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หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร 

    นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต  รายวิชาใน

หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 96 หนวยกิต  และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา  6  หนวย

กิต  โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  132  หนวยกิต 
 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไมนอยกวา  30  หนวยกิต (ดูรายละเอียดหนา 7-9) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวนไมนอยกวา  96  หนวยกิต  ประกอบดวย 

  2.1  วิชาแกน  จํานวน  27  หนวยกิต  ประกอบดวย 

     2.1.1  วิชาแกนบังคับ  จํานวน  23  หนวยกิต  ประกอบดวย 

511 101   แคลคูลัส 1                  4(4-0-8) 

     (Calculus I) 

511 102   แคลคูลัส 2                  4(4-0-8) 

     (Calculus II) 

511 201   หลักคณิตศาสตร 1                    3(3-0-6) 

     (Principles of Mathematics I) 

512 101    ชีววิทยาท่ัวไป 1                 3(3-0-6) 

     (General Biology I) 

512 103   ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1              1(0-3-0) 

     (General Biology Laboratory I) 

513 101   เคมีท่ัวไป 1                  3(3-0-6) 

     (General Chemistry I) 

513 103   ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1               1(0-3-0) 

     (General Chemistry Laboratory I) 

514 101   ฟสิกสท่ัวไป 1                 3(3-0-6) 

     (General Physics I) 

514 103   ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1              1(0-3-0) 

     (General Physics  Laboratory I) 

     2.1.2  วิชาแกนเลือก  จํานวน  4  หนวยกิต  โดยเลือกจากรายวิชาตอไปนี้ 

512 102   ชีววิทยาท่ัวไป 2                 3(3-0-6) 

     (General Biology II) 

512 104   ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 2              1(0-3-0) 

     (General Biology Laboratory II) 
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หรือ 

513 102   เคมีท่ัวไป 2                  3(3-0-6) 

     (General Chemistry II) 

513 104   ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2               1(0-3-0) 

     (General Chemistry Laboratory II) 

หรือ 

514 102   ฟสิกสท่ัวไป 2                 3(3-0-6) 

     (General Physics II) 

514 104   ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2              1(0-3-0) 

     (General Physics Laboratory II) 
 

2.2 วิชาเฉพาะดาน  จํานวนไมนอยกวา  69  หนวยกิต  ประกอบดวย 

   2.2.1 วิชาบังคับ  จํานวน  36  หนวยกิต  ประกอบดวย 

511 202   หลักคณิตศาสตร 2                3(3-0-6) 

     (Principles of Mathematics II) 

511 203   แคลคูลัสเชิงเวกเตอร                3(3-0-6) 

     (Vector Calculus) 

511 221   สมการเชิงอนุพันธ                3(3-0-6) 

     (Differential Equations)  

511 231   คณิตวิเคราะหเบื้องตน               3(3-0-6) 

     (Introduction to Mathematical Analysis) 

511 241   พีชคณิตเชิงเสน 1                3(3-0-6) 

     (Linear Algebra I) 

511 271   การเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร           3(2-2-5) 

     (Programming in Mathematics) 

511 331   คณิตวิเคราะห                  3(3-0-6) 

     (Mathematical Analysis) 

511 333   ตัวแปรเชิงซอน                 3(3-0-6) 

     (Complex Variables) 

511 341   พีชคณิตนามธรรม 1                3(3-0-6) 

     (Abstract Algebra I) 

511 371   การวิเคราะหเชิงตัวเลข               3(2-2-5)  

     (Numerical Analysis) 
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511 491   สัมมนา                   1(0-2-1) 

      (Seminar)  

511 492   โครงงานวิจัย                  2(0-4-2) 

     (Research Project)  

515 231   ความนาจะเปน                 3(3-0-6) 

     (Probability) 
 

   2.2.2 วิชาบังคับเลือก  จํานวนไมนอยกวา  15  หนวยกิต  โดยเลือกศึกษาจากรายวิชา

ตอไปนี้ 

511 211   เรขาคณิตแบบยุคลิด                3(3-0-6) 

     (Euclidean Geometry) 

511 243   ทฤษฎีสมการ                   3(3-0-6) 

     (Theory of Equations) 

511 251   ทฤษฎีจํานวน 1                 3(3-0-6) 

     (Number Theory I) 

511 301    ทฤษฎีเซต                   3(3-0-6) 

     (Set Theory) 

511 311   ทรงหลายเหลี่ยมคอนเวกซ              3(3-0-6) 

     (Convex  Polytopes) 

511 312   เรขาคณิตเชิงไฮเพอรโบลา              3(3-0-6) 

     (Hyperbolic Geometry) 

511 321   สมการเชิงอนุพันธยอย               3(3-0-6) 

     (Partial Differential Equations) 

511 332    คณิตวิเคราะหในหลายตัวแปร             3(3-0-6) 

     (Mathematical Analysis in Several Variables) 

511 342   พีชคณิตเชิงเสน 2                 3(3-0-6) 

     (Linear Algebra II) 

511 343   ทฤษฎีก่ึงกรุป                  3(3-0-6) 

