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1. ช่ือหลกัสูตร    
วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 Master of Science Program in Mathematics 
 
2. ช่ือปริญญา   

ช่ือเตม็  : วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 
    Master of Science (Mathematics) 
 ช่ือย่อ   : วท.ม. (คณิตศาสตร์) 
                M.Sc. (Mathematics) 
 
3.   หน่วยงานรับผดิชอบ 

ภาควชิาคณิตศาสตร์และสถิติ  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
  
4.   ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  
 ความรู้ความเช่ียวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ทั้งเชิงทฤษฎแีละการประยุกต์เป็นพืน้ฐานทีสํ่าคัญอนัจะเกือ้หนุนให้
เกดิการพฒันาในสาขาวชิาอืน่ๆทั้งในทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีรวมทั้งทางด้านเศรษฐกจิของประเทศชาต ิการ
ขยายองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ในระดบัทีสู่งขึน้ รวมทั้งเน้นการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ที่ครอบคลุมการค้นคว้า
วเิคราะห์และการวจิัยในเชิงประยุกต์ อนัจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการพฒันาทุกๆด้านในปัจจุบัน 
 ภาควชิาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีได้ดาํเนินการเรียนการสอนและผลติบัณฑิต
ทางด้านคณิตศาสตร์เป็นเวลานานพอสมควร ได้ตระหนักถึงความต้องการและความจําเป็นในการทีจ่ะขยายโอกาสให้กบัผู้
ทีม่คีวามสนใจมุ่งเน้นการพฒันาความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ในระดบัมหาบัณฑิตให้อยู่ในระดบั
มาตรฐานสากล จึงได้จัดให้มกีารศึกษาระดบับัณฑิตนีข้ึน้มาโดยมวีตัถุประสงค์ดังนี ้
 4.1 เพือ่ผลติมหาบัณฑิตทีม่คีวามรู้ความสามารถทางวชิาการและมศัีกยภาพทีจ่ะศึกษาคณิตศาสตร์ในระดบัสูง
ขึน้ไป 
 4.2 เพือ่ผลติมหาบัณฑิตทีม่คีวามรู้ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าวจิัยอนัเป็นการสร้างสรรค์ความก้าวหน้า
ทางคณิตศาสตร์ 
 4.3 เพือ่ผลติมหาบัณฑิตทีม่จีริยธรรมทางการทาํการวจิัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย  
 
5.   กาํหนดการเปิดสอน 
 ตั้งแต่ปีการศึกษา  2551 เป็นต้นไป 
 



 

6.   คุณสมบัตขิองผู้มสิีทธิสมคัรเข้าศึกษา 
ผู้มสิีทธิสมคัรเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัตดิังนี ้
6.1   เป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดบัปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหน่ึงดงัต่อไปนี ้

6.1.1 คณิตศาสตร์ 
6.1.2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
6.1.3 สถิต ิ
6.1.4 คอมพวิเตอร์ 
6.1.5 ฟิสิกส์ 
6.1.6 ฟิสิกส์อเิลคทรอนิคส์ 
6.1.7 วศิวกรรมศาสตร์ 

6.2 ได้ค่าระดบัเฉลีย่ในระดบัปริญญาตรีไม่ตํา่กว่า 2.5 และศึกษาวชิาคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ไม่
น้อยกว่า 15 หน่วยกติ 

6.3 เป็นผู้มคุีณสมบัตติามข้อ 8 แห่งข้อบังคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2541 พร้อมด้วยฉบับแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

สําหรับผู้ทีข่าดคุณสมบัตข้ิอ 6.1 หรือ 6.2 ให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการประจําหลกัสูตร 
บัณฑิตศึกษา 
 
7.   การคดัเลอืกผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามระเบียบวธีิการคดัเลอืกบุคคลเพือ่เข้าศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยั   ธรรมศาสตร์ และ
ของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี โดยสอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ซ่ึงจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป โดย
กาํหนดวชิาเฉพาะสําหรับการสอบด้วย 

 
8.   ระบบการศึกษา 

8.1 เป็นการศึกษาภาคกลางวนัในระบบทวภิาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาและ 1 ภาค
การศึกษาปกตมิีระยะเวลาศึกษา  16  สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ แต่ให้เพิม่
ช่ัวโมงศึกษาในแต่ละรายวชิาให้เท่ากบัภาคปกติ 

8.2 รายวชิาทีจ่ัดสอนในหลกัสูตรกาํหนดปริมาณการศึกษาเป็นจํานวน “หน่วยกติ”  หมายถึงหน่วยทีแ่สดง
การศึกษาที่มหาวทิยาลยัอาํนวยให้แก่นักศึกษาตามปกต ิหน่ึงหน่วยกติ หมายถึงบรรยาย 1 ช่ัวโมง หรือปฏิบัตทิดลองไม่
น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง หรือฝึกงานไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง ต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกต ิส่วนการสอนแบบอืน่ๆ ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ทีค่ณะฯกาํหนด 

8.3 หลกัสูตรการศึกษานีเ้ป็นแบบแผน ก.(ก2)  
8.3.1 เน้นการศึกษารายวชิาและการวจิัยโดยการทําวทิยานิพนธ์  จํานวนหน่วยกติตลอด 

การศึกษาไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกติ โดยการเรียนการสอนประกอบด้วย 
   การจดทะเบียนรายวชิาไม่น้อยกว่า  27   หน่วยกติ 
   การทําวทิยานิพนธ์    12 หน่วยกติ 
   การสอบวทิยานิพนธ์  
 



 

8.3.2 นักศึกษาจะต้องทาํวทิยานิพนธ์ ภายใต้การแนะนําและควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ หรือ 
คณะอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ทีค่ณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีต่งตั้ง โดยนักศึกษาจะต้องมอีาจารย์ที่ปรึกษา
วทิยานิพนธ์หลกัจํานวน 1 คนที่เป็นอาจารย์ประจํามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มีคุณวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาเอกหรือ
เทยีบเท่า หรือมีตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตํา่กว่ารองศาสตราจารย์ ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) อาจเป็น
อาจารย์ประจําในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกกไ็ด้ แต่ต้องมคุีณวุฒิหรือตาํแหน่งทาง
วชิาการเช่นเดยีวกบัอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั หรือเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะทีเ่ป็นบุคลากรทีม่คีวามรู้ความเช่ียวชาญ
และประสบการณ์สูง หากผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหลกัสูตร และบัณฑิตคณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

