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หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 
    นกัศกึษาต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต  รายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  95  หน่วยกิต    และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต   โดยมี
หนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่  131  หนว่ยกิต 
 
1.  หมวดวิชาศกึษาทั่วไป   จ านวนไมน้่อยกวา่  30  หนว่ยกิต  (ดรูายละเอียดหน้า  8-9) 

2. หมวดวชิาเฉพาะ  จ านวนไมน้่อยกวา่ 95 หนว่ยกิต  ประกอบด้วย       
  2.1 วิชาแกน  จ านวน  24 หนว่ยกิต  ประกอบด้วย 
    511 101 แคลคลูสั 1                     4(4-0-8)   
       (Calculus I) 
     511 102 แคลคลูสั 2                      4(4-0-8) 
       (Calculus II) 
   512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1                    3(3-0-6) 
        (General Biology I)    
    512 103   ปฏิบตัิการชีววิทยาทัว่ไป 1                 1(0-3-0) 
       (General Biology Laboratory I) 
     513 101   เคมีทัว่ไป 1                    3(3-0-6) 
        (General Chemistry I)  
    513 103 ปฏิบตัิการเคมีทัว่ไป 1                   1(0-3-0) 
       (General Chemistry Laboratory I) 
    514 101 ฟิสกิส์ทัว่ไป 1                    3(3-0-6) 
       (General Physics I) 
    514 102   ฟิสกิส์ทัว่ไป 2                     3(3-0-6) 
       (General Physics II) 
     514 103 ปฏิบตัิการฟิสกิส์ทัว่ไป 1                 1(0-3-0) 
       (General Physics  Laboratory I) 
    514 104 ปฏิบตัิการฟิสกิส์ทัว่ไป 2                  1(0-3-0) 
        (General Physics Laboratory II) 
 
  2.2  วิชาเฉพาะด้าน  จ านวนไมน้่อยกวา่ 71 หนว่ยกิต  ประกอบด้วย 
         2.2.1 วิชาบงัคับ จ านวน 38 หนว่ยกิต ประกอบด้วย 
         511  201 หลกัคณิตศาสตร์                 3(3-0-6) 
                 (Principles of Mathematics) 
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            511  202 หลกัคณิตศาสตร์ภาคอภิปราย                                                           1(0-2-1)     
                  (Discussion Session for Principles of Mathematics)   
             511  221  สมการเชิงอนพุนัธ์                  4(4-0-8) 
                  (Differential Equations)                      
           511  231  แคลคลูสัเวกเตอร์                    4(4-0-8) 
                  (Vector Calculus) 
          511  241 พีชคณิตเชิงเส้น 1                  3(3-0-6) 
                     (Linear Algebra I) 
         511  331 คณิตวเิคราะห์ 1                  3(3-0-6) 
                     (Mathematical Analysis I) 
   511  332 ตวัแปรเชิงซ้อน                   3(3-0-6) 
      (Complex Variables) 
    511  341 พีชคณิตนามธรรม 1                 3(3-0-6) 
      (Abstract Algebra I) 
    511  371 การวเิคราะห์เชิงตวัเลข                 4(3-2-7) 
       (Numerical Analysis) 
    511  491  สมัมนา                                                                                         1(0-2-1)     
                               (Seminar)        
    511  493 โครงงานวิจยั                   2(0-4-2) 
       (Research Project)            
             515  206  โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิตเิบือ้งต้น                                                1(0-2-1)            
                          (Introduction to Statistical Package)                  
    515  231 ความนา่จะเป็น                  3(3-0-6) 
       (Probability) 
    517  111 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1                                                   3(2-2-5) 
       (Computer Programming I)  
    2.2.2 วิชาเลอืก  จ านวนไมน้่อยกวา่ 33 หนว่ยกิต โดยเลอืกศกึษาจากกลุม่วิชา 2 กลุม่ตอ่ไปนี ้
        (1) กลุ่มวิชาบงัคับเลือก  จ านวนไมน้่อยกวา่ 15 หนว่ยกิต โดยเลอืกศกึษาจากรายวิชาตอ่ไปนี ้
    511 301 ทฤษฎีเซต                                                                                      3(3-0-6) 
                     (Set Theory) 
              511 311 ทรงหลายเหลีย่มคอนเวกซ์                                                           3(3-0-6) 
                               (Convex Polytopes) 
               511 312 เรขาคณิตนอกแบบยคุลดิ                                          3(3-0-6) 