     (Semigroup Theory) 

511 351    ทฤษฎีกราฟเบื้องตน                3(3-0-6) 

     (Introduction to Graph Theory) 

511 352   คณิตศาสตรเชิงการจัด               3(3-0-6) 

     (Combinatorics) 
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511 353   ทฤษฎีจํานวน 2                  3(3-0-6) 

      (Number Theory II) 

511 354   ทฤษฎีจํานวนเชิงคอมบินาทอริกสเบื้องตน         3(3-0-6) 

     (Introduction to Combinatorial Number Theory) 

511 372   การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร             3(3-0-6) 

     (Mathematical Programming) 

511 411   เรขาคณิตเชิงอนุพันธเบื้องตน             3(3-0-6) 

     (Introduction to Differential Geometry) 

511 421   อนุกรมฟูเรยีรและผลการแปลงฟูเรียร           3(3-0-6) 

     (Fourier Series and Fourier Transforms) 

511 431   ทอพอโลยีเบื้องตน                3(3-0-6) 

     (Elementary Topology) 

511 441   พีชคณิตนามธรรม 2                3(3-0-6) 

     (Abstract Algebra II) 

511 442   ทฤษฎีแลตทิซ                 3(3-0-6) 

     (Lattice Theory) 

511 451    ทฤษฎีรหัสเบื้องตน                3(3-0-6) 

     (Introduction to Coding Theory) 

511 452   วิทยาการรหัสลับเบื้องตน               3(3-0-6) 

     (Introduction to Cryptography) 

511 453   ทฤษฎีจํานวนเชิงวิเคราะหเบื้องตน           3(3-0-6) 

     (Introduction to Analytic Number Theory) 

511 481   เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร 1            3(3-0-6) 

     (Selected Topics in Mathematics I) 

511 482   เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร 2            3(3-0-6) 

     (Selected Topics in Mathematics II) 

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

     (Selected Topics in Mathematics III) 
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    2.2.3 วิชาเลือก  จํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต  โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาในกลุม

วิชาบังคับเลือกสาขาวิชาคณิตศาสตร หรือรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีไดรับความยินยอมจาก

ภาควิชา หรือจากรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาวิชาตอไปนี้ 

    สาขาวิชาสถิติในวิชาเฉพาะดาน  

    สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาเฉพาะดานและ 

วิชาเลือก 

    สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกตในวิชาเฉพาะดาน 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   จํานวนไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

   ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือรายวิชาของ

สถาบันอ่ืน ๆ ท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ถานักศึกษาเลือก

ศึกษารายวิชาในวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะ จะตองนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในวิชา

เฉพาะดานของหมวดวิชาเฉพาะดวย เพ่ือตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา    
 

หมายเหตุ  การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชา ใหนับเปนรายวิชา  จะแยกนับหนวยกิต 

     รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งไปไวท้ังสองหมวดวิชาไมได  
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร 

 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ - ป - น) 

081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

511 101 แคลคูลัส 1 4(4-0-8) 

512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 3(3-0-6) 

512 103 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1 1(0-3-0) 

514 101 ฟสิกสท่ัวไป 1 3(3-0-6) 

514 103 

… … 

ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1 

วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1(0-3-0) 

3 

 รวมจํานวน 18 

 

 

 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ - ป - น) 

081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

511 102 

511 201 

แคลคูลัส 2 

หลักคณิตศาสตร 1 

4(4-0-8) 

3(3-0-6) 

513 101 เคมีท่ัวไป 1 3(3-0-6) 

513 103 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 1(0-3-0) 

… … วิชาเลือกในรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีกําหนดโดยคณะวิทยาศาสตร 3 

 รวมจํานวน 17 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร 

 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ - ป - น) 

510 201 

511 202 

ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร 

หลักคณิตศาสตร 2 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

511 203 

511 241 

511 271 

แคลคูลัสเชิงเวกเตอร 

พีชคณิตเชิงเสน 1 

การเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

515 201 สถิติพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

 รวมจํานวน 18 

 

 

 

 

ปท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ - ป - น) 

510 202 

511 221 

511 231 

515 231 

… … 

… … 

ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสาร 

สมการเชิงอนุพันธ 

คณิตวิเคราะหเบื้องตน 

ความนาจะเปน 

วิชาแกนเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

4 

3 

 รวมจํานวน 19 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร 

 

 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ - ป - น) 

081 101 

511 331 

511 371 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

คณิตวิเคราะห 

การวิเคราะหเชิงตัวเลข 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

... ... 

... ... 

... ... 

วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ  

วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

วิชาเลือกเสรี 

3 

3 

3 

 รวมจํานวน 18 

 

 

 

 

ปท่ี 3   ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ - ป - น) 

511 333 

511 341 

... ... 

