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เนื้อหารายวิชา 
                                                                                   
2301217 แคลคูลัส  3                                         3(3-0-6) 
  เงื่อนไขรายวิชา   :   รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2301108  หรือ  2301118 
ผิวในปริภูมิสามมิติ อนุพันธ์ย่อย อินทิกรัลหลายช้ัน อินทิกรัลตามเส้น อินทิกรัลตามผิว ทฤษฎีบทอินทิกรัล การประยุกต์ 
 
2301217   CALCULUS III                                    3(3-0-6) 
      CALCULUS III 
      Condition  :  PRER 2301108  or  2301118 
Surfaces in three-dimensional space;  partial derivatives;  multiple integrals; line integrals surface integrals; integral 
theorems; applications. 
 
2301218 แคลคูลัส  4                                         3(3-0-6) 
  เงื่อนไขรายวิชา   :   รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2301217 
ล าดับและอนุกรมของฟังก์ชัน  การลู่เข้าอย่างสม่ าเสมอ  อนุกรมฟูเรียร ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ผลการแปลงฟูเรียร ์
 
2301218   CALCULUS IV                                    3(3-0-6) 
      CALCULUS IV 
      Condition  :  PRER 2301217 
Sequences and series of functions; uniform convergence; Fourier series; improper integrals; Fourier transform. 

 
2301223 ตัวแบบและการให้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์                         3(3-0-6) 
  เงื่อนไขรายวิชา   :   – 
การสร้างรูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ของปัญหาโลกจริงที่เกี่ยวกับทั้งตัวแบบดีสครีตและตัวแบบต่อเนื่อง  การค านวณหรือการ
ประมาณค่าผลเฉลย  ตรรกศาสตร์และการประยุกต์กับวิธีพิสูจน์ 
 
2301223   MATHEMATICAL MODELS AND REASONING                   3(3-0-6) 
      MATH MODEL REASON 
      Condition  : – 
Mathematical formulation of real world problems concerning both discrete and continuous models;  evaluation or 
approximation of their solutions;  logic and its applications to proof methods. 
 
2301224 หลักคณิตศาสตร์                                   3(3-0-6) 
  เงื่อนไขรายวิชา   :   รายวิชาบังคับร่วม 2301223 
ทบทวนเทคนิคการพิสูจน์แบบต่าง ๆ  การพิสูจน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับเซต  ความสัมพันธ์  ฟังก์ชัน   การด าเนินการ  จ านวน
จริงและลิมิต 
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2301224   PRINCIPLES OF MATHEMATICS                          3(3-0-6) 
      PRIN MATH 
      Condition  :  COREQ 2301223 
Review of proof techniques;  proofs of theorems concerning sets,  relations,  functions,  operations,  real numbers and 
limits. 
 
2301233 คณิตศาสตร์ดีสครีต                                  3(3-0-6) 
  เงื่อนไขรายวิชา   :   รายวิชาบังคับร่วม 2301223 
การนิยามแบบรีเคอร์ซีฟ  ทฤษฎีจ านวนเบื้องต้น  ฟังก์ชันก่อก าเนิด ความสัมพันธ์เวียนเกิด ความสัมพันธ์และไดกราฟ 
กราฟ  ทรี  โครงสร้างพีชคณิต 
 
2301233   DISCRETE MATHEMATICS                            3(3-0-6) 
      DISCRETE MATH 
      Condition  :  COREQ 2301223 
Recursive definitions;  elementary number theory;  generating functions;  recurrence relations;  relations and digraphs;  
graphs;  trees;  algebraic structures. 
 
2301234 พีชคณิตเชิงเส้น 1                                   3(3-0-6) 
  เงื่อนไขรายวิชา   :   รายวิชาบังคับร่วม 2301102 หรือ 2301106 หรือ 2301108 หรือ 2301118 
แนวคิดพื้นฐานของพีชคณิตเชิงเส้นในหัวข้อต่อไปนี้ ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น  
ปริภูมิผลคูณภายใน  ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง  การประยุกต์ 
 
2301234   LINEAR ALGEBRA I                                3(3-0-6) 
      LINEAR ALGEBRA I 
      Condition  :  COREQ 2301102 or 2301106 or 2301108 or 2301118 
Basic concepts of linear algebra : systems of linear equations and matrices, vector spaces, linear transformations, inner 
product spaces, eigenvalues and eigenvectors; applications 
 
2301266 คณิตศาสตร์การคณนา                                 4(2-4-6) 
  เงื่อนไขรายวิชา   :    รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2301118 และ 2301171 
เทคนิคการคณนาและการโปรแกรมในแคลคูลัส  พีชคณิตเชิงเส้น  คณิตศาสตร์เชิงการจัด  ทฤษฎีจ านวน  ความน่าจะเป็น
และสถิต ิโดยวิธีตรง และวิธีท าซ้ าหรือเวียนเกิด 
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2301266 COMPUTATIONAL MATHEMATICS                        4(2-4-6) 
  COMPUTATIONAL MATH 
  Condition  :   PRER 2301118  and  2301171 
Computational techniques and programming in calculus; linear algebra; combinatorics; number theory; probability and 
statistics by direct method and iterative/recursive methods. 
 
