเรขาคณติวเิคราะห์ 2                                             3(3-0-6) 

 Calculus  and Analytic Geometry II 

   รายวิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4091401  แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1   

 

  พิกดัเชิงขั�ว    สมการอิงตวัแปรเสริม     ปริพนัธ์จาํกดัเขต       เทคนิคการหาปริพนัธ์  การ

ประยกุตป์ริพนัธจ์าํกดัเขต   อนุพนัธ์ และปริพนัธข์องฟังกช์นัในพกิดัเชิงขั�ว ปริพนัธต์ามเสน้ ปริพนัธ์ไม่

ตรงแบบ  ลาํดบัและอนุกรม อนุกรมกาํลงั 

  

4092601             ภาษาองักฤษสําหรับคณติศาสตร์    2(1-2-3) 

                            English for Mathematics 
 

  ทกัษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาองักฤษในทางคณิตศาสตร์โดยใช้สื�อ

จากสิ�งพิมพ ์และสื�ออิเล็กทรอนิกส์ 

 

  

 4093101 ประวตัิคณิตศาสตร์                                                                      3(3-0-6) 

 History  of  Mathematics 

 

คณิตศาสตร์ว่าดว้ยระบบจาํนวนของชาติตา่งๆ ต ั�งแต่สมยักอ่นศตวรรษที� 17 ปรัชญา 

คณิตศาสตร์ และแนวคดิบางประการเก ี�ยวกบัคณิตศาสตร์    ประวตัิและผลงานเด่นๆ ของนกัคณิตศาสตร์

ที�สาํคญัๆ ความเป็นมาของการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ในประเทศไทย 
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 4093201 ทฤษฎีเซต                                                                                    3(3-0-6) 

 Set  Theory 

 

การสร้างทฤษฎีเซตโดยอาศยัระบบสจัพจน์  สจัพจน์การเลือก  เซต อนัดบั  จาํนวนเชิง

การนบั  จาํนวนเชิงอนัดบัที� 

 

 4093301 พีชคณตินามธรรม                                                                      3(3-0-6) 

 Abstract  Algebra   

 

กรุป   กรุปยอ่ย  กรุปวฎัจกัร  กรุปการเรียงสบัเปลี�ยน  สาทิสสณัฐาน  สมสณัฐาน  อตั

สณัฐาน  กรุปยอ่ยปรกติ  ทฤษฎีบทเคยเ์ลย ์ กรุปผลหาร  ริง อินทกิรัลโดเมน  ฟิลด ์และการประยกุต ์

 

 4093302 การสร้างตัวแบบและการจําลองสถานการณ์ 3(3-0-6) 

   Modeling and Simulation 
 

  การสร้างและการวิเคราะห์ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์ที�เก ี�ยวขอ้งกบัปัญหาต่อเนื�องและไม่

ต่อเนื�อง  การสร้างรูปแบบและตวัแบบของปัญหาการหาคาํตอบของปัญหา การจาํลองสถานการณ์ และการ

วิเคราะห์ผลลพัธ์ 

 

 4093303 วยุิตคณิต                                                                                       3(3-0-6) 

 Discrete  Mathematics 
 

การนบัและความสมัพนัธ์เวียนเกดิ   ทฤษฎีกราฟ   การแทนกราฟดว้ยเมทริกซ์ตน้ไม ้  

การแยกจาํพวกและข่ายงาน  พีชคณิตบลีูนและวงจรเชิงการจดัหมู่  ออโตมาตา ไวยากรณ์ และภาษา ระบบ

เชิงพีชคณิต โพเซตและแลตทิช 

 

 4093401 แคลคูลสัและเรขาคณติวเิคราะห์  3                                                 3(3-0-6) 

 Calculus  and  Analytic  Geometry  III 

รายวิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4092401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 
 

เวกเตอร์และเรขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิ 3 มิติ ว่าดว้ยเสน้ตรง ระนาบและพื�นผวิ ปริภูมิ

ยคูลิด ฟังกช์นัหลายตวัแปร ลิมิตและความต่อเนื�องของฟังกช์ันหลายตวัแปร อนุพนัธ์ย่อย อนุพนัธ์ระบุ