ตัวแปรเชิงซอน 

พีชคณิตนามธรรม 1 

วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

6 

... ... วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 3 

 รวมจํานวน 15 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร 

 

 

ปท่ี 4   ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ - ป - น) 

511 491 

… … 

… … 

สัมมนา 

วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 

1(0-2-1) 

3 

9 

… … วิชาเลือกเสรี  3 

 รวมจํานวน 16 

 

 

 

 

ปท่ี 4   ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ - ป - น) 

511 492 โครงงานวิจัย 2(0-4-2) 

… … 

… … 

วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 

3 

6 

 รวมจํานวน 11 
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คําอธิบายรายวิชาสาขาวิชาคณิตศาสตร 
 

511 101   แคลคูลัส 1                   4(4-0-8) 

       (Calculus I)  

   ลิมิตและความตอเนื่อง การหาอนุพันธและการประยุกต คาสุดขีดของฟงกชัน     

รูปแบบยังไมกําหนด กฎของโลปตาล ลําดับและอนุกรมอนันต อนุกรมเทยเลอรและ

อนุกรมแมคคลอริน 

   Limits and continuity. Differentiation and applications. Extrema of    

functions. Indeterminate forms. L’ Hospital’ s rule. Infinite sequences and 

series. Taylor and Maclaurin series. 
   

511 102  แคลคูลัส 2                     4(4-0-8) 

       (Calculus II) 

  วิชาบังคับกอน : 511 101  แคลคูลัส 1 

ปริพันธ เทคนิคการหาปริพันธ การประยุกตปริพันธ ปริพันธไมตรงแบบ ผิวใน

ปริภูมิสามมิติ ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิต ความตอเนื่อง อนุพันธยอยและการประยุกต 

Integrals. Integration techniques. Applications of integrals. Improper 

integrals.  Surfaces in three-dimensional space.  Functions of several 

variables. Limits. Continuity. Partial derivatives and applications.  
   

511 201  หลักคณิตศาสตร 1                3(3-0-6) 

  (Principles of Mathematics I) 

   ตรรกศาสตร วิธีการพิสูจนรูปแบบตาง ๆ โดยอาศัยตัวแบบจากทฤษฎีจํานวน  

เบื้องตน เซต และเรขาคณิตเบื้องตน 

  Logic. Methods of proof using the models from basic number theory, 

sets, and basic geometry. 
   

511 202  หลักคณิตศาสตร 2                 3(3-0-6) 

  (Principles of Mathematics II) 

  วิชาบังคับกอน : 511 201 หลักคณิตศาสตร 1 

  อุปนัยเชิงคณิตศาสตรอยางเขม วิธีการพิสูจนรูปแบบตาง ๆ โดยอาศัยตัวแบบจาก

ความสัมพันธ ความสัมพันธสมมูล ชั้นสมมูล ฟงกชัน การดําเนินการและการนับได   

Strong induction.  Methods of proof using the models from relations, 

equivalence relations, equivalence classes, functions, operations, and 

countability. 
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511 203   แคลคูลัสเชิงเวกเตอร                3(3-0-6) 
      (Vector Calculus)   

  วิชาบังคับกอน : 511 102  แคลคูลัส 2 
  สมการอิงตัวแปรเสริมและพิกัดเชิงข้ัว ปริภูมิยุคลิดและเวกเตอร แคลคูลัสของ
ฟงกชันเวกเตอร อนุพันธระบุทิศทาง ปริพันธหลายชั้น การหาปริพันธในระบบพิกัดตาง ๆ 
ปริพันธตามเสน ปริพันธตามผิวและปริพันธตามปริมาตร ทฤษฎีบทของกรีน ทฤษฎีบท
ของสโตกสและทฤษฎีบทของเกาส การประยุกต 
  Parametric equations and polar coordinates.   Euclidean spaces and 
vectors.  Calculus of vector functions.  Directional derivatives.  Multiple 
integrals.  Integration in various coordinate systems.  Line, surface, and 
volume integrals. Green’s theorem, Stokes’ theorem and Gauss’ theorem. 
Applications. 
   

511 211  เรขาคณิตแบบยุคลิด               3(3-0-6) 
  (Euclidean Geometry) 
  วิชาบังคับกอน : *511 201  หลักคณิตศาสตร 1 

  หรือ    *519 211 คณิตศาสตรหลักมูล 
        *อาจเรียนพรอมกันได 
  มุม รูปสามเหลี่ยม ปญหาการสราง เสนขนาน สี่เหลี่ยม วงกลม การแปลงเชิง
เรขาคณิต ความคลาย รูปหลายเหลี่ยมดานเทามุมเทา พ้ืนท่ีและเสนรอบรูป 
  Angles. Triangles. Construction problems. Parallel lines. Quadrilaterals. 
Circles. Geometric transformation.  Similarity. Regular polygons. Areas and 
circumference. 
   

511 221   สมการเชิงอนุพันธ                 3(3-0-6) 

     (Differential Equations) 

  วิชาบังคับกอน : 511 102  แคลคูลัส 2   

  สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ

อันดับสูงและการประยุกต สมการเชิงเสนท่ีมีสัมประสิทธิ์เปนตัวแปร ระบบสมการเชิง

อนุพันธเชิงเสน ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต อนุกรมฟูเรียร ปญหาคาขอบ 

สมการเชิงอนุพันธยอยเบื้องตน 

  First order differential equations. Second order differential equations. 

