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คําอธิบายรายวิชา
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
417101

คณิตศาสตรพื้นฐาน
3(3-0)
(Basic Mathematics)
ทบทวนตรีโกณมิติ เรขาคณิตวิเคราะห
เศษสวนยอย กราฟของ
ฟงกชันลิมิต ความตอเนื่อง และอนุพันธของฟงกชัน ปริพันธและการประยุกต
Review trigonometry, analytic geometry, partial fractions, graph and
functions, limits, continuity and derivatives, integral and applications.

417111

แคลคูลัส I
3(3-0)
(Calculus I)
ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธของฟงกชันและการประยุกต คาเชิงอนุพันธ
และการประยุกต ปริพันธและการประยุกต
Limits and continuity, derivatives and applications, differentials and
applications, integration and applications.

417112

แคลคูลัส II
3(3-0)
(Calculus II)
พื้นฐาน: 417111
เรขาคณิตสามมิติ อนุพันธยอย ปริพันธหลายชั้น สมการเชิงอนุพันธมูลฐาน
Space geometry, partial derivatives, multiple integrals, elementary
differential equations.

417116

คณิตศาสตรประยุกตเบื้องตน
4(4-0)
(Elementary Applied Mathematics)
เมตริกซและตัวกําหนด โปรแกรมเชิงเสน ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน
ตัวแปรเดียว อนุพันธและการประยุกต ปริพันธและการประยุกต
Matrices and determinants, linear programming, limits and continuity of
functions of one variable, derivatives and applications, integrals and
applications.
แคลคูลัสเบื้องตนสําหรับเตรียมแพทย
2(2-0)
(Elementary Calculus for Medical Science)

417151
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ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธของฟงกชันและการประยุกต พื้นฐานของ
ปริพันธจํากัดเขตและไมจํากัดเขต สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับหนึ่งระดับขั้นหนึ่ง
และการประยุกตแบบงาย
Limits and continuity, derivatives of functions and applications,
introduction to definite integral and indefinite integrals, first degree, first-order,
ordinary differential equations and simple applications.
417152

แคลคูลัสพื้นฐาน
2(2-0)
(Basic Calculus)
ลิมิต ความตอเนื่อง การหาอนุพันธและปริพันธ สมการเชิงอนุพันธมูลฐาน
Limits, continuity, differentiation and integration, elementary differential
equations.

417167

คณิตศาสตรวิศวกรรม I
4(4-0)
(Engineering Mathematics I)
การอุปนัยทางคณิตศาสตร เมตริกซและตัวกําหนด ระบบพิกัดเชิงขั้วและ
พิกัดฉาก ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธและการประยุกต ผลตางอนุ
พัทธ ปริพันธ อนุกรมอนันต
Mathematical induction, matrices and determinants, polar and
rectangular coordinates, limits and continuity, derivatives and applications,
differentials, integration, infinite series.

417168

คณิตศาสตรวิศวกรรม II
3(3-0)
(Engineering Mathematics II)
พื้นฐาน : 417167
เวกเตอรและเรขาคณิตวิเคราะหทรงสามมิติ แคลคูลัสของฟงกชันหลายตัว
แปร ปริพันธหลายชั้น เวกเตอรแคลคูลัส แคลคูลัสของตัวแปรเชิงซอน
Vectors and solid analytic geometry, calculus of several variables,
multiple integrals, vector calculus, calculus of complex variables.

417231

หลักคณิตศาสตร
3(3-0)
(Principles of Mathematics)
ตรรกศาสตรสัญลักษณและวิธีการพิสูจนโดยใชตัวแบบจากหัวขอตอไปนี้ เซต
ความสัมพันธ ฟงกชัน ทฤษฎีจํานวนเบื้องตน
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Symbolic logic and methods of proof using the models from the
following topics: sets, relations, functions, elementary number theory.
417241

แคลคูลัส III
3(3-0)
(Calculus III)
พื้นฐาน : 417112
เวกเตอรใน 3 มิติ ฟงกชันคาเวกเตอร เวกเตอรแคลคูลัส แคลคูลัสของการ
แปรผัน อนุกรมอนันต
Vectors in 3 dimensions, vector valued functions, vector calculus,
calculus of variations, infinite series.