2301268 คณิตศาสตร์การคณนา                                   3(2-2-5) 
                   เงื่อนไขรายวิชา   :    รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2301118  และ  2301172 
เทคนิคการคณนาและการโปรแกรมในแคลคูลัส พีชคณิตเชิงเส้น ทฤษฎีจ านวน ความน่าจะเป็นโดยวิธีตรง   วิธีสุ่ม และวิธี
ท าซ้ าหรือเวียนเกิด 
 
2301268 COMPUTATIONAL MATHEMATICS                               3(2-2-5) 
  COMPUTATIONAL MATH 
  Condition  :   PRER 2301118  and  2301171 
Computational techniques and programming in calculus, linear algebra, number theory, and probability by direct  
method, random method and iterative/recursive methods. 

 
2301273   วิธีทางคณิตศาสตร์ประยุกต์                              3(3-0-6) 
        เงื่อนไขรายวิชา   :   รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2301108 หรือ 2301118             
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ผลเฉลยในรูปอนุกรม อนุกรมฟูริเยร์ ผลการแปลงฟูริเยร์ ฟังก์ชันเบตา
และฟังก์ชันแกมมา แคลคูลัสเวกเตอร์ อินทิกรัลตามเส้นและอินทิกรัลตามพ้ืนผิว การแปลงเมตริกซ์ให้เป็นเมตริกซ์เฉียง 
 
2301273  APPLIED MATHEMATICAL METHODS                         3(3-0-6) 
  APP MATH METHOD 
  Condition  :   PRER  2301108 or 2301118 
Ordinary and partial differential equations; solutions in series form; Fourier series; Fourier transforms; beta and gamma 
functions;vector calculus; line and surface integrals; diagonalization of matrices. 
 
2301286 ความน่าจะเป็นและสถิติ                                3(2-3-4) 
  เงื่อนไขรายวิชา   :  รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2301113 หรือ 2301107 หรือ 2301117 
                  รายวิชาบังคับร่วม 2301170 หรือ 2301171 
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็น    การแจกแจงความน่าจะเป็น     การแจกแจงที่ส าคัญจากการสุ่มตัวอย่าง     การ
ประมาณค่า  การทดสอบสมมติฐาน  การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การถดถอยและสหสัมพันธ์  การแจกแจงไคสแควร์กับ
การวิเคราะห์ความถี่  สถิติไม่ใช้พารามิเตอร์ 
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2301286 PROBABILITY AND STATISTICS                          3(2-3-4) 
  PROB/STAT 
  Condition  :  PRER  2301113 or 2301107 or 2301117 
          COREQ  2301170 or 2301171 
Basic probability concepts; probability distributions; some important sampling distributions; estimation, hypothesis 
testing; analysis of variance; regression and correlation; the chi-square distribution and the analysis of frequencies; non-
parametric statistics. 

 
2301303 การวิเคราะห์ 1                                     4-(4-0-8) 
  เงื่อนไขรายวิชา   :    รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2301118 หรือ 2301224 
ระบบจ านวนจริง ทอพอโลจีบนเส้นจ านวนจริง ล าดับของจ านวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ การอินทิเกรต
แบบรีมันน์ อนุกรมของจ านวนจริง ล าดับและอนุกรมของฟังก์ชัน 
 
2301303 ANALYSIS I                                    4(4-0-8) 
  ANALYSIS I    
  Condition  :  PRER  2301118 or 2301224 
The real number system; topology on the real line; sequences of real numbers; limits and continuity; differentiation; 
Riemann integration; series of real numbers; sequences and reries of functions. 
 
2301303 การวิเคราะห์ 1  (ใช้ถึงปลาย ปีการศึกษา 2548 หลังจากนั้นใช้ 2301305 แทน)                   4-(4-0-8) 
  เงื่อนไขรายวิชา   :    รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2301118 หรือ 2301224 
ระบบจ านวนจริง ทอพอโลจีบนเส้นจ านวนจริง ล าดับของจ านวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ การอินทิเกรต
แบบรีมันน์ อนุกรมของจ านวนจริง ล าดับและอนุกรมของฟังก์ชัน 
 
2301303 ANALYSIS I                                    4(4-0-8) 
  ANALYSIS I   (ใช้ถึงภาคปลาย ปีการศึการ 2548 หลังจากนั้นใช้ 2301305 แทน) 
  Condition  :  PRER  2301118 or 2301224 
The real number system; topology on the real line; sequences of real numbers; limits and continuity; differentiation; 
Riemann integration; series of real numbers; sequences and reries of functions. 
 