Higher order differential equations and 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. 
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511 231  คณิตวิเคราะหเบ้ืองตน                3(3-0-6) 

(Introduction to Mathematical Analysis) 

วิชาบังคับกอน : 511 201  หลักคณิตศาสตร 1 

  ลําดับโคชีของจํานวนตรรกยะ การสรางระบบจํานวนจริง สมบัติขอบเขตบนนอย

สุด ลิมิตของลําดับของจํานวนจริง ลิมิตซูพีเรียรและลิมิตอินฟเรียร อนุกรมของจํานวนจริง 

ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน 

  Cauchy sequences of rational numbers. Construction of real number 

system.  The least upper bound property.  Limits of sequences of real 

numbers.  Limit superior and limit inferior.  Series of real numbers.  Limits 

and continuity of functions. 
   

511 241   พีชคณิตเชิงเสน 1                3(3-0-6) 

     (Linear Algebra I)   

   วิชาบังคับกอน : 511 101  แคลคูลัส 1 

  ระบบสมการเชิงเสน เมทริกซ การดําเนินการข้ันมูลฐาน ดีเทอรมิแนนต ปริภูมิ

เวกเตอร การแปลงเชิงเสน คาลักษณะเฉพาะและเวกเตอรลกัษณะเฉพาะ การประยุกต 

  Systems of linear equations.  Matrices.  Elementary operations. 

Determinants.  Vector spaces.  Linear transformations.  Eigenvalues and 

eigenvectors. Applications. 
   

511 243  ทฤษฎีสมการ                  3(3-0-6) 

     (Theory of Equations) 

      วิชาบังคับกอน : *511 201  หลักคณิตศาสตร 1 

   หรือ   *519 211 คณิตศาสตรหลักมูล 

       *อาจเรียนพรอมกันได 

  จํานวนเชิงซอน ทฤษฎีบทเดอมัวฟวร รากท่ี n ของ 1 พหุนามกําลังสองตัวแปร

เดียว รากของพหุนามกําลังตํ่า ข้ันตอนการหาร ทฤษฎีของพหุนาม พหุนามลดทอนไมได 

ฟงกชันเศษสวน พหุนามสมมาตรมูลฐาน ระบบสมการ 

  Complex numbers.  De Moivre’ s theorem.  nth roots of unity. 

Quadratic polynomials of one variable.  Roots of polynomials of low 

degree. Division algorithm. Theory of polynomials. Irreducible polynomials. 

Rational functions.  Elementary symmetric polynomials.  System of 

equations. 
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511 251  ทฤษฎีจํานวน 1                 3(3-0-6) 
     (Number Theory I) 

  วิชาบังคับกอน : 511 201  หลักคณิตศาสตร 1  
  การหารลงตัว จํานวนเฉพาะ ข้ันตอนวิธีแบบยุคลิด ทฤษฎีบทหลักมูลของเลขคณิต 
สมการไดโอแฟนไทนเชิงเสน สมภาค สมภาคเชิงเสน ทฤษฎีบทเศษเหลือของจีน ทฤษฎี
บทของวิลสัน ทฤษฎีบทของออยเลอร ฟงกชันแยกคูณ ฟงกชันฟายออยเลอร จํานวน
ตัวหาร ผลบวกของตัวหาร สูตรผกผันเมอบิอุส รากปฐมฐาน รากปฐมฐานของจํานวน
เฉพาะ การมีอยูของรากปฐมฐาน สวนตกคางกําลังสอง กฎสวนกลับกําลังสอง  
  Divisibility.  Prime numbers.  Euclidean algorithm.  Fundamental 
theorem of arithmetic.  Linear Diophantine equations.  Congruence. Linear 
congruence.  Chinese remainder theorem.  Wilson’ s theorem.  Euler’ s 
theorem. Multiplicative functions.  Euler phi function. Number of divisors. 
Sum of divisors. Mobius inversion formula. Primitive roots. Primitive roots 
for primes.  Existence of primitive roots.  Quadratic residues.  Law of 
quadratic reciprocity. 
   

511 271  การเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร           3(2-2-5) 
     (Programming in Mathematics) 

  วิชาบังคับกอน : 511 102 แคลคูลัส 2 
  ผังงาน การเขียนโปรแกรมแบบโครงสราง โปรแกรมทางคณิตศาสตรเบื้องตน 
เทคนิคการคํานวณและการเขียนโปรแกรมในแคลคูลัสและความนาจะเปน การวาดกราฟ
ใน 2 มิติ และ 3 มิติ การแกสมการและระบบสมการ 
  Flow chart.  Structured programming.  Introduction to mathematical 
programs.  Computational techniques and programming in calculus and 
probability.  Plotting graph in two- and three-dimensional spaces.  Solving 
equations and systems of equations. 
   