          (Non-Euclidean Geometry) 
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    511  321 สมการเชิงอนพุนัธ์ยอ่ย                                                                   3(3-0-6) 
       (Partial Differential Equations) 
     511  342 พีชคณิตเชิงเส้น 2                                                                          3(3-0-6) 
       (Linear Algebra II)  
   511  343 ทฤษฎีแลตทิซ                                                                                3(3-0-6) 
       (Lattice Theory) 
    511  351 ทฤษฎีจ านวน                                                                                 3(3-0-6) 
       (Number Theory) 
    511  352 ทฤษฎีกราฟเบือ้งต้น                                                                       3(3-0-6) 
       (Introduction to Graph Theory) 
    511  353 คณิตศาสตร์เชิงการจดั                                                                    3(3-0-6) 
       (Combinatorics) 
             511  361 การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์                                                           3(3-0-6) 
       (Mathematical Programming)   
   511  411 เรขาคณิตเชิงอนพุนัธ์เบือ้งต้น                                            3(3-0-6) 

               (Introduction to Differential Geometry) 
511  412    แมนิโฟลด์และเรขาคณิตเชิงไฮเพอร์โบลา                                         3(3-0-6) 

                                  (Manifold and Hyperbolic Geometry)  
    511  421 อนกุรมฟเูรียร์และผลการแปลงฟเูรียร์                                               3(3-0-6) 
       (Fourier Series and Fourier Transforms) 
    511  431 คณิตวเิคราะห์ 2                                                                              3(3-0-6) 
       (Mathematical Analysis II) 
    511  432 ทอพอโลยีเบือ้งต้น                                                                           3(3-0-6) 
       (Elementary Topology) 
    511  441 พีชคณิตนามธรรม 2                   3(3-0-6) 
       (Abstract Algebra II) 
    511  451 ทฤษฎีรหสัเบือ้งต้น                                                                          3(3-0-6) 
       (Introduction to Coding Theory) 
    511  481 เร่ืองคดัเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 1                                                      3(3-0-6) 
       (Selected Topics in Mathematics I) 
    511  482 เร่ืองคดัเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 2                                                      3(3-0-6) 
       (Selected Topics in Mathematics II) 
    511  483 เร่ืองคดัเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 3           3(3-0-6) 
       (Selected Topics in Mathematics III) 
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    519  271  คณิตศาสตร์คณนา                                                                          4(3-2-7)  
       (Computational Mathematics) 

 
         (2) กลุ่มวิชาเลือก จ านวนไมน้่อยกวา่ 18 หนว่ยกิต โดยเลอืกศกึษาจากรายวชิาในหลกัสตูรวิทยา
ศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสถิติ  สาขาวชิาวิทยาการคอมพวิเตอร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประยกุต์  ยกเว้นรายวชิา 519 331 ตวัแปรเชิงซ้อนและการประยกุต์  นอกจากนีย้งัสามารถเลอืก
รายวชิาในกลุม่วิชาบงัคบัเลอืกสาขาวิชาคณิตศาสตร์ รวมถงึรายวิชาอื่นๆ ที่สาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้รับอนมุตัิให้
เพิ่มเติมภายหลงั 
   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวนไมน้่อยกวา่ 6 หนว่ยกิต 
   ให้เลอืกศกึษาได้จากทกุรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลยัศิลปากร หรือรายวิชาของสถาบนัอื่นๆ ที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ถ้านกัศกึษาเลอืกศกึษารายวชิาในวิชาเลอืก
ของหมวดวชิาเฉพาะ จะต้องน าไปคิดคา่ระดบัเฉลีย่ของทกุรายวชิาในวิชาเฉพาะด้านของหมวดวชิาเฉพาะด้วย 
เพื่อตรวจสอบเง่ือนไขการส าเร็จการศกึษา    
 
หมายเหตุ  การนับหน่วยกติในแต่ละหมวดวิชา  ให้นับเป็นรายวิชา  จะแยกนับหน่วยกติรายวิชาใด
รายวิชาหน่ึงไปไว้ทัง้สองหมวดวิชาไม่ได้  
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 

ปีที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 1 
  รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา                 จ านวนหน่วยกติ 

(บ - ป - น) 

081 102  ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั                          3(2-2-5) 
511 101 แคลคลูสั 1                         4(4-0-8) 
512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1 3(3-0-6) 
512 103 ปฏิบตัิการชีววิทยาทัว่ไป 1 1(0-3-0) 
514 101 ฟิสกิส์ทัว่ไป 1                                 3(3-0-6) 
514 103 
... ... 

ปฏิบตัิการฟิสกิส์ทัว่ไป 1        
วิชาบงัคบัเลอืกในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป    

1(0-3-0) 
3 

 รวมหน่วยกติ 18 

 
 
 
 
 

ปีที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2 
  รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา                 จ านวนหน่วยกติ 

(บ - ป - น) 

081 103 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ                         3(2-2-5) 
511 102 แคลคลูสั 2                         4(4-0-8) 
513 101  เคมีทัว่ไป  1                                 3(3-0-6) 
513 103  ปฏิบตัิการเคมีทัว่ไป 1                       1(0-3-0) 
514 102  ฟิสกิส์ทัว่ไป 2                                 3(3-0-6) 
514 104 
... ... 