417242

สมการเชิงอนุพันธเบื้องตน
3(3-0)
(Introductory Differential Equations)
พื้นฐาน : 417112
สมการเชิงอนุพันธแบบเชิงเสน สมการเชิงเสนไมเอกพันธุ ผลการแปลง
ลาปลาซและการผกผัน ผลเฉลยของสมการเชิงเสนที่เปนอนุกรมกําลัง ระบบสมการ
เชิงเสน การแปรผันของตัวแปรเสริม
Linear differential equations, non-homogeneous linear equations,
Laplace transforms and inverses, power series, solutions of linear differential
equations, system of linear equations, variation of parameters.

417262

คณิตศาสตรสําหรับนักฟสิกส
3(3-0)
(Mathematics for Physicists)
พื้นฐาน : 417241
สมการเชิงอนุพันธอันดับสูง ระบบสมการเชิงอนุพันธ ผลเฉลยที่เปนอนุกรม
ของสมการเชิงอนุพันธ ผลการแปลงลาปลาซ อนุกรมฟูเรียร สมการเชิงอนุพันธยอย
Differential equations of higher order, systems of differential equations,
series solutions of differential equations, Laplace transforms, Fourier series,
partial differential equations.

417267

คณิตศาสตรวิศวกรรม III
(Engineering Mathematics III)
พื้นฐาน: 417168

3(3-0)
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สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนที่มี
สัมประสิทธิ์เปนคาคงตัว ผลการแปลงลาปลาซ ผลการแปลงผกผัน ผลเฉลยที่เปน
อนุกรมกําลัง ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน
First order linear differential equations, linear differential equations with
constant coefficients, Laplace transforms, inverse transforms, power series
solutions, system of linear differential equations.
417268

คณิตศาสตรวิศวกรรม IV
3(3-0)
(Engineering Mathematics IV)
พื้นฐาน: 417267
ผลเฉลยของสมการไมเชิงเสน โดยวิธีกระทําซ้ํา ระบบสมการเชิงเสน การหาผล
เฉลยโดยวิธีกระทําซ้ํา ขอบเขตและคาโดยประมาณของคาเจาะจงของเมทริกซ
การ
ประมาณคาฟงกชัน การหาปริพันธเชิงตัวเลข ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข สําหรับสมการเชิง
อนุพันธอันดับหนึ่งและ ปญหาคาขอบชนิด 2 จุด
Solutions of non-linear equations by iterative method, system of linear
equations, solution by iteration, bound and approximation of matrix
eigenvalues, approximation of functions, numerical integration, numerical
method for first-order differential equations and two-points boundary value
problems.

417271

วิยุตคณิตเบื้องตน
3(3-0)
(Introductory Discrete Mathematics)
ตรรกศาสตร เซตและความสัมพันธ อุปนัยเชิงคณิตศาสตรและความสัมพันธ
เวียนเกิด หลักการนับ พีชคณิตบูลีน ทฤษฎีกราฟเบื้องตน
Logic, sets and relations, mathematical induction and recurrence
relations, principles of counting, Boolean algebras, introduction to graph theory.

417311

การวิเคราะหเชิงจริงเบื้องตน
3(3-0)
(Introductory Real Analysis)
พื้นฐาน : 417231 ,417241
ระบบจํานวนจริง ลําดับ ความตอเนื่อง ความตอเนื่องเอกรูป การหาอนุพันธ
การลูเขาเอกรูป
Real number system, sequences, continuity, uniform
continuity,differentiation, uniform convergence.
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417312

การวิเคราะหเชิงซอนเบื้องตน
3(3-0)
(Introductory Complex Analysis)
พื้นฐาน : 417231, 417241
นิยามและสมบัติเบื้องตนของจํานวนเชิงซอนและฟงกชันเชิงซอน
การหา
อนุพันธของฟงกชันเชิงซอน ฟงกชันมูลฐาน การหาปริพันธของฟงกชันเชิงซอน
อนุกรมเทยเลอรและอนุกรมโลรองต ทฤษฎีสวนตกคาง
Definition and basic properties of complex numbers and functions,
complex derivatives, elementary functions, complex integration, Taylor and
Laurent series, residue theory.

