หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า 130 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้า งหลัก สู ต ร แบ่ งเป็ นหมวดวิช าที สอดคล้อ งก บั ที ก าํ หนดไว้ใ นเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี
ก. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาภาษา
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
94 หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชาพืนฐานวิชาชีพ
18 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาชีพ
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
76 หน่วยกิต
- วิชาชีพ (บังคับ)
33 หน่วยกิต
- วิชาชีพ (เลือก) เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
36 หน่วยกิต
- วิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษา
7 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่ วยกิต
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ข หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
1) กลุ่มวิชาพืนฐานวิชาชีพ
1553602 การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
Writing English for Specific Purposes
4011305 ฟิ สิกส์ 1
Physics I
4011306 ฟิ สิกส์ 2
Physics II
4021108 เคมีทวไป
ั
General Chemistry
4021109 ปฏิบตั กิ ารเคมีทวไป
ั
General Chemistry Laboratory
4031105 ชีววิทยาทัวไป
General Biology
4031106 ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาทัวไป
General Biological Laboratory
4092601 ภาษาอังกฤษสําหรับคณิตศาสตร์
English for Mathematics
2) กลุ่มวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
วิชาชีพ (บังคับ)
4091201 หลักการคณิตศาสตร์
Principles of Mathematics
4091401 แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
Calculus and Analytic Geometry I
4091701 ความน่าจะเป็ นและสถิติ
Probability and Statistics
4092401 แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
Calculus and Analytic Geometry II
4093301 พีชคณิตนามธรรม
Abstract Algebra
4093401 แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์ 3
Calculus and Analytic Geometry III
4093402 สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
Ordinary Differential Equations

94
18

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
2(1-2-3)

76
33

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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4094302 พีชคณิตเชิงเส้น
Linear Algebra
4094404 คณิตศาสตร์วิเคราะห์
Mathematical Analysis
4094410 ตัวแปรเชิงซ้อน
Complex Variables
4094412 วิธีเชิงตัวเลข
Numerical Method

3(3-0-6)

วิชาชีพ (เลือก) ไม่น้อยกว่า
36
4092201 ระบบจํานวน
Number System
4093101 ประวัติคณิตศาสตร์
History of Mathematics
4093201 ทฤษฎีเซต
Set Theory
4093302 การสร้างต้นแบบและการจําลองสถานการณ์
Modeling and Simulation
4093303 วิยตุ คณิต
Discrete Mathematics
4093501 รากฐานเรขาคณิต
Foundation of Geometry
4093604 กาํ หนดการเชิงเส้น
Linear Programming
4093605 คณิตศาสตร์ประกันภัย
Actuarial Science
4093606 ทฤษฎีเกม
Game Theory
4093705 โปรแกรมประยุกต์ดา้ นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Applied Program for Science and Mathematics
4094201 ทฤษฎีจาํ นวน
Number Theory
4094401 สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ย
Partial Differential Equation

หน่ วยกิต
3(3-0-6)

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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4094402 แคลคูลสั ขันสูง
Advanced Calculus
4094403 การวิเคราะห์เวกเตอร์
Vector Analysis
4094408 การวิเคราะห์เชิงจริ ง
Real Analysis
4094411 การวิเคราะห์เชิงซ้อน
Complex Analysis
4094501 เรขาคณิตนอกแบบยูคลิด
Non-Euclidean Geometry
4094502 เรขาคณิตเชิงภาพฉาย
Projective Geometry
4094504 ทฤษฎีกราฟเบืองต้น
Introduction to Graph Theory
4094505 ทอพอโลยีเบืองต้น
Introduction to Topology
4094604 ทฤษฎีออพติไมเซชันและการประยุกต์
Optimization Theory and Applications
4094605 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์
Computer Assisted Instruction in Mathematics
4094901 สัมมนาคณิตศาสตร์
Seminar in Mathematics
4094902 การศึกษาส่วนบุคคล
Individual Study
4112202 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1
Mathematical Statistics I
4112302 วิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
Research in Science
4113301 การวิเคราะห์การถดถอย
Regression Analysis
4113302 สถิตินอนพาราเมตริ ก
Nonparametric Statistics
4113304 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
Sampling Technique

