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3. หน่ วยงานรับผิดชอบ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้ านคณิตศาสตร์ ท้งั เชิงทฤษฎีและการประยุกต์ เป็ นพืน้ ฐานทีส่ ํ าคัญอันจะเกือ้ หนุนให้
เกิดการพัฒนาในสาขาวิชาอืน่ ๆทั้งในทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งทางด้ านเศรษฐกิจของประเทศชาติ การ
ขยายองค์ ความรู้ ด้านคณิตศาสตร์ ในระดับทีส่ ู งขึน้ รวมทั้งเน้ นการแสวงหาองค์ ความรู้ ใหม่ ที่ครอบคลุมการค้ นคว้ า
วิเคราะห์ และการวิจัยในเชิงประยุกต์ อันจะเป็ นประโยชน์ อย่างยิง่ ต่ อการพัฒนาทุกๆด้ านในปัจจุบัน
ภาควิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้ ดาํ เนินการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิต
ทางด้ านคณิตศาสตร์ เป็ นเวลานานพอสมควร ได้ ตระหนักถึงความต้ องการและความจําเป็ นในการทีจ่ ะขยายโอกาสให้ กบั ผู้
ทีม่ คี วามสนใจมุ่งเน้ นการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้ านคณิตศาสตร์ ในระดับมหาบัณฑิตให้ อยู่ในระดับ
มาตรฐานสากล จึงได้ จัดให้ มกี ารศึกษาระดับบัณฑิตนีข้ นึ้ มาโดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
4.1 เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตทีม่ คี วามรู้ ความสามารถทางวิชาการและมีศักยภาพทีจ่ ะศึกษาคณิตศาสตร์ ในระดับสู ง
ขึน้ ไป
4.2 เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตทีม่ คี วามรู้ ความสามารถในการศึกษาค้ นคว้ าวิจัยอันเป็ นการสร้ างสรรค์ ความก้ าวหน้ า
ทางคณิตศาสตร์
4.3 เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตทีม่ จี ริยธรรมทางการทําการวิจัยและการเผยแพร่ ผลงานวิจัย
5. กําหนดการเปิ ดสอน
ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2551 เป็ นต้ นไป

6. คุณสมบัตขิ องผู้มสี ิ ทธิสมัครเข้ าศึกษา
ผู้มสี ิ ทธิสมัครเข้ าศึกษาต้ องมีคุณสมบัตดิ ังนี้
6.1 เป็ นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ ตํ่ากว่ าระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่ อไปนี้
6.1.1 คณิตศาสตร์
6.1.2 คณิตศาสตร์ ประยุกต์
6.1.3 สถิติ
6.1.4 คอมพิวเตอร์
6.1.5 ฟิ สิ กส์
6.1.6 ฟิ สิ กส์ อเิ ลคทรอนิคส์
6.1.7 วิศวกรรมศาสตร์
6.2 ได้ ค่าระดับเฉลีย่ ในระดับปริญญาตรีไม่ ตาํ่ กว่ า 2.5 และศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ประยุกต์ ไม่
น้ อยกว่ า 15 หน่ วยกิต
6.3 เป็ นผู้มคี ุณสมบัตติ ามข้ อ 8 แห่ งข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2541 พร้ อมด้ วยฉบับแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
สํ าหรับผู้ทขี่ าดคุณสมบัตขิ ้ อ 6.1 หรือ 6.2 ให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสู ตร
บัณฑิตศึกษา
7. การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
เป็ นไปตามระเบียบวิธีการคัดเลือกบุคคลเพือ่ เข้ าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และ
ของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยสอบข้ อเขียนและ/หรือสอบสั มภาษณ์ ซึ่งจะประกาศให้ ทราบเป็ นคราวๆไป โดย
กําหนดวิชาเฉพาะสํ าหรับการสอบด้ วย
8. ระบบการศึกษา
8.1 เป็ นการศึกษาภาคกลางวันในระบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาและ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษา 16 สั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาศึกษาไม่ น้อยกว่ า 8 สั ปดาห์ แต่ ให้ เพิม่
ชั่วโมงศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ
8.2 รายวิชาทีจ่ ัดสอนในหลักสู ตรกําหนดปริมาณการศึกษาเป็ นจํานวน “หน่ วยกิต” หมายถึงหน่ วยทีแ่ สดง
การศึกษาที่มหาวิทยาลัยอํานวยให้ แก่นักศึกษาตามปกติ หนึ่งหน่ วยกิต หมายถึงบรรยาย 1 ชั่วโมง หรือปฏิบัตทิ ดลองไม่
น้ อยกว่ า 2 ชั่วโมง หรือฝึ กงานไม่ น้อยกว่ า 3 ชั่วโมง ต่ อสั ปดาห์ ต่อภาคการศึกษาปกติ ส่ วนการสอนแบบอืน่ ๆ ให้ เป็ นไปตาม
เกณฑ์ ทคี่ ณะฯกําหนด
8.3 หลักสู ตรการศึกษานีเ้ ป็ นแบบแผน ก.(ก2)
8.3.1 เน้ นการศึกษารายวิชาและการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธ์ จํานวนหน่ วยกิตตลอด
การศึกษาไม่ น้อยกว่ า 39 หน่ วยกิต โดยการเรียนการสอนประกอบด้ วย
27
หน่ วยกิต
การจดทะเบียนรายวิชาไม่ น้อยกว่ า
การทําวิทยานิพนธ์
12
หน่ วยกิต
การสอบวิทยานิพนธ์