ปฏิบตัิการฟิสกิส์ทัว่ไป 2       
วิชาบงัคบัเลอืกในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป    

1(0-3-0) 
3 

 รวมหน่วยกติ 18 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 

ปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 1 
  รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา                 จ านวนหน่วยกติ 

(บ - ป - น) 

   510 201 
   511 201 
   511 202 

ภาษาองักฤษเชิงวิทยาศาสตร์ 
หลกัคณิตศาสตร์ 
หลกัคณิตศาสตร์ภาคอภิปราย 

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

511 221 สมการเชิงอนพุนัธ์ 4(4-0-8) 
515 201  
515 206 
517 111 

สถิติพืน้ฐาน     
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิตเิบือ้งต้น             
การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 

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

 รวมหน่วยกติ 18 

 
 
 

 
 

ปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 2 
  รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา                 จ านวนหน่วยกติ 

(บ - ป - น) 

510 202 
 511 231 

   511 241 
515 231  

… … 

ภาษาองักฤษส าหรับการสือ่สาร 
แคลคลูสัเวกเตอร์                      
พีชคณิตเชิงเส้น 1  
ความนา่จะเป็น        
วิชาบงัคบัเลอืกในหมวดวิชาเฉพาะ   

3(3-0-6) 
4(4-0-8) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

3 

 รวมหน่วยกติ 16 

 
 
 
 
 

 
 



16 
 

 

แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
  รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา                 จ านวนหน่วยกติ 

(บ - ป - น) 

081 101 
511 331  

  511 371 

ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 
คณิตวเิคราะห์ 1 
การวเิคราะห์เชิงตวัเลข 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
4(3-2-7) 

... ... 

... ... 
 ... ... 

วิชาบงัคบัเลอืกในหมวดวิชาเฉพาะ  
วิชาเลอืกในหมวดวชิาเฉพาะ 
วิชาบงัคบัเลอืกในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป    

3 
3 
3 

 รวมหน่วยกติ 19 

 
 
 
 
 

ปีที่ 3   ภาคการศึกษาที่ 2 
  รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา                 จ านวนหน่วยกติ 

(บ - ป - น) 

511 332  
511 341 
  ... ... 

ตวัแปรเชิงซ้อน 
พีชคณิตนามธรรม 1 
วิชาบงัคบัเลอืกในหมวดวิชาเฉพาะ 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

6 
      ... ... 
      ... ... 

วิชาเลอืกในรายวิชาศกึษาทัว่ไปที่ก าหนดโดยคณะวิทยาศาสตร์   
วิชาเลอืกในหมวดวชิาเลอืกเสรี                       

3 
3 

 รวมหน่วยกติ 18 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 

ปีที่ 4   ภาคการศึกษาที่ 1 
  รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา                 จ านวนหน่วยกติ 

(บ - ป - น) 

   511 491 
… … 
… … 

สมัมนา 
วิชาบงัคบัเลอืกในหมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาเลอืกในหมวดวชิาเฉพาะ                         

1(0-2-1) 
3 
9 

… … วิชาเลอืกในหมวดวชิาเลอืกเสรี                              3 
 รวมหน่วยกติ 16 

 
 
 
 
 
 

ปีที่ 4   ภาคการศึกษาที่ 2 
  รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา                 จ านวนหน่วยกติ 

(บ - ป - น) 

511 493 โครงงานวิจยั          2(0-4-2) 
… … วิชาเลอืกในหมวดวชิาเฉพาะ        6 

 รวมหน่วยกติ 8 
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ค าอธิบายรายวิชาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
           
511 101 แคลคูลัส 1                            4(4-0-8)  
    (Calculus I) 
 ลมิิตและความตอ่เนื่อง การหาอนพุนัธ์และการประยกุต์ คา่สดุขดีของฟังก์ชนั รูปแบบยงัไมก่ าหนด 
กฎโลปิตาล ล าดบัอนนัต์และอนกุรมอนนัต์  อนกุรมก าลงั  อนกุรมเทย์เลอร์และอนกุรมแมคคลอริน    
 Limits and continuity. Differentiation and applications. Extrema of functions. Indeterminate 
forms.  L’Hospital’s  rule. Infinite sequences and series.  Power series. Taylor and Maclaurin series. 
 

511 102   แคลคูลัส  2          4(4-0-8) 
 (Calculus  II ) 
 วิชาบงัคบัก่อน : 511 101  แคลคลูสั 1 
 ปริพนัธ์  เทคนิคการหาปริพนัธ์  การประยกุต์ปริพนัธ์   ปริพนัธ์ไมต่รงแบบ    ผิวในปริภมูิสามมิต ิ
ฟังก์ชนัหลายตวัแปร ลมิิต ความตอ่เนื่อง อนพุนัธ์ยอ่ยและการประยกุต์    
           Integrals.  Techniques of integrations.  Applications of integrals. Improper integrals.  
Surfaces in three-dimensional space. Functions of several variables. Limits. Continuity. Partial 
derivatives and applications.  
 