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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4113601 โปรแกรมประยุกต์ดา้ นสถิติและวิจยั
Applied Program for Statistics and Research
4121103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริ ทึม
Computer Programming and Algorithm
4121201 การประมวลผลข้อมูลและแฟ้ มข้อมูล
Data and File Processing
4121202 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1
Computer Programming Language I

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

วิชาชีพ (วิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ/สหกิจศึกษา) 7 หน่ วยกิต
4094801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์
2(90)
Preparation for Professional Experience in Mathematics
4094802 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์
5(350)
Field Experience in Mathematics
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า
6
หน่ วยกิต
เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลัก สู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุ บลราชธานี โดยไม่ ซาก
ํ บั
รายวิชา ทีเคยเรี ยนมาแล้วและต้องไม่เป็ นรายวิชาทีกาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์ก าร
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา
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หมวดวิชาเฉพาะ
1553602

การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
Writing English for Specific Purposes

2(2-0-4)

รู ป แบบการเขี ย นภาษาอัง กฤษที มี ล ัก ษณะเฉพาะ เช่ น คํา ศัพ ท์ โครงสร้ า งและ
สถานการณ์ หนังสือแบบเรี ยน คู่มือการใช้ คู่มือ การปฏิบตั ิก าร งานวิจยั บทคัดย่อ และอื น ๆ ในสาขาที
เรี ยน การเขียนสรุ ปจากสิงทีอ่าน พัฒนาความคิดและสามารถนําเสนอการทดลองและการวิจยั จากสิงทีอ่าน
4011305

ฟิ สิกส์ 1
Physics I

3(3-0-6)

การวัดความแม่นยําและความเทียงตรงในการวัด หน่ วย ปริ ม าณสเกลาร์ และเวคเตอร์
ตําแหน่งและการเคลือนทีของวัตถุ กฎการเคลือนทีของนิวตัน งาน กาํ ลัง พลังงาน กฎการอนุ รัก ษ์ ข อง
พลังงานและโมเมนตัม ความยืดหยุน่ ของวัตถุ คลืนกล ปรากฏการณ์ทางความร้อน หลักการเบืองต้นทาง
4011306

ฟิ สิกส์ 2
Physics II
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4011303 ฟิ สิกส์ 1 3(3-0-6)

3(3-0-6)

ประจุไฟฟ้ า กฎของคู ล อมบ์ สนามไฟฟ้ า กฎของเกาส์ ศัก ย์ไฟฟ้ า ความจุไฟฟ้ า
กระแสไฟฟ้ า กฎของโอห์ ม กฎของเคอร์ ชอพฟ์ แรงของรอเรนซ์ สนามแม่ เหล็ ก อันเนื องมาจาก
กระแสไฟฟ้ า แรงเคลือน ไฟฟ้ าเหนี ยวนํา สารแม่ เหล็ก การแกว่งกวัดของสนามไฟฟ้ า แสงเชิ งเรขาคณิ ต
สเปกตรัม ของคลื น แม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า ทฤษฎี สัม พันธภาพพิเศษ โครงสร้างอะตอม ก มั มันตภาพรัง สี
นิวเคลียสและการสลายนิวเคลียส
4021108

เคมีทัวไป
General Chemistry

3(3-0-6)

มวลสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี เบืองต้น สมบัติต่าง ๆ ของ
แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุ ณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ สมดุ ล เคมี สมดุ ล ไอออนิ ก
เคมีนิวเคลียร์
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4021109

ปฏิบตั ิการเคมีทัวไป
General Chemistry Laboratory

1(0-3-2)

ปฏิบตั กิ ารทีสอดคล้องก ับเนือหาวิชาเคมีทวไป
ั
4031105

ชีววิทยาทัวไป
General Biology

3(3-0-6)

วิวฒั นาการของสิงมีชีวิต เซลล์และเนือเยือ การสืบพันธุ์และการเจริ ญเติบโต การจําแนก
ประเภทของสิงมีชีวิต การสังเคราะห์ดว้ ยแสง การหายใจระดับเซลล์ การขนส่ งและการคายนํา สมดุ ล
ภายในเซลล์ การทํางานของระบบต่าง ๆ พันธุศาสตร์
4031106

ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัวไป
General Biological Laboratory

1(0-3-2)

ปฏิบตั กิ ารทีสอดคล้องก ับเนือหาวิชาชีววิทยาทัวไป
4091201

หลักการคณิตศาสตร์
Principles of Mathematics

3(3-0-6)

ธรรมชาติและโครงสร้างของคณิ ตศาสตร์ จํานวนจริ ง ตรรกศาสตร์ สัญลัก ษณ์ การ
พิสูจน์โดยใช้ตวั แบบจากหัวข้อต่อไปนี เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชนั ทฤษฎีจาํ นวนเบืองต้น
4091401

แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
Calculus and Analytic Geometry I

3(3-0-6)

เรขาคณิตวิเคราะห์ว่าด้วยเส้นตรง วงกลมและภาคตัดกรวย ลิมิตของฟังก์ชนั ฟังก์ชนั
ต่อเนือง อนุพนั ธ์ และการหาอนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั พีชคณิต ฟังก์ชนั อดิศยั การประยุกต์อนุพนั ธ์ หลักการ
โลปิ ตาล และปริ พนั ธ์
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4091701

ความน่ าจะเป็ นและสถิติ
Probability and Statistics

3(3-0-6)

แนวคิดพืนฐานเกียวกบั ความน่าจะเป็ น การแจกแจงความน่าจะเป็ น การแจกแจงแบบ
สุ่มทีสําคัญ การประมาณค่า ช่วงความเชือมัน การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
ถดถอย สหสัมพันธ์ การทดสอบด้วยไคก ําลังสอง สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์
4092201

ระบบจํานวน
Number System

3(3-0-6)

การสร้างระบบจํานวน จํานวนธรรมชาติ จํานวนเต็ม คุณสมบัติต่าง ๆ ของจํานวนเต็ม
จํานวนตรรกยะ จํานวนจริ ง จํานวนเชิงซ้อน
4092401

แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
3(3-0-6)
Calculus and Analytic Geometry II
รายวิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4091401 แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์ 1

พิก ัดเชิงขัว สมการอิงตัวแปรเสริ ม ปริพนั ธ์จาํ กดั เขต เทคนิคการหาปริ พนั ธ์ การ
ประยุกต์ปริ พนั ธ์จาํ กดั เขต อนุพนั ธ์ และปริ พนั ธ์ของฟังก์ชนั ในพิกดั เชิงขัว ปริ พนั ธ์ตามเส้น ปริ พนั ธ์ไม่
ตรงแบบ ลําดับและอนุกรม อนุกรมกาํ ลัง
4092601

ภาษาอังกฤษสําหรับคณิตศาสตร์
English for Mathematics

2(1-2-3)

ทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษในทางคณิตศาสตร์โดยใช้สือ
จากสิงพิมพ์ และสืออิเล็กทรอนิกส์

4093101

ประวัติคณิตศาสตร์
History of Mathematics

3(3-0-6)

คณิตศาสตร์ว่าด้วยระบบจํานวนของชาติตา่ งๆ ตังแต่สมัยก่อนศตวรรษที 17 ปรัชญา
คณิตศาสตร์ และแนวคิดบางประการเกียวกับคณิตศาสตร์ ประวัติและผลงานเด่นๆ ของนักคณิตศาสตร์
ทีสําคัญๆ ความเป็ นมาของการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ในประเทศไทย
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4093201

ทฤษฎีเซต
Set Theory

3(3-0-6)

การสร้างทฤษฎีเซตโดยอาศัยระบบสัจพจน์ สัจพจน์การเลือก เซต อันดับ จํานวนเชิง
การนับ จํานวนเชิงอันดับที
4093301

พีชคณิตนามธรรม
Abstract Algebra

3(3-0-6)

กรุ ป กรุ ปย่อย กรุ ปวัฎจักร กรุ ปการเรี ยงสับเปลียน สาทิสสัณฐาน สมสัณฐาน อัต
สัณฐาน กรุ ปย่อยปรกติ ทฤษฎีบทเคย์เลย์ กรุ ปผลหาร ริ ง อินทิกรัลโดเมน ฟิ ลด์ และการประยุกต์
4093302