511 301  ทฤษฎีเซต                  3(3-0-6) 
     (Set Theory) 
      วิชาบังคับกอน : 511 202  หลักคณิตศาสตร 2 

  ภูมิหลังของทฤษฎีเซต ทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน เซตและสมบัติของเซต ความสัมพันธ
และฟงกชัน เซตอันดับ สัจพจนของการเลือกและหลักการท่ีเก่ียวของ เซตจํากัดและเซต
อนันต จํานวนเชิงการนับและจํานวนเชิงอันดับท่ี 
  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.   
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511 311  ทรงหลายเหล่ียมคอนเวกซ              3(3-0-6) 

     (Convex Polytopes) 

  วิชาบังคับกอน : 511 241  พีชคณิตเชิงเสน 1 

  เซตคอนเวกซ เปลือกหุมคอนเวกซ ทรงหลายเหลี่ยมคอนเวกซ ความสมมูลและ

ภาวะคูกันของทรงหลายเหลี่ยม ทรงหลายเหลี่ยมเชิงเดียว ทรงหลายเหลี่ยมเชิงซิมเพล็กซ 

ความสัมพันธออยเลอร ความสัมพันธเดน-ซอมเมอรวิลล ทฤษฎีบทขอบเขตบน ทฤษฎีบท

ขอบเขตลาง ภาวะแม็คมัลเล็น 

  Convex sets.  Convex hulls.  Convex polytopes.  Equivalence and 
duality of polytopes.  Simple polytopes.  Simplicial polytopes.  Euler 
relation. Dehn-Sommerville relations. Upper bound theorem. Lower bound 
theorem. McMullen’s conditions.   

 

511 312  เรขาคณิตเชิงไฮเพอรโบลา               3(3-0-6) 

     (Hyperbolic Geometry) 

  วิชาบังคับกอน : 511 201  หลักคณิตศาสตร 1 

  ประวัติการพัฒนาของเรขาคณิตเชิงไฮเพอรโบลา บทนิยามและสัจพจนของ
เรขาคณิตเชิงไฮเพอรโบลา ความเปนคูขนาน ตรีโกณมิติเชิงไฮเพอรโบลา แบบจําลองเชิง
ยุคลิดสําหรับเรขาคณิตเชิงไฮเพอรโบลา แบบจําลองระนาบเชิงไฮเพอรโบลาของปวงกาเร 
  Historical development of hyperbolic geometry.  Definitions and 
axioms of hyperbolic geometry.  Parallelism.  Hyperbolic trigonometry. 
Euclidean models for hyperbolic geometry. Poincaré’s model of hyperbolic 
plane. 
   

511 321  สมการเชิงอนุพันธยอย                3(3-0-6) 

     (Partial Differential Equations) 

  วิชาบังคับกอน : 511 221  สมการเชิงอนุพันธ 

  สมการเชิงอนุพันธยอยอันดับหนึ่ง การจัดประเภทของสมการเชิงอนุพันธยอย
อันดับสอง วิธีการแยกตัวแปร ปญหาสตูรม-ลียูวีล ปญหาคาลักษณะเฉพาะ การกระจาย
แบบเชิงตั้งฉาก อนุกรมฟูเรียร ปญหาคาขอบเริ่มตนสําหรับสมการความรอน สมการคลื่น
และสมการท่ีเก่ียวของ 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. 
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511 331  คณิตวิเคราะห                  3(3-0-6) 

     (Mathematical Analysis) 

  วิชาบังคับกอน : 511 231 คณิตวิเคราะหเบื้องตน 

  ทอพอโลยีบนเสนจํานวนจริง ความตอเนื่องเอกรูป ทฤษฎีบทคาระหวางกลาง 

ทฤษฎีบทคาสุดขีด การหาอนุพันธ ปริพันธแบบรีมันน ลําดับและอนุกรมของฟงกชัน 

  Topology on real line.  Uniform continuity.  Intermediate value 

theorem.  Extreme value theorem.  Differentiation.  Riemann integrals. 

Sequences and series of functions. 
 

511 332  คณิตวิเคราะหในหลายตัวแปร            3(3-0-6) 

     (Mathematical Analysis in Several Variables) 

   วิชาบังคับกอน : 511 331  คณิตวิเคราะห   

    หรือ   519 311  คณิตวิเคราะห 

  ปริภูมิอิงระยะทางและปริภูมิแบบยุคลิด ทฤษฎีบทไฮเน-โบเรล ฟงกชันหลายตัว

แปร ลิมิต ความตอเนื่อง และความตอเนื่องเอกรูปของฟงกชันหลายตัวแปร ทฤษฎีบท

ฟงกชันผกผัน ทฤษฎีบทฟงกชันโดยปริยาย ทฤษฎีบทแรงก 

  Metric spaces and Euclidean spaces. Heine-Borel theorem. Functions 

of several variables. Limits, continuity and uniform continuity of functions 

of several variables. Inverse function theorem. Implicit function theorem. 

Rank theorem. 
   