417321

พีชคณิตเบื้องตน
3(3-0)
(Introductory Algebra)
พื้นฐาน : 417112, 417231
กลุม กึ่งกลุม ทฤษฎีบทของเคยเลย สาทิสสัณฐาน วง กลุมอุดมคติ ทฤษฎี
บทเกี่ยวกับสาทิสสัณฐานสําหรับวง อินทิกรัลโดเมน สนาม
Groups, semi-groups, Cayley's theorem, homomorphisms, rings, ideals,
homomorphisms theorems for rings, integral domains, fields.

417322

พีชคณิตเชิงเสนเบื้องตน
3(3-0)
(Introductory Linear Algebra)
พื้นฐาน : 417112
ปริภูมิเวกเตอร การแปลงเชิงเสนและเมตริกซ ระบบของสมการเชิงเสน คา
เฉพาะ เวกเตอรเฉพาะ การทําใหเปนแนวทแยงมุม การประยุกต
Vector spaces, linear transformations and matrices, systems of linear
equations, eigenvalues, eigenvectors, diagonalization, applications.

417331

ทฤษฎีเซตเบื้องตน
3(3-0)
(Introductory Set Theory)
พื้นฐาน : 417231
ทฤษฎีเกี่ยวกับสัจพจน เซตและกลุม ความสัมพันธและฟงกชัน เซตที่เปน
อันดับไดบางสวน
สัจพจนของการเลือกและหลักการที่เกี่ยวของ เชิงการนับและ
จํานวนเชิงอันดับที่
Axiomatic theories, set and classes, relations and functions, partially
ordered sets, axiom of choice and related principles, cardinal and ordinal
numbers.
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417332

ทฤษฎีจํานวนเบื้องตน
3(3-0)
(Introductory Number Theory)
พื้นฐาน : 417231
การหารลงตัวและจํานวนเฉพาะ สมภาคกันและผลสืบเนื่อง เศษตกคางกําลัง
สอง เศษสวนตอเนื่อง
Divisibility and primes, congruences and consequences, quadratic
residues, continued fractions.

417341

แคลคูลัส IV
3(3-0)
(Calculus IV)
พื้นฐาน : 417241
การลูเขาเอกรูป อนุกรมฟูเรียร ปริพันธไมตรงแบบที่มีตัวแปรเสริม
การ
หาอนุพันธ ภายใตเครื่องหมายอินทิกรัล อนุกรมสองชั้น
Uniform convergence, Fourier series, improper integrals with
parameters, differentiation under integral signs, double series.

417342

สมการเชิงอนุพันธระดับกลาง
3(3-0)
(Intermediate Differential Equations)
พื้นฐาน : 417242
สมการเชิงอนุพันธยอย ปญหาประเภทแพรกระจาย เชิงไฮเพอรโบลา และเชิง
วงรี
Partial differential equations, diffusion-type problems, hyperbolic-type
problems, elliptic-type problems.

417343

การวิเคราะหเชิงตัวเลขเบื้องตน
3(3-0)
(Introductory Numerical Analysis)
พื้นฐาน : 417112
การวิเคราะหคาผิดพลาด รากของสมการไมเชิงเสน การประมาณฟงกชัน การ
ประมาณคาในชวง การหาอนุพันธและการหาปริพันธเชิงตัวเลข
Error analysis, zeros of non-linear equations, approximation of
functions, interpolation, numerical differentiation and integration.