การสร้ างตัวแบบและการจําลองสถานการณ์
Modeling and Simulation

3(3-0-6)

การสร้างและการวิเคราะห์ตวั แบบเชิงคณิตศาสตร์ทีเกียวข้อ งก บั ปั ญหาต่อ เนื องและไม่
ต่อเนือง การสร้างรู ปแบบและตัวแบบของปัญหาการหาคําตอบของปัญหา การจําลองสถานการณ์ และการ
วิเคราะห์ผลลัพธ์
4093303

วิยุตคณิต
Discrete Mathematics

3(3-0-6)

การนับและความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟ การแทนกราฟด้วยเมทริ กซ์ตน้ ไม้
การแยกจําพวกและข่ายงาน พีชคณิตบูลีนและวงจรเชิงการจัดหมู่ ออโตมาตา ไวยากรณ์ และภาษา ระบบ
เชิงพีชคณิต โพเซตและแลตทิช
4093401

แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์ 3
3(3-0-6)
Calculus and Analytic Geometry III
รายวิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4092401 แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์ 2

เวกเตอร์และเรขาคณิตวิเคราะห์ในปริ ภูมิ 3 มิติ ว่าด้วยเส้นตรง ระนาบและพืนผิว ปริ ภูมิ
ยูคลิด ฟังก์ชนั หลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนืองของฟั งก์ชันหลายตัวแปร อนุ พ นั ธ์ย่อ ย อนุ พ นั ธ์ระบุ
ทิศทาง การประยุกต์อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั หลายตัวแปร ปริ พนั ธ์หลายชัน ระบบพิกดั และการหาปริ พ นั ธ์ใน
ระบบต่าง ๆ ปริ พนั ธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปริ พนั ธ์ สมการเชิงอนุพนั ธ์

11

4093402

สมการเชิงอนุพันธ์ สามัญ
3(3-0-6)
Ordinary Differential Equations
รายวิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4092401 แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์ 2

ธรรมชาติ และการเกิด สมการเชิ งอนุ พ ันธ์ สมการเชิ ง อนุ พ นั ธ์อ ันดับ หนึ งและการ
ประยุกต์ สมการเชิงอนุพนั ธ์อนั ดับสองและอันดับเอ็น สมการเชิงอนุพนั ธ์เชิงเส้นทีมี สัม ประสิ ทธิ เป็ นตัว
แปร ระบบสมการเชิงอนุ พ นั ธ์เชิ งเส้น ปั ญหาค่ าขอบ ผลการแปลง ลาปลาซและการประยุก ต์ และ
สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ยเบืองต้น
4093501

รากฐานเรขาคณิต
Foundation of Geometry

3(3-0-6)

เรขาคณิตนอกแบบยุคลิค พัฒนาการเรขาคณิตเชิงไฮเพอร์โบลา พัฒนาการเรขาคณิตอิลลิปติก พัฒนาการเรขาคณิตทรงกลม พัฒนาการเรขาคณิตเชิงภาพฉายในแง่ระบบสัจพจน์
4093604

กําหนดการเชิงเส้ น
Linear Programming

3(3-0-6)

พืนฐานทางคณิตศาสตร์เกียวกับกาํ หนดการเชิงเส้น ปัญหาก าํ หนดการเชิ งเส้น ผลเฉลย
เชิงกราฟ วิธีซิมเพลกซ์ ปัญหาภาวะคู่กนั สภาพเสือมคลาย กําหนดการเชิ งจํานวนเต็ม การประยุก ต์ใช้
กาํ หนดการเชิงเส้นแกป้ ัญหาต่าง ๆ การแกป้ ัญหาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4093605

คณิตศาสตร์ ประกันภัย
Actuarial Science

3(3-0-6)