ทิศทาง การประยกุตอ์นุพนัธ์ของฟังกช์นัหลายตวัแปร ปริพนัธ์หลายชั�น ระบบพิกดัและการหาปริพนัธ์ใน

ระบบต่าง ๆ ปริพนัธ์ตามผวิ ทฤษฎีบทปริพนัธ์ สมการเชิงอนุพนัธ์ 
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 4093402 สมการเชิงอนุพันธ์สามญั                                                               3(3-0-6) 

 Ordinary  Differential  Equations 

 รายวิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4092401  แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์  2 

 

ธรรมชาติและการเกดิสมการเชิงอนุพ ันธ์  สมการเชิงอนุพนัธ์อันดับหนึ� งและการ

ประยกุต ์ สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดบัสองและอนัดบัเอ็น สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นที�มีสัมประสิทธิ� เป็นตวั

แปร ระบบสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้น  ปัญหาค่าขอบ ผลการแปลง      ลาปลาซและการประยุกต์ และ

สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยเบื�องตน้ 

 

 4093501 รากฐานเรขาคณติ                                                                          3(3-0-6) 

 Foundation  of  Geometry 

 

   เรขาคณิตนอกแบบยคุลิค พฒันาการเรขาคณิตเชิงไฮเพอร์โบลา พฒันาการเรขาคณิตอิล-

ลิปติก  พฒันาการเรขาคณิตทรงกลม พฒันาการเรขาคณิตเชิงภาพฉายในแง่ระบบสจัพจน์ 

 

 4093604    กาํหนดการเชิงเส้น                                                                        3(3-0-6) 

 Linear  Programming 

 

พื�นฐานทางคณิตศาสตร์เก ี�ยวกบักาํหนดการเชิงเสน้ ปัญหากาํหนดการเชิงเส้น ผลเฉลย

เชิงกราฟ  วิธีซิมเพลกซ์  ปัญหาภาวะคู่กนั  สภาพเสื�อมคลาย  กาํหนดการเชิงจาํนวนเต็ม การประยุกต์ใช้

กาํหนดการเชิงเสน้แกปั้ญหาต่าง ๆ  การแกปั้ญหาดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

 4093605    คณิตศาสตร์ประกนัภยั                                                                 3(3-0-6) 

 Actuarial  Science 

 

ทฤษฎีและหลกัเกณฑเ์ก ี�ยวกบัการประกนัภยั ทฤษฎีความน่าจะเป็นของการประกนัภยั 

ความหมายและลกัษณะของการประกนัภยั   การประกนัและการประกนัภยัอื�นๆ   ความน่าจะเป็นของการมี

ชีวิตและการตาย  การคิดดอกเบี�ย  ตารางมรณวิสยั  เงินรายปี  การคาํนวณค่าประกนัแบบต่าง ๆ  เงินสาํรอง

ประกนัชีวิต 
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 4093606 ทฤษฎีเกม 3(3-0-6) 

Game Theory 

 

  นิยาม กลยทุธ ์ สมดุล เกมผลบวกเป็นศูนย ์รูปแบบปรกติ ทฤษฎีมินิแมกซ์ ยทุธวิธีที�ดี

ที�สุด เกมสมมาตร การใช้โปรแกรมเชิงเส้น ทฤษฎียทูิลิตี�  เกม n - คน เกมในรูปแบบที�กวา้งขึ�น 

 

4093705  โปรแกรมประยุกต์ด้านวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์   3(2-2-5)  

   Applied  Program  for Science and  Mathematics  

 

โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับเนื�อหาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อันดับและ

อนุกรม การจัดหมู่ การเรียงสับเปลี�ยน ความน่าจะเป็น ทฤษฎีบททวินาม ฟังกช์ัน การแกส้มการ      

เวคเตอร์  ความเร็ว ความเร่ง เรขาคณิตวิเคราะห์ และแคลคูลสัเบื�องตน้  

    

 4094201    ทฤษฎจีํานวน                                                                               3(3-0-6) 