8.3.2 นักศึกษาจะต้ องทําวิทยานิพนธ์ ภายใต้ การแนะนําและควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือ
คณะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทีค่ ณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแต่ งตั้ง โดยนักศึกษาจะต้ องมีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หลักจํานวน 1 คนที่เป็ นอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่ า หรือมีตาํ แหน่ งทางวิชาการไม่ ตาํ่ กว่ ารองศาสตราจารย์ ส่ วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม (ถ้ ามี) อาจเป็ น
อาจารย์ ประจําในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกก็ได้ แต่ ต้องมีคุณวุฒิหรือตําแหน่ งทาง
วิชาการเช่ นเดียวกับอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก หรือเป็ นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทีเ่ ป็ นบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ สูง หากผ่ านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหลักสู ตร และบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
8.3.3 ในการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยวิทยานิพนธ์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจะ
แต่ งตั้งกรรมการสอบ ซึ่งจะประกอบด้ วยอาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย อาจารย์ ประจําและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกดังกล่ าวต้ องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่ า หรือเป็ นผู้ดาํ รงตําแหน่ งทางวิชาการไม่ ตาํ่ กว่ า
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาทีส่ ั มพันธ์ กนั และจะต้ องมีประสบการณ์ ในการทําวิจัยทีไ่ ม่ ใช่ ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพือ่ รับปริญญา
อนึ่งอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม อาจเป็ นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ได้ แต่ ต้องไม่ เป็ นประธานกรรมการสอบ และต้ องเข้ าสอบวิทยานิพนธ์ ด้วยทุกครั้ง
8.4 การทําวิทยานิพนธ์
8.4.1 การจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ ได้ กต็ ่ อเมื่อศึกษามาแล้วไม่ น้อยกว่ า
2 ภาคการศึกษาปกติและมีหน่ วยกิตในวิชาบังคับ 10 หน่ วยกิต และวิชาเลือกไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต โดยได้ ค่าระดับเฉลีย่
สะสมไม่ น้อยกว่ า 3.00
8.4.2 การสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ กต็ ่ อเมือ่ สอบหรือศึกษาภาษาต่ างประเทศผ่ าน
ได้ ระดับ P แล้ ว
8.5 การสอบภาษาต่ างประเทศ
นักศึกษาจะต้ องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการสอบ
ภาษาต่ างประเทศ สํ าหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2539
8.6 การเรียนวิชาเสริมพืน้ ฐาน
เนื่องจากนักศึกษาที่จะเข้ าศึกษาในหลักสู ตรนีอ้ าจมีพืน้ ความรู้ ต่างกัน คณะกรรมการประจําหลักสู ตรอาจ
พิจารณาให้ นักศึกษาเรียนวิชาเสริมพืน้ ฐาน โดยไม่ นับหน่ วยกิต และนักศึกษาจะต้ องสอบผ่ านให้ ได้ ระดับ P ในรายวิชาที่
กําหนดให้ เรียน
9. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตรไม่ เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ
10. การลงทะเบียนเรียน
10.1 สํ าหรับภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้ องลงทะเบียนศึกษารายวิชา และ/หรือวิทยานิพนธ์ ไม่ ตาํ่ กว่ า
6 หน่ วยกิต และ ไม่ เกิน 12 หน่ วยกิต และในภาคฤดูร้อนนักศึกษาสามารถลงทะเบียนศึกษารายวิชา และ/หรือวิทยานิพนธ์
ไม่ เกิน 3 หน่ วยกิต เว้ นแต่ ได้ รับอนุมัตจิ ากคณบดีเป็ นกรณีพเิ ศษ

10.2 ในภาคการศึกษาปกติ หากนักศึกษาไม่ ได้ ลงทะเบียนศึกษาด้ วยเหตุผลใดๆก็ตาม จะต้ องขอลาพักการศึกษา
สํ าหรับภาคการศึกษานั้นๆ ตามหลักเกณฑ์ ทกี่ าํ หนดในข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 พร้ อมด้ วยแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
10.3 รายละเอียดอืน่ ๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ. ศ. 2541 พร้ อมด้ วยแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
11. การวัดผลและการสํ าเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผลการศึกษา
11.1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อ 1 หน่ วยกิต ดังต่ อไปนี้
ระดับ
ค่ าระดับ