ทฤษฎีและหลักเกณฑ์เกียวกับการประกนั ภัย ทฤษฎีความน่ าจะเป็ นของการประก นั ภัย
ความหมายและลักษณะของการประกันภัย การประกันและการประกนั ภัยอืนๆ ความน่าจะเป็ นของการมี
ชีวิตและการตาย การคิดดอกเบีย ตารางมรณวิสยั เงินรายปี การคํานวณค่าประกนั แบบต่าง ๆ เงินสํารอง
ประกันชีวิต
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4093606

ทฤษฎีเกม
Game Theory

3(3-0-6)

นิยาม กลยุทธ์ สมดุล เกมผลบวกเป็ นศูนย์ รู ปแบบปรกติ ทฤษฎีมินิแมกซ์ ยุทธวิธีทีดี
ทีสุด เกมสมมาตร การใช้โปรแกรมเชิงเส้น ทฤษฎียทู ิลิตี เกม n - คน เกมในรู ปแบบทีกว้างขึน
4093705

โปรแกรมประยุกต์ ด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
Applied Program for Science and Mathematics

3(2-2-5)

โปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับเนื อหาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ อันดับและ
อนุ ก รม การจัดหมู่ การเรี ย งสับ เปลี ยน ความน่ าจะเป็ น ทฤษฎี บ ททวิ นาม ฟั งก์ชัน การแก ส้ มการ
เวคเตอร์ ความเร็ว ความเร่ ง เรขาคณิตวิเคราะห์ และแคลคูลสั เบืองต้น
4094201

ทฤษฎีจํานวน
Number Theory

3(3-0-6)

การหารลงตัว จํานวนเฉพาะ สมภาค ทฤษฎีบทส่วนตกค้างกําลังสอง สมการ ไดโอ
แฟนไทน์ ฟังก์ชนั แบบออยเลอร์ สัญลักษณ์เลอช็องดซ์ บทตังของเกาส์ สัญลักษณ์ ยาโคบี
4094302

พีชคณิตเชิงเส้ น
Linear Algebra

3(3-0-6)

เมทริ กซ์และการดําเนินการบนเมทริ กซ์ ระบบสมการเชิงเส้นและการดําเนิ นการขันมู ล
ฐาน ปริ ภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง และการประยุกต์
4094401

สมการเชิงอนุพันธ์ ย่อย
3(3-0-6)
Partial Differential Equation
รายวิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4093401 แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์ 3
4093402 สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ

สมการเชิงอนุพนั ธ์อนั ดับหนึง สมการเชิงอนุพนั ธ์อนั ดับสอง สมการเชิงอนุพนั ธ์เชิงวงรี
สมการเชิงอนุพนั ธ์เชิงไฮเพอร์โบลา สมการเชิงอนุพนั ธ์เชิงพาราโบลา ปริ พนั ธ์ของอนุพนั ธ์
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4094402

แคลคูลสั ขันสูง
3(3-0-6)
Advanced Calculus
รายวิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4093401 แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์ 3

ลําดับและอนุกรมของฟั งก์ชัน ฟั งก์ชันพิเศษ ฟั งก์ชันหลายตัวแปร ปริ พ นั ธ์ตามเส้น
ปริ พนั ธ์ตามผิว การทดสอบการลู่เข้าของปริ พนั ธ์ไม่ตรงแบบ
4094403

การวิเคราะห์เวกเตอร์
Vector Analysis

3(3-0-6)

พีชคณิตของเวกเตอร์ อนุ พ นั ธ์ข องเวกเตอร์ อิ นทิก รัล ของเวกเตอร์ พิก ดั เชิ งเส้นโค้ง และการ
วิเคราะห์เทนเซอร์
4094404

คณิตศาสตร์ วเิ คราะห์
3(3-0-6)
Mathematical Analysis
รายวิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4092401 แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์ 2

ระบบจํานวนจริ ง ทอพอโลยีบนเส้นจํานวนจริ ง ลําดับ ของจํานวนจริ ง อนุ ก รมของ
จํานวนจริ ง ระบบจํานวนเชิงซ้อน ลิมิตและความต่อเนือง อนุพนั ธ์ และปริ พนั ธ์แบบรี มนั น์
4094408

การวิเคราะห์เชิงจริง
Real Analysis

3(3-0-6)