511 333  ตัวแปรเชิงซอน                 3(3-0-6) 

     (Complex Variables) 

  วิชาบังคับกอน : *511 203  แคลคูลัสเชิงเวกเตอร 

        *อาจเรียนพรอมกันได 

  ระบบจํานวนเชิงซอน ลิมิต ความตอเนื่อง การหาอนุพันธและการหาปริพันธของ

ฟงกชันคาเชิงซอน อนุกรมลอเรนต ทฤษฎีบทสวนตกคางและการประยุกต การสงคงแบบ  

  Complex number system.  Limits, continuity, differentiation and 

integration of complex-valued functions. Laurent series. Residue theorem 

and its applications. Conformal mapping. 
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511 341  พีชคณิตนามธรรม 1                3(3-0-6) 

     (Abstract Algebra I) 

  วิชาบังคับกอน : 511 202  หลักคณิตศาสตร 2 

  กรุป กรุปการเรียงสับเปลี่ยน ทฤษฎีบทสมสัณฐาน ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ ริง 

ฟลด และอินทิกรัลโดเมน การประยุกต 

  Groups. Permutation groups. Isomorphism theorems. Introduction to 

rings, fields and integral domains. Applications. 
   

511 342  พีชคณิตเชิงเสน 2                3(3-0-6) 

     (Linear Algebra II)    

  วิชาบังคับกอน : 511 202 หลักคณิตศาสตร 2 

  การศึกษาเชิงนามธรรมของปริภูมิเวกเตอร ปริภูมิผลคูณภายใน การแปลงเชิงเสน 

และการแปลงเปนเมทริกซทแยงมุม รูปแบบบัญญัติจอรแดน 

  Abstract treatment of vector spaces, inner product spaces, linear 

transformations, and diagonalization. Jordan canonical form. 
   

511 343  ทฤษฎีกึ่งกรุป                   3(3-0-6) 

     (Semigroup Theory) 

  วิชาบังคับกอน : 511 202  หลักคณิตศาสตร 2 

  แนวคิดมูลฐาน  ก่ึงกรุปวัฏจักร ก่ึงกรุปเชิงเดียว  ก่ึงกรุปปรกติ ก่ึงกรุปผกผัน  ก่ึง

กรุปการแปลง สมภาค ความสัมพันธกรีน 

  Elementary concepts. Cyclic semigroups. Simple semigroups. Regular 

semigroups. Inverse semigroups. Transformation semigroups. Congruences. 

Green’s relations. 
   

511 351  ทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน               3(3-0-6) 

     (Introduction to Graph Theory) 

  วิชาบังคับกอน : 511 202  หลักคณิตศาสตร 2 

  แนวคิดพ้ืนฐานในทฤษฎีกราฟ กราฟตนไม วงจรออยเลอร วัฏจักรแฮมิลโทเนียน 

ความเชื่อมโยง การจับคู กราฟเชิงระนาบ การใหสีกราฟ  

  Basic concepts on graph theory.  Trees.  Euler circuits.  Hamiltonian 

cycles. Connectedness. Matchings. Planar graphs. Graph coloring. 
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511 352  คณิตศาสตรเชิงการจัด               3(3-0-6) 

     (Combinatorics) 

  วิชาบังคับกอน : 511 201  หลักคณิตศาสตร 1 

  หลักการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู ทฤษฎีบททวินามและทฤษฎีบท

อเนกนาม หลักการเพ่ิมเขา-ตัดออก ฟงกชันกอกําเนิด ความสัมพันธเวียนเกิด หลักการรัง

นกพิราบ  

  Counting principles.  Permutation and commutation.  Binomial and 

multinomial theorems.  Principle of inclusion and exclusion.  Generating 

functions. Recurrence relations. Pigeonhole principle. 
   

511 353  ทฤษฎีจํานวน 2                 3(3-0-6) 

     (Number Theory II) 

  วิชาบังคับกอน : 511 251  ทฤษฎีจํานวน 1 

  เศษสวนตอเนื่อง เศษสวนตอเนื่องเปนคาบ ทฤษฎีบทของลากรางจ สมการไดโอ

แฟนไทน จํานวนอดิศัยเบื้องตน ความเปนอตรรกยะของจํานวนออยเลอรและพาย ความ 

เปนอตรรกยะของฟงกชันตรีโกณมิติ ฟงกชันเอกซโปเนนเชียล และฟงกชันลอการิทึม พหุ

นามไซโคลโตมิค คาเชิงพีชคณิตของฟงกชันตรีโกณมิติ ทฤษฎีบทลินดแมน-แวรสตราส 

ทฤษฎีบทเกลฟอนด-ชไนเดอรและการประยุกต 

  Continued fractions. Periodic continued fractions. Lagrange’s theorem. 

Diophantine equations.  Introduction to transcendental numbers. 

Irrationality of the Euler’ s number and pi.  Irrationality of trigonometric, 

exponential, and logarithmic functions. Cyclotomic polynomials. Algebraic 

values of trigonometric functions.  Lindemann-Weierstrass theorem, 

Gelfond-Schneider theorem and their applications. 
   

511 354  ทฤษฎีจํานวนเชิงคอมบินาทอริกสเบ้ืองตน         3(3-0-6) 

     (Introduction to Combinatorial Number Theory) 

  วิชาบังคับกอน : 511 251  ทฤษฎีจํานวน 1 

  ลําดับเวียนเกิด ฟงกชันกอกําเนิด การประยุกตในคอมบินาทอริกสและทฤษฎี

จํานวน ตัวหารปฐมฐาน อันดับการปรากฏ คาบ การกระจายตัวมอดุโลเอ็ม การประยุกต 

  Recurrence sequences.  Generating functions.  Applications in 

combinatorics and number theory. Primitive divisors. Orders of appearance. 