A
4.00

A3.67

B+
3.33

B
3.00

B2.67

C+
2.33

C
2.00

D
1.00

F
0

11.1.2 ผลการศึกษาวิชาใดทีไ่ ด้ ค่าระดับ S หรือ ตั้งแต่ ระดับ C ขึน้ ไป จึงนับว่ าสอบได้ และนับหน่ วย
กิตให้ รายวิชาที่นักศึกษาได้ ค่าระดับ D หรือ F ไม่ ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับหรือวิชาเลือกให้ นํามาคํานวณค่ าระดับเฉลีย่
สํ าหรับภาคการศึกษานั้นและค่ าระดับเฉลีย่ สะสมทุกครั้งไป
นักศึกษาทีไ่ ด้ ค่าระดับ U ระดับ D หรือระดับ F ในรายวิชาใดทีเ่ ป็ นวิชาบังคับในหลักสู ตรจะลงทะเบียน
ซํ้า ในรายวิชานั้นได้ อกี เพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนีจ้ ะต้ องได้ ค่าระดับ S หรือ ระดับไม่ ตาํ่ กว่ า C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออก
จากทะเบียนนักศึกษา หากเป็ นรายวิชาเลือกนักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซํ้าในรายวิชานั้นอีก หรือจะลงทะเบียนศึกษา
รายวิชาเลือกอืน่ แทนก็ได้ นักศึกษาทีไ่ ด้ ค่าระดับไม่ ตาํ่ กว่ า C ในรายวิชาใด ไม่ มสี ิ ทธิจดทะเบียนศึกษาซํ้าในรายวิชานั้นได้
อีก เว้ นแต่ หลักสู ตรจะกําหนดใว้ เป็ นอย่างอืน่
11.1.3 วิทยานิพนธ์ มีระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) ผลการทําวิทยานิพนธ์ ทไี่ ด้ ระดับ S จึงจะ
นับว่ าสอบผ่ านและนับหน่ วยกิตให้
11.1.4 การสอบภาษาต่ างประเทศวัดผลเป็ นระดับ P (สอบผ่าน) และระดับ N (สอบไม่ ผ่าน) ผลการ
สอบได้ ระดับ P จึงจะนับว่ าสอบผ่าน
11.1.5 เงือ่ นไขอืน่ ๆ นอกจากทีร่ ะบุไว้ ในข้ อ 11.1.1 – 11.1.4 ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 พร้ อมด้ วยแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
11.2 การสํ าเร็จการศึกษา
11.2.1 ได้ ศึกษาลักษณะวิชาต่ างๆ ครบตามหลักสู ตรและมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 39 หน่ วยกิตและ
ได้ ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขอืน่ ๆตามที่หลักสู ตรกําหนดครบถ้ วน
11.2.2 ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตาํ่ กว่ า 3.00
11.2.3 ได้ ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์

11.2.4 ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพมิ พ์ หรืออย่างน้ อยดําเนินการให้ ผลงานหรือ
ส่ วนหนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตพี มิ พ์ในวารสารหรือสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่ อทีป่ ระชุ มวิชาการทีม่ ี
รายงานการประชุม(Proceeding)
11.2.5 ได้ ระดับ P ในการสอบภาษาต่ างประเทศ ตามเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัย คือ คะแนน
TU-GET ไม่ ตาํ่ กว่ า 550 คะแนน หรือคะแนน TOEFL ไม่ ตาํ่ กว่ า 550 สํ าหรับ Paper- based 213 คะแนน สํ าหรับ
Computer-based และ 80 คะแนน สํ าหรับ Internet-based หรือ คะแนน IELTS ไม่ ตาํ่ กว่ า 5.5 หรือ ศึกษาและสอบผ่าน
วิชา มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2
12. จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาทีค่ าดว่ าจะรับเข้ าศึกษาและสํ าเร็จการศึกษา แสดงไว้ ในตารางดังนี้
จํานวนนักศึกษา
ปี การศึกษา
( ไม่ เกิน : คน )
2551
2552
2553
2554
นักศึกษาใหม่
10
10
10
10
นักศึกษาเก่า
9
10
10
10
รวม
19
20
20
20
สํ าเร็จการศึกษา
9
10
10
10

2555
10
10
20
10

13. สถานทีแ่ ละอุปกรณ์ การสอน
ใช้ สถานทีแ่ ละอุปกรณ์ การสอนทีม่ อี ยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิ ต
14. งบประมาณ
ใช้ งบประมาณรายจ่ ายจากเงินรายได้ โดยมีค่าใช้ จ่ายในการผลิตมหาบัณฑิตต่ อคนต่ อปี ประมาณ 38,000 บาท
15. หลักสู ตร
15.1 จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ไม่ น้อยกว่ า 39 หน่ วยกิต
15.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
จํานวนหน่ วยกิต
วิชาบังคับ
12 หน่ วยกิต
วิชาเลือก
ไม่ น้อยกว่ า 15 หน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์
12 หน่ วยกิต
รวม
ไม่ น้อยกว่ า 39 หน่ วยกิต

15.3 รหัสวิชา
รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ใช้ อกั ษรย่อ ค ตามเลข 3
ตัวนําหน้ าชื่อวิชา เลขรหัสแต่ ละตัว มีความหมายดังนี้
ตัวอักษร
ค หมายถึง คณิตศาสตร์
ตัวเลข เลขหลักร้ อย
5 หมายถึง วิชาระดับพืน้ ฐาน
6 หมายถึง วิชาระดับปริญญาโทขั้นต้ น
7 หมายถึง วิชาระดับปริญญาโทขั้นสู งหรือศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
8 หมายถึง วิทยานิพนธ์
เลขหลักสิ บ
1 หมายถึง วิชาทางรากฐานคณิตศาสตร์
2 หมายถึง วิชาทางพีชคณิต
3 หมายถึง วิชาทางเรขาคณิต
4 หมายถึง วิชาทางการวิเคราะห์
5 หมายถึง วิชาทางการวิจัยดําเนินการ
6 หมายถึง วิชาทางตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
7 หมายถึง วิชาทางคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
8 หมายถึง วิชาทางฟิ สิ กส์ เชิงคณิตศาสตร์
9,0 หมายถึง วิชาเชิงสั มมนาหรือศึกษาด้ วยตนเอง
เลขหลักหน่ วย
0-5 หมายถึง วิชาบังคับ
6-9 หมายถึง วิชาเลือก
15.4 รายวิชา
หลักสู ตรนีม้ ีรายวิชาดังต่ อไปนี้
15.4.1 วิชาเสริมพืน้ ฐาน
รหัส
รายวิชา
ค. 501
MA 501
ค. 502
MA 502