8.3.3 ในการสอบวทิยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคบัของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดบั 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 และระเบียบมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ว่าด้วยวทิยานิพนธ์ โดยคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยจีะ
แต่งตั้งกรรมการสอบ ซ่ึงจะประกอบด้วยอาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวทิยาลยั อาจารย์ประจําและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกดังกล่าวต้องมคุีณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า หรือเป็นผู้ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตํา่กว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวชิาน้ัน หรือสาขาวชิาทีสั่มพนัธ์กนัและจะต้องมีประสบการณ์ในการทําวจิัยทีไ่ม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพือ่รับปริญญา  

อน่ึงอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์หลกั และอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นกรรมการสอบ 
วทิยานิพนธ์ได้แต่ต้องไม่เป็นประธานกรรมการสอบ และต้องเข้าสอบวทิยานิพนธ์ด้วยทุกคร้ัง  

8.4 การทําวทิยานิพนธ์          
8.4.1 การจดทะเบียนวทิยานิพนธ์ นักศึกษาจะจดทะเบียนวทิยานิพนธ์ได้กต่็อเมื่อศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า  

2 ภาคการศึกษาปกติและมหีน่วยกติในวชิาบังคับ 10 หน่วยกติ และวชิาเลอืกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ โดยได้ค่าระดบัเฉลีย่
สะสมไม่น้อยกว่า 3.00 

8.4.2  การสอบวทิยานิพนธ์ นักศึกษาจะสอบวทิยานิพนธ์ได้กต่็อเมือ่สอบหรือศึกษาภาษาต่างประเทศผ่าน 
ได้ระดบั P แล้ว 

8.5 การสอบภาษาต่างประเทศ    
        นักศึกษาจะต้องสอบผ่านภาษาองักฤษตามระเบียบมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ว่าด้วยการสอบ 

ภาษาต่างประเทศ  สําหรับการศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2539 
8.6 การเรียนวชิาเสริมพืน้ฐาน 

   เน่ืองจากนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรนีอ้าจมีพืน้ความรู้ต่างกัน คณะกรรมการประจําหลักสูตรอาจ
พจิารณาให้นักศึกษาเรียนวิชาเสริมพืน้ฐาน โดยไม่นับหน่วยกิต และนักศึกษาจะต้องสอบผ่านให้ได้ระดับ P ในรายวิชาที่
กาํหนดให้เรียน    

 
9.   ระยะเวลาการศึกษา 

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลกัสูตรไม่เกนิ 8 ภาคการศึกษาปกติ 
 

10.   การลงทะเบียนเรียน 
10.1  สําหรับภาคการศึกษาปกต ินักศึกษาต้องลงทะเบียนศึกษารายวชิา และ/หรือวทิยานิพนธ์ ไม่ตํา่กว่า  

6 หน่วยกติ และ ไม่เกนิ 12 หน่วยกติ และในภาคฤดูร้อนนักศึกษาสามารถลงทะเบียนศึกษารายวชิา และ/หรือวทิยานิพนธ์ 
ไม่เกนิ 3 หน่วยกติ เว้นแต่ได้รับอนุมัตจิากคณบดเีป็นกรณีพเิศษ 



 

 
10.2   ในภาคการศึกษาปกต ิหากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนศึกษาด้วยเหตุผลใดๆกต็าม จะต้องขอลาพกัการศึกษา 

สําหรับภาคการศึกษาน้ันๆ ตามหลกัเกณฑ์ทีก่าํหนดในข้อบังคับมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 พร้อมด้วยแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545  

10.3 รายละเอยีดอืน่ ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคบัของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา  
พ. ศ. 2541 พร้อมด้วยแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2550 
 
11.   การวดัผลและการสําเร็จการศึกษา 

11.1   การวดัผลการศึกษา 
11.1.1 การวดัผลการศึกษาแบ่งเป็น 9 ระดบั มช่ืีอและค่าระดบัต่อ 1 หน่วยกติ ดงัต่อไปนี ้
 

ระดบั A A - B+ B B - C + C D F 

ค่าระดบั 
 

4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0 

 
11.1.2   ผลการศึกษาวชิาใดทีไ่ด้ค่าระดบั S หรือ ตั้งแต่ระดบั C ขึน้ไป จึงนับว่าสอบได้และนับหน่วย

กติให้  รายวชิาที่นักศึกษาได้ค่าระดบั D หรือ F ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาบังคบัหรือวชิาเลอืกให้นํามาคํานวณค่าระดบัเฉลีย่
สําหรับภาคการศึกษาน้ันและค่าระดบัเฉลีย่สะสมทุกคร้ังไป  

นักศึกษาทีไ่ด้ค่าระดบั U ระดบั D หรือระดบั F ในรายวชิาใดทีเ่ป็นวชิาบังคบัในหลกัสูตรจะลงทะเบียน
ซ้ํา ในรายวชิาน้ันได้อกีเพยีง 1 คร้ัง และคร้ังหลงันีจ้ะต้องได้ค่าระดบั S หรือ ระดบัไม่ตํา่กว่า C มิฉะน้ันจะถูกถอนช่ือออก
จากทะเบียนนักศึกษา หากเป็นรายวชิาเลอืกนักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวชิาน้ันอกี หรือจะลงทะเบียนศึกษา
รายวชิาเลอืกอืน่แทนกไ็ด้ นักศึกษาทีไ่ด้ค่าระดบัไม่ตํา่กว่า C  ในรายวชิาใด ไม่มสิีทธิจดทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชาน้ันได้
อกี เว้นแต่หลกัสูตรจะกาํหนดใว้เป็นอย่างอืน่ 
  11.1.3   วทิยานิพนธ์มีระดบั S (ใช้ได้) และระดบั U (ใช้ไม่ได้) ผลการทําวทิยานิพนธ์ทีไ่ด้ระดบั S จึงจะ
นับว่าสอบผ่านและนับหน่วยกติให้  