2301304 การวิเคราะห์ 2                                    3(3-0-6) 
  เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2301303 
ทอพอโลจีบนปริภูมแบบยุคลิด ลิมิต ความต่อเนื่องและการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร 
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2301304 ANALYSIS II                                    3(3-0-6) 
  ANALYSIS II 
Topology on Euclidean spaces; limits, continuity and differentiation of functions of several variables. 
  
2301305 การวิเคราะห์เชิงจริง 1                                 4(4-0-8) 
  เงื่อนไขรายวิชา   :    รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2301118  และ  2301224 
ระบบจ านวนจริง   ทอพอโลยีบนเส้นจ านวนจริง   ล าดับของจ านวนจริง   ลิมิตและความต่อเนื่อง    การหาอนุพันธ์   การ
อินทิเกรตแบบรีมันน์  อนุกรมของจ านวนจริง  ล าดับและอนุกรมของฟังก์ชัน 
 
2301305 REAL ANALYSIS I                                4(4-0-8) 
  REAL ANALYSIS I 
  Condition  :  PRER 2301118  and  2301224 
The real number system; topology on the real line; sequences of real numbers; limits and continuity; differentiation; 
Riemann integration; series of real numbers; sequences and series of functions. 
 
2301306 การวิเคราะห์เชิงจริง 2                                 3(3-0-6) 
  เงื่อนไขรายวิชา   :    รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน  2301305 
ทอพอโลย ีRn   การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์ใน Rn 

 
2301306 REAL ANALYSIS II                                3(3-0-6) 
  REAL ANALYSIS II 
  Condition  :  PRER  2301305 
The topology of Rn; differentiation  and integration in Rn. 
 
2301307 การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น 1                             3(3-0-6) 
  เงื่อนไขรายวิชา   :    รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน  2301118  และ  2301224   
ระบบจ านวนจริง  ทอพอโลยีบนเส้นจ านวนจริง  ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง  ลิมิตและความต่อเนื่อง  การหาอนุพันธ์  
การหาปริพันธ์แบบรีมันน์ 
 
2301307      INTRODUCTION TO REAL ANALYSIS I                      3(3-0-6) 
                    INTRO REAL ANAL  I  
  Condition : PRER 2301118  and  2301224 

   The real number system; topology on the real line; sequences and series of real numbers; limits and  
   continuity; differentiation; Riemann integration. 
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2301308 ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน                              3(3-0-6) 
  เงื่อนไขรายวิชา   :    รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2301207 หรือ 2301217  หรือ  2301277 
จ านวนเชิงซ้อน  ฟังก์ชันวิเคราะห์  ปริพันธ์ตามเส้นเชิงซ้อน   อนุกรมโลรองต์  ทฤษฎีบทเศษตกค้างและการประยุกต์การ
ส่งคงแบบ 
 
2301308 FUNCTIONS OF A COMPLEX VARIABLE                     3(3-0-6) 
  FN COMPLEX VAR 
  Condition  :  PRER  2301207  or  2301217 or 2301277 
Complex numbers; analytic functions; complex line integrals; Laurent series; the residue theorem and its applications; 
conformal mappings. 
 
2301309 การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น 2 
  เงื่อนไขรายวิชา   :    รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน  2301302 หรือ 2301307 
                                                              รายวิชาบังคับร่วม  2301234 หรือ 2301333 หรือ 2301335 

      ทอพอโลยีบนปริภูมิแบบยุคลิด ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร
ล าดับและอนุกรมของฟังก์ชัน ทฤษฎีบทอาร์เซลา-แอสโกลิ และทฤษฎีบทสโตน-ไวแยสตราสส์ การหาอนุพันธ์ของ
ฟังก์ชัน     หลายตัวแปร 
 
2301309      INTRODUCTION TO REAL ANALYSIS I I                     3(3-0-6) 
                   INTRO REAL ANAL  I I 
  Condition : PRER 2301302  or  2301307 
                                              Co-req 2301234 or 2301333 or 2301335 

      Topology on Euclidean spaces; limit and continuity of functions of several variables; sequences and series of functions; 
Arzela-Ascoli theorem; Stone-Weierstrass theorem; differentiation of functions of several variables. 
 
