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ปรัชญาของหลกัสูตร 
มุ่งมัน่ในการผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์เน้นผูเ้รียนเป็นหลกัผ่านกระบวนการ

แก้ปัญหาและปฏิบัติจริงตลอดจนสามารถศึกษาค้นควา้หาความรู้ด้วยตนเองได้มุ่งเน้นในการเป็นผูมี้ความรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์เป็นอยา่งดีมีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบติังานไดจ้ริงสามารถจดัการกบัปัญหาไดอ้ย่างมีความรับผิดชอบซ่ือสัตย์
เสียสละเป็นแบบอย่างท่ีดีและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในองค์กรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพร่วมสร้างสรรค์งานทางดา้น
คณิตศาสตร์ท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาประเทศ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO 1 เขียนบทพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ท่ีซบัซอ้นได ้
PLO 2 สามารถท างานวจิยัทางคณิตศาสตร์ในระดบัเบ้ืองตน้ได ้
PLO 3 ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์เพ่ือช่วยแกไ้ขปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีซบัซอ้นไดอ้ยา่งเช่ียวชาญ 
PLO 4 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลทางวชิาการ และแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเอง 
PLO 5 น าเสนอผลงานทางวชิาการทางคณิตศาสตร์ทั้งโดยวาจาและการเขียน 
PLO 6 ถ่ายทอดองคค์วามรู้ทางคณิตศาสตร์ได ้
PLO 7 แสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีมีจรรยาบรรณทางวชิาการและความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร                                36  หน่วยกติ 

โครงสร้างหลกัสูตร  
1. แผน ก 1 
 ก. สมัมนา*  3 หน่วยกิต 
 ข. วทิยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
2. แผน ก 2 
 ก. หมวดวชิาบงัคบั 3 หน่วยกิต 
 ข. หมวดวชิาบงัคบัเลือก   3 หน่วยกิต 
 ค. หมวดวชิาเลือก 12 หน่วยกิต 
 ง. สมัมนา*   2 หน่วยกิต 
 จ. วทิยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต 
*ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบัหน่วยกิต 
 
ก. หมวดวชิาบังคบั   3 หน่วยกติ 

322-501  พีชคณิตเชิงเสน้  3((3)-0-6) 
 Linear Algebra 

ข. หมวดวชิาบังคบัเลือก   3 หน่วยกติ 

เลือกจากวชิาต่อไปน้ี 
322-511 พีชคณิตนามธรรม 1  3((3)-0-6) 
 Abstract Algebra I 
322-531 การวเิคราะห์เชิงจริง  3((3)-0-6) 
 Real Analysis 
322-551  สมการเชิงอนุพนัธ์  3((3)-0-6) 
 Differential Equations 

ค. หมวดวชิาเลือก                           12 หน่วยกติ 

โดยเลือกจากหมวดบงัคบัเลือกท่ีเหลือหรือเลือกจากวชิาต่อไปน้ี 
กลุ่มวชิาพชีคณิต(Algebra) 
322-512  พีชคณิตนามธรรม 2  3((3)-0-6) 
 Abstract Algebra II 
322-513 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิต  3((3)-0-6) 
 Algebraic Number Theory 
322-514 ทฤษฎีก่ึงกรุปเชิงพีชคณิต  3((3)-0-6) 
 Algebraic Semigroup Theory 
322-515 ก่ึงกรุปวภิชันยั  3((3)-0-6) 
 Fuzzy Semigroups 
322-516 ทฤษฎีรหสั  3((3)-0-6) 
 Coding Theory 