 11.1.4 การสอบภาษาต่างประเทศวดัผลเป็นระดับ P (สอบผ่าน) และระดบั N (สอบไม่ผ่าน) ผลการ
สอบได้ระดบั P จึงจะนับว่าสอบผ่าน 

11.1.5 เงือ่นไขอืน่ ๆ นอกจากทีร่ะบุไว้ในข้อ 11.1.1 – 11.1.4 ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 พร้อมด้วยแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

11.2   การสําเร็จการศึกษา 
11.2.1 ได้ศึกษาลกัษณะวชิาต่างๆ ครบตามหลกัสูตรและมหีน่วยกติสะสมไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกติและ

ได้ปฏิบัตติามเงื่อนไขอืน่ๆตามที่หลกัสูตรกาํหนดครบถ้วน 
11.2.2 ได้ค่าระดับเฉลีย่สะสมไม่ตํา่กว่า 3.00 
11.2.3 ได้ระดบั S ในการสอบวทิยานิพนธ์   
 
 
 



 

 
11.2.4 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตพีมิพ์ หรืออย่างน้อยดาํเนินการให้ผลงานหรือ 

ส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตพีมิพ์ในวารสารหรือส่ิงพมิพ์ทางวชิาการ หรือเสนอต่อทีป่ระชุมวิชาการทีม่ี
รายงานการประชุม(Proceeding)   

11.2.5 ได้ระดบั P ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ของมหาวทิยาลยั คือ คะแนน 
TU-GET ไม่ตํา่กว่า 550 คะแนน หรือคะแนน TOEFL ไม่ตํา่กว่า 550 สําหรับ Paper- based 213 คะแนน สําหรับ 
Computer-based และ 80 คะแนน สําหรับ Internet-based หรือ คะแนน IELTS ไม่ตํา่กว่า 5.5 หรือ ศึกษาและสอบผ่าน
วชิา มธ.005 ภาษาองักฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาองักฤษ 2 

 
12.   จํานวนนักศึกษา 
 จํานวนนักศึกษาทีค่าดว่าจะรับเข้าศึกษาและสําเร็จการศึกษา  แสดงไว้ในตารางดังนี ้

จํานวนนักศึกษา 
( ไม่เกนิ : คน ) 

ปีการศึกษา 

2551 2552 2553 2554 2555 

นักศึกษาใหม่ 
นักศึกษาเก่า 

รวม 

10 
9 

19 

10 
10 
20 

10 
10 
20 

10 
10 
20 

10 
10 
20 

สําเร็จการศึกษา 9 10 10 10 10 

      

13.  สถานทีแ่ละอุปกรณ์การสอน 
      ใช้สถานทีแ่ละอุปกรณ์การสอนทีม่อียู่ในคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยั      

ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
 
14.  งบประมาณ 

ใช้งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ โดยมค่ีาใช้จ่ายในการผลติมหาบัณฑิตต่อคนต่อปีประมาณ  38,000  บาท 
 
15.   หลกัสูตร 

15.1 จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกติ   
15.2   โครงสร้างหลกัสูตร 

 จํานวนหน่วยกติ 

วชิาบังคบั 12  หน่วยกติ 

วชิาเลอืก                                    ไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกติ 

วทิยานิพนธ์ 12  หน่วยกติ 

รวม                                   ไม่น้อยกว่า 39  หน่วยกติ 

 
 
 



 

 
15.3   รหัสวชิา 

 รายวชิาทีเ่ปิดสอนในหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ ใช้อกัษรย่อ ค ตามเลข 3 
ตวันําหน้าช่ือวชิา เลขรหัสแต่ละตวั  มคีวามหมายดงันี ้

ตวัอกัษร   ค    หมายถึง     คณิตศาสตร์   
              ตวัเลข  เลขหลกัร้อย  5    หมายถึง     วชิาระดบัพืน้ฐาน 

   6    หมายถึง     วชิาระดบัปริญญาโทขั้นต้น 
   7    หมายถึง     วชิาระดบัปริญญาโทขั้นสูงหรือศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
   8     หมายถึง    วทิยานิพนธ์ 
 เลขหลกัสิบ 1     หมายถึง    วชิาทางรากฐานคณิตศาสตร์ 
   2     หมายถึง    วชิาทางพชีคณิต 
   3     หมายถึง    วชิาทางเรขาคณิต 
   4     หมายถึง    วชิาทางการวเิคราะห์ 
   5     หมายถึง    วชิาทางการวจิัยดาํเนินการ    

    6     หมายถึง    วชิาทางตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์ 
  7     หมายถึง    วชิาทางคณิตศาสตร์คอมพวิเตอร์ 
  8     หมายถึง    วชิาทางฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์  
  9,0  หมายถึง    วชิาเชิงสัมมนาหรือศึกษาด้วยตนเอง                                               
           เลขหลกัหน่วย 0-5  หมายถึง    วชิาบังคบั 
   6-9  หมายถึง    วชิาเลอืก 

 
15.4 รายวชิา 
หลกัสูตรนีม้ีรายวชิาดงัต่อไปนี ้
 15.4.1   วชิาเสริมพืน้ฐาน   

รหัส      รายวชิา                     จํานวนหน่วยกติ 
                      (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ค. 501  พชีคณิต      3(3-0-9)  
MA 501  Algebra        

  ค. 502  การวเิคราะห์เบือ้งต้น    3(3-0-9)  
  MA 502  Introduction to Analysis 

 
15.4.2   วชิาบังคับ 

  นักศึกษาทุกคนจะต้องศึกษาวชิาบังคบัจํานวน 5 วชิา 12 หน่วยกติ  ดงัต่อไปนี ้              
รหัส      รายวชิา                     จํานวนหน่วยกติ 

                      (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ค. 621  พชีคณิตนามธรรม               3(3-0-9) 
MA 621  Abstract Algebra 