417361

คณิตศาสตรขั้นกลางสําหรับนักฟสิกส I
(Intermediate Mathematics for Physicists I)

3(3-0)
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พื้นฐาน : 417262
ระบบสมการเชิงเสน ความเปนอิสระเชิงเสน คําเฉพาะและเวกเตอร เฉพาะ
เมทริกซ ทฤษฎีบทเคยเลย-แฮมิลตัน พหุนามของเมทริกซ รูปแบบบัญญัติจอรแดน
System of linear equations, linear independence, eigenvalues and
eigenvectors, matrices, Cayley-Hamilton theorem, polynomials of matrices,
Jordan canonical forms.
417362

คณิตศาสตรขั้นกลางสําหรับฟสิกส II
3(3-0)
(Intermediate Mathematics for Physicists II)
พื้นฐาน : 417361
ฟงกชันวิเคราะหเชิงซอน อนุกรมกําลังเชิงซอน ทฤษฎีบทสวนตกคาง การสง
คงแบบ ฟงกชันพิเศษ ขอปญหาคาขอบ
Complex analytic functions, complex power series, residue theorems,
conformal mapping, special functions, boundary value problems.

417371

ผลตางสืบเนื่องและสมการผลตางสืบเนื่อง
3(3-0)
(Finite Differences and Difference Equations)
พื้นฐาน : 417241, 417271
ผลตางจํากัด ปริพันธจํากัด การประมาณคาในชวง สมการผลตาง การ
ประยุกต
Finite differences, finite integration, interpolation, difference equations,
applications.

417381

กําหนดการเชิงเสนเบื้องตน
3(3-0)
(Introductory Linear Programming)
พื้นฐาน : 417241
ปญหากําหนดการเชิงเสน เซตนูน ผลเฉลยโดยกราฟ ระเบียบวิธีซิมเพลกซ
ปญหาคูเสมอกัน สภาพเสื่อมคลาย การประยุกต กําหนดการเชิงจํานวนเต็ม
Linear programming problems, convex sets, graphical solutions, the
simplex method, dual problems, degeneracy, applications, integer
programming.

417411

การวิเคราะหเชิงจริงระดับกลาง
(Intermediate Real Analysis)
พื้นฐาน : 417311

3(3-0)
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ปริพันธรีมันน ปริพันธสตีลตเจส การหาปริพันธของฟงกชัน คาเวกเตอร
การแนะนํารูปแบบเชิงอนุพันธ
Riemann integrals, Stieltjes integrals, integration of vector-valued
functions, introduction to differential forms.
417412

การวิเคราะหเชิงซอนระดับกลาง
3(3-0)
(Intermediate Complex Analysis)
พื้นฐาน : 417312
ทฤษฎีสวนตกคาง การสงคงแบบ การลูเขาเอกรูป ผลคูณอนันต
Residue theory, conformal mapping, uniform convergence,
infinite products.

417421

พีชคณิตระดับกลาง
3(3-0)
(Intermediate Algebra)
พื้นฐาน : 417321
กลุมอาบีเลียนที่กอกําเนิดแบบอันตะและโครงสรางของกลุมอาบีเลียน กลุม
อันตะ ทฤษฎีบทของซีโลว กลุม-พี วง วงพหุนาม วงของเศษสวน โดเมนที่แยกตัว
ประกอบไดอยางเดียว
Finitely generated abelian groups and their structures, finite groups,
Sylow's theorems, p-groups, rings, polynomial rings, rings of quotients, unique
factorization domains.

417422

พีชคณิตเชิงเสนระดับกลาง
3(3-0)
(Intermediate Linear Algebra)
พื้นฐาน : 417322
รูปแบบบัญญัติ การแยกเปนผลบวกตรง รูปแบบตรรกยะและรูปแบบจอรแดน
ปริภูมิผลคูณภายในและตัวดําเนินการ รูปแบบเชิงเสนคู
Canonical forms, direct sum decomposition, rational and Jordan forms,
inner product spaces and operators, bilinear forms.