พีชคณิต
Algebra
การวิเคราะห์ เบือ้ งต้ น
Introduction to Analysis

จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

15.4.2 วิชาบังคับ
นักศึกษาทุกคนจะต้ องศึกษาวิชาบังคับจํานวน 5 วิชา 12 หน่ วยกิต ดังต่ อไปนี้
รหัส
รายวิชา
จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
ค. 621
พีชคณิตนามธรรม
3(3-0-9)
MA 621
Abstract Algebra

ค. 622
MA 622
ค. 641
MA 641
ค. 791
MA 791
ค. 792
MA 792

พีชคณิตเชิงเส้ น
Linear Algebra
การวิเคราะห์ เชิงเส้ น
Linear Analysis
สั มมนาทางคณิตศาสตร์ 1
Seminar in Mathematics 1
สั มมนาทางคณิตศาสตร์ 2
Seminar in Mathematics 2

3(3-0-9)
3(3-0-9)
1(1-0-3)
2(2-0-6)

15.4.3 วิชาเลือก
ให้ นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาต่ างๆจากหมวดวิชาเลือก โดยจะต้ องเลือกศึกษาไม่ น้อยกว่ า 5 วิชา
15 หน่ วยกิต จากรายวิชาดังต่ อไปนี้
รหัส
รายวิชา
จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
ค. 617
ตรรกศาสตร์ วภิ ัชนัยและเซตวิภัชนัย
3(3-0-9)
MA 617
Fuzzy Logic and Fuzzy Sets
ค. 626
พีชคณิตขั้นสู ง
3(3-0-9)
MA 626
Advanced Algebra
ค. 627
พีชคณิตเมทริกซ์ เชิงประยุกต์
3(3-0-9)
MA 627
Applied Matrix Algebra
3(3-0-9)
ค. 628
พีชคณิตของตัวดําเนินการ
MA 628
Operator Algebra
ค. 636
ทอพอโลยี
3(3-0-9)
MA 636
Topology
ค. 638
เรขาคณิตเชิงอนุพนั ธ์
3(3-0-9)
MA 638
Differential Geometry
ค. 646
การวิเคราะห์ เชิงประยุกต์
3(3-0-9)
MA 646
Applied Analysis
ค. 647
การวิเคราะห์ เชิงจริง
3(3-0-9)
MA 647
Real Analysis
ค. 648
การวิเคราะห์ เชิงฟังก์ชัน
3(3-0-9)
MA 648
Functional Analysis
ค. 649
การวิเคราะห์ หลายตัวแปร
3(3-0-9)
MA 649
Multivariable Analysis
ค. 656
กําหนดการเชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-9)
MA 656
Mathematical Programing

รหัส

รายวิชา

ค. 657
MA 657
ค. 666
MA 666
ค. 667
MA 667
ค. 668
MA 668
ค. 669
MA 669
ค. 676
MA 676
ค. 677
MA 677
ค. 678
MA 678
ค. 679
MA 679
ค. 686
MA 686
ค. 726
MA 726
ค. 746
MA 746
ค. 756
MA 756
ค. 766
MA 766
ค. 767
MA 767
ค. 776
MA 776
ค. 777
MA 777

ออพทิไมเซชันเชิงการจัด
Combinatorial Optimization
สมการเชิงอนุพนั ธ์ สามัญ
Ordinary Differential Equations
สมการเชิงอนุพนั ธ์ ย่อย
Partial Differential Equations
การสร้ างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
Mathematical Modeling
ทฤษฎีของความน่ าจะเป็ น
Theory of Probability
คณิตศาสตร์ เชิงการจัด
Combinatorial Optimization
ทฤษฎีกราฟ
Graph Theory
การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
Numerical Analysis
ทฤษฎีการคํานวณ
Theory of Computation
วิธีทางคณิตศาสตร์ สําหรับฟิ สิ กส์
Mathematical Methods for Physics
พีชคณิตเชิงเส้ นเชิงตัวเลข
Numerical Linear Algrebra
การวิเคราะห์ เชิงซ้ อน
Complex Analysis
ปัญหาพิเศษทางด้ านการวิจัยดําเนินงาน
Special Topics in Operation Research
ปัญหาพิเศษทางด้ านตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
Special Topics in Mathematical Modeling
กระบวนการสโทแคสติก
Stochastic Processes
การคณนาควอนตัม
Quantum Computation
คณิตศาสตร์ เชิงคอมพิวเตอร์
Computer Mathematics

จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

รหัส

รายวิชา

ค. 778
MA 778
ค. 786
MA 786

ระเบียบวิธีสมาชิกจํากัด
Finite Element Methods
ปัญหาพิเศษทางด้ านคณิตศาสตร์ ทวั่ ไป
Special Topics in General Mathematics

15.4.4 วิทยานิพนธ์
รหัส
รายวิชา
ค. 800
วิทยานิพนธ์
MA 800
Thesis

จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

จํานวนหน่ วยกิต
12

15.5 แผนการศึกษา
จํานวนหน่ วยกิต
ค. 621
ค. 622
ค. 641
ค. 791

ค. 792

ค. 800

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
พีชคณิตนามธรรม
พีชคณิตเชิงเส้ น
การวิเคราะห์ เชิงเส้ น
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
สั มมนาทางคณิตศาสตร์ 1
วิชาเลือก
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
สั มมนาทางคณิตศาสตร์ 2
วิชาเลือก
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
วิทยานิพนธ์