322-517 ทฤษฎีกราฟ  3((3)-0-6) 
 Graph Theory 
322-518 คณิตศาสตร์เชิงการจดั  3((3)-0-6) 
 Combinatorics 
กลุ่มวชิาการวเิคราะห์ (Analysis) 
322-532 การวเิคราะห์ฟังกช์นันลั  3((3)-0-6) 
 Functional Analysis 
322-533  การวเิคราะห์เชิงซอ้น  3((3)-0-6) 
 Complex Analysis 
322-534  ทอพอโลยทีัว่ไป  3((3)-0-6) 
 General Topology 
322-535 ทฤษฎีจ านวนเชิงวเิคราะห์  3((3)-0-6) 
 Analytic Number Theory 
322-536 ปริพนัธ์แบบเฮนสตอ็ก  3((3)-0-6) 
 Henstock Integral 
322-537 แมนิโฟลดห์าอนุพนัธ์ได ้  3((3)-0-6) 
 Differentiable Manifolds 
322-538 เมทริกซ์ลีกรุป  3((3)-0-6) 
 Matrix Lie Groups 
322-539 ทฤษฎีเวฟเลต็  3((3)-0-6) 
 Wavelet Theory 
กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (Applied Mathematics) 
322-552  สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย  3((3)-0-6) 
 Partial Differential Equations 
322-553  ชุดวชิาทฤษฎีการหาค่าเหมาะท่ีสุด  6((5)-2-11) 
 Module: Optimization Theory 
322-554  การวเิคราะห์เชิงตวัเลขและการประยกุต ์  3((3)-0-6) 
 Numerical Analysis and Applications 
322-555  พีชคณิตเชิงเสน้เชิงตวัเลข  3((3)-0-6) 
 Numerical Linear Algebra 
322-556 ทฤษฎีความน่าจะเป็น  3((3)-0-6) 
 Probability Theory 
322-557 ชุดวชิาความน่าจะเป็นและคณิตศาสตร์การเงิน  9((6)-6-15) 
 Module:Probability and Financial Mathematics 
322-558 ปัญหาผกผนั  3((3)-0-6) 
 Inverse Problems 
322-559 ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์  3((3)-0-6) 
 Mathematical Model  
 



322-560 คณิตศาสตร์ในทฤษฎีสมัพนัธภาพทัว่ไป  3((3)-0-6) 
 Mathematics in General Relativity 
322-561 ก าหนดการเชิงเสน้  3((3)-0-6) 
 Linear Programming 
322-562 ระบบหาปริพนัธ์ได ้  3((3)-0-6) 
 Integrable Systems 
322-563 การค านวณแบบยดืหยุน่  3((3)-0-6) 
 Soft Computing 
322-581   หวัขอ้พิเศษทางคณิตศาสตร์  3((3)-0-6) 
 Special Topics in Mathematics 

ง. สัมมนา  

322-591   สมัมนา 1*  1(0-2-1)S/U 
 Seminar I 
322-592   สมัมนา 2*  1(0-2-1)S/U 
 Seminar II 
322-593 สมัมนา3*  1(0-2-1)S/U 
 Seminar III 
*ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 
หมายเหตุ  แผน ก 1 ลงทะเบียนเรียน 322-591, 322-592, 322-593 
 แผน ก 2 ลงทะเบียนเรียน 322-591, 322-592 

จ. วทิยานิพนธ์  36/18 หน่วยกติ 

322-594 วทิยานิพนธ์  36(0-108-0) 
 Thesis 
322-595 วทิยานิพนธ์  18(0-54-0) 
 Thesis 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

แผน ก 1 

ช้ันปีที ่1    
ภาคการศึกษาที ่1 
322-591  สมัมนา 1*   1 หน่วยกิต 
 (Seminar I*) 
322-594  วทิยานิพนธ์   9 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
   รวม 9 หน่วยกิต 
 *ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
322-592  สมัมนา 2*  1 หน่วยกิต 
 (Seminar II*) 
322-594  วทิยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 
              (Thesis) 
  รวม 9 หน่วยกิต 
 *ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 

ช้ันปีที ่2    
ภาคการศึกษาที ่1 
322-593  สมัมนา 3*   1 หน่วยกิต 
   (Seminar III*) 
322-594 วทิยานิพนธ์   9 หน่วยกิต 
             (Thesis) 
   รวม 9 หน่วยกิต 
 *ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
322-594 วทิยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 
             (Thesis) 
  รวม 9 หน่วยกิต 
 *ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผน ก 2 

ช้ันปีที ่1    
ภาคการศึกษาที ่1 
322-501  พีชคณิตเชิงเสน้   3 หน่วยกิต 
                   (Linear Algebra) 
            วชิาบงัคบัเลือก    3 หน่วยกิต 
            วชิาเลือก   3 หน่วยกิต 
   รวม 9 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
 วชิาเลือก  6 หน่วยกิต 
322-591  สมัมนา 1*  1 หน่วยกิต 
                (Seminar I*) 
322-595 วทิยานิพนธ์  3 หน่วยกิต 
                  (Thesis) 
  รวม 9 หน่วยกิต 
 *ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 

ช้ันปีที ่2    
ภาคการศึกษาที ่1 
 วชิาเลือก   3 หน่วยกิต                                                       
322-592  สมัมนา 2*   1 หน่วยกิต 
             (Seminar II*) 
322-595 วทิยานิพนธ์   6 หน่วยกิต 
             (Thesis) 
   รวม 9 หน่วยกิต 
 *ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
322-595 วทิยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 
                   (Thesis) 
  รวม 9 หน่วยกิต 
หมายเหตุ  การลงทะเบียนเรียนรายวชิาภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั  
   