2301312  สมการดิฟเฟอเรนเชียล                               3(3-0-6) 
                     เงื่อนไขรายวิชา  :   รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2301102 หรือ  230108  หรือ 2301114 หรือ  2301118                                                                  
สมการเชิงอนุพันธ์ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัวอันดับสองและอันดับเอ็น สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัว
แปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต์ อนุกรมฟูเรียร์ ปัญหาค่าขอบ สมการเชิง
อนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 
 
2301312 DIFFERENTIAL EQUATIONS                           3(3-0-6) 
  DIFF EQUATIONS 
  Condition  :   PRER  2301102 or 2301108 or 2301114 or 2301118  
Differential equations with constant coefficients of second order and n-th order; linear differential equations with variable 
coefficients; system of linear differential equations;Laplace transforms and its applications; Fourier series; boundary value 
problems; introduction to partial differential  equations 
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2301313 สมการเชิงอนุพันธ์สามญั                               3(3-0-6) 
  เงื่อนไขรายวิชา   :    รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2301102  หรือ 2301106 หรือ  2301108  หรือ 2301118 
สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง  สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสองและอันดับเอ็น   สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นที่ 
มีสัมประสิทธ์ิเป็นตัวแปร   ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น    ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต์   ปัญหาค่าขอบ    
การศึกษาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์เชิงคุณภาพ   ระบบพลวัต 
 
2301313 ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS                     3(3-0-6) 
  ORD DIFF EQ 
  Condition  :    PRER  2301102 or 2301106 or 2301108 or 2301118 
First order differential equations; differential equations of second order and nth order; linear differential equations with 
variable coefficients; system of linear differential equations; Laplace transforms and the applications; boundary value 
problem; qualitative study of solutions of differential equations; dynamical systems. 
 
2301314 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น                               3(3-0-6) 
  เงื่อนไขรายวิชา   :    รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2301312 หรือ 2301313 
สมการอันดับหนึ่งและอันดับสอง   ได้แก่   สมการเชิงไฮเพอร์โบลา  สมการเชิงวงรี  และสมการเชิงพาราโบลา  ปัญหาค่า
ขอบ  ฟังก์ชันของกรีน  วิธีการประมาณ 
 
2301314 INTRODUCTION TO PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS            3(3-0-6) 
  INTRO PT DIFF EQ 
  Condition  :    PRER 2301312 or 2301313 
First and second order equations: hyperbolic, elliptic and parabolic equations; boundary value problems; Green’s 
functions; approximation methods. 
 
2301321 คณิตศาสตร์เชิงการจัดและทฤษฎีกราฟ                          3(3-0-6) 
  เงื่อนไขรายวิชา   :    รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2301221 หรือ 2301223 หรือ 2301225 
เครื่องมือพื้นฐานของคณิตศาสตร์เชิงการจัด    ทฤษฎีกราฟ   ปัญหาการนับ   ปัญหาการมีจริง     การหาค่าเหมาะที่สุดเชิง
การจัด 
 
2301321 COMBINATORICS AND GRAPH THEORY                     3(3-0-6) 
  COMBINA GRAPH THEO 
  Condition  :  PRER  2301221 or 2301223 or 2301225 
Basic tools of combinatorics;  graph theory; counting problems; existence problems; combinatorial optimization. 
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2301323       ระบบจ านวน              3(3-0- 6)  
         เงื่อนไขรายวิชา  :   รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2301221 หรือ 2301224 หรือ 2301225 
สัจพจน์เปอาโนกับจ านวนธรรมชาติ การสร้างจ านวนเต็ม จ านวนตรรกยะ และ จ านวนจริง พร้อมทั้งการด าเนินการและ
อันดับบนจ านวนดังกล่าว รวมถึงสมบัติส าคัญที่เกี่ยวข้อง 
 
2301323 NUMBER SYSTEMS                                3(3-0-6) 
       NUMBER SYSTEMS 
  Condition  :  PRER  2301221 or 2301224 or 2301225 
Peano’s postulates and natural numbers; construction of integers, rational numbers, and real numbers together with their 
operations and orderings, including relevant important properties. 
 
2301331 ทฤษฎีจ านวน                                    3(3-0-6) 
  เงื่อนไขรายวิชา   :    รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2301221 หรือ 2301224 หรือ 2301225 
การหารลงตัว  สมภาค  ฟังก์ชันในทฤษฎีจ านวน   รากปฐมฐาน    กฎภาวะส่วนกลับก าลังสอง   ระบบรหัสลับอาร ์เอสเอ 
 
2301331 THEORY OF NUMBERS                              3(3-0-6) 
  THEORY OF NUMBERS 
  Condition  :  PRER 2301221 or 2301224 or 2301225  
Divisibility;   congruences;  functions in Number Theory;  primitive  roots;  quadratic reciprocity law;  RSA 
cryptosystem. 
 