3
3
3
1
9
2
6
12

15.6 คําอธิบายรายวิชา
วิชาเสริมพืน้ ฐาน
ค. 501 พีชคณิต
MA 501 Algebra
หลักเกณฑ์ การพิสูจน์ ปริภูมเิ วกเตอร์ การแปลงเชิงเส้ น กรุ ป ริง ฟี ลด์
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)

3 หน่ วยกิต

ค. 502 การวิเคราะห์ เบือ้ งต้ น
3 หน่ วยกิต
MA 502 Introduction to Analysis
ระบบจํานวนจริง ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง ฟังก์ชันต่ อเนื่อง ลําดับและอนุกรมของฟังก์ ชัน ปริภูมอิ งิ
ระยะทาง ปริภูมิเชิงทอพอโลยี ปริภูมกิ ระชับ
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
15.6.1 วิชาบังคับ
ค. 621 พีชคณิตนามธรรม
3 หน่ วยกิต
MA 621 Abstract Algebra
กรุป การกระทําของกรุปบนเซต ทฤษฎีบทซีโลว์ ผลคูณกึง่ ตรงของกรุป ริง ไอดีล ฟี ลด์ ริงพหุนาม การ
แยกตัวประกอบในอินทิกรัลโดเมน
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
ค. 622 พีชคณิตเชิงเส้ น
3 หน่ วยกิต
MA 622 Linear Algebra
ปริภูมเิ วกเตอร์ การแปลงเชิงเส้ น การทําให้ เมทริกซ์ อยู่ในรู ปแบบทแยงมุมหลัก รูปแบบบัญญัตจิ อร์ แดน ทฤษฎี
บทซิลเวสเตอร์ ทฤษฎีเชิงสเปกตรัม
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
ค. 641 การวิเคราะห์ เชิงเส้ น
3 หน่ วยกิต
MA 641 Linear Analysis
ปริภูมผิ ลคูณ
ระบบจํานวนจริงและระบบจํานวนเชิงซ้ อนเชิงสั จพจน์ ปริภูมอิ งิ ระยะทาง ปริภูมนิ อร์ ม
ภายใน ภาวะต่ อเนื่อง ลําดับและอนุกรมในปริภูมินอร์ ม เซตกระชับและเซตเชื่อมโยง
ภาวะต่ อเนื่องเอกรูปและ
การลู่เข้ า ปริภูมอิ งิ ระยะทางแบบบริบูรณ์ บทตั้งการหดตัวของบานาค อนุพนั ธ์ บนปริภูมนิ อร์ ม ทฤษฎีบทเทย์เลอร์ การ
หาอนุพนั ธ์ ของลําดับในปริภูมนิ อร์ ม ทฤษฎีบทฟังก์ชันผกผัน ทฤษฎีบทฟังก์ชันโดยปริยาย และทฤษฎีบทลําดับที่
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)

ค. 791 สั มมนาทางคณิตศาสตร์ 1
MA 791 Seminar in Mathematics 1
สั มมนาในหัวข้ อทีเ่ กีย่ วกับความรู้ จากงานวิจัยในแขนงต่ างๆทางคณิตศาสตร์
(อภิปรายสั ปดาห์ ละ 1 ชั่วโมง)

1 หน่ วยกิต

ค.792
สั มมนาทางคณิตศาสตร์ 2
2 หน่ วยกิต
MA 792 Seminar in Mathematics 2
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 791 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
สั มมนาในหัวข้ อทีเ่ กีย่ วกับความรู้ หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทนี่ ่ าสนใจทางคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้ อง
(อภิปรายสั ปดาห์ ละ 2 ชั่วโมง)
15.6.2 วิชาเลือก
ค. 617 ตรรกศาสตร์ วภิ ัชนัยและเซตวิภัชนัย
3 หน่ วยกิต
MA 617 Fuzzy Logic and Fuzzy Sets
การดําเนินการบนเซตวิภัชนัย ความสั มพันธ์ บนเซตวิภัชนัย การประมาณค่ าฟังก์ ชันวิภัชนัย ตรรกศาสตร์
วิภัชนัย ทฤษฎีเซตวิภัชนัย พีชคณิตและการวิเคราะห์ วภิ ัชนัย
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
ค. 626 พีชคณิตขั้นสู ง
3 หน่ วยกิต
MA 626 Advanced Algebra
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 621 และ ค. 622 หรือได้ รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ทฤษฎีบทของ ครูล-ชมิดต์ กรุ ปนิรพลและโซลเวเบิลกรุป อนุกรมของกรุ ป กรุปจํากัด ทฤษฎีบทของ
จอร์ แดน-เฮิลแดร์ มอดูล มอดูลคู่ ผลคูณของเทนเซอร์ และผลคูณภายนอกของมอดูล
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
ค. 627 พีชคณิตเมทริกซ์ เชิงประยุกต์
3 หน่ วยกิต
MA 627 Applied Matrix Algebra
ระบบสมการเชิงเส้ น ปัญหาการประมาณกําลังสองน้ อยสุ ด ปัญหาค่ าลักษณะเฉพาะ การแยกแบบแอลยู การ
แยกแบบคิวอา การแยกค่ าเอกฐาน ตัวผกผันทั่วไป เมทริกซ์ สมมาตรเออมิเชียน เมทริกซ์ บวกแน่ นอน ทฤษฎีบท
สเปกตรัม
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
ค. 628 พีชคณิตของตัวดําเนินการ
3 หน่ วยกิต
MA 628 Operator Algebra
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษา ค. 648 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
พีชคณิตของนอร์ ม พีชคณิตของบานาค พีชคณิตของ C * พีชคณิตของวอนนอยมันน์ ทฤษฎีของเกลแฟน
ตัวแทนแบบเกลฟาน-ไนมาค-ซีกลั ทฤษฎีบทของเกลฟาน-ไนมาค-ซีกลั ทฤษฎีบทของเกลฟาน-ไนมาค
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)