 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาโท 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1 เขี ย น บ ท พิ สู จ น์ ท า ง

คณิตศาสตร์ทีซั่บซ้อนได้ 

- จดัล ำดบัรำยวชิำตำมควำมต่อเน่ืองของ
เน้ือหำ

- จดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ผสมผสำนระหวำ่ง Lecture based
Learning และ Active Learning

- Problem Based Learning และ
Thinking BasedLearning ในรำยวชิำ
วทิยำนิพนธ์ และรำยวชิำสมัมนำ

- จดับรรยำยพิเศษจำกวทิยำกรภำยนอก
ท่ีมีควำมเช่ียวชำญหรือประสบกำรณ์
ตรง

- ก ำร มี ส่ วน ร่วม ใน ชั้ น เรี ยน /
กิจกรรมกลุ่ม

- กำรท ำแบบฝึกหดั
- กำรท ำงำนท่ีไดรั้บมอบหมำย
- กำรสอบย่อยสอบกลำงภำคและ

สอบปลำยภำค

PLO2 สามารถท างานวิจัยทาง

คณิตศาสตร์ในระดบัเบ้ืองต้นได้ 

- จดัรำยวชิำเลือกท่ีหลำกหลำยให้
นกัศึกษำเลือกเรียนตำมควำมสนใจ

- จดักำรเรียนกำรสอนแบบ Active
Learning โดยมุ่งเนน้ทกัษะ
กระบวนกำรคิด เพื่อน ำควำมรู้ทำง
คณิตศำสตร์ไปประยกุตห์รือบูรณำกำร
กบัสถำนกำรณ์ต่ำง ๆไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง
เหมำะสม

- จดัใหมี้รำยวชิำวทิยำนิพนธ์ และ
รำยวชิำสมัมนำ

- จดับรรยำยพิเศษจำกวทิยำกรภำยนอก
ท่ีมีควำมเช่ียวชำญหรือประสบกำรณ์
ตรง

- กำรท ำงำนท่ีได้รับมอบหมำยใน
รำยวชิำวทิยำนิพนธ์

- กำรตอบค ำถำมและแลกเปล่ียน
ควำมคิดเห็น

- กำรตอบค ำถำมเชิงวเิครำะห์

PLO3 ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

คณิตศาสตร์เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหา

ทางคณิตศาสตร์ที่ ซับซ้อนได้

อย่างเช่ียวชาญ 

- จดักำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบติั โดย
เนน้ไปท่ีกำรปฏิบติักำรทำง
คอมพิวเตอร์ โดยผูเ้รียนจะไดรั้บทกัษะ
เก่ียวกบักำรใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทำงคณิตศำสตร์และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

- ประเมินจำกกำรใชโ้ปรแกรมเพื่อ
ช่วยแกไ้ขปัญหำทำงคณิตศำสตร์
ในชั้นเรียน

- กำรมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
- กำรท ำแบบฝึกปฏิบติั

PLO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ 

และแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนา

ตนเอง 

- จดักำรเรียนกำรสอนในรูปแบบ Active
Learning ท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดใ้ช้
เทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรสืบคน้
ขอ้มูล เพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง
และเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์

- จดัใหมี้รำยวชิำวทิยำนิพนธ์ และ
รำยวชิำสมัมนำ

- กำรอธิบำยท่ีมำและกำรอ้ำงอิง
แหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้

- กำรมีส่วนร่วมในชั้นเรียน



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO5 น า เส น อ ผ ล ง าน ท าง

วิชาการทางคณิตศาสตร์ทั้งโดย

วาจาและการเขียน 

- จดักำรเรียนกำรสอนในรูปแบบ Active 
Learning ท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดใ้ช้
ทกัษะทำงภำษำทั้งภำษำไทยและ
ภำษำองักฤษ เพื่อกำรส่ือสำร รวมทั้ง
เลือกใชรู้ปแบบกำรส่ือสำรท่ี
หลำกหลำยและเหมำะสม 