511  201  หลักคณิตศาสตร์    3(3-0-6) 
 (Principles of Mathematics ) 
 วิชาบงัคบัก่อน : 511 101  แคลคลูสั 1 
                                         *511 202 หลกัคณิตศาสตร์ภาคอภิปราย 
                        *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
 ตรรกศาสตร์สญัลกัษณ์และวิธีพสิจูน์โดยใช้ตวัแบบจากเซต  ความสมัพนัธ์และฟังก์ชนั  ระบบจ านวน
จริง  ทฤษฎีจ านวนพืน้ฐาน และลมิิตของฟังก์ชนั 
 Symbolic logic and methods of proof using the models from sets, relations and functions, 
real number systems, basic number theory and limit of functions. 
 

511  202  หลักคณิตศาสตร์ภาคอภปิราย  1(0-2-1)     
 (Discussion Session for Principles of Mathematics ) 
                  วิชาบงัคบัก่อน : 511 101  แคลคลูสั 1 

                                         *511 201 หลกัคณิตศาสตร์ 
                        *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
                                         วิชานีว้ดัผลเป็น S หรือ U 
             การฝึกฝนการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์และการเขียนบทพิสจูน์ทางคณิตศาสตร์ที่ถกูต้องและชดัเจน
จากการน าเสนอปัญหาและการอภิปรายในห้องเรียนที่สอดคล้องกบัเนือ้หารายวิชา  511 201 หลกัคณิตศาสตร์ 
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 Practice on the use of mathematical reasoning, and writing mathematical proofs in a clear 
and logical manner through problem presentations and class discussion related to the contents in 
511 201 Principles of  Mathematics. 
  
511  221 สมการเชิงอนุพนัธ์ 4(4-0-8) 
 (Differential Equations) 
 วิชาบงัคบัก่อน :  511 102  แคลคลูสั 2     
                                   หรือ  511 105 แคลคลูสัส าหรับวิศวกร 2 
 สมการเชิงอนพุนัธ์อนัดบัหนึง่  สมการเชิงอนพุนัธ์อนัดบัสอง สมการเชิงอนพุนัธ์อนัดบัสงูและการ
ประยกุต์ สมการเชิงเส้นท่ีมีสมัประสทิธ์ิเป็นตวัแปร  ระบบสมการเชิงอนพุนัธ์เชิงเส้น    ผลการแปลงลาปลาซและ
การประยกุต์   อนกุรมฟเูรียร์  ปัญหาคา่ขอบ สมการเชิงอนพุนัธ์ยอ่ยเบือ้งต้น 
 First order differential equations, second order differential equations, higher order 
differential equations and their applications.  Linear differential equations with variable coefficients. 
Systems of linear differential equations. Laplace transforms and applications. Fourier series. 
Boundary value problems.  Introduction to partial differential equations. 
 
 511  231  แคลคูลัสเวกเตอร์ 4(4-0-8) 
  (Vector Calculus)   
  วิชาบงัคบัก่อน :  511 102  แคลคลูสั 2     
 สมการอิงตวัแปรเสริมและพิกัดเชิงขัว้  ปริภูมิยุคลิดและเวกเตอร์  แคลคูลสัของฟังก์ชันเวกเตอร์  
อนพุนัธ์ระบทุิศทาง  ปริพนัธ์หลายชัน้ การหาปริพนัธ์ในระบบต่างๆ ปริพนัธ์ตามเส้น ปริพนัธ์ตามผิวและปริพนัธ์
ตามปริมาตร  ทฤษฎีบทของกรีน ทฤษฎีบทของสโตกส์ และทฤษฎีบทของเกาส์  การประยกุต์ 
 Parametric equations and polar coordinates.  Euclidean spaces and vectors. Calculus of 
vector functions. Directional derivatives.  Multiple integrals. Integration in various systems. Line 
integrals, surface integrals and volume integrals. Green’s theorem, Stokes’ theorem and Gauss’ 
theorem.  Applications. 
 