ค. 636 ทอพอโลยี
3 หน่ วยกิต
MA 636 Topology
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 641 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ปริภูมเิ ชิงทอพอโลยี ภาวะต่ อเนื่อง ทอพอโลยีอ่อน สั จพจน์ การนับ สั จพจน์ การแยกกันได้ เซตเชื่อมโยง
เซตกระชับ ปริภูมกิ ระชับ บทตั้งอูรีซอน ทฤษฎีบทของทิทเซ การแบ่ งกั้นของยูนิตี้ คอมแพคทิฟิเคชัน ปริภูมอิ งิ
ระยะทางแบบบริบูรณ์ ทฤษฎีบทแบร์ คาทิกอรี ทฤษฎีบทอัสโกลี ทฤษฎีบทสโตนไวแยร์ สทราสส์
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
3 หน่ วยกิต
ค. 638 เรขาคณิตเชิงอนุพนั ธ์
MA 638 Differential Geometry
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 636 หรือ ค. 649 หรือได้ รับอนุมัตจิ ากผู้บรรยาย
เส้ นโค้ งและพืน้ ผิวในปริภูมยิ ุคลิด ทฤษฎีบทเกาส์ แมนิโฟลด์ เชิงอนุพนั ธ์ เทนเซอร์ ฟิลด์ การเชื่อมโยงคอสซูล
แมนิโฟลด์ รีมนั น์
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
ค. 646 การวิเคราะห์ เชิงประยุกต์
3 หน่ วยกิต
MA 646 Applied Analysis
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษา ค. 622 และ ค. 641 หรือได้ รับอนุมัตจิ ากผู้บรรยาย
การวิเคราะห์ ฟูเรียร์ ฟังก์ชันพิเศษ การแปลงอินทิกรัล ปัญหาค่ าขอบ ฟังก์ ชันของกรีน สมการอินทิกรัล
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
ค. 647 การวิเคราะห์ เชิงจริง
3 หน่ วยกิต
MA 647 Real Analysis
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 641 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
รายวิชานีเ้ ทียบเท่ ากับรายวิชา ส. 811 ของหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสถิติ
พีชคณิตและพีชคณิตซิกมา เมเชอร์ บวก เลอเบส์ กอินทิกรัล ทฤษฎีบทของเบปโปเลวี ผลคูณเมเชอร์ ทฤษฎี
บทของฟูบินีและโทเนลลิ ทฤษฎีบทของรีสซ์ ฟังก์ ชันของการแปรผันแบบมีขอบเขต ฟังก์ชันต่ อเนื่องสั มบูรณ์ ทฤษฎีบท
พืน้ ฐานของแคลคูลสั
ทฤษฎีบทของราดอน-นิโคดิม การอินทิเกรตฟังก์ชันค่ าเวกเตอร์ การอินทิเกรตของฟังก์ชัน
เชิงซ้ อน
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)

ค. 648 การวิเคราะห์ เชิงฟังก์ชัน
3 หน่ วยกิต
MA 648 Functional Analysis
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษา ค. 622 และ ค. 641 หรือได้ รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
บทตั้งของซอห์ น ปริภูมบิ านาค ปริภูมฮิ ิลแบร์ ต ทฤษฎีบทของฮาห์ น-บานาค ทฤษฎีการส่ งแบบเปิ ด ทฤษฎี
บทกราฟปิ ด ทฤษฎีบทของบานาค-สไตน์ เฮาส์ ปริภูมคิ ู่กนั ตัวดําเนินการเชิงเส้ นมีขอบเขตบนปริภูมฮิ ิลแบร์ ต ทฤษฎีเชิง
สเปกตรัม
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
ค. 649 การวิเคราะห์ หลายตัวแปร
3 หน่ วยกิต
MA 649 Multivariable Analysis
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 622 และ ค. 641 หรือได้ รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ฟังก์ชันเชิงเส้ นหลายตัวแปร ผลคูณเทนเซอร์ ของปริภูมิ ผลคูณภายนอกของปริภูมเิ วกเตอร์ พีชคณิตของ
เทนเซอร์ พีชคณิตแบบกราสส์ -มันน์ ภาวะคู่กนั สํ าหรับปริภูมเิ วกเตอร์ การหดตัวของเทนเซอร์ เวกเตอร์ ฟีลด์ และเทน
เซอร์ ฟีลด์ ในปริภูมยิ ุคลิด รูปแบบเชิงอนุพนั ธ์ ค่ าเชิงอนุพนั ธ์ ภายนอกในปริภูมิยุคลิด การวิเคราะห์ เวกเตอร์ และเทนเซอร์
อินทิกรัลรีมนั น์ บนปริภูมนิ อร์ มมิตจิ ํากัด ทฤษฎีบทพืน้ ฐานของแคลคูลสั รู ปแบบอินทิกรัลเชิงอนุพนั ธ์ ทฤษฎีบทสโตกส์
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
ค. 656 กําหนดการเชิงคณิตศาสตร์
3 หน่ วยกิต
MA 656 Mathematical Programming
แนวคิดพืน้ ฐานของกําหนดการเชิงเส้ น วิธีซิมเพล็กซ์ ทฤษฎีควบคู่ คอมพลีเมนทารีตเี ชิงเส้ น การวิเคราะห์
ความไว กําหนดการจํานวนเต็ม กําหนดการจํานวนเต็มแบบผสม ตัวอย่างปัญหากําหนดการไม่ เชิงเส้ น
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
ค. 657 ออพทิไมเซชันเชิงการจัด
3 หน่ วยกิต
MA 657 Combinatorial Optimization
ขั้นตอนวิธีที่มปี ระสิ ทธิภาพในการแก้ ปัญหากําหนดการจํานวนเต็ม ขั้นตอนวิธีแม่ นตรงและขั้นตอน
วิธีทปี่ ระมาณ ขั้นตอนวิธีสําหรับแก้ ปัญหาเอ็นพีคอมพลีต กําหนดการเชิงเส้ น กําหนดการคอนเวกซ์ กําหนดการไม่ เชิง
เส้ น
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
ค. 666 สมการเชิงอนุพนั ธ์ สามัญ
3 หน่ วยกิต
MA 666 Ordinary Differential Equations
ทฤษฎีการมีอยู่และมีเพียงหนึ่งเดียวของผลเฉลย ระบบสมการเชิงอนุพนั ธ์ สามัญเชิงเส้ น
การวิเคราะห์ สเถียรภาพ ทฤษฎี ลียูวลี สมการเชิงอนุพนั ธ์ ไม่ เชิงเส้ น ระบบอิสระ
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)