- จดัใหมี้รำยวชิำวทิยำนิพนธ์ และ
รำยวชิำสมัมนำ 

- นกัศึกษำเรียนรู้วธีิกำรเขียนบทควำม
ทำงวชิำกำรผำ่นรำยวชิำสมัมนำและ
วทิยำนิพนธ์ 

- กำรเขียนรำยงำน 
- ก ำรน ำ เส น อด้ ว ย ว ำจ ำ  (Oral 

Presentation)  
- กำรน ำเสนอดว้ยโปสเตอร์ (Poster 

Presentation) 
- ก ำ ร เ ขี ย น ร ำ ย ง ำ น วิ จั ย ใ น

วทิยำนิพนธ์ 
- กำรเขียนบทควำมทำงวิชำกำร

เผยแพร่ในวำรสำร 

PLO6 ถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง

คณิตศาสตร์ได้ 

- จดักำรเรียนกำรสอนในรูปแบบ Active 
Learning ท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดท้ ำงำน
เป็นกลุ่ม สำมำรถใชค้วำมรู้ท่ีศึกษำมำ
แกปั้ญหำทำงคณิตศำสตร์ท่ีซบัซอ้นได ้

- จดัใหมี้คลินิกคณิตศำสตร์ส ำหรับ
นกัศึกษำปริญญำตรีโดยใหน้กัศึกษำ
ปริญญำโทเป็นผูใ้หค้  ำปรึกษำ 

- ประเมินจำกประสิทธิภำพของ
งำนท่ีไดรั้บมอบหมำย 

- ประเมินจำกควำมรับผิดชอบใน
หนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำย 

PLO7 แสดงออกถึงพฤติกรรมที่

มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ

ความรับผิดชอบต่อตนเองและ

ส่วนรวม 

- ปลูกฝังใหน้กัศึกษำตระหนกัถึงกำรมี
จิตสำธำรณะและถือประโยชน์เพือ่น
มนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

- อำจำรยเ์ป็นแบบอยำ่งท่ีดีแก่นกัศึกษำ 

- ประ เมิ น จ ำกพฤ ติกรรมของ
นกัศึกษำ 

- ก ำ ร เ ขี ย น ร ำ ย ง ำ น วิ จั ย ใ น
วทิยำนิพนธ์ 

 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะวทิยำศำสตร์ 

สำขำวทิยำศำสตร์กำรค ำนวณ หลกัสูตรวทิยำศำสตรมหำบณัฑติ สำขำวชิำคณิตศำสตร์ 

322-501 พชีคณิตเชิงเส้น 3((3)-0-6) 
Linear Algebra 
ปริภูมิเวกเตอร์มิติจ ากดั  การแปลงเชิงเสน้  ตวัก าหนด  ปริภูมิผลคูณภายใน  ค่าเฉพาะ 

และเวกเตอร์เฉพาะ รูปแบบบญัญติัจอร์แดน 
Finite dimensional vector spaces;  linear  transformations;  determinants; 

Inner product spaces; eigenvalues and eigenvectors;  Jordan canonical forms 
322-511 พชีคณิตนำมธรรม 1 3((3)-0-6) 

Abstract Algebra I 
กรุป กรุปแอคชนั ทฤษฎีบทซิโลว ์ริง ไอดีล อินทิกรัลโดเมน โดเมนไอดีลมุขส าคญั โดเมน 

แยกตวัประกอบไดอ้ยา่งเดียว ริงพหุนามฟีลด ์
Groups; group actions; Sylow theorems; rings; ideals; integral domains;principal ideal domains; unique 

factorization domains; polynomial rings; fields 
322-512 พชีคณิตนำมธรรม 2 3((3)-0-6) 

Abstract Algebra II 
รำยวชิำบังคบัก่อน :  322-511 หรือโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตร 
Prerequisite : 322-511or consent of the curriculum administrative committee 
ฟีลดภ์าคขยาย  ทฤษฎีกาลวัส์ 
Extension fields; Galois theory 

322-513 ทฤษฎจี ำนวนเชิงพชีคณิต 3((3)-0-6) 
Algebraic Number Theory 
รำยวชิำบังคบัก่อน : 322-511 หรือโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตร 
Prerequisite : 322-511 or consent of the curriculum administrative committee 
ฟีลดจ์ านวน ฟีลดก์ าลงัสอง ฟีลดไ์ซโคโทมิค โดเมนเดเดคินด ์การแยกตวัประกอบของไอดีลเฉพาะในฟีลด์

ภาคขยาย กรุปคลาสไอดีล ทฤษฎีบทหน่วย  การแยกตวัประกอบของไอดีลเฉพาะในภาคขยายของกาลวัส์ การประยกุต ์
Number fields; quadratic fields; cyclotomic fields; Dedekind domains; factoring of prime ideals in extension 

fields; ideal class group; unit theorem; factoring of prime ideals in Galois extensions; applications 



 