511  241 พีชคณิตเชงิเส้น 1 3(3-0-6) 
 (Linear Algebra I)   
 วิชาบงัคบัก่อน :   511 101  แคลคลูสั 1 
 เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น  การด าเนินการขัน้มลูฐาน  ดเีทอร์มิแนนต์  ปริภมูิเวกเตอร์   ปริภมูิ
ผลคณูภายใน    การแปลงเชิงเส้น  คา่เฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ การประยกุต์ 
 Matrices and systems of linear equations.  Elementary operations.  Determinants.  Vector 
spaces.  Inner product spaces.  Linear transformations.  Eigenvalues and eigenvectors.  Applications. 
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511 301 ทฤษฎเีซต 3(3-0-6)
 (Set Theory) 
 วิชาบงัคบัก่อน :   511 201 หลกัคณิตศาสตร์ 
 ภมูิหลงัของทฤษฎีเซต  ทฤษฎีเซตเชิงสจัพจน์  เซตและสมบตัขิองเซต  ความสมัพนัธ์และฟังก์ชนั  
เซตอนัดบั สจัพจน์ของการเลอืกและหลกัการท่ีเก่ียวข้อง เซตจ ากดัและเซตอนนัต์  จ านวนเชิงการนบัและจ านวน
เชิงอนัดบัท่ี 
 The background of set theory.  Axiomatic set theory.   Sets and their properties.  Relations 
and functions.  Ordered sets.  The axiom of choice and related principles. Finite and infinite sets.    
Cardinal numbers and ordinal  numbers.  
 
511 311  ทรงหลายเหลี่ยมคอนเวกซ์                                        3(3-0-6) 
               (Convex Polytopes) 
             เง่ือนไข:  โดยความยนิยอมของภาควชิาคณิตศาสตร์ 
                เซตคอนเวกซ์ เปลือกหุ้มคอนเวกซ์ ทรงหลายเหลี่ยมคอนเวกซ์ ความสมมูลและภาวะคู่กันของทรง
หลายเหลี่ยม ทรงหลายเหลี่ยมระดับเชิงเดียว ทรงหลายเหลี่ยมเชิงซิมเพล็กซ์ ความสัมพันธ์ออยเลอร์ 
ความสมัพนัธ์เดน-ซอมเมอร์วิลล์ ทฤษฎีบทขอบเขตบน ทฤษฎีบทขอบเขตลา่ง ภาวะแม็คมลัเลน็ 
 Convex set. Convex hull. Convex polytopes. Equivalence and duality of polytopes. Simple 
polytopes. Simplicial polytopes. Euler’s relation. Dehn-Sommerville relations. Upper bound theorem. 
Lower bound theorem. McMullen’s conditions. 
 
511 312  เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด                              3(3-0-6) 

(Non-Euclidean Geometry) 
              วิชาบงัคบัก่อน :   511 201 หลกัคณิตศาสตร์ 
                 ประวตัิการพฒันาของเรขาคณิตนอกแบบยคุลดิ บทนิยามและสจัพจน์ของเรขาคณิตเชิงภาพฉายจริง 
แบบจ าลองส าหรับเรขาคณิตเชิงภาพฉายจริง  แบบจ าลองเชิงภาพฉายส าหรับเรขาคณิตเชิงไฮเพอร์โบลาของ
ไคลน์  บทนิยามและสจัพจน์ของเรขาคณิตเชิงไฮเพอร์โบลา ความเป็นคู่ขนาน ตรีโกณมิติเชิงไฮเพอร์โบลา 
แบบจ าลองเชิงยคุลดิส าหรับเรขาคณิตเชิงไฮเพอร์โบลา แบบจ าลองระนาบเชิงไฮเพอร์โบลาของปวงกาเร 
                 Historical development of non-Euclidean geometry. Definitions and axioms of real 
projective geometry.  Models for real projective geometry. Klien’s projective model for hyperbolic 
geometry. Definitions and axioms of hyperbolic geometry. Parallelism. Hyperbolic trigonometry. 
Euclidean models for hyperbolic geometry. Poincaré’s model of hyperbolic plane. 
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511  321 สมการเชิงอนุพนัธ์ย่อย 3(3-0-6) 
   (Partial Differential Equations) 

 วิชาบงัคบัก่อน :   511 221  สมการเชิงอนพุนัธ์ 
 สมการเชิงอนุพนัธ์ย่อยอนัดบัหนึ่ง  การจัดประเภทของสมการเชิงอนุพนัธ์ย่อยอนัดบัสอง  วิธีการ
แยกตวัแปร  ปัญหาสตร์ูม-ลียวูีล  ปัญหาค่าเฉพาะ  การกระจายแบบเชิงตัง้ฉาก  อนกุรมฟูเรียร์  ปัญหาค่าขอบ
เร่ิมต้นส าหรับสมการความร้อน  สมการคลืน่และสมการท่ีเก่ียวข้อง วิธีผลการแปลงลาปลาซ 
  First order partial differential equations. Classification of second-order partial differential 
equations.  Separation of variables.  Sturm-Liouville problems.  Eigenvalue problems.  Orthogonal 
expansion.  Fourier Series. Initial boundary-value problems for heat equations, wave equations and 
related equations. Laplace transform methods. 
 