2301334 พีชคณิตเชิงเส้น                                    4(4-0-8) 
  เงื่อนไขรายวิชา   :  รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2301224 
ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น เมตริกซ์และตัวก าหนด ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง รูปแบบเชิงเส้นคู่และรูปแบบก าลัง
สอง การประยุกต์กับก าหนดการเชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธ์และคอมพิวเตอร์กราฟริกส์ 
 
2301334  LINEAR ALGEBRA                                 4(4-0-8) 
  LINEAR ALGEBRA  
  Condition  :  PRER  2301224 
Vector spaces; linear transformations; matrices and determinants; eigenvalues and eigenvectors; bilinear and quadratic 
forms; applications to linear programming, differential equations and computer graphics. 
 
2301336 พีชคณิตเชิงเส้น  2                                  3(3-0-6) 
  เงื่อนไขรายวิชา   :  รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2301221  หรือ 2301224 หรือ 2301225)  
            และ 2301234 
การปฏิบัติแนวคิดเชิงนามธรรมของพีชคณิตเชิงเส้นในหัวข้อต่อไปนี้     ปริภูมิเวกเตอร์มิติจ ากัด   การแปลงเชิงเส้น     ดี
เทอร์มิแนนต์     การท าให้อยู่ในรูปทแยงมุม   รูปแบบบัญญัติจอร์แดน   ปริภูมิผลคูณภายใน    
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2301336   LINEAR ALGEBRA II                                3(3-0-6) 
  LINEAR ALGEBRA II 
  Condition  :  PRER  (2301221  or  2301224 or 2301225) and 2301234 
Abstract treatment of linear algebra : finite-dimensional vector spaces, linear transformations, determinants, 
diagonalization, Jordan canonical forms, inner product spaces. 
 
2301337 พีชคณิตนามธรรม  1                                 3(3-0-6) 
  เงื่อนไขรายวิชา   :  รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2301224 
กรุป  ทฤษฎีบทกรุปสมสัณฐาน  กรุปการเรียงสับเปลี่ยน  กรุปสมมาตร  การประยุกต์ 
 
2301337   ABSTRACT ALGEBRA I                               3(3-0-6) 
  ABST  ALGEBRA I 
  Condition  :  PRER 2301224 
Groups; group isomorphism theorems; permutation groups; symmetry groups; applications. 
 
2301338 พีชคณิตนามธรรม  2                                 3(3-0-6) 
  เงื่อนไขรายวิชา   :    รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2301337 
ริงและฟีลด ์  ทฤษฎีบทริงสมสัณฐาน   ภาวะหารลงตัวในอินทิกรัลโดเมน   ริงพหุนาม   ฟีลด์จ ากัด  การประยุกต์ 
 
2301338 ABSTRACT ALGEBRA  II                             3(3-0-6) 
  ABST  ALGEBRA II 
  Condition  :  PRER  2301337 
Rings and fields; ring isomorphism theorems; divisibility in integral domains; polynomial rings; finite fields; 
applications. 
 
2301340 เรขาคณิตแผนใหม่                                  3(3-0-6) 
  เงื่อนไขรายวิชา   :    รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2301203  หรือ 2301207  หรือ  2301217 
                  รายวิชาบังคับร่วม  2301234  หรือ 2301333  หรือ 2301335 
ระนาบแบบยุคลิด  ปริภูมิแบบยุคลิดสามมิติ  ทรงกลม  ระนาบเชิงภาพฉาย  ระนาบไฮเพอร์โบลิก  แมนิโฟลด ์
 
2301340 MODERN GEOMETRY                               3(3-0-6) 
  MODERN GEOMETRY 
  Condition  :  PRER 2301203 or 2301207 or 2301217 
          COREQ 2301234 or 2301333 or 2301335 
The Euclidean plane; three-dimensional Euclidean space; the sphere; the projective plane; the hyperbolic plane; 
manifolds.   
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2301363 การวิจัยด าเนินการ 1                                 3(3-0-6) 
  เงื่อนไขรายวิชา   :    รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2301247 หรือ 2301286 
ความน่าจะเป็น  การจ าลองสถานการณ์  อินเวนทอรี  แถวคอย 
 
2301363 OPERATIONS RESEARCH I                            3(3-0-6) 
  OPERATIONS RES I 
  Condition  :  PRER 2301247 or 2301286 
Probability; simulation; inventory; waiting lines. 
 
2301364 การวิจัยด าเนินการ 2                                 3(3-0-6) 
  เงื่อนไขรายวิชา   :    รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2301247 หรือ 2301286 
ก าหนดการเชิงเส้นและก าหนดการไม่เชิงเส้น  ระเบียบวิธีมอนติคาร์โล  เกมส์ 
 
2301364 OPERATIONS RESEARCH II                            3(3-0-6) 
  OPERATIONS RES II 
  Condition  :  PRER  2301247 or 2301286 
Linear and non-linear programming; Monte-Carlo methods; games. 
 