Periods. Distribution modulo m. Applications. 
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511 371  การวิเคราะหเชิงตัวเลข               3(2-2-5) 

     (Numerical Analysis) 

  วิชาบังคับกอน : *511 221  สมการเชิงอนุพันธ 

        *อาจเรียนพรอมกันได 

  การวิเคราะหความคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการไมเชิงเสน ผลเฉลยของระบบ

สมการเชิงเสน การประมาณคาในชวง การประมาณคากําลังสองนอยท่ีสุด การหาอนุพันธ

และปริพันธเชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ 

  Error analysis. Solutions of nonlinear equations. Solutions of systems 

of linear equations. Interpolation. Least squares approximation. Numerical 

differentiation and integration.  Numerical solutions of differential 

equations. 
 

511 372  การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร              3(3-0-6) 

     (Mathematical Programming) 

  วิชาบังคับกอน : 511 241  พีชคณิตเชิงเสน 1 

  การโปรแกรมเชิงเสน ข้ันตอนวิธีซิมเพลกซ ภาวะคูกัน การวิเคราะหความไว ปญหา

การขนสงและปญหาการไหลบนขายงาน การโปรแกรมไมเชิงเสนเบื้องตน การหาคา

เหมาะท่ีสุดแบบมีเง่ือนไขบังคับและไมมีเง่ือนไขบังคับ 

  Linear programming. Simplex algorithm. Duality. Sensititvity analysis. 

Transportation and network flow problems.  Introduction to nonlinear 

programming. Constrained and unconstrained optimization.  
   

511 411  เรขาคณิตเชิงอนุพันธเบ้ืองตน              3(3-0-6) 

     (Introduction to Differential Geometry) 

  วิชาบังคับกอน : 511 203  แคลคูลัสเชิงเวกเตอร 

  สนามเวกเตอร ปริภูมิสัมผัส สนามเวกเตอรบนผิว ทิศทางของผิว การสงแบบเกาส 

จีออเดสิก การเคลื่อนยายในแนวขนาน ความโคง การหาปริพันธ ผิวซ่ึงมีพ้ืนท่ีนอยท่ีสุด 

การสงเชิงกําลัง ทฤษฎีบทเกาส-บอเนท 

  Vector fields.  Tangent spaces.  Vector fields on surfaces.  Surface 

orientation.  Gauss map.  Geodesics.  Parallel transport.  Curvature. 

Integrations. Minimal surfaces. Exponential maps. Gauss-Bonnet theorem. 

 

 
   



149 

 

511 421  อนุกรมฟูเรียรและผลการแปลงฟูเรียร          3(3-0-6) 
     (Fourier Series and Fourier Transforms ) 

   วิชาบังคับกอน : (1) 511 221  สมการเชิงอนุพันธ 
         *511 331 คณิตวิเคราะห 
   หรือ   (2) 511 221  สมการเชิงอนุพันธ 
      *519 311  คณิตวิเคราะห 
         *อาจเรยีนพรอมกันได 
  อนุกรมฟูเรียรและทฤษฎีบทการลูเขา การประยุกตกับปญหาคาขอบ ผลการแปลง
ฟูเรียรวิยุตและการประมวลผลสัญญาณ ผลการแปลงฟูเรียรตอเนื่องและการประยุกต 
  Fourier series and convergence theorem.  Applications to boundary-
value problems.  Discrete Fourier transforms and signal processing. 
Continuous Fourier transforms and applications. 
   

511 431  ทอพอโลยีเบ้ืองตน                3(3-0-6) 
     (Elementary Topology) 

  วิชาบังคับกอน : 511 331  คณิตวิเคราะห  
  ปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมิทอพอโลย ีความกระชับ ความเชื่อมโยง ปริภูมิผลคูณ 
  Metric spaces.  Topological spaces.  Compactness.  Connectedness. 
Product spaces. 
   

511 441  พีชคณิตนามธรรม 2               3(3-0-6) 
     (Abstract Algebra II) 

  วิชาบังคับกอน : 511 341  พีชคณิตนามธรรม 1 
  ริง อินทิกรัลโดเมน และฟลด ทฤษฎีบทสมสัณฐานริง ริงพหุนาม ฟลดผลหาร ฟลด
ภาคขยาย ฟลดจํากัด การประยุกต 
  Rings, integral domains and fields.  Ring isomorphism theorems. 
Polynomial rings.  Quotient fields.  Extension fields.  Finite fields. 
Applications. 