511  331 คณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 
 (Mathematical Analysis I ) 

 วิชาบงัคบัก่อน:  511 102   แคลคลูสั 2  
                                          511 201 หลกัคณิตศาสตร์ 
  ระบบจ านวนจริง ทอพอโลยีบนเส้นจ านวนจริง ล าดบัและอนกุรมของจ านวนจริง ลมิิต ความตอ่เนือ่ง
และการหาอนพุนัธ์ของฟังก์ชนัหนึง่ตวัแปร ปริพนัธ์แบบรีมนัน์ 
 Real number system. Topology on the real line.  Sequences and series of real numbers. 
Limits, continuity and differentiation of functions of one variable.  Riemann integrals. 
 

511  332  ตัวแปรเชิงซ้อน 3(3-0-6) 
 (Complex Variables) 
 วิชาบงัคบัก่อน:  * 511 231  แคลคลูสัเวกเตอร์ 
                                          * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
 ระบบจ านวนเชิงซ้อน  ลมิิต  ความตอ่เนื่อง  การหาอนพุนัธ์และการหาปริพนัธ์ของฟังก์ชนัคา่เชิงซ้อน  
อนกุรมลอเรนต์ ทฤษฎีบทสว่นตกค้างและการประยกุต์ การสง่คงแบบ  
 Complex number system. Limits, continuity, differentiation and integration of complex-
valued functions.  Laurent series.  Residue theorem and its applications. Conformal mapping. 
 

511  341 พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6) 
 (Abstract Algebra I)    
 วิชาบงัคบัก่อน :   511 201 หลกัคณิตศาสตร์ 
 กรุป  กรุปการเรียงสบัเปลีย่น  ทฤษฎีบทสมสณัฐาน  ริง ฟิลด์ และอินทิกรัลโดเมนเบือ้งต้น 
การประยกุต์ 
 Groups.  Permutation groups. Isomorphism theorems.  Introduction to rings, fields and 
integral domains.  Applications. 
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511  342 พีชคณิตเชงิเส้น 2 3(3-0-6) 
 (Linear Algebra II)    
 วิชาบงัคบัก่อน :  511 201 หลกัคณิตศาสตร์   
                                   หรือ  511  241  พีชคณิตเชิงเส้น 1   
 การศกึษาเชิงนามธรรมของปริภมูิเวกเตอร์   ปริภมูิผลคณูภายใน   การแปลงเชิงเส้น   การแปลงเป็น
เมทริกซ์ทแยงมมุ  รูปแบบบญัญตัิจอร์แดน 
 Abstract treatment of vector spaces, inner product spaces, linear transformations, and 
diagonalization.  Jordan canonical form. 
 
511  343 ทฤษฎีแลตทิซ 3(3-0-6) 
 (Lattice Theory) 
 วิชาบงัคบัก่อน :   511 201 หลกัคณิตศาสตร์ 
 เซตอนัดบั แลตทิซและแลตทซิบริบรูณ์  ความบริบรูณ์แบบเดเดคินด์แมคนิล  โครงสร้างพชีคณิต   
แลตทิซมอดลุาร์และแลตทิซการแจกแจง  ทฤษฎีบทการแทน  ไอดีลและตวักรอง 
 Ordered sets.  Lattices and complete lattices. Dedekind-Macneille completion. Algebraic 
structures.  Modular and distributive lattices.  Representation theorem.  Ideals and filters. 
 
511  351 ทฤษฎีจ านวน   3(3-0-6) 
 (Number Theory) 
 วิชาบงัคบัก่อน :   511 201 หลกัคณิตศาสตร์ 
 การหารลงตวั จ านวนเฉพาะ ฟังก์ชนัเลขคณิต สมภาค รากปฐมฐานและดชันี สว่นตกค้างก าลงัสอง 
เศษสว่นตอ่เนื่อง  การประยกุต์ 
 Divisibility. Primes. Arithmetic functions. Congruences. Primitive roots and indices. 
Quadratic residues. Continued fractions.  Applications. 
 
511  352 ทฤษฎกีราฟเบือ้งต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Graph Theory) 
 วิชาบงัคบัก่อน :   511 201 หลกัคณิตศาสตร์ 
 แนวคิดพืน้ฐานในทฤษฎีกราฟ กราฟต้นไม้ วงจรออยเลอร์ วฏัจกัรแฮมิลโทเนียน ความเช่ือมโยง การ
จบัคู ่กราฟเชิงระนาบ การให้สกีราฟ  
 Basic concepts on graph theory. Trees. Euler circuits. Hamiltonian cycles. Connectedness.  
Matchings.  Planar graphs. Graph coloring. 
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511 353  คณิตศาสตร์เชิงการจัด                 3(3-0-6) 
              (Combinatorics) 
 วิชาบงัคบัก่อน :   511 201 หลกัคณิตศาสตร์ 
 หลกัการนบั การเรียงสบัเปลีย่นและการจดัหมู ่ ทฤษฎีบททวินามและทฤษฎีบทอเนกนาม หลกัการ
เพิ่มเข้า-ตดัออก  ฟังก์ชนัก่อก าเนิด ความสมัพนัธ์เวียนเกิด ทฤษฎีบทของโพลยา  
 Counting principles. Permutation and commutation. Binomial and multinomial theorems. 
Principle of inclusion and exclusion. Generating functions. Recurrence  relations. Polya’s theorem. 
 