 
322-514 ทฤษฎกีึง่กรุปเชิงพชีคณติ 3((3)-0-6) 
 Algebraic Semigroup Theory 
 แนวคิดมูลฐาน ก่ึงกรุปการแปลง ก่ึงกรุปเชิงเดียว ก่ึงกรุป 0-เชิงเดียวก่ึงกรุปปรกติ ก่ึงกรุปผกผนั สมภาค ก่ึงกรุป
ผลหาร ความสมัพนัธ์ของกรีน การวางนยัทัว่ไปของก่ึงกรุปการประยกุต ์
 Elementary concepts; transformation semigroups; simple semigroups;0-simple semigroups; regular 
semigroups; inverse semigroups; congruences; quotient semigroups; Green’s relations; generalizations of semigroups; 
applications 
322-515 กึง่กรุปวภิัชนัย 3((3)-0-6) 
 Fuzzy Semigroups 
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 322-514 หรือโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตร 
 Prerequisite : 322-514 or consent of the curriculum administrative committee 
 เซตวภิชันยัจุดวภิชันยัก่ึงกรุปยอ่ยวภิชันยั ไอดีลวภิชันยั ก่ึงกรุปเชิงเดียววภิชันยั สมภาควภิชันยั ก่ึงกรุปผลหาร
วภิชันยั  การประยกุต ์
 Fuzzy sets; fuzzy points; fuzzy subsemigroups; fuzzy ideals; fuzzy simple semigroups; fuzzy congruences; 
fuzzy quotient semigroups; applications 
322-516 ทฤษฎรีหัส 3((3)-0-6) 
 Coding Theory 
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 322-501 หรือโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตร 
 Prerequisite : 322-501 or consent of the curriculum administrative committee 
 การตรวจหาและแกไ้ขค่าคลาดเคล่ือนการเขา้รหสัและการถอดรหสัรหสัเชิงเสน้ขอบเขตของรหสั ฟีลดจ์ ากดั
รหสัวฏัจกัรและรหสัวฏัจกัรพิเศษ การประยกุต ์
 Error detection and correction; encoding and decoding; linear codes; bounds of codes; finitefields;cyclic 
codesandspecial cyclic codes; applications 
322-517 ทฤษฎกีรำฟ 3((3)-0-6) 
 Graph Theory 
 กราฟ ไดกราฟ ตน้ไม ้ข่ายงาน สภาพเช่ือมโยง การจบัคู่ กราฟเชิงระนาบ การระบายสี เซตปก การเลเบลและดิ
คอมโพซิชัน่กราฟ 
 Graphs; digraphs; trees; networks; connectivity; matching; planar graphs;  
coloring; covering set; graph labeling and graph decompositions 
322-518 คณิตศำสตร์เชิงกำรจดั 3((3)-0-6) 
 Combinatorics 
 การแจงนบั  ปัญหาค่าสุดขีดบนเซตจ ากดั วธีิเชิงความน่าจะเป็น การออกแบบเชิงการจดั การหาค่าเหมาะท่ีสุด
แบบไม่ต่อเน่ือง 
 Enumeration; extremal problems on finite sets; probabilistic methods;combinatorial design; discrete 
optimization 
 
 



 