 Number Theory   

 

การหารลงตวั  จาํนวนเฉพาะ  สมภาค  ทฤษฎีบทส่วนตกคา้งกาํลงัสอง  สมการ    ไดโอ

แฟนไทน์ ฟังกช์นัแบบออยเลอร์ สญัลกัษณ์เลอช็องดซ์ บทตั�งของเกาส์  สญัลกัษณ์   ยาโคบี 

 

 4094302 พีชคณติเชิงเส้น                                                                           3(3-0-6) 

 Linear  Algebra   

 

เมทริกซ์และการดาํเนินการบนเมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเสน้และการดําเนินการขั�นมูล

ฐาน ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเสน้ ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง และการประยกุต ์ 

 

 4094401    สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย                                                                3(3-0-6) 

 Partial  Differential  Equation 

 รายวิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น :    4093401    แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 

 4093402    สมการเชิงอนุพนัธ์สามญั 

 

สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดบัหนึ�ง  สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดบัสอง  สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงวงรี  

สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงไฮเพอร์โบลา   สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงพาราโบลา  ปริพนัธ์ของอนุพนัธ์ 
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 4094402               แคลคูลสัขั�นสูง                                                                           3(3-0-6) 

 Advanced  Calculus 

 รายวิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4093401  แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 

 

ลาํดบัและอนุกรมของฟังกช์ัน ฟังกช์ันพิเศษ ฟังกช์ันหลายตวัแปร  ปริพนัธ์ตามเส้น  

ปริพนัธ์ตามผวิ   การทดสอบการลู่เขา้ของปริพนัธ์ไม่ตรงแบบ 

 

 4094403  การวเิคราะห์เวกเตอร์     3(3-0-6) 

   Vector Analysis 

   

 พีชคณิตของเวกเตอร์ อนุพนัธ์ของเวกเตอร์ อินทิกรัลของเวกเตอร์ พิกดัเชิงเส้นโคง้ และการ

วิเคราะห์เทนเซอร์ 

 

 4094404    คณิตศาสตร์วเิคราะห์                                                                3(3-0-6) 

 Mathematical  Analysis 

 รายวิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4092401  แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์  2 

 

ระบบจาํนวนจริง ทอพอโลยีบนเส้นจํานวนจริง ลําดับของจาํนวนจริง อนุกรมของ

จาํนวนจริง ระบบจาํนวนเชิงซอ้น  ลิมิตและความต่อเนื�อง  อนุพนัธ์  และปริพนัธ์แบบรีมนัน์ 

 

 4094408 การวเิคราะห์เชิงจริง 3(3-0-6) 

   Real  Analysis   

 

จาํนวนจริง ส่วนตดัเดเดคินด์ เซตปิด เซตเปิด ปริภูมิอิงระยะทาง  เซตบริบูรณ์ เซตของ

โบเรล   ฟังกช์นัต่อเนื�องบนปริภูมิเมตริก   ความติดต่อ   ความบริบูรณ์ ความปกคลุมแน่น 

 

 4094410 ตัวแปรเชิงซ้อน        3(3-0-6) 

   Complex  Variables 

   รายวิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4093401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์  3 

 

ระบบจาํนวนเชิงซอ้น  การหาอนุพนัธ์  การหาปริพนัธ์  ทฤษฎีบทของโคชี  สูตรปริพนัธ์

ของโคชี  อนุกรมเทยเ์ลอร์ และอนุกรมโลรองต ์ทฤษฎีบทส่วนตกคา้ง  การส่งคงแบบและการประยกุต ์
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 4094411 การวเิคราะห์เชิงซ้อน  3(3-0-6)  

   Complex  Analysis   

   รายวิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น :  4094410 ตวัแปรเชิงซอ้น 

 

ฟังกช์ันวิเคราะห์ อนุกรมกาํลัง การแปลงเมอบิอุส การหาปริพนัธ์เชิงซ้อน ทฤษฎีโคชี  

สูตรของโคชีอินทิกรัลและผลสืบเนื�อง  แคลคูลสัของส่วนตกคา้ง  ฟังกช์นัฮาร์มอนิก 

 