417423

เรขาคณิตโปรเจกทีฟ
(Projective Geometry)
พื้นฐาน : 417322

3(3-0)
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ระเบียบวิธีเชิงเสนในเรขาคณิต สัจพจนโปรเจกทีฟ เรขาคณิตของเสนตรง
เรขาคณิตของเสนโคงที่มีระดับขั้น 2 ภาวะโปรเจกทีฟบนภาคตัดกรวย
สัมพรรค
และระนาบยูคลิค ปริภูมิโปรเจกทีฟ
Linear methods in geometry, projective postulates, geometry of straight
lines, geometry of curves of degree 2, projectivity on conics, affine and
Euclidean planes, projective spaces.
417424

เรขาคณิตเชิงอนุพันธ
3(3-0)
(Differential Geometry)
พื้นฐาน : 417341
ฟงกชันเวกเตอรของตัวแปรเดียว ทฤษฎีของเสนโคง ฟงกชันเวกเตอรของตัว
แปรเวกเตอร ทฤษฎีของพื้นผิว การวิเคราะหเทนเซอร
Vector functions of one variable, theory of curves, vector functions of a
vector variable, theory of surfaces, tensor analysis.

417425

โทโพโลยีเบื้องตน
3(3-0)
(Introductory Topology)
พื้นฐาน : 417311, 417341
โทโพลียขี องเสนจํานวนจริงและมิติที่สูงขึ้น
โทโพโลยีของปริภูมิเมตริกซ
ปริภูมิโทโพโลยีทั่วไป ความปกคลุมหนาแนน ความไมขาดตอน ความแยกกันได
Topology of the real line and its higher dimensions, topology of metric
spaces, general topological spaces, compactness, connectedness, separation.

417426

เรขาคณิตเชิงพีชคณิตเบื้องตน
3(3-0)
(Introductory Algebraic Geometry)
พื้นฐาน : 417321
พื้นฐานทางพีชคณิต ปริภูมิสัมพรรค ปริภูมิโพรเจกทีฟ เสนโคงตรรกยะ
เซตพีชคณิตที่มีโครงสรางกลุม วิวิธของเซเกอรและเวโรนีส พิกัดของพลุกเกอรและ
วิวิธของกราสแมน
Algebraic preliminaries, affine spaces, projective spaces, rational
curves, algrebraic sets with group structures, Segreand Veronese varieties,
Plucker coordinates and Grassman varieties.

417432

ทฤษฎีจํานวนเชิงวิเคราะหเบื้องตน
(Introductory Analytic Number Theory)

3(3-0)
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พื้นฐาน : 417332
การศึกษาในแนวกวางเกี่ยวกับจํานวนเชิงวิเคราะห
ประกอบดวยทฤษฎี
ของจํานวนเฉพาะ การประมาณคาแบบไดโอแฟนไทน และทฤษฎีจํานวนอดิศัย
An overview study of analytic number theory including prime number
theory, diophantine approximation and transcendental number theory.
417433

ทฤษฎีจํานวนเชิงพีชคณิตเบื้องตน
3(3-0)
(Introductory Algebraic Number Theory)
พื้นฐาน : 417332
วงของพหุนามและสมบัติตางๆ จํานวนเชิงพีชคณิตและสมบัติตางๆ สนาม
กําลังสอง การพิสูจนวากลุมอุดมคติแยกตัวประกอบไดเพียงทางหนึ่งทางเดียว การ
ประยุกตไปในการแกสมการไดโอแฟนไทน
Rings of polynomials and their properties, algebraic numbers and their
properties, quadratic fields, unique factorization into ideals, applications to
diophantine equations.

417443

การวิเคราะหเชิงตัวเลขระดับกลาง
3(3-0)
(Intermediate Numerical Analysis)
พื้นฐาน : 417242
ระเบียบวิธีซ้ําสําหรับระบบสมการเชิงเสน ผลเฉลยเชิงตัวเลขของปญหา คา
เริ่มตน การประมาณของปญหาคาขอบแบบสองจุด
Iterative methods for system of linear equations, numerical solutions
of initial value problems, approximation of two-point boundary value
problems.