322-531 กำรวเิครำะห์เชิงจริง 3((3)-0-6) 
 Real Analysis 
 เมเชอร์ ปริพนัธ์เลอเบก การหาอนุพนัธ์และปริพนัธ ์
 Measure; Lebesgue integral; differentiation and integration 
322-532 กำรวเิครำะห์ฟังก์ชันนัล 3((3)-0-6) 
 Functional Analysis 
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 322-501 หรือโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตร 
 Prerequisite : 322-501or consent of the curriculum administrative committee 
 ปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมิค่าประจ า ปริภูมิผลคูณภายใน ทฤษฎีบทหลกัมูลส าหรับปริภูมิค่าประจ า 
 Metric spaces; normed spaces; inner product spaces; fundamental theorems on normed spaces 
322-533 กำรวเิครำะห์เชิงซ้อน 3((3)-0-6) 
 Complex Analysis 
 ฟังกช์นัวเิคราะห์ การหาปริพนัธ์ ล าดบัและอนุกรม ส่วนตกคา้งและโพล การส่งคงแบบ 
 Analytic functions; integration; sequences and series; residue and poles; conformal  mappings 
322-534 ทอพอโลยทีัว่ไป 3((3)-0-6) 
 General Topology 
 ปริภูมิเชิงทอพอโลยแีละฟังกช์นัต่อเน่ือง  ความเช่ือมโยงและความกระชบั สจัพจน์การนบัไดแ้ละสจัพจน์การ
แยกกนั 
 Topological spaces and continuous functions; connectedness and compactness; countability and separation 
axioms 
322-535 ทฤษฎจี ำนวนเชิงวเิครำะห์ 3((3)-0-6) 
 Analytic Number Theory 
 ฟังกช์นัเลขคณิต  ทฤษฎีบทมูลฐานเก่ียวกบัการแจกแจงของจ านวนเฉพาะ อนุกรมดีรีเคลและผลคูณออยเลอร์ 
 Arithmetic functions; elementary theorems on distributions of  primes; Dirichlet series and Euler products 
322-536 ปริพนัธ์แบบเฮนสตอ็ก 3((3)-0-6) 
 Henstock Integral 
 ประวติัศาสตร์ของปริพนัธ์ปริพนัธ์แบบเฮนสตอ็ก-เคิร์ซวลิปริพนัธ์แบบแมคเชนทฤษฎีบทการลู่เขา้ท่ีถูกควบคุม
ปริพนัธ์แบบเฮนสตอ็ก-สตีลตเ์ชส 
 History of integrals; Henstock-Kurzweil integral; McShane integral; Controlled convergence theorem: CCT; 
Henstock-Stieltjes Integral 
322-537 แมนิโฟลด์หำอนุพนัธ์ได้ 3((3)-0-6) 
 Differentiable Manifolds 
 แมนิโฟลดห์าอนุพนัธ์ได ้ปริภูมิสมัผสั เวกเตอร์ฟีลด ์อิมเมอร์ชนั ซบัเมอร์ชนั เอมเบดดิง เทนเซอร์ รูปแบบเชิง
อนุพนัธ์ การหาปริพนัธ์บนแมนิโฟลด ์บทน าสู่ลีกรุปและพีชคณิตลี 
 Differentiable Manifolds; tangent spaces; vector fields; immersions; submersions;  embeddings; tensors; 
differential forms; integration on manifolds; introduction to Lie groups and Lie algebra 
 
 



 

322-538 เมทริกซ์ลกีรุป 3((3)-0-6) 
 Matrix Lie Groups 
 ตวัอยา่งเมทริกซ์ลีกรุป ความกระชบั ความเช่ือมโยง ลีกรุป พีชคณิตลี สาทิสสณัฐานและสมสณัฐาน การส่งเลขช้ี
ก าลงั ทฤษฎีตวัแทนพ้ืนฐาน รากและน ้ าหนกั 
 Examples of matrix Lie groups; compactness; connectedness; Lie groups; Lie algebras; homomorphisms and 
isomorphisms; exponential mappings; basic representation theory; roots and weights  
322-539 ทฤษฎเีวฟเลต็ 3((3)-0-6) 
 Wavelet Theory 
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 322-501 หรือโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
 Prerequisite : 322-501or consent of the curriculum administrative committee 
 การวเิคราะห์ฟเูรียร์ การแปลงเวฟเลต็แบบต่อเน่ือง การแปลงเวฟเลต็แบบวยิตุ ความเป็นปรกติโฮลเดอร์กบัการ
แปลงเวฟเลต็ การแปลงท่ีคลา้ยกบัการแปลงเวฟเลต็ 
 Fourier analysis; continuous wavelet transforms; discrete wavelet transforms; Holder regularity via wavelet 
transforms; similar transforms 
322-551 สมกำรเชิงอนุพนัธ์ 3((3)-0-6) 
 Differential Equations 
 การมีอยูจ่ริงและมีเพียงหน่ึงเดียวของผลเฉลย ระบบสมการ ขอ้ปัญหาค่าขอบ ความเสถียร เพอร์เทอร์เบชนัของ
ระบบสมการ 
 Existence and uniqueness of solutions; linear systems; boundary value problems; stability; perturbation of 
linear systems 
322-552 สมกำรเชิงอนุพนัธ์ย่อย 3((3)-0-6) 
 Partial Differential Equations 
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 322-551 หรือโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตร 
 Prerequisite : 322-551or consent of the curriculum administrative committee 
 สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย ปัญหาของสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยแบบพาราโบลิก ปัญหาแบบไฮเพอร์โบลิก ปัญหาแบบ
อิลลิปติก 
 Partial differential equations; parabolic-type problems; hyperbolic-type problems; elliptic-type problems 
 