2301381 ทฤษฎีความน่าจะเป็น                                3(3-0-6) 
  เงื่อนไขรายวิชา   :    รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน (2301102 หรือ 2301108 หรือ 2301118) 
                  และ  (2301247 หรือ 2301286) 
ปริภูมิความน่าจะเป็น  กฎเกี่ยวกับความน่าจะเป็นรวมถึงที่ใช้ในทางสถิติ  ฟังก์ชันก่อก าเนิด ฟังก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์ 
ฟังก์ชันลักษณะเฉพาะ  กฎเกี่ยวกับจ านวนขนาดใหญ่  ทฤษฎีบทขีดจ ากัดกลาง  การเดินอย่างสุ่ม  ลูกโซ่มาร์โคฟ 
 
2301381 PROBABILITY THEORY                              3(3-0-6) 
  PROBABILITY THEORY 
  Condition  :  PRER (2301102 or 2301108 or 2301118) and (2301247 or 2301286) 
Probability spaces;  probability laws including those used in statistics;  generating functions;  moment generating 
functions;  characteristic functions;  laws of large numbers;  the central limit theorem;  random walks;  Markov chains. 
 
2301382 ระเบียบวิธีทางสถิติ                                  4(3-2-7) 
  เงื่อนไขรายวิชา   :    รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2301286 
หลักการออกแบบการทดลอง  การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การถดถอยและสหสัมพันธ์   การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ร่วม  อนุกรมเวลา  แผนภูมิควบคุม  สถิติไม่ใช้พารามิเตอร์  เทคนิคการชักส่ิงตัวอย่าง 
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2301382 STATISTICAL METHODS                             4(3-2-7) 
  STAT METHODS 
  Condition  :  PRER 2301286 
Principles of experimental design;  analysis of variance;  regression and correlation;  analysis of covariance;  time series;  
control charts;  non-parametric statistics;  sampling techniques. 
 
2301384 คณิตสถิติศาสตร์                                   3(3-0-6) 
  เงื่อนไขรายวิชา   :    รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2301381 
การแจกแจงจากการสุ่มตัวอย่าง  การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน  สมบัติที่เหมาะที่สุดของการทดสอบและการ
ประมาณค่า  ช่วงความเช่ือมั่น  สมมติฐานเชิงเส้นทั่วไป  ทฤษฎีบทเกาส์-มาร์โคฟ  หัวข้อที่เลือกจากระเบียบวิธีนอนพารา
เมตริก  และการวิเคราะห์โดยล าดับ 
 
2301384 MATHEMATICAL STATISTICS                          3(3-0-6) 
  MATH STAT 
  Condition  :  PRER 2301381 
Sampling distributions;  estimation and hypothesis testing;  optimum properties of tests and estimates;  confidence 
intervals;  the general linear hypothesis;  the Gauss-Markov theorem;  selected topics from non-parametric methods and 
sequential analysis. 
 
2301399 การเสนอโครงงาน                                  1(1-0-2) 
  เงื่อนไขรายวิชา   :    – 
การสืบค้นสารสนเทศและการวิเคราะห์  การวางแผนและการออกแบบการทดลอง  การเขียนโครงร่างงานวิจัย 
 
2301399 PROJECT PROPOSAL                               1(1-0-2) 
  PROJECT PROPOSAL 
  Condition  :  – 
Information search and analysis;  experimental planning and design;  writing of research proposal. 
 
2301403 การวิเคราะห์ 3                                    3(3-0-6) 
  เงื่อนไขรายวิชา   :    รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2301304 
อินทิกรัลหลายช้ัน   อินทิกรัลเชิงเส้นและอินทิกรัลตามพื้นผิว 
 
2301403 ANALYSIS III                                   3(3-0-6) 
  ANALYSIS III 
  Condition  :  PRER 2301304 
Multiple integrals;  line and surface integrals. 
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2301404 การอินทิเกรตเชิงเลอเบส์กเบื้องต้น                           3(3-0-6) 
  เงื่อนไขรายวิชา   :    รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2301303 
เมเชอร์เลอเบส์กบน R   ฟังก์ชันเมเชอเรเบิล  อินทิกรัลเลอเบส์กบน R  ปริภูม ิL2  อนุกรมฟูเรียร์ 
 
2301404 INTRODUCTION TO LEBESGUE INTEGRATION                  3(3-0-6) 
  INTRO LEBESGUE INT 
  Condition  :  PRER 2301303 
Lebesgue measure on R;  measurable functions;  the Lebesgue integral on R;  2L  –spaces;  Fourier series. 
 