 

  ค. 622               พชีคณิตเชิงเส้น     3(3-0-9) 
MA 622  Linear   Algebra  

  ค. 641  การวเิคราะห์เชิงเส้น    3(3-0-9) 
  MA 641  Linear Analysis   

ค. 791  สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1                        1(1-0-3) 
  MA 791  Seminar in Mathematics 1  
  ค. 792  สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2                        2(2-0-6) 
  MA 792  Seminar in Mathematics 2  
 

15.4.3   วชิาเลอืก 
ให้นักศึกษาเลอืกศึกษาวชิาต่างๆจากหมวดวชิาเลอืก โดยจะต้องเลอืกศึกษาไม่น้อยกว่า 5 วชิา  

15 หน่วยกติ  จากรายวชิาดงัต่อไปนี ้ 
รหัส      รายวชิา                     จํานวนหน่วยกติ 

                      (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ค. 617       ตรรกศาสตร์วภิัชนัยและเซตวภิัชนัย                           3(3-0-9) 
MA 617   Fuzzy   Logic  and  Fuzzy  Sets   

  ค. 626  พชีคณิตขั้นสูง     3(3-0-9) 
  MA 626  Advanced Algebra 

ค. 627                  พชีคณิตเมทริกซ์เชิงประยุกต์                                               3(3-0-9) 
MA 627  Applied Matrix Algebra 
ค. 628  พชีคณิตของตวัดาํเนินการ                           3(3-0-9) 
MA 628  Operator Algebra 
ค. 636               ทอพอโลย ี     3(3-0-9)  
MA 636  Topology 

  ค. 638  เรขาคณิตเชิงอนุพนัธ์    3(3-0-9)  
MA 638  Differential Geometry 
ค. 646  การวเิคราะห์เชิงประยุกต์    3(3-0-9) 
MA 646  Applied Analysis 
ค. 647  การวเิคราะห์เชิงจริง    3(3-0-9) 
MA 647  Real Analysis 
ค. 648  การวเิคราะห์เชิงฟังก์ชัน    3(3-0-9) 
MA 648  Functional Analysis 
ค. 649  การวเิคราะห์หลายตวัแปร                           3(3-0-9) 
MA 649  Multivariable Analysis 
ค. 656  กาํหนดการเชิงคณิตศาสตร์              3(3-0-9) 
MA 656  Mathematical Programing 
 



 

 
รหัส      รายวชิา                     จํานวนหน่วยกติ 

                      (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ค. 657  ออพทไิมเซชันเชิงการจัด    3(3-0-9) 
MA 657  Combinatorial Optimization 
ค. 666  สมการเชิงอนุพนัธ์สามัญ    3(3-0-9) 
MA 666  Ordinary Differential Equations 
ค. 667  สมการเชิงอนุพนัธ์ย่อย    3(3-0-9) 
MA 667  Partial Differential Equations 
ค. 668  การสร้างตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์   3(3-0-9) 
MA 668  Mathematical Modeling 
ค. 669  ทฤษฎขีองความน่าจะเป็น              3(3-0-9) 
MA 669  Theory of Probability 
ค. 676                     คณิตศาสตร์เชิงการจัด    3(3-0-9) 
MA 676  Combinatorial Optimization 
ค. 677  ทฤษฎกีราฟ     3(3-0-9) 
MA 677  Graph Theory  
ค. 678  การวเิคราะห์เชิงตวัเลข    3(3-0-9) 
MA 678  Numerical Analysis 
ค. 679  ทฤษฎกีารคาํนวณ               3(3-0-9) 
MA 679  Theory of Computation 
ค. 686  วธีิทางคณิตศาสตร์สําหรับฟิสิกส์   3(3-0-9) 
MA 686  Mathematical Methods for Physics 
ค. 726                  พชีคณิตเชิงเส้นเชิงตวัเลข                                                   3(3-0-9) 
MA 726  Numerical Linear Algrebra 
ค. 746  การวเิคราะห์เชิงซ้อน      3(3-0-9) 
MA 746  Complex Analysis 
ค. 756  ปัญหาพเิศษทางด้านการวจิัยดาํเนินงาน  3(3-0-9) 
MA 756  Special Topics in Operation Research 

      ค. 766  ปัญหาพเิศษทางด้านตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์            3(3-0-9)  
  MA 766  Special Topics in Mathematical Modeling  

ค. 767  กระบวนการสโทแคสตกิ    3(3-0-9) 
MA 767  Stochastic Processes 

  ค. 776  การคณนาควอนตมั    3(3-0-9) 
  MA 776  Quantum Computation 

ค. 777  คณิตศาสตร์เชิงคอมพวิเตอร์    3(3-0-9) 
MA 777  Computer Mathematics 



 

รหัส      รายวชิา                     จํานวนหน่วยกติ 
                      (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

      ค. 778                  ระเบียบวธีิสมาชิกจํากดั                                                       3(3-0-9) 
  MA 778  Finite Element Methods  
  ค. 786   ปัญหาพเิศษทางด้านคณิตศาสตร์ทัว่ไป  3(3-0-9)     
  MA 786  Special Topics in General Mathematics 
 

15.4.4   วทิยานิพนธ์  
รหัส  รายวชิา                             จํานวนหน่วยกติ 
ค. 800               วทิยานิพนธ์                         12 
MA 800   Thesis 
    

15.5  แผนการศึกษา     
                  จํานวนหน่วยกติ 
 ปีที ่ 1    ภาคการศึกษาที่  1 

 ค. 621  พชีคณิตนามธรรม      3  
  ค. 622  พชีคณิตเชิงเส้น      3  
  ค. 641  การวเิคราะห์เชิงเส้น     3  

ปีที ่ 1    ภาคการศึกษาที่  2 
ค. 791  สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1      1 

   วชิาเลอืก                     9  
ปีที ่ 2    ภาคการศึกษาที่  1 

ค. 792  สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2      2 
    วชิาเลอืก       6 

 ปีที ่ 2    ภาคการศึกษาที่  2 
  ค. 800  วทิยานิพนธ์                                12 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  



 