322-553 ชุดวชิำทฤษฎกีำรหำค่ำเหมำะทีสุ่ด 6((5)-2-11) 
 Module: Optimization Theory 
 แคลคูลสัหลายตวัแปรวธีิคน้หาหน่ึงมิติวธีิเกรเดียนตว์ธีินิวตนัวธีิทิศทางสงัยคุวธีิก่ึงนิวตนัการหาค่าเหมาะท่ีสุด
เชิงคอนเวกซ์ก าหนดการเชิงเสน้ก าหนดการเชิงจ านวนเตม็การคน้หาเฉพาะท่ีการหาค่าเหมาะท่ีสุดแบบไม่ต่อเน่ืองการหาค่า
เหมาะสมท่ีสุดแบบกลุ่มอนุภาค การหาค่าเหมาะสมท่ีสุดแบบเฟ้นสุ่ม การค านวณแบบววิฒันาการ การจ าลองการอบเหนียว 
 Multivariable calculus; one-dimensional search methods; gradient methods; Newton’s method; conjugate 
direction methods; quasi-Newton methods; convex optimization; linear programming; integer programming; local search; 
discrete optimization; particle swarm optimization; stochastic optimization; evolutionary computation; simulated 
annealing 
 



 

322-554 กำรวเิครำะห์เชิงตวัเลขและกำรประยุกต์ 3((3)-0-6) 
 Numerical Analysis and Applications  
 การประมาณค่าของค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ วธีิการเชิงตวัเลขส าหรับสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั วธีิการเชิง
ตวัเลขส าหรับสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย วธีิการผลต่างสืบเน่ือง 
 Approximation of eigenvalues and eigenvectors; numerical methods for ordinary differential equations; 
numerical methods for partial differential equations; finite difference methods 
322-555 พชีคณิตเชิงเส้นเชิงตวัเลข 3((3)-0-6) 
 Numerical Linear Algebra 
 วธีิตรงส าหรับระบบเชิงเสน้ ปัญหาก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดเชิงเสน้ การแกปั้ญหาระบบเชิงเสน้ 
โดยวธีิการท าซ ้ า  ปัญหาค่าเฉพาะ 
 Direct methods for linear systems; linear least square problems; iterative methods for solving linear systems; 
eigenvalue problems 
322-556 ทฤษฎคีวำมน่ำจะเป็น 3((3)-0-6) 
 Probability Theory 
 ความน่าจะเป็นเชิงสจัพจน์ ตวัแปรสุ่มและการแจกแจงของตวัแปรสุ่ม การคาดหมาย การแจกแจงร่วม การแจก
แจงของฟังกช์นัของตวัแปรสุ่ม การลู่เขา้ของตวัแปรสุ่ม ทฤษฎีบทลิมิตศูนยก์ลาง ลูกโซ่แบบมาร์คอฟ 
 Axiomatic treatment of probability; random variables and distributions; expectation; joint distribution; 
distributions of functions of random variables; convergence of  
random variables; central limit theorem; markov chain 
322-557 ชุดวชิำควำมน่ำจะเป็นและคณติศำสตร์กำรเงนิ 9((6)-6-15) 
 Module: Probability and Financial Mathematics 
 ความน่าจะเป็นเชิงสจัพจน์ ทฤษฎีบทของเบย ์ตวัแปรสุ่มแบบไม่ต่อเน่ืองและแบบต่อเน่ือง ตวัแปรสุ่มหลายตวั
แปรฟังกช์นัก่อก าเนิดโมเมนตฟั์งกช์นัของตวัแปรสุ่ม การแปลง มูลค่าเงินตามเวลา เงินรายปี เงินกู ้พนัธบตัร กระแสเงินสด
พอร์ตการลงทุนการสร้างภูมิคุม้กนั ตราสารอนุพนัธ์ 
 Axiomatic treatment of probability; Bayes theorem; discrete and continuous random variables; multivariate 
random variables; moment generating functions; function of random variables; transformations; time value of money; 
annuities; loans; bonds; cash flows; portfolios; immunization; derivatives 
322-558 ปัญหำผกผนั 3((3)-0-6) 
 Inverse Problems 
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 322-532 และ 322-554 หรือโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตร 
 Prerequisite : 322-532and322-554 or consent of the curriculum administrative committee 
 สมการตวัด าเนินการเชิงเสน้ ตวัด าเนินการปรกติ วธีิปรกติต่อเน่ือง วธีิปรกติทิโกนอฟวธีิปรกติท าซ ้ า 
 Linear operator equations; regularization operators; continuous regularized methods; Tikhonov regularization; 
iterative regularization methods 
322-559 ตวัแบบเชิงคณิตศำสตร์ 3((3)-0-6) 
 Mathematical Model 
 สมการเชิงอนุพนัธ์ กระบวนการสร้างตวัแบบ การจ าแนกตวัแบบ การสร้างตวัแบบไม่ต่อเน่ืองและการวเิคราะห์
จุดสมดุล การสร้างตวัแบบต่อเน่ืองและการวเิคราะห์จุดสมดุล การวเิคราะห์ไบเฟอร์เคชัน่ 