2301411 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย                                3(3-0-6) 
  เงื่อนไขรายวิชา   :    รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน   2301314  
            หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน 
ผลเฉลยหลักมูล  ฟัก์ชันของกรีน  สมการแบบควอซิลิเนียร์  รูปแบบปกติ  สมบัติไม่แปรเปลี่ยนเชิงรีมันน์  เทคนิคผลเฉลย
เชิงวิเคราะห์  วิธีการเพอร์เทอร์เบชัน 
 
2301411 PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS                      3(3-0-6) 
  PARTIAL DIFF EQNS 
  Condition  :  PRER   2301314 or C.F. 
Fundamental solutions; Green’s functions; quasilinear equations; normal form; Riemann invariants; analytical solution 
techniques;  perturbation methods. 
 
2301421 คณิตตรรกศาสตร์                                   3(3-0-6) 
 เงื่อนไขรายวิชา :  รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2301221 หรือ 2301224 หรือ 2301225  
   หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน 
แคลคูลัสเชิงประพจน์  ตรรกศาสตร์อันดับที่หนึ่ง 
 
2301421 MATHEMATICAL LOGIC                             3(3-0-6) 
  MATH LOGIC 
  Condition  :  PRER 2301221 or 2301224 or 2301225 or  C.F. 
Propositional calculus; first-order logic. 
 
2301422 ทฤษฎีเซต                                      3(3-0-6) 
 เงื่อนไขรายวิชา   :   รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2301221 หรือ 2301224 หรือ 2301225  
                                                         หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน 
การพัฒนาสัจพจน์ของทฤษฎีเซต  สัจพจน์การเลือก  จ านวนเชิงการนับและจ านวนเชิงอันดับ  อุปนัยเชิงอนันต์  
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2301422 SET THEORY                                   3(3-0-6) 
  SET THEORY 
  Condition  :  PRER 2301221 or 2301224 or 2301225 or C.F. 
Axiomatic development of set theory;  axiom of choice;  cardinal numbers and ordinal numbers;  transfinite induction. 
 
2301438   พีชคณิตประยุกต์                                   3(3-0-6) 
      เงื่อนไขรายวิชา  :  รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน [(2301333 หรือ 2301334) หรือ 2301339]  

หรือ (2301244 หรือ 2301345) 
หัวข้อที่คัดจากเรื่องพีชคณิตเชิงเส้นและพีชคณิตนามธรรม  การประยุกต์หัวข้อเหล่านี้ 
2301438 APPLIED ALGEBRA                                3(3-0-6) 
  APPLIED ALGEBRA 
  Condition  :  PRER [(2301333 or 2301334) or 2301339]หรือ (2301224or2301345) 
Selected topics in linear and abstract algebra; their applications. 
 
2301442  เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์                                  3(3-0-6) 
      เงื่อนไขรายวิชา  :  รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2301208 หรือ 2301217 
เรขาคณิตของเส้นโค้งและพ้ืนผิว  ความโค้ง  พื้นผิวที่มีค่ากลางของความโค้งคงที่  จีโอเดสิก  เมตริกและสมมิติ        ทฤษฎี
บทเกาส์-บอนเน็ต 
 
2301442 DIFFERENTIAL GEOMETRY                            3(3-0-6) 
  DIFF GEOMETRY 
  Condition  :  PRER 2301208 or 2301217 
The geometry of curves and surfaces; curvatures; constant mean curvature surfaces; geodesics; metrics and isometries; 
Gauss-Bonnet theorem. 
 
2301444   ทอพอโลจีเบื้องต้น                                   3(3-0-6) 
      เงื่อนไขรายวิชา  :  รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2301221 หรือ 2301224 หรือ 2301225 หรือ 2301227 
                หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน 
ทอพอโลจีของจ านวนจริง  ปริภูมิเมตริก  ความคอมแพกต์  ความเช่ือมโยงกันและความบริบูรณ์  ทอพอโลจีของปริภูมิ ยุค
ลิด n มิต ิ ปริภูมิทอพอโลจีทั่วไป 
 
2301444 ELEMENTARY TOPOLOGY                            3(3-0-6) 
  ELEMENTARY TOP 
  Condition  :  PRER 2301221 or 2301224 or 2301225 or C.F. 
Topology of the reals;  metric spaces;  compactness;  connectedness and completeness;  topology of Euclidean n-space;  
general topological spaces. 
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2301481   ทฤษฎีเกมส์                                     3(3-0-6) 
       เงื่อนไขรายวิชา  :  รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2301247 หรือ 2301286  
หลักการในการตัดสินใจ  ยูทิลิตี  เกมมุมฉาก  เกม n-คน  เกมในรูปแบบที่กว้างขึ้น 
 
2301481 THEORY OF GAMES                                3(3-0-6) 
  THEORY OF GAMES 
  Condition  :  PRER 2301247 or 2301286 
Principles used in decision making;  utility;  rectangular games;  n-person games;  games in extensive form. 
 