 4094412    วธิีเชิงตัวเลข                                                                               3(2-2-5) 

  Numerical  Method 

 

การวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื�อน ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น ผลเฉลยของระบบ

สมการเชิงเสน้  การประมาณค่าในช่วง  การประมาณค่ากาํลงัสองนอ้ยที�สุด การหาอนุพนัธ์และปริพนัธ์เชิง

ตวัเลข ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการเชิงอนุพนัธ์ 

     

 4094501   เรขาคณิตนอกแบบยูคลดิ                                                              3(3-0-6) 

 Non-Euclidean  Geometry 

 

เรขาคณิตนอกแบบยคูลิด เรขาคณิตเชิงไฮเพอร์โบลา เรขาคณิตเชิงวงรี เรขาคณิตทรง

กลม  ความคลอ้งจองของเรขาคณิตนอกแบบยคูลิด 

 

 4094502    เรขาคณิตเชิงภาพฉาย                                                                  3(3-0-6) 

 Projective  Geometry 

 

การเกดิจุดและเสน้  ภาวะคู่กนั  ภาวะเชิงภาพฉาย  อัตราส่วนไขว ้ ทฤษฎีบทของ  เด

ซาร์กส์และปัปปุส  เอกพนัธ์  พิกดัแบบจุด  พิกดัแบบเสน้ โฟกสัของภาคตดักรวย  สิ�งหุ้มผวิโคง้กาํลงัสอง  

ภาพฉายของเสน้ 

 

 4094504    ทฤษฎีกราฟเบื �องต้น                                                                     3(3-0-6) 

 Introduction  to Graph  Theory 

 

บทนิยามของกราฟ  ความไม่ขาดตอนของกราฟ  วิถี  ตน้ไม ้ กราฟแบบออยเลอร์และแฮ

มิลตนั   กราฟเชิงระนาบและภาวะคู่กนั  การให้สีกราฟ  ไดกราฟและการไหลของข่ายงาน 
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 4094505    ทอพอโลยีเบื �องต้น                                                                       3(3-0-6) 

 Introduction to Topology 

 

แนวคิดเบื�องตน้เก ี�ยวกบัทอพอโลย ี  ทอพอโลยบีนเสน้จาํนวนจริง  ปริภูมิอิงระยะทาง  

ปริภูมิเชิงทอพอโลย ี ความกระชบัและความเชื�อมโยง 

 

 4094604 ทฤษฎีออพทิไมเซชันและการประยุกต์ 3(3-0-6) 

   Optimization Theory  and  Applications 

 

วิธีพื�นฐานในออพทิไมเซชนัของฟังกช์ันตวัแปรตวัเดียวและตวัแปรหลายตวั  ทฤษฎี 

เทคนิคการแกปั้ญหาในโปรแกรมเชิงเสน้  โปรแกรมไม่เชิงเสน้    ตวัอยา่งออพทิไมเซชนัและการประยกุต ์

 

4094605  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณติศาสตร์      3(2-2-5) 

   Computer Assisted Instruction in Mathematics 

 

การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปสร้างบทเรียนคณิตศาสตร์ เพื�อศึกษาส่วนบุคคลและเพื�อสอน

ในชั�น  

     

 4094801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพคณิตศาสตร์ 2(90) 

   Preparation  for  Professional Experience  in Mathematics 

 

  จดัใหมี้กจิกรรมเพื�อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนกอ่นออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน

ดา้นการรับรู้ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพฒันาตวัผูเ้รียนให้มีความรู้  ทกัษะ เจตคติ 

แรงจูงใจและคุณลกัษณะที�เหมาะสมกบัวิชาชีพโดยการกระทาํในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ�ง

เก ี�ยวขอ้งกบังานในวิชาชีพ 

    

 4094802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพคณิตศาสตร์ 5(350) 

   Field  Experience  in  Mathematics 

  วิชาที�ต ้องเรียนมาก ่อน  : 4094801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

               คณิตศาสตร์ 

 