จํานวนจริ ง ส่วนตัดเดเดคินด์ เซตปิ ด เซตเปิ ด ปริ ภูมิอิงระยะทาง เซตบริ บูรณ์ เซตของ
โบเรล ฟังก์ชนั ต่อเนืองบนปริ ภูมิเมตริ ก ความติดต่อ ความบริ บูรณ์ ความปกคลุมแน่น
4094410

ตัวแปรเชิงซ้ อน
3(3-0-6)
Complex Variables
รายวิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4093401 แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์ 3

ระบบจํานวนเชิงซ้อน การหาอนุพนั ธ์ การหาปริ พนั ธ์ ทฤษฎีบทของโคชี สูตรปริ พนั ธ์
ของโคชี อนุกรมเทย์เลอร์ และอนุกรมโลรองต์ ทฤษฎีบทส่วนตกค้าง การส่งคงแบบและการประยุกต์
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4094411

การวิเคราะห์เชิงซ้ อน
Complex Analysis
รายวิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4094410 ตัวแปรเชิงซ้อน

3(3-0-6)

ฟั งก์ชันวิเคราะห์ อนุ กรมก าํ ลัง การแปลงเมอบิ อุ ส การหาปริ พ นั ธ์ เชิ งซ้อน ทฤษฎี โคชี
สูตรของโคชีอินทิกรัลและผลสืบเนือง แคลคูลสั ของส่วนตกค้าง ฟังก์ชนั ฮาร์มอนิก
4094412

วิธีเชิงตัวเลข
Numerical Method

3(2-2-5)

การวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื อน ผลเฉลยของสมการไม่ เชิ งเส้น ผลเฉลยของระบบ
สมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง การประมาณค่ากาํ ลังสองน้อยทีสุด การหาอนุพนั ธ์และปริ พนั ธ์เชิง
ตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพนั ธ์
4094501

เรขาคณิตนอกแบบยูคลิด
Non-Euclidean Geometry

3(3-0-6)

เรขาคณิตนอกแบบยูคลิด เรขาคณิตเชิงไฮเพอร์ โบลา เรขาคณิ ตเชิ งวงรี เรขาคณิ ตทรง
กลม ความคล้องจองของเรขาคณิตนอกแบบยูคลิด
4094502

เรขาคณิตเชิงภาพฉาย
Projective Geometry

3(3-0-6)

การเกิดจุดและเส้น ภาวะคู่ก นั ภาวะเชิ งภาพฉาย อัตราส่ วนไขว้ ทฤษฎี บทของ เด
ซาร์กส์และปัปปุส เอกพันธ์ พิกดั แบบจุด พิกดั แบบเส้น โฟกสั ของภาคตัดกรวย สิงหุ ้มผิวโค้งกําลังสอง
ภาพฉายของเส้น
4094504

ทฤษฎีกราฟเบืองต้ น
Introduction to Graph Theory

3(3-0-6)

บทนิยามของกราฟ ความไม่ขาดตอนของกราฟ วิถี ต้นไม้ กราฟแบบออยเลอร์และแฮ
มิลตัน กราฟเชิงระนาบและภาวะคู่กนั การให้สีกราฟ ไดกราฟและการไหลของข่ายงาน
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4094505

ทอพอโลยีเบืองต้ น
Introduction to Topology

3(3-0-6)

แนวคิดเบืองต้นเกียวกับทอพอโลยี ทอพอโลยีบนเส้นจํานวนจริ ง ปริ ภูมิ อิ งระยะทาง
ปริ ภูมิเชิงทอพอโลยี ความกระชับและความเชือมโยง
4094604

ทฤษฎีออพทิไมเซชันและการประยุกต์
Optimization Theory and Applications

3(3-0-6)

วิธีพนฐานในออพทิ
ื
ไมเซชันของฟั งก์ชันตัวแปรตัวเดี ยวและตัวแปรหลายตัว ทฤษฎี
เทคนิคการแกป้ ัญหาในโปรแกรมเชิงเส้น โปรแกรมไม่เชิงเส้น ตัวอย่างออพทิไมเซชันและการประยุกต์
4094605

คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนคณิตศาสตร์
Computer Assisted Instruction in Mathematics

3(2-2-5)