511  361 การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์   3(3-0-6) 
 (Mathematical Programming)    
 วิชาบงัคบัก่อน :  511  241  พีชคณิตเชิงเส้น 1   
 การโปรแกรมเชิงเส้น  ขัน้ตอนวิธีซิมเพลกซ์  ภาวะคูก่นั  การวิเคราะห์ความไว  ปัญหาการขนสง่และ
ปัญหาการไหลบนขา่ยงาน  การโปรแกรมไมเ่ชิงเส้นเบือ้งต้น  การหาคา่เหมาะที่สดุแบบมีเง่ือนไขบงัคบัและไมม่ี
เง่ือนไขบงัคบั 
  Linear programming:  simplex algorithm, duality, sensititvity analysis.  Transportation and 
network flow problems.  Introduction to nonlinear programming: constrained and unconstrained 
optimization.  
 
511  371 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  4(3-2-7) 
 (Numerical Analysis) 
 วิชาบงัคบัก่อน : * 511 221  สมการเชิงอนพุนัธ์ 
                                          * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
 การวเิคราะห์ความคลาดเคลือ่น  ผลเฉลยของสมการไมเ่ชิงเส้น ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น 
การประมาณคา่ในชว่ง การประมาณคา่ก าลงัสองน้อยที่สดุ การหาอนพุนัธ์และปริพนัธ์เชิงตวัเลข ผลเฉลยเชิง
ตวัเลขของสมการเชิงอนพุนัธ์ ผลเฉลยเชิงตวัเลขของปัญหาอิลล์โพส 
 Error analysis.  Solutions of nonlinear equations.  Solutions of systems of linear equations.  
Interpolation.  Least square approximation.  Numerical differentiation and integration. Numerical 
solutions of differential equations.  Numerical solutions for ill-posed problems. 
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511  411   เรขาคณิตเชิงอนุพนัธ์เบือ้งต้น                    3(3-0-6) 
(Introduction to Differential Geometry) 

                 วิชาบงัคบัก่อน:   511 231  แคลคลูสัเวกเตอร์                                
                สนามเวกเตอร์ ปริภมูิสมัผสั สนามเวกเตอร์บนผิว การก าหนดทิศทางของผิว การสง่แบบเกาส์  จีโอดี
สกิ การเคลือ่นย้ายในแนวขนาน   ความโค้ง    การหาปริพนัธ์   ผิวซึง่มีพืน้ท่ีน้อยที่สดุ การสง่เชิงก าลงั   ทฤษฎีบท
เกาส์บอเนท 
                 Vector fields. Tangent spaces. Vector fields on surfaces. Surface orientation. Gauss map. 
Geodesics. Parallel transport. Curvature. Integrations. Minimal surfaces. Exponential maps. Gauss-
Bonnet theorem. 
 
511  412   แมนิโฟลด์และเรขาคณิตเชิงไฮเพอร์โบลา                                                  3(3-0-6) 
             (Manifold and Hyperbolic Geometry) 
              เง่ือนไข:  โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 ความโค้งของผิว ผิวเชิงไฮเพอร์โบลา แบบจ าลองทรงไฮเพอร์โบลา แบบจ าลองไคลน์ สมมิตเิชิง
ไฮเพอร์โบลา ปริภมูิสามมติิเชิงไฮเพอร์โบลา พิกดัเชิงซ้อนส าหรับปริภมูิสามมิตเิชิงไฮเพอร์โบลา แมนิโฟลด์เชิง
เรขาคณิต การสง่แบบทากาว กรุปวิยตุ ชดุรวมและการเช่ือมโยง โครงสร้างอื่นๆ บนแมนิโฟลด์ 
 Surface curvature. Hyperbolic surfaces. Hyperboloid model. Klein model. Hyperbolic 
isometries. Hyperbolic three-space. Complex coordinates for hyperbolic three-space. Geometric 
manifolds. Gluing maps. Discrete groups. Bundles and connections. Additional structures on 
manifolds. 
 