ให้ทาํการฝึกงานที�เก ี�ยวกบัคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต ์ สถิตหิรือคอมพวิเตอร์กบั

หน่วยงานของรัฐบาล  หรือเอกชน 
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 4094901    สัมมนาคณิตศาสตร์                                                                     3(2-2-5) 

 Seminar  in  Mathematics 

 

ศึกษาคน้ควา้และอธิบายเก ี�ยวกบัเนื�อหาหรืองานวิจยัที�น่าสนใจทางคณิตศาสตร์ จาก

วารสารและเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ เพื�อเป็นการเพิ�มพูนความรู้และแนวคิดที�นําไปสู่การวิจยัทาง

คณิตศาสตร์ต่อไป 

 

 4094902 การศึกษาส่วนบุคคล 3(3-0-6) 

 Individual  Study 

 

 เรื�องพิเศษทางคณิตศาสตร์ที�กาํลงัเป็นที�สนใจร่วมกนัระหว่างนกัศึกษากบัอาจารย ์

 

4112202  สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1     3(3-0-6) 

   Mathematical Statistics I 

   รายวิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4092401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 
   

  ความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น ค่าคาดหมายของตวัแปรสุ่ม 

โมเมนตแ์ละฟังกช์นัที�ให้โมเมนต ์ การแจกแจงหนึ�งตวัแปรที�สาํคญั การแจกแจงร่วมและการแจกแจงทาง

เดียว การแจกแจงที�มีเงื�อนไขและตวัแปรสุ่มอิสระ ความแปรปรวนร่วม โมเมนตร่์วมและฟังกช์นัที�ได้

โมเมนตร่์วม ค่าคาดหมายที�มีเงื�อนไข การแจกแจงหลายตวัแปรที�สาํคญั ฟังกช์นัของตวัแปรสุ่ม ทฤษฎี

ตวัอยา่งและการแจกแจงของตวัสถิติ กฎของเลขจาํนวนมาก และทฤษฎีลิมิตสู่ส่วนกลาง 

   

 4113301  การวเิคราะห์การถดถอย                           3(3-0-6) 

  Regression  Analysis 

  รายวิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4112202 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1 

 

  ตวัแบบการถดถอยเชิงเสน้แบบธรรมดาและแบบพหุคูณ และขอ้สมมุติที�เก ี�ยวขอ้ง  การ

ประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธีกาํลงัสองนอ้ยที�สุดการประมาณค่าแบบช่วงของสัมประสิทธ์การถดถอย    

การพยากรณ์  การทดสอบความมีนยัสาํคญัของสมัประสิทธิ� การถดถอย   การตรวจสอบความเหมาะสม

ของตวัแบบเชิงเสน้  และการแกปั้ญหาของตวัแบบ  การใชต้วัแปรหุ่นสําหรับตวัแปรเชิงคุณภาพในการ

วิเคราะห์การถดถอย  การสร้างตวัแบบที�เหมาะสม   การคดัเลือกตวัแปรวิธีต่างๆ   การเปรียบเทียบตวัแบบ 

และการถดถอยที�ไม่ใช่เชิงเสน้ 
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 4113302  สถติินอนพาราเมตริก 3(3-0-6) 

   Nonparametric  Statistics 

   รายวิชาทีตอ้งเรียนกอ่น : 4112202 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1 

 

   การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี  การทดสอบสมมุตฐิานเก ี�ยวกบัพารามิเตอร์ต่างๆ   โดย

สถิติที�ไม่อิงพารามิเตอร์ของประชากรหนึ�งกลุ่ม  สองกลุ่มและหลายกลุ่ม  การทดสอบความสุ่ม  และ

สหสมัพนัธ์แบบนอนพาราเมตริก 

    

 4113304   เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง                                                    3(3-0-6) 

  Sampling  Techniques 

  รายวิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4112202 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1 

 

  ประโยชน์ทางงานสาํรวจ  ข ั�นตอนการสาํรวจ  การสุ่มอยา่งง่าย  การสุ่มแบบแบ่งชั�นภูมิ  