 

511 442   ทฤษฎีแลตทิซ                 3(3-0-6) 
     (Lattice Theory) 

  วิชาบังคับกอน : 511 202  หลักคณิตศาสตร 2 
  เซตอันดับ แลตทิซและแลตทิซบริบูรณ ความบริบูรณแบบเดเดคินดแมคนิล 
โครงสรางพีชคณิต แลตทิซมอดุลารและแลตทิซการแจกแจง ทฤษฎีบทการแทน ไอดีล
และตัวกรอง   
   Ordered sets.  Lattices and complete lattices.  Dedekind-Macneille 
completion.  Algebraic structures.  Modular and distributive lattices. 
Representation theorem. Ideals and filters. 
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511 451  ทฤษฎีรหัสเบ้ืองตน                3(3-0-6) 
     (Introduction to Coding Theory) 

  วิชาบังคับกอน : 511 241  พีชคณิตเชิงเสน 1 
  แนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีรหัส การสมมูลของรหัส รหัสเชิงเสน การเขารหัสและ
การถอดรหัสดวยรหัสเชิงเสน รหัสคูกัน รหัสแฮมมิง รหัสโกเลยและรหัสวัฏจักร ขอบเขต
ของรหัสและตัวแจงนับคาน้ําหนัก 
  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. 

 

511 452  วิทยาการรหัสลับเบ้ืองตน              3(3-0-6) 
     (Introduction to Cryptography) 

    วิชาบังคับกอน : 511 341  พีชคณิตนามธรรม 1  
     หรือ   511 251  ทฤษฎีจํานวน 1  
  แนวคิดพ้ืนฐานของวิทยาการรหัสลับและคณิตศาสตรเก่ียวของ การเขารหัสลับและ
การถอดรหัสลับ วิทยาการการรหัสลับแบบกุญแจสาธารณะ แผนการจัดการลายเซ็น การ
แจกกุญแจ ฟงกชันแฮช การระบุตัวตน การประยุกต 
  Basic concept of cryptography and related mathematics.  Encryption 
and decryption.  Public-key cryptography.  Signature schemes.  Key 
distribution. Hash functions. Identification. Applications. 

 

511 453  ทฤษฎีจํานวนเชิงวิเคราะหเบ้ืองตน           3(3-0-6) 
     (Introduction to Analytic Number Theory) 

    วิชาบังคับกอน :  511 251  ทฤษฎีจํานวน 1 
        511 331  คณิตวิเคราะห  

  ฟงกชันเลขคณิต ผลคูณดีรีเคล สูตรผกผันโมเบียส รีมันน-สเตจิส อินทิกรัล สูตร
ผลบวกของออยเลอร สูตรผลบวกอเบล ผลบวกของสวนกลับของจํานวนเฉพาะ 
สัญลักษณโอใหญ การเทากันเชิงเสนกํากับ คาเฉลี่ยของฟงกชันเลขคณิต อันดับขีดสุดของ
ฟงกชันเลขคณิต ทฤษฎีบทเบื้องตนของการกระจายตัวของจํานวนเฉพาะ การประมาณ
ของเชบบีเชบ ทฤษฎีบทของเมอเทนซ บทพิสูจนขอคาดเดาของเบอทรานซ วิธีตะแกรง
เบื้องตน หัวของานวิจัยในปจจุบัน 
  Arithmetic functions.  Dirichlet product.  Mobius inversion formula. 
Riemann-Stieltjes integral.  Euler’ s summation formula.  Abel summation 
formula. Sum of reciprocal of prime numbers. Big oh notation. Asymptotic 
equality.  Average of arithmetic functions.  Extremal order of arithmetic 
functions.  Elementary theorems on the distribution of prime numbers. 
Chebyshev’ s estimate.  Mertens’  theorem. Proof of Bertrand’ s postulate. 
Introduction to sieve methods. Current research topics. 
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511 481  เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร 1            3(3-0-6) 

     (Selected Topics in Mathematics I) 

  เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร 

  เรื่องท่ีนาสนใจทางคณิตศาสตร 

  Topics of current interest in mathematics. 
 

511 482  เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร 2            3(3-0-6) 

     (Selected Topics in Mathematics II) 

  เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร 

  เรื่องท่ีนาสนใจทางคณิตศาสตร  

  Topics of current interest in mathematics. 
   

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

     (Selected Topics in Mathematics III) 

  เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร 

  เรื่องท่ีนาสนใจทางคณิตศาสตร  

  Topics of current interest in mathematics. 
 

511 491  สัมมนา                   1(0-2-1) 

     (Seminar) 

  วิชาบังคับกอน : 511 202  หลักคณิตศาสตร 2 

  เง่ือนไข : วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U 

  สัมมนาในหัวขอท่ีนาสนใจทางคณิตศาสตรภายใตความเห็นชอบของภาควิชาฯ 

  Seminar on topics of current interest in mathematics as approved by 

the department. 
   

511 492  โครงงานวิจัย                  2(0-4-2) 

     (Research Project) 

  วิชาบังคับกอน : 511 491  สัมมนา 

  เง่ือนไข : วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U 

  การวิจัยในหัวขอท่ีนาสนใจทางคณิตศาสตรภายใตการแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา

ในภาควิชาฯและการนําเสนอผลงานวิจัย 

  Research on topics of interest in mathematics under supervision of 

departmental staff members and oral presentation. 
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