15.6 คาํอธิบายรายวชิา 
 

วชิาเสริมพืน้ฐาน 
ค. 501 พชีคณิต         3 หน่วยกติ   
MA 501 Algebra        
 หลกัเกณฑ์การพสูิจน์ ปริภูมเิวกเตอร์  การแปลงเชิงเส้น   กรุป  ริง  ฟีลด์ 
 (บรรยายสัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง) 
 
ค. 502 การวเิคราะห์เบือ้งต้น        3 หน่วยกติ  
MA 502 Introduction to Analysis 
 ระบบจํานวนจริง  ลาํดบัและอนุกรมของจํานวนจริง  ฟังก์ชันต่อเน่ือง  ลาํดบัและอนุกรมของฟังก์ชัน  ปริภูมอิงิ
ระยะทาง ปริภูมิเชิงทอพอโลย ี ปริภูมกิระชับ 
 (บรรยายสัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง) 
 

15.6.1 วชิาบังคับ 
ค. 621 พชีคณิตนามธรรม         3 หน่วยกติ 
MA 621 Abstract  Algebra 
 กรุป  การกระทําของกรุปบนเซต  ทฤษฎบีทซีโลว์  ผลคูณกึง่ตรงของกรุป  ริง  ไอดลี  ฟีลด์  ริงพหุนาม  การ
แยกตวัประกอบในอนิทิกรัลโดเมน    
 (บรรยายสัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง) 
 
ค. 622 พชีคณิตเชิงเส้น          3  หน่วยกติ 
MA 622 Linear   Algebra 
 ปริภูมเิวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น การทาํให้เมทริกซ์อยู่ในรูปแบบทแยงมุมหลกั รูปแบบบัญญัตจิอร์แดน ทฤษฎี
บทซิลเวสเตอร์  ทฤษฎเีชิงสเปกตรัม   
 (บรรยายสัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง) 
 
ค. 641 การวเิคราะห์เชิงเส้น         3  หน่วยกติ 
MA 641 Linear  Analysis  
 ระบบจํานวนจริงและระบบจํานวนเชิงซ้อนเชิงสัจพจน์    ปริภูมอิงิระยะทาง ปริภูมนิอร์ม      ปริภูมผิลคูณ
ภายใน  ภาวะต่อเน่ือง  ลาํดบัและอนุกรมในปริภูมินอร์ม  เซตกระชับและเซตเช่ือมโยง                 ภาวะต่อเน่ืองเอกรูปและ
การลู่เข้า  ปริภูมอิงิระยะทางแบบบริบูรณ์  บทตั้งการหดตวัของบานาค  อนุพนัธ์บนปริภูมนิอร์ม  ทฤษฎบีทเทย์เลอร์ การ
หาอนุพนัธ์ของลาํดบัในปริภูมนิอร์ม   ทฤษฎบีทฟังก์ชันผกผนั  ทฤษฎบีทฟังก์ชันโดยปริยาย   และทฤษฎบีทลาํดบัที ่
  (บรรยายสัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง) 
 
 



 

ค. 791     สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1                                                                                   1  หน่วยกติ 
MA 791 Seminar  in Mathematics 1 
 สัมมนาในหัวข้อทีเ่กีย่วกบัความรู้จากงานวจิัยในแขนงต่างๆทางคณิตศาสตร์  
 (อภิปรายสัปดาห์ละ 1 ช่ัวโมง) 
 
ค.792      สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2                                                                                    2  หน่วยกติ 
MA 792 Seminar in Mathematics 2 
วชิาบังคบัก่อน :  เคยศึกษา ค. 791 หรือได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 
 สัมมนาในหัวข้อทีเ่กีย่วกบัความรู้หรือเทคโนโลยสีมยัใหม่ทีน่่าสนใจทางคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาทีเ่กีย่วข้อง 
 (อภิปรายสัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง) 

15.6.2 วชิาเลอืก  
ค. 617 ตรรกศาสตร์วภิัชนัยและเซตวภิัชนัย       3  หน่วยกติ 
MA 617   Fuzzy   Logic  and  Fuzzy  Sets 
 การดาํเนินการบนเซตวภิัชนัย ความสัมพนัธ์บนเซตวภิัชนัย การประมาณค่าฟังก์ชันวภิัชนัย   ตรรกศาสตร์
วภิัชนัย  ทฤษฎเีซตวภิัชนัย  พชีคณิตและการวเิคราะห์วภิัชนัย   
 (บรรยายสัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง) 
 
ค. 626 พชีคณิตขั้นสูง          3  หน่วยกติ 
MA 626 Advanced    Algebra 
วชิาบังคบัก่อน :  เคยศึกษา  ค. 621  และ  ค. 622 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 

ทฤษฎบีทของ ครูล-ชมดิต์    กรุปนิรพลและโซลเวเบิลกรุป    อนุกรมของกรุป    กรุปจํากดั   ทฤษฎบีทของ
จอร์แดน-เฮิลแดร์    มอดูล    มอดูลคู่    ผลคูณของเทนเซอร์และผลคูณภายนอกของมอดูล   
  (บรรยายสัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง) 
 
ค. 627         พชีคณิตเมทริกซ์เชิงประยุกต์       3  หน่วยกติ 
MA 627      Applied Matrix Algebra 
 ระบบสมการเชิงเส้น  ปัญหาการประมาณกาํลงัสองน้อยสุด  ปัญหาค่าลกัษณะเฉพาะ    การแยกแบบแอลยู   การ
แยกแบบควิอา  การแยกค่าเอกฐาน  ตวัผกผนัทั่วไป  เมทริกซ์สมมาตรเออมเิชียน     เมทริกซ์บวกแน่นอน  ทฤษฎบีท
สเปกตรัม 
 (บรรยายสัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง) 
 
ค. 628 พชีคณิตของตวัดาํเนินการ         3  หน่วยกติ 
MA 628 Operator  Algebra 
วชิาบังคบัก่อน :  เคยศึกษา   ค. 648 หรือได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 