2301482 ทฤษฎีคิว                                      3(3-0-6) 
        เงื่อนไขรายวิชา  :  รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2301247 หรือ 2301286 
การวิเคราะห์ระบบคิว  การหาฟังก์ชันที่ให้ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดในเวลา t  ช่วงระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
ติดกัน  สมดุล  เวลาทรานซิท  คิวเปิดและคิดปิด  ลูกโซ่มาร์โคฟ 
 
2301482 QUEUING THEORY                                3(3-0-6)  
  QUEUING THEORY 
  Condition  :  PRER 2301247 or 2301286 
Analysis of queuing systems;  derivation of probability generating functions of occurrences in time t;  the interval 
between successive events;  equilibrium;  transit time;  open and closed queues;  Markov chains. 
 
2301489    ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวคิดทางคณิตศาสตร์                      2(0-4-2) 

      เงื่อนไขรายวิชา  :  สถานะชั้นปีที่ 3 หรือ 4 
การอภิปรายเชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิดทางคณิตศาสตร์จากหัวข้อที่น่าสนใจหรือจากบทความทางคณิตศาสตร์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสาร 
 
2301489 WORKSHOP IN MATHEMATICAL CONCEPTS                   2(0-4-2)  
   WRKSP MATH CONCPT 
   Condition  :  JUNIOR OR SENIOR STANDING 
In depth discussion on mathematical concepts from interesting topics or mathematics literature published in journals 
 
2301490  สัมมนา                                      1(1-0-2) 
       เงื่อนไขรายวิชา  :  – 
การน าเสนอและการอภิปรายเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับคณิตศาสตร์หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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2301490 SEMINAR                                     1(1-0-2) 
  SEMINAR 
  Condition  :  – 
Presentation and discussion on various topics in mathematics or computer science.  
 
2301492   หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 1                              3(3-0-6) 
      เงื่อนไขรายวิชา  :  รายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน 
เรื่องทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจเป็นพิเศษ 
 
2301492 SPECIAL TOPICS IN MATHEMATICS I                       3(3-0-6) 
  SPEC TOP MATH I 
  Condition  :  C.F. 
Various topics in mathematics that are of special interest. 
 
2301493    หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 2                             3(3-0-6) 
       เงื่อนไขรายวิชา  :  รายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน 
เรื่องทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจเป็นพิเศษ 
 
2301493 SPECIAL TOPICS IN MATHEMATICS II                      3(3-0-6) 
  SPEC TOP MATH II 
  Condition  :  C.F. 
Various topics in mathematics that are of special interest. 
 
2301499    โครงงานวิทยาศาสตร์                                2(2-0-4) 
       เงื่อนไขรายวิชา  :  – 
ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมความรู้เฉพาะเรื่องให้เป็นระบบ และ/หรือ น าความรู้ไปประยุกต์กับปัญหาเฉพาะบางปัญหา 
 
2301499  SENIOR PROJECT                                2(2-0-4) 
   SENIOR PROJECT 
   Condition  :  – 
Investigation and organization of knowledge in a certain area and/or applying knowledge to a certain problem. 

 

2301591 INDIVIDUAL STUDY I                               3(0-0-9)  
  INDIV STU I 
  Condition  :  C.F. 
Special topics in mathematics or computer science that are of interest to both a student and research supervisor. 
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2301592   เอกัตศึกษา 2                                     3(0-0-9) 
      เงื่อนไขรายวิชา  :  รายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน 
เรื่องทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เป็นที่สนใจร่วมกันของนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 
 
2301592   INDIVIDUAL STUDY II                               3(0-0-9)  
  INDIV STU II 
  Condition  :  C.F. 
Special topics in mathematics or computer science that are of interest to both a student and research supervisor. 
 
2301598    โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี 1                            3(0-0-9) 
       เงื่อนไขรายวิชา  :  รายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน 
ท าวิจัยและเขียนบทความวิจัยเพื่อน าเสนอในการประชุมวิชาการหรือส่งตีพิมพ์ในวารสาร 
 
2301598 UNDERGRADUATE RESEARCH PROJECT I                    3(0-0-9)  
  UNDERGD RES PRJ I 
  Condition  :  C.F. 
Conduct a research work and write a research article to present in a conference or submit to a journal. 
 
2301599   โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี 2                             3(0-0-9) 
       เงื่อนไขรายวิชา  :  รายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน 
ท าวิจัยและเขียนบทความวิจัยเพื่อน าเสนอในการประชุมวิชาการหรือส่งตีพิมพ์ในวารสาร 

 