511  421 อนุกรมฟูเรียร์และผลการแปลงฟูเรียร์                                                       3(3-0-6) 

 (Fourier Series and Fourier Transforms ) 
 วิชาบงัคบัก่อน:  511 221 สมการเชิงอนพุนัธ์    
                                         *511 331 คณิตวเิคราะห์  1 
                                         *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
 อนกุรมฟเูรียร์และทฤษฎีบทการลูเ่ข้า  การประยกุต์กบัปัญหาคา่ขอบ ผลการแปลงฟเูรียร์วิยตุและ
การประมวลผลสญัญาณ ผลการแปลงฟเูรียร์ตอ่เนื่องและการประยกุต์ 
 Fourier series and convergence theorem. Applications to boundary-value problems. 
Discrete Fourier transforms and signal processing.  Continuous Fourier transforms and applications. 
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 511  431 คณิตวิเคราะห์ 2 3(3-0-6) 
  (Mathematical Analysis II) 
 วิชาบงัคบัก่อน :  511 331  คณิตวิเคราะห์ 1 
 ล าดบัและอนกุรมของฟังก์ชนั  ปริภมูิอิงระยะทางและปริภมูิแบบยคุลดิ ลมิิต  ความตอ่เนื่อง  และ
การหาอนพุนัธ์ของฟังก์ชนัหลายตวัแปร  ปริพนัธ์หลายตวัแปร   
 Sequences and series of functions. Metric spaces and Euclidean spaces. Limits, continuity 
and differentiation of multi-variable functions. Multiple integrals. 
 
511  432 ทอพอโลยเีบือ้งต้น                                                                              3(3-0-6) 
 (Elementary  Topology) 
 วิชาบงัคบัก่อน :  511 331  คณิตวิเคราะห์ 1 
 ปริภมูิอิงระยะทาง  ปริภมูิทอพอโลยี  ความกระชบั  ความเช่ือมโยง  ปริภมูิผลคณู 
 Metric spaces.  Topological spaces.  Compactness.  Connectedness.  Product spaces. 
 

511  441 พีชคณิตนามธรรม 2 3(3-0-6) 
 (Abstract Algebra II)    
 วิชาบงัคบัก่อน :  511 341   พีชคณิตนามธรรม 1 
 ริง อินทิกรัลโดเมน และฟิลด์  ทฤษฎีบทสมสณัฐานริง   ริงพหนุาม  ฟิลด์ผลหาร  ฟิลด์ภาคขยาย  
ฟิลด์จ ากดั  การประยกุต์ 
 Rings, integral domains and fields.  Ring isomorphism theorems.   Polynomial rings.  

Quotient fields.  Extension fields.  Finite fields.  Applications. 
 

511  451  ทฤษฎีรหัสเบือ้งต้น  3(3-0-6) 
             (Introduction to Coding Theory)    
           วิชาบงัคบัก่อน :  511  241  พีชคณิตเชิงเส้น 1   
                แนวคิดพืน้ฐานของทฤษฎีรหสั  การสมมลูของรหสั  รหสัเชิงเส้น  การเข้ารหสัและการถอดรหสัด้วย
รหสัเชิงเส้น    รหสัคูก่นั  รหสัแฮมมิง  รหสัโกเลย์และรหสัวฏัจกัร  ขอบเขตของรหสัและตวัแจงนบัคา่น า้หนกั 
                  Basic concepts on coding theory.  Equivalence of codes.  Linear codes.  Encoding and 
decoding with linear codes.  Dual codes.  Hamming codes, Golay codes  and cyclic codes.  Bounds 
on codes and weight enumerators. 
 
511 481  เร่ืองคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 1  3(3-0-6) 

  (Selected Topics in Mathematics I)    
  เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควชิาคณิตศาสตร์ 
  เร่ืองที่นา่สนใจทางคณิตศาสตร์  
  Topics of current interest in mathematics. 
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511 482  เร่ืองคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 2  3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Mathematics II)    

  เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควชิาคณิตศาสตร์ 
      เร่ืองที่นา่สนใจทางคณิตศาสตร์  
  Topics of current interest in mathematics. 

 
511 483  เร่ืองคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 3  3(3-0-6) 

  (Selected Topics in Mathematics III)    
  เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควชิาคณิตศาสตร์ 
  เร่ืองที่นา่สนใจทางคณิตศาสตร์  
  Topics of current interest in mathematics. 

 
511  491   สัมมนา                                                                                 1(0-2-1)     
              (Seminar)       
  เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์   
                วิชานีว้ดัผลเป็น S หรือ U 
                  สมัมนาในหวัข้อที่นา่สนใจทางคณิตศาสตร์ภายใต้ความเห็นชอบของภาควิชาฯ 
                 Seminar on topics of current interest in mathematics as approved by the department. 
 
511 493  โครงงานวิจัย                                                                                                             2(0-4-2) 

  (Research Project)   
 เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควชิาคณิตศาสตร์   
                วิชานีว้ดัผลเป็น S หรือ U 
 การวจิยัในหวัข้อที่นา่สนใจทางคณิตศาสตร์ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาในภาควิชาฯและ
การน าเสนอผลงานวจิยั  
 Research on topics of interest in mathematics under the supervision of departmental staff 
members and presentation. 
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