 พชีคณิตของนอร์ม  พชีคณิตของบานาค  พชีคณิตของ C *  พชีคณิตของวอนนอยมันน์  ทฤษฎขีองเกลแฟน   
ตวัแทนแบบเกลฟาน-ไนมาค-ซีกลั  ทฤษฎบีทของเกลฟาน-ไนมาค-ซีกลั  ทฤษฎบีทของเกลฟาน-ไนมาค   
 (บรรยายสัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง) 



 

 
ค. 636 ทอพอโลย ี          3  หน่วยกติ 
MA 636 Topology 
วชิาบังคบัก่อน :  เคยศึกษา   ค. 641 หรือได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 
 ปริภูมเิชิงทอพอโลย ี   ภาวะต่อเน่ือง  ทอพอโลยอ่ีอน  สัจพจน์การนับ  สัจพจน์การแยกกนัได้  เซตเช่ือมโยง  
เซตกระชับ   ปริภูมกิระชับ บทตั้งอูรีซอน   ทฤษฎบีทของททิเซ   การแบ่งกั้นของยูนิตี ้  คอมแพคทฟิิเคชัน  ปริภูมอิงิ
ระยะทางแบบบริบูรณ์  ทฤษฎบีทแบร์คาทกิอรี  ทฤษฎบีทอสัโกล ี ทฤษฎบีทสโตนไวแยร์สทราสส์    
 (บรรยายสัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง)   
     
ค. 638 เรขาคณิตเชิงอนุพนัธ์        3  หน่วยกติ 
MA 638 Differential  Geometry  
วชิาบังคบัก่อน :  เคยศึกษา  ค. 636 หรือ ค. 649   หรือได้รับอนุมัตจิากผู้บรรยาย 
 เส้นโค้งและพืน้ผวิในปริภูมยุิคลดิ  ทฤษฎบีทเกาส์  แมนิโฟลด์เชิงอนุพนัธ์  เทนเซอร์ฟิลด์  การเช่ือมโยงคอสซูล  
แมนิโฟลด์รีมนัน์     
 (บรรยายสัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง) 
 
ค. 646 การวเิคราะห์เชิงประยุกต์         3  หน่วยกติ 
MA 646  Applied  Analysis 
วชิาบังคบัก่อน : เคยศึกษา  ค. 622 และ ค. 641 หรือได้รับอนุมัตจิากผู้บรรยาย 
 การวเิคราะห์ฟูเรียร์ ฟังก์ชันพเิศษ การแปลงอนิทกิรัล ปัญหาค่าขอบ ฟังก์ชันของกรีน สมการอนิทกิรัล 
 (บรรยายสัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง) 
 
ค. 647 การวเิคราะห์เชิงจริง         3  หน่วยกติ 
MA 647  Real Analysis 
วชิาบังคบัก่อน :  เคยศึกษา  ค. 641 หรือได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 
รายวชิานีเ้ทยีบเท่ากบัรายวชิา ส.  811  ของหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาสถิต ิ

พชีคณิตและพชีคณิตซิกมา   เมเชอร์บวก   เลอเบส์กอนิทิกรัล   ทฤษฎบีทของเบปโปเลวี  ผลคูณเมเชอร์  ทฤษฎี
บทของฟูบินีและโทเนลล ิ ทฤษฎบีทของรีสซ์  ฟังก์ชันของการแปรผนัแบบมขีอบเขต  ฟังก์ชันต่อเน่ืองสัมบูรณ์  ทฤษฎบีท
พืน้ฐานของแคลคูลสั    ทฤษฎบีทของราดอน-นิโคดิม  การอนิทเิกรตฟังก์ชันค่าเวกเตอร์  การอนิทเิกรตของฟังก์ชัน
เชิงซ้อน 

(บรรยายสัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง) 
 
 
 
 
 
 



 

ค. 648 การวเิคราะห์เชิงฟังก์ชัน         3  หน่วยกติ 
MA 648 Functional  Analysis 
วชิาบังคบัก่อน :  เคยศึกษา  ค. 622 และ ค. 641  หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
  บทตั้งของซอห์น ปริภูมบิานาค  ปริภูมฮิิลแบร์ต  ทฤษฎบีทของฮาห์น-บานาค  ทฤษฎกีารส่งแบบเปิด  ทฤษฎี
บทกราฟปิด ทฤษฎบีทของบานาค-สไตน์เฮาส์  ปริภูมคู่ิกนั ตวัดําเนินการเชิงเส้นมขีอบเขตบนปริภูมฮิิลแบร์ต  ทฤษฎเีชิง
สเปกตรัม 
 (บรรยายสัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง) 
 
ค. 649 การวเิคราะห์หลายตวัแปร         3  หน่วยกติ 
MA 649  Multivariable  Analysis 
วชิาบังคบัก่อน :  เคยศึกษา  ค. 622 และ ค. 641 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
 ฟังก์ชันเชิงเส้นหลายตวัแปร   ผลคูณเทนเซอร์ของปริภูมิ    ผลคูณภายนอกของปริภูมเิวกเตอร์   พชีคณิตของ
เทนเซอร์   พชีคณิตแบบกราสส์-มนัน์   ภาวะคู่กนัสําหรับปริภูมเิวกเตอร์   การหดตวัของเทนเซอร์ เวกเตอร์ฟีลด์และเทน
เซอร์ฟีลด์ในปริภูมยุิคลดิ รูปแบบเชิงอนุพนัธ์ ค่าเชิงอนุพนัธ์ภายนอกในปริภูมิยุคลดิ การวเิคราะห์เวกเตอร์และเทนเซอร์ 
อนิทกิรัลรีมนัน์บนปริภูมนิอร์มมติจิํากดั ทฤษฎบีทพืน้ฐานของแคลคูลสั รูปแบบอนิทกิรัลเชิงอนุพนัธ์ ทฤษฎบีทสโตกส์ 
 (บรรยายสัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง) 
 