การสุ่มแบบมีระบบ  การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม  ตวัประมาณค่าอัตราส่วน  ตวัประมาณค่าถดถอย  การสุ่ม

ตวัอยา่งที�ไม่ใชค้วามน่าจะเป็น  ความคลาดเคลื�อนของงานสาํรวจ     การปฏิบตัิงานภาคสนาม  การเสนอ

รายงานการสาํรวจ 

 

4113601  โปรแกรมประยุกต์ด้านสถติิและวจิัย    3(2-2-5) 

   Applied  Program  for Statistics and Research 

   

 ศึกษาโปรแกรมประยกุตด์า้นสถิติและวิจยั เพื�อวิเคราะห์ประมวลผลขอ้มูล เช่น การวดั

แนวโนม้ เขา้สู่ส่วนกลาง การวดัการกระจาย  การทดสอบสมมุติฐานเก ี�ยวกบัค่าเฉลี�ย  ค่าสดัส่วน และส่วน

เบี�ยงเบนมาตรฐาน   การวดัความสัมพนัธ์    การวดัความเชื�อมั�นและเชื�อถือได้ของแบบสอบถาม การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง   การทดสอบนอนพาราเมตริก   

 

4114308 วธิีวจิัยทางวทิยาศาสตร์ 3(2-2-5) 

  Research  in Sciences 

 

  พื�นฐานทั�วไปของการวิจยั ความหมายของการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ประเภทการวิจยั

ทางวิทยาศาสตร์ เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ การกาํหนดปัญหาการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาเอกสารและ

งานวิจยัที�เก ี�ยวขอ้ง ตวัแปรและสมมุติฐาน การวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั 

หลกัการวางแผนการทดลอง สถิติพื�นฐานในการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ การเขียนเคา้โครงและรายงานการ

วิจยั การประเมินผลและการนาํผลการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ไปใช ้
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 4121103  การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอลักอริทึม      3(2-2-5) 

    Computer  Programming and Algorithm    

 

องคป์ระกอบและหน้าที�ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ 

หลกัการเขียนโปรแกรมและการทาํงานของโปรแกรม ข ั�นตอนการเขียนและการพฒันาโปรแกรมและการ

เขียนผงังาน การวิเคราะห์และการออกแบบอลักอริทึ�มแบบ การตดัสินใจแบบลาํดบั วนซํ� า โมดูล การเวยีน

เกดิ  

 

4121201 การประมวลผลข้อมูลและการออกแบบแฟ้มข้อมูล 3(2-2-5) 

 Data  Processing and  File Processing  

 

ความหมาย วิว ัฒนาการและหลักการประมวลผลข้อ มูล ชนิดและหน้าที�ของ

หน่วยความจาํสํารอง การประมวลผลขอ้มูลด้วยคอมพิวเตอร์ ลักษณะโครงสร้างขอ้มูลแบบต่างๆ 

ความหมายลกัษณะและชนิดของแฟ้มขอ้มูล เช่น แบบลาํดบั แบบสุ่ม แบบดชันี แบบไอแซม แบบเอม็แซม 

แบบทรี แบบบี-ทรี แบบสบัเปลี�ยน การเขา้ถึงขอ้มูล  การคน้หาและการจดัการแฟ้มขอ้มูล  

 

 4121202  การเขยีนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1    3(2-2-5) 

   Computer  Programming  Language I  

 

หลักการเขียน รูปแบบไวยากรณ์ประกอบภาษาคอมพิวเตอร์เก ี�ยวกบัค ําสั�ง อินพุต/

เอาทพ์ุต ชนิดของขอ้มูลแบบต่างๆ การดาํเนินการ การทาํซํ� า โปรแกรมยอ่ยและฟังกช์ั�นต่างๆ และการใช้

แฟ้มขอ้มูลเบื�องตน้ การใชภ้าษาคอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึ�ง  เช่น ปาสคาล โคบอล ซี และอื�น ๆ ใน

การฝึกเขียนและพฒันาโปรแกรม  

   

 

 

 

 

 