การใช้โปรแกรมสําเร็จรู ปสร้างบทเรี ยนคณิตศาสตร์ เพือศึกษาส่วนบุคคลและเพือสอน
ในชัน
4094801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพคณิตศาสตร์
2(90)
Preparation for Professional Experience in Mathematics

จัดให้มีกจิ กรรมเพือเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพใน
ด้านการรับรู ้ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติ
แรงจูงใจและคุณลักษณะทีเหมาะสมก ับวิชาชีพโดยการกระทําในสถานการณ์หรื อรู ปแบบต่าง ๆ ซึง
เกียวข้องกบั งานในวิชาชีพ
4094802

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพคณิตศาสตร์
5(350)
Field Experience in Mathematics
วิชาที ต้อ งเรี ยนมาก่อ น : 4094801 การเตรี ย มฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ
คณิตศาสตร์

ให้ทาํ การฝึ กงานทีเกียวก ับคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิตหิ รื อคอมพิวเตอร์กบั
หน่วยงานของรัฐบาล หรื อเอกชน
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4094901

สัมมนาคณิตศาสตร์
Seminar in Mathematics

3(2-2-5)

ศึกษาค้นคว้าและอธิ บายเกียวก บั เนื อหาหรื อ งานวิจยั ทีน่ าสนใจทางคณิ ตศาสตร์ จาก
วารสารและเอกสารทางวิชาการต่า ง ๆ เพือเป็ นการเพิ มพูนความรู ้และแนวคิ ดทีนําไปสู่ ก ารวิจยั ทาง
คณิตศาสตร์ต่อไป
4094902

การศึกษาส่ วนบุคคล
Individual Study

3(3-0-6)

เรื องพิเศษทางคณิตศาสตร์ทีก ําลังเป็ นทีสนใจร่ วมกนั ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์
4112202

สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1
3(3-0-6)
Mathematical Statistics I
รายวิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4092401 แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์ 2

ความน่าจะเป็ น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็ น ค่าคาดหมายของตัวแปรสุ่ม
โมเมนต์และฟังก์ชนั ทีให้โมเมนต์ การแจกแจงหนึงตัวแปรทีสําคัญ การแจกแจงร่ วมและการแจกแจงทาง
เดียว การแจกแจงทีมีเงือนไขและตัวแปรสุ่มอิสระ ความแปรปรวนร่ วม โมเมนต์ร่วมและฟังก์ชนั ทีได้
โมเมนต์ร่วม ค่าคาดหมายทีมีเงือนไข การแจกแจงหลายตัวแปรทีสําคัญ ฟังก์ชนั ของตัวแปรสุ่ม ทฤษฎี
ตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิติ กฎของเลขจํานวนมาก และทฤษฎีลิมิตสู่ส่วนกลาง
4113301

การวิเคราะห์การถดถอย
Regression Analysis
รายวิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4112202 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1

3(3-0-6)

ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นแบบธรรมดาและแบบพหุ คูณ และข้อสมมุติทีเกียวข้อง การ
ประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธีกาํ ลังสองน้อยทีสุดการประมาณค่าแบบช่ วงของสัม ประสิ ทธ์ก ารถดถอย
การพยากรณ์ การทดสอบความมีนยั สําคัญของสัมประสิทธิการถดถอย การตรวจสอบความเหมาะสม
ของตัวแบบเชิงเส้น และการแกป้ ัญหาของตัวแบบ การใช้ตวั แปรหุ่ นสําหรับตัวแปรเชิ งคุ ณภาพในการ
วิเคราะห์การถดถอย การสร้างตัวแบบทีเหมาะสม การคัดเลือกตัวแปรวิธีต่างๆ การเปรี ยบเทียบตัวแบบ
และการถดถอยทีไม่ใช่เชิงเส้น
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4113302

สถิตินอนพาราเมตริก
Nonparametric Statistics
รายวิชาทีตอ้ งเรี ยนก่อน : 4112202 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1

3(3-0-6)