ค. 656 กาํหนดการเชิงคณิตศาสตร์         3  หน่วยกติ 
MA 656 Mathematical  Programming 
 แนวคดิพืน้ฐานของกาํหนดการเชิงเส้น   วธีิซิมเพลก็ซ์   ทฤษฎคีวบคู่   คอมพลเีมนทารีตเีชิงเส้น  การวเิคราะห์
ความไว  กาํหนดการจํานวนเต็ม  กาํหนดการจํานวนเต็มแบบผสม  ตวัอย่างปัญหากาํหนดการไม่เชิงเส้น 
  (บรรยายสัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง) 
 
ค. 657 ออพทไิมเซชันเชิงการจัด        3  หน่วยกติ 
MA 657 Combinatorial  Optimization  
  ขั้นตอนวิธีที่มปีระสิทธิภาพในการแก้ปัญหากาํหนดการจํานวนเตม็  ขั้นตอนวิธีแม่นตรงและข้ันตอน
วธีิทีป่ระมาณ   ขั้นตอนวิธีสําหรับแก้ปัญหาเอน็พคีอมพลตี   กาํหนดการเชิงเส้น   กาํหนดการคอนเวกซ์ กาํหนดการไม่เชิง
เส้น 
 (บรรยายสัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง) 
 
ค. 666 สมการเชิงอนุพนัธ์สามัญ         3  หน่วยกติ 
MA 666 Ordinary Differential  Equations  

ทฤษฎกีารมอียู่และมเีพยีงหน่ึงเดยีวของผลเฉลย   ระบบสมการเชิงอนุพนัธ์สามญัเชิงเส้น                       
การวเิคราะห์สเถียรภาพ   ทฤษฎ ีลยูีวลี    สมการเชิงอนุพนัธ์ไม่เชิงเส้น   ระบบอสิระ    
  (บรรยายสัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง) 
 
 



 

ค. 667 สมการเชิงอนุพนัธ์ย่อย         3  หน่วยกติ 
MA 667 Partial Differential  Equations 
 สมการเชิงอนุพนัธ์ย่อย   ข้อปัญหาเร่ิมต้นสําหรับสมการเชิงพาราโบลาและสมการเชิงไฮเพอร์โบลา   ข้อปัญหา
ค่าขอบสําหรับสมการเชิงวงรี   ฟังก์ชันของกรีน   ข้อปัญหาสตูร์ม-ลยูีวลี 
 (บรรยายสัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง) 
 
ค. 668 การสร้างตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์       3  หน่วยกติ 
MA 668 Mathematical  Modeling  
 ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์แบบดสีครีตและแบบต่อเน่ือง   ระบบพลวตั   ไบเฟอร์เคชัน  ระบบพลวตัไม่เชิงเส้น    
เคออส   แฟร็กทัล   ตวัแบบไม่เชิงเส้นในวทิยาศาสตร์ธรรมชาติ 
  (บรรยายสัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง) 
 
ค.669 ทฤษฎขีองความน่าจะเป็น         3  หน่วยกติ 
MA 669 Theory of Probability  
วชิาบังคบัก่อน :  เคยศึกษา ค.646 หรือได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 
รายวชิานีเ้ทยีบเท่ากบัรายวชิา ส. 611 ของหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถิตปิระยุกต์ 
  ปริภูมคิวามน่าจะเป็น  เมเชอร์ความน่าจะเป็น  ตวัแปรสุ่ม  การแจกแจงความน่าจะเป็น   ความเป็น
อสิระ   ความน่าจะเป็นแบบมเีงือ่นไข   ทฤษฎขีีดจํากดักลาง   กฎของเลขจํานวนมาก 
  (บรรยายสัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง) 
 
ค. 676 คณิตศาสตร์เชิงการจัด         3  หน่วยกติ 
MA 676 Combinatorial  Mathematics 
 วธีิเรียงสับเปลีย่นและวธีิจัดหมู่  ฟังก์ชันก่อกาํเนิด  ความสัมพนัธ์เวยีนเกดิ  การเพิม่เข้าและตดัออก   ทฤษฎกีาร
นับของโพลยา   
 (บรรยายสัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง) 

 
ค. 677 ทฤษฎกีราฟ          3  หน่วยกติ 
MA 677 Graph  Theory  
 แนวความคดิพืน้ฐานของทฤษฎกีราฟ   กราฟออยเลอร์เลยีน   กราฟแฮมลิโทเนียน    สภาพเช่ือมโยง   ทรี      
วฏัจักร  กราฟเชิงระนาบ  การระบายสี  ตวัอย่างการประยุกต์ใช้กราฟในการแก้ปัญหาด้านต่างๆ 
  (บรรยายสัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง) 
 
ค. 678 การวเิคราะห์เชิงตวัเลข         3  หน่วยกติ 
MA 678 Numerical Analysis 
วชิาบังคบัก่อน :  เคยศึกษา  ค. 622 หรือได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 



 

  การวเิคราะห์ค่าความคลาดเคลือ่น     การคาํนวณเชิงตวัเลขของค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจงของเมตริกซ์   
ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการไม่เชิงเส้นและระบบสมการไม่เชิงเส้น  การอนิทเิกรตเชิงตวัเลขของอนิทกิรัลหลายช้ัน           
การคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับสมการเชิงอนุพนัธ์ย่อย    วธีิผลต่างจํากดัและวธีิสมาชิกจํากดั 
 (บรรยายสัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง) 
 
ค. 679 ทฤษฎกีารคาํนวณ         3  หน่วยกติ 
MA 679 Theory of Computation 
 กลไกทวัริง   การตดัสินใจได้   ทฤษฎบีทความไม่บริบูรณ์ของเกอเดล  การคาํนวณได้   ออโตมาตาจํากดั 
 (บรรยายสัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง) 
 
ค. 686 วธีิทางคณิตศาสตร์สําหรับฟิสิกส์        3  หน่วยกติ 
MA 686 Mathematical Methods for Physics 
วชิาบังคบัก่อน : เคยศึกษา ค. 638  และ  ค. 648 หรือได้รับอนุมัตจิากผู้บรรยาย 