ค. 667 สมการเชิงอนุพนั ธ์ ย่อย
3 หน่ วยกิต
MA 667 Partial Differential Equations
สมการเชิงอนุพนั ธ์ ย่อย ข้ อปัญหาเริ่มต้ นสํ าหรับสมการเชิงพาราโบลาและสมการเชิงไฮเพอร์ โบลา ข้ อปัญหา
ค่ าขอบสํ าหรับสมการเชิงวงรี ฟังก์ชันของกรีน ข้ อปัญหาสตูร์ม-ลียูวลี
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
ค. 668 การสร้ างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
3 หน่ วยกิต
MA 668 Mathematical Modeling
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ แบบดีสครีตและแบบต่ อเนื่อง ระบบพลวัต ไบเฟอร์ เคชัน ระบบพลวัตไม่ เชิงเส้ น
เคออส แฟร็กทัล ตัวแบบไม่ เชิงเส้ นในวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
3 หน่ วยกิต
ค.669 ทฤษฎีของความน่ าจะเป็ น
MA 669 Theory of Probability
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค.646 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
รายวิชานีเ้ ทียบเท่ ากับรายวิชา ส. 611 ของหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถิตปิ ระยุกต์
ปริภูมคิ วามน่ าจะเป็ น เมเชอร์ ความน่ าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ ม การแจกแจงความน่ าจะเป็ น ความเป็ น
อิสระ ความน่ าจะเป็ นแบบมีเงือ่ นไข ทฤษฎีขีดจํากัดกลาง กฎของเลขจํานวนมาก
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
ค. 676 คณิตศาสตร์ เชิงการจัด
3 หน่ วยกิต
MA 676 Combinatorial Mathematics
วิธีเรียงสั บเปลีย่ นและวิธีจัดหมู่ ฟังก์ ชันก่ อกําเนิด ความสั มพันธ์ เวียนเกิด การเพิม่ เข้ าและตัดออก ทฤษฎีการ
นับของโพลยา
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
ค. 677 ทฤษฎีกราฟ
3 หน่ วยกิต
MA 677 Graph Theory
แนวความคิดพืน้ ฐานของทฤษฎีกราฟ กราฟออยเลอร์ เลียน กราฟแฮมิลโทเนียน สภาพเชื่อมโยง ทรี
วัฏจักร กราฟเชิงระนาบ การระบายสี ตัวอย่างการประยุกต์ ใช้ กราฟในการแก้ ปัญหาด้ านต่ างๆ
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
ค. 678 การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
MA 678 Numerical Analysis
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 622 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย

3 หน่ วยกิต

การวิเคราะห์ ค่าความคลาดเคลือ่ น การคํานวณเชิงตัวเลขของค่ าเจาะจงและเวกเตอร์ เจาะจงของเมตริกซ์
ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการไม่ เชิงเส้ นและระบบสมการไม่ เชิงเส้ น การอินทิเกรตเชิงตัวเลขของอินทิกรัลหลายชั้น
การคํานวณเชิงตัวเลขสํ าหรับสมการเชิงอนุพนั ธ์ ย่อย วิธีผลต่ างจํากัดและวิธีสมาชิกจํากัด
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
ค. 679 ทฤษฎีการคํานวณ
3 หน่ วยกิต
MA 679 Theory of Computation
กลไกทัวริง การตัดสิ นใจได้ ทฤษฎีบทความไม่ บริบูรณ์ ของเกอเดล การคํานวณได้ ออโตมาตาจํากัด
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
ค. 686 วิธีทางคณิตศาสตร์ สําหรับฟิ สิ กส์
3 หน่ วยกิต
MA 686 Mathematical Methods for Physics
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษา ค. 638 และ ค. 648 หรือได้ รับอนุมัตจิ ากผู้บรรยาย
ระบบไม่ สัมพัทธภาพกันที่มรี ะดับขั้นความเสรีจํากัด (กลศาสตร์ สามัญ กลศาสตร์ ควอนตัม) ระบบไม่
สั มพัทธภาพกันทีม่ รี ะดับขั้นความเสรีไม่ จํากัด (กลศาสตร์ ต่อเนื่องแบบฉบับ กลศาสตร์ เชิงสถิตแิ บบฉบับและควอนตัม)
ระบบสั มพัทธภาพแบบพิเศษ (กลศาสตร์ แบบฉบับของสั มพัทธภาพ ทฤษฎีสนามแบบฉบับของสั มพัทธภาพ) ระบบ
ของสั มพัทธภาพทัว่ ไป
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
ค. 726 พีชคณิตเชิงเส้ นเชิงตัวเลข
3 หน่ วยกิต
MA 726 Numerical Linear Algebra
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 627 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
เมทริกซ์ นอร์ ม การแยกค่ าเอกฐาน การแยกตัวประกอบแบบคิวอา วิธีการกําลังสองน้ อยสุ ด เงือ่ นไขและ
เสถียรภาพ การกําจัดแบบเกาส์ เซียน ค่ าลักษณะเฉพาะ
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
ค. 746 การวิเคราะห์ เชิงซ้ อน
3 หน่ วยกิต
MA 746 Complex Analysis
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 649 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ฟังก์ ชันโฮโลมอร์ ฟิก อนุกรมกําลัง อนุกรมโลรองต์ อินทิกรัลเชิงเส้ นในระนาบเชิงซ้ อน ทฤษฎีบทของโคชี
เรซิดวิ ฟังก์ชันทัว่ การส่ งคงแบบ ฟังก์ ชันหลายค่ า บรานช์ พืน้ ผิวรีมนั น์ ความต่ อเนื่องวิเคราะห์
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
ค. 756 ปัญหาพิเศษทางด้ านการวิจัยดําเนินงาน
MA 756 Special Topics in Operations Research
หัวข้ อทางด้ านการวิจัยดําเนินการซึ่งเป็ นที่น่าสนใจในขณะนั้น
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)

3 หน่ วยกิต

ค. 766 ปัญหาพิเศษทางด้ านตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
MA 766 Special Topics in Mathematical Modeling
หัวข้ อทางด้ านตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็ นที่น่าสนใจในขณะนั้น
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)

3 หน่ วยกิต

ค. 767 กระบวนการสโทแคสติก
MA 767 Stochastic Processes
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 669 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
รายวิชานีเ้ ทียบเท่ ากับรายวิชา ส. 816 ของหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสถิติ
ลูกโซ่ มาร์ คอฟและกระบวนการมาร์ คอฟ กระบวนการปัวซอง การเคลือ่ นทีแ่ บบบราวน์
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)

3 หน่ วยกิต

ค. 776 การคณนาควอนตัม
3 หน่ วยกิต
MA 776 Quantum Computation
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 622 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
กลศาสตร์ ควอนตัมเบือ้ งต้ น อสมการของเบลล์ สถานะพัวพัน ขั้นตอนวิธีควอนตัม ควอนตัมคอมพิวเตอร์
และการคํานวณควอนตัม
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
ค. 777 คณิตศาสตร์ เชิงคอมพิวเตอร์
3 หน่ วยกิต
MA 777 Computer Mathematics
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค .621 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
คาทิกอรี ฟังก์เตอร์ การแปลงธรรมชาติ เนตของเพทริ พีชคณิตเชิงเอกภพ ทฤษฎีตวั แบบ ภาษา ไวยากรณ์
และออโตมาตา การประยุกต์ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
ค.778 ระเบียบวิธีสมาชิกจํากัด
3 หน่ วยกิต
MA 778 Finite Element Methods
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 678 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ปัญหาที่มคี ่ าขอบ วิธีการผลต่ างจํากัด วิธีการสมาชิกจํากัด คําตอบของปัญหาแบบจําลองโดยใช้ วธิ ีการสมาชิก
จํากัด คําตอบของปัญหาแบบเชิงวงรีโดยใช้ วธิ ีการสมาชิกจํากัด การคํานวณวิธีสมาชิกจํากัด 2 มิติ ปัญหาทีข่ นึ้ อยู่กบั เวลา
คําตอบของระบบเมทริกซ์ มากเลขศูนย์ของสมการเชิงเส้ น
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)

ค. 786 ปัญหาพิเศษทางด้ านคณิตศาสตร์ ทวั่ ไป
MA 786 Special Topics in General Mathematics
หัวข้ อทางด้ านคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็ นทีน่ ่ าสนใจในขณะนั้น
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)

3 หน่ วยกิต

15.6.3 วิทยานิพนธ์
ค. 800 วิทยานิพนธ์
12 หน่ วยกิต
MA 800 Thesis
งานวิจัยภายใต้ การดูแล และให้ คาํ ปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยจะครอบคลุมจริยธรรม
ในการทํางานวิจัยและการเผยแพร่ ผลงานวิจัย
(ปฏิบัติการสั ปดาห์ ละ 24 ชั่วโมง)
16. เงือ่ นไขอืน่ ๆ
เงือ่ นไขอืน่ ๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2541 พร้ อมด้ วยแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550