การทดสอบภาวะสารู ปสนิทดี การทดสอบสมมุตฐิ านเกียวกบั พารามิเตอร์ต่างๆ โดย
สถิติทีไม่อิงพารามิเตอร์ของประชากรหนึงกลุ่ม สองกลุ่มและหลายกลุ่ม การทดสอบความสุ่ม และ
สหสัมพันธ์แบบนอนพาราเมตริ ก
4113304

เทคนิคการสุ่ มตัวอย่ าง
Sampling Techniques
รายวิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4112202 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1

3(3-0-6)

ประโยชน์ทางงานสํารวจ ขันตอนการสํารวจ การสุ่มอย่างง่าย การสุ่มแบบแบ่ งชันภูมิ
การสุ่มแบบมีระบบ การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ ม ตัวประมาณค่ าอัตราส่ วน ตัวประมาณค่ าถดถอย การสุ่ ม
ตัวอย่างทีไม่ใช้ความน่าจะเป็ น ความคลาดเคลือนของงานสํารวจ การปฏิบตั ิงานภาคสนาม การเสนอ
รายงานการสํารวจ
4113601

โปรแกรมประยุกต์ ด้านสถิติและวิจัย
Applied Program for Statistics and Research

3(2-2-5)

ศึกษาโปรแกรมประยุกต์ดา้ นสถิติและวิจยั เพือวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล เช่ น การวัด
แนวโน้ม เข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การทดสอบสมมุติฐานเกียวกับค่าเฉลีย ค่าสัดส่วน และส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน การวัดความสัม พันธ์ การวัดความเชื อมันและเชื อถื อ ได้ข องแบบสอบถาม การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การทดสอบนอนพาราเมตริ ก
4114308

วิธีวจิ ัยทางวิทยาศาสตร์
Research in Sciences

3(2-2-5)

พืนฐานทัวไปของการวิจยั ความหมายของการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ประเภทการวิจยั
ทางวิทยาศาสตร์ เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ การกาํ หนดปัญหาการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาเอกสารและ
งานวิจยั ทีเกียวข้อง ตัวแปรและสมมุติฐาน การวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
หลักการวางแผนการทดลอง สถิติพนฐานในการวิ
ื
จยั ทางวิทยาศาสตร์ การเขียนเค้าโครงและรายงานการ
วิจยั การประเมินผลและการนําผลการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้
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4121103

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอัลกอริทึม
Computer Programming and Algorithm

3(2-2-5)

องค์ประกอบและหน้าทีของฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ ชนิ ดต่างๆ
หลักการเขียนโปรแกรมและการทํางานของโปรแกรม ขันตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรมและการ
เขียนผังงาน การวิเคราะห์และการออกแบบอัลกอริ ทึมแบบ การตัดสินใจแบบลําดับ วนซํา โมดูล การเวียน
เกิด
4121201

การประมวลผลข้อมูลและการออกแบบแฟ้มข้อมูล
Data Processing and File Processing

3(2-2-5)

ความหมาย วิ ว ัฒ นาการและหลั ก การประมวลผลข้อ มู ล ชนิ ด และหน้า ที ของ
หน่ ว ยความจําสํารอง การประมวลผลข้อ มู ล ด้วยคอมพิว เตอร์ ลัก ษณะโครงสร้ างข้อ มู ล แบบต่ างๆ
ความหมายลักษณะและชนิดของแฟ้ มข้อมูล เช่น แบบลําดับ แบบสุ่ม แบบดัชนี แบบไอแซม แบบเอ็มแซม
แบบทรี แบบบี-ทรี แบบสับเปลียน การเข้าถึงข้อมูล การค้นหาและการจัดการแฟ้ มข้อมูล
4121202

การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1
Computer Programming Language I

3(2-2-5)

หลัก การเขี ย น รู ปแบบไวยากรณ์ประกอบภาษาคอมพิวเตอร์ เกียวก บั คําสัง อิ นพุต /
เอาท์พุต ชนิดของข้อมูลแบบต่างๆ การดําเนินการ การทําซํา โปรแกรมย่อยและฟังก์ชนต่
ั างๆ และการใช้
แฟ้ มข้อมูลเบืองต้น การใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึง เช่น ปาสคาล โคบอล ซี และอื น ๆ ใน
การฝึ กเขียนและพัฒนาโปรแกรม