417451

สนามจํากัดและทฤษฎีรหัสเบื้องตน
3(3-0)
(Introductory Finite Fields and Coding Theory)
พื้นฐาน : 417321
สนามจํากัด การสรางสนามจํากัด สมบัติของสนามจํากัด การแยกตัวประกอบ
ของพหุนามในสนามจํากัด ผลบวกเฉียงและคาประจํา รหัสที่แกไขขอผิดพลาดใน
ตัวเองได
Finite fields, finite field construction, properties of finite fields,
factorization polynomials over finite fields, trace and norm, error-correcting
codes.
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417461

อนุกรมฟูเรียรและปญหาคาขอบ
3(3-0)
(Fourier Series And Boundary Value Problems)
พื้นฐาน : 417342 หรือ 417267
เซตเชิงตั้งฉาก อนุกรมฟูเรียร ปญหาคาขอบแบบตางๆ ทฤษฎีของ
สตูรม - ลีอูวิลล
Orthogonal sets, Fourier series, various boundary value problems,
Sturm - Liouville theory.

417471

คณิตศาสตรเชิงวิธีจัดหมูเบื้องตน
3(3-0)
(Introductory Combinatorial Mathematics)
พื้นฐาน : 417271
วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู ฟงกชันกอกําเนิดมูลฐาน ความเวียนเกิด
หลักการเพิ่มเขา-ตัดออก
Permutations and combinations, elementary generating functions,
recurrence, inclusion-exclusion principle.

417472

ทฤษฎีกราฟ
3(3-0)
(Graph Theory)
พื้นฐาน : 417271
กราฟและกราฟยอย ตนไม ขายงาน การจับคู ทางเดินและระยะทาง กราฟ
ระนาบ การระบายสี
Graphs and subgraphs, trees, networks, matching, paths and distance,
planar graphs, coloring.

417481

คณิตศาสตรการเงิน I
3(3-0)
(Financial Mathematics I)
พื้นฐาน : 417242
ดอกเบี้ยอยางงาย ดอกเบี้ยทบตน คาเงินปจจุบัน การจายรายงวดแบบ
ธรรมดา
ตัวแบบของชวงเวลาเดี่ยว ตัวแบบรูปตนไมแบบทวินามและมารติงเกล
พารามิเตอรชนิดไมตอเนื่อง การเคลื่อนที่แบบบราวนเนี่ยน สมการเชิงอนุพันธแบบ
เฟนสุมและตัวแบบแบล็ค-โชลส
Simple interest, compound interest, present value, ordinary annuity,
single period model, binomial trees and discrete parameter martingales,
Brownian motion, Stochastic differential equations and the Black-Scholes
model.
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417482*

คณิตศาสตรการเงิน II
3(3-0)
(Financial Mathematics II)
พื้นฐาน : 417481
โครงสรางของอัตราดอกเบี้ย ความตอเนื่องของเวลาในคณิตศาสตรการเงิน
ความตอเนื่องของเวลาในอนุพันธของราคา
การใชตารางในการคํานวณหุนและ
ทางเลือกของรูปแบบตนไม โครงสรางของตัวแบบตางๆ
คาความเสี่ยงและการ
วิเคราะหโดยตัวแบบแบ็คโชลส
Structure of interest rates, continuous-time financial mathematics,
continuous-time derivatives pricing, using spreadsheets to compute stock and
option trees, structure modeling, value at risk and analysis by Black-Scholes
model.

417496

เรื่องเฉพาะทางคณิตศาสตร
3
(Selected Topics in Mathematics)
เรื่องเฉพาะทางคณิตศาสตรในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละ
ภาคการศึกษา
Interesting topics in mathematics at the bachelor’s degree level. Topics
are subject to change each semester.

417497

สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางคณิตศาสตรในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in
mathematics at the bachelor’s degree level.

417498

ปญหาพิเศษ
1–3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางคณิตศาสตร ระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเปน
รายงาน
Study and research in mathematics at bachelor’s degree level and
compile into written report.