 

 Differential equations; process of modeling;  model classification;  discrete modeling and steady-
state analysis;  continuous modeling and steady-state analysis; bifurcation analysis 
322-560 คณิตศำสตร์ในทฤษฎสัีมพนัธภำพทัว่ไป 3((3)-0-6) 
 Mathematics in General Relativity 
 แมนิโฟลดแ์ละเทนเซอร์เทนเซอร์เมตริกอนุพนัธ์โควาเรียนตแ์ละจีออเดสิกความโคง้อนุพนัธ์ลีรูปแบบเชิง
อนุพนัธ์และรูปแบบนิยมคาร์ตาน 
 Manifolds and tensors; metric tensors; covariant derivative and geodesics; curvature; Lie derivative; 
differential forms and Cartan formalism; 
322-561 ก ำหนดกำรเชิงเส้น 3((3)-0-6) 
 Linear Programming 
 ก าหนดการเชิงเสน้ 2 มิติ คอนเวกซ์โพลีเฮดรา รูปแบบมาตรฐาน ผลเฉลยพ้ืนฐานและคุณสมบติั ความหมายเชิง
เรขาคณิตของก าหนดการเชิงเสน้ วธีิซิมเพลก็ซ์ ภาวะคู่กนั การวเิคราะห์สภาพไว วิธีนอนซิมเพลก็ซ์ 
 Two-dimensional linear programming; convex polyhedra; standard form; basic solutions and their properties; 
geometric view of linear programming; simplex method; duality; sensitivity analysis; nonsimplex method 
322-562 ระบบหำปริพนัธ์ได้ 3((3)-0-6) 
 Integrable Systems 
 ระบบสมการฮามิลตนัสมการโซลิตอนการแปลงการกระเจิงผกผนัตวัแทนความโคง้ศูนยส์มมาตรลีและการ
ลดทอน 
 Hamiltonian systems; soliton equations; inverse scattering transform; zero curvature representation; Lie 
symmetries and reductions 
322-563 กำรค ำนวณแบบยืดหยุ่น 3((3)-0-6) 
 Soft Computing 
 ตรรกศาสตร์แบบวภิชันยั ความสมัพนัธ์แบบวภิชันยัฟังกช์นัแบบวภิชันยั สมการแบบวภิชันยั โครงข่ายประสาท
เทียม วธีิเชิงพนัธุกรรม ขั้นตอนวธีิเชิงววิฒันาการ 
 Fuzzy logic; fuzzy relations; fuzzy functions; fuzzy equations; artificial neural network; genetic algorithm; 
evolutionary algorithm 
322-581 หัวข้อพเิศษทำงคณิตศำสตร์ 3((3)-0-6) 
 Special Topics in Mathematics 
 หวัขอ้พิเศษท่ีน่าสนใจหรือก าลงัเป็นท่ีสนใจในสาขาคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ประยกุต ์
 Special interesting topics in Mathematics or applied Mathematics 
322-591 สัมมนำ 1 1(0-2-1) 
 Seminar I 
 สมัมนาเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีน่าสนใจในสาขาคณิตศาสตร์ น าเสนอประกอบการอภิปราย 
 Self study in Mathematics with a presentation on the topic for discussion 
322-592 สัมมนำ 2 1(0-2-1) 
 Seminar II 
 สมัมนาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจในสาขาคณิตศาสตร์ น าเสนอประกอบการอภิปราย 
 Self study in Mathematics with a presentation on the  topic for discussion 



 

 
322-593 สัมมนำ 3 1(0-2-1) 
 Seminar III 
 สมัมนาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจในสาขาคณิตศาสตร์ น าเสนอประกอบการอภิปราย 
 Self study in Mathematics with a presentation on the  topic for discussion 
322-594วทิยำนพินธ์ 36(0-108-0) 
 Thesis 
 การศึกษาคน้ควา้ ทางดา้นคณิตศาสตร์ ภายใตก้ารดูแลและแนะน าของคณะกรรมการท่ี 
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 Independent research work leading to a thesis on a topic or topics in  
Mathematics  approved by the thesis committee 
322-595วทิยำนพินธ์ 18(0-54-0) 
 Thesis 
 การศึกษาคน้ควา้ ทางดา้นคณิตศาสตร์ ภายใตก้ารดูแลและแนะน าของคณะกรรมการท่ี 
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 Independent research work leading to a thesis on a topic or topics in  
Mathematics  approved by the thesis committee 
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