   ระบบไม่สัมพทัธภาพกนัที่มรีะดบัขั้นความเสรีจํากดั (กลศาสตร์สามญั  กลศาสตร์ควอนตัม)   ระบบไม่
สัมพทัธภาพกนัทีม่รีะดบัขั้นความเสรีไม่จํากดั   (กลศาสตร์ต่อเน่ืองแบบฉบับ  กลศาสตร์เชิงสถิตแิบบฉบับและควอนตัม)   
ระบบสัมพทัธภาพแบบพเิศษ  (กลศาสตร์แบบฉบับของสัมพทัธภาพ    ทฤษฎสีนามแบบฉบับของสัมพทัธภาพ) ระบบ
ของสัมพทัธภาพทัว่ไป   

 (บรรยายสัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง) 
 

ค. 726    พชีคณิตเชิงเส้นเชิงตวัเลข                                                                                     3  หน่วยกติ 
MA 726   Numerical Linear Algebra 
วชิาบังคบัก่อน :  เคยศึกษา ค. 627 หรือได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 

 เมทริกซ์นอร์ม   การแยกค่าเอกฐาน   การแยกตวัประกอบแบบควิอา  วธีิการกาํลงัสองน้อยสุด   เงือ่นไขและ
เสถียรภาพ   การกาํจัดแบบเกาส์เซียน   ค่าลกัษณะเฉพาะ 
 (บรรยายสัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง) 
 
ค. 746 การวเิคราะห์เชิงซ้อน        3  หน่วยกติ 
MA 746  Complex  Analysis 
วชิาบังคบัก่อน :  เคยศึกษา  ค. 649 หรือได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 
                  ฟังก์ชันโฮโลมอร์ฟิก   อนุกรมกาํลงั  อนุกรมโลรองต์   อนิทกิรัลเชิงเส้นในระนาบเชิงซ้อน ทฤษฎบีทของโคชี   
เรซิดวิ  ฟังก์ชันทัว่  การส่งคงแบบ  ฟังก์ชันหลายค่า  บรานช์   พืน้ผวิรีมนัน์ ความต่อเน่ืองวเิคราะห์ 
  (บรรยายสัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง) 
 
ค. 756 ปัญหาพเิศษทางด้านการวจิัยดาํเนินงาน       3  หน่วยกติ 
MA 756 Special Topics in Operations Research 
 หัวข้อทางด้านการวจิัยดาํเนินการซ่ึงเป็นที่น่าสนใจในขณะน้ัน    
 (บรรยายสัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง) 



 

ค. 766 ปัญหาพเิศษทางด้านตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์       3  หน่วยกติ 
MA 766 Special Topics in Mathematical Modeling 
 หัวข้อทางด้านตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ซ่ึงเป็นที่น่าสนใจในขณะน้ัน   
 (บรรยายสัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง) 
 
ค. 767 กระบวนการสโทแคสตกิ         3  หน่วยกติ 
MA 767 Stochastic Processes 
วชิาบังคบัก่อน :  เคยศึกษา  ค. 669 หรือได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 
รายวชิานีเ้ทยีบเท่ากบัรายวชิา ส. 816 ของหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาสถิติ  
 ลูกโซ่มาร์คอฟและกระบวนการมาร์คอฟ   กระบวนการปัวซอง   การเคลือ่นทีแ่บบบราวน์ 
 (บรรยายสัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง) 
 
ค. 776 การคณนาควอนตมั         3  หน่วยกติ 
MA 776 Quantum Computation  
วชิาบังคบัก่อน :  เคยศึกษา  ค. 622  หรือได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 
 กลศาสตร์ควอนตมัเบือ้งต้น  อสมการของเบลล์  สถานะพวัพนั  ขั้นตอนวธีิควอนตมั  ควอนตัมคอมพวิเตอร์  
และการคํานวณควอนตัม 
 (บรรยายสัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง) 
 
ค. 777 คณิตศาสตร์เชิงคอมพวิเตอร์           3  หน่วยกติ 
MA 777 Computer  Mathematics 
วชิาบังคบัก่อน :  เคยศึกษา  ค .621 หรือได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 
 คาทกิอรี  ฟังก์เตอร์  การแปลงธรรมชาต ิ เนตของเพทริ  พชีคณิตเชิงเอกภพ  ทฤษฎตีวัแบบ  ภาษา  ไวยากรณ์  
และออโตมาตา   การประยุกต์ด้านวทิยาการคอมพวิเตอร์ 
 (บรรยายสัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง) 
 
ค.778     ระเบียบวธีิสมาชิกจํากดั                                                                                       3  หน่วยกติ 
MA 778    Finite Element Methods 
วชิาบังคบัก่อน :  เคยศึกษา  ค. 678  หรือได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 
 ปัญหาที่มค่ีาขอบ วธีิการผลต่างจํากดั วธีิการสมาชิกจํากดั คําตอบของปัญหาแบบจําลองโดยใช้วธีิการสมาชิก
จํากดั คาํตอบของปัญหาแบบเชิงวงรีโดยใช้วธีิการสมาชิกจํากดั การคํานวณวธีิสมาชิกจํากดั 2 มติ ิ ปัญหาทีข่ึน้อยู่กบัเวลา  
คาํตอบของระบบเมทริกซ์มากเลขศูนย์ของสมการเชิงเส้น 
 (บรรยายสัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง) 
 
 
 
 



 

ค. 786 ปัญหาพเิศษทางด้านคณิตศาสตร์ทัว่ไป       3  หน่วยกติ 
MA 786 Special Topics in General Mathematics  

  หัวข้อทางด้านคณิตศาสตร์ซ่ึงเป็นทีน่่าสนใจในขณะน้ัน 
  (บรรยายสัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง) 

 
 15.6.3 วทิยานิพนธ์ 
ค. 800 วทิยานิพนธ์        12 หน่วยกติ 
MA 800 Thesis  

 งานวจิัยภายใต้การดูแล และให้คาํปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ โดยจะครอบคลุมจริยธรรม
ในการทาํงานวจิัยและการเผยแพร่ผลงานวจิัย 

    (ปฏิบัติการสัปดาห์ละ 24 ช่ัวโมง) 
 
16.  เงือ่นไขอืน่ ๆ 

เงือ่นไขอืน่ ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคบัของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2541 พร้อมด้วยแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 และฉบับแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 
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