รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศู นย์ รังสิต คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภาควิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
: หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
: Master of Science Program in Mathematics
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทยชื่ อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ )
ชื่ อย่ อ วท.ม. (คณิตศาสตร์ )
ภาษาอังกฤษ
ชื่ อเต็ม Master of Science (Mathematics)
ชื่ อย่ อ M.Sc. (Mathematics)
3. วิชาเอก
ไม่ มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร ไม่ น้อยกว่ า 39 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทย หรื อนักศึกษาต่ างประเทศทีส่ ามารถใช้ ภาษาไทยได้ เป็ นอย่ างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบันโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
เป็ นหลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจาก หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2551
กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555

ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที.่ ....8/2555.....
เมื่อวันที่ ......28...... เดือน .....พฤษภาคม..... พ.ศ. .....2555....
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที.่ ....4/2555....เมื่อวันที่ ....1.... เดือน .....มิถุนายน.... พ.ศ. ...2555....
ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที.่ ....6/2555.....
เมื่อวันที่ ... .18..... เดือน ......มิถุนายน....... พ.ศ. .....2555....
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อมเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด ม ศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ใ น
ปี การศึกษา 2557
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 อาจารย์
8.2 นักวิจยั
8.3 นักวิชาการ
9. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต

ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้ านคณิตศาสตร์ ท้งั เชิงทฤษฎีและการประยุกต์ เป็ นพื้นฐานทีส่ าคัญอันจะเกื้อหนุนให้ เกิดการ
พัฒนาในสาขาวิชาอื่นๆ ทั้งในด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้ านเศรษฐกิจของประเทศชาติ การขยายองค์ ความรู้ ทางด้ าน
คณิตศาสตร์ ในระดับทีส่ ู งขึน้
รวมทั้งการเน้ นการแสวงหาองค์ ความรู้ ใหม่ ทีค่ รอบคลุมการค้ นคว้ าวิเคราะห์ และการวิจยั ในเชิง
ประยุกต์ จะเป็ นประโยชน์ อย่ างยิง่ ต่ อการพัฒนาทุกๆ ด้ าน
1.2 ความสาคัญ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้ ตระหนักถึงความต้ องการและความจาเป็ นในการที่
จะขยายโอกาสให้ กบั ผู้ทมี่ คี วามสนใจมุ่งเน้ นการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้ านคณิตศาสตร์ ในระดับมหาบัณฑิตให้ อยู่ในระดับ
มาตรฐานสากล
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพื่อให้ มหาบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในหลักสู ตรมีลกั ษณะดังนี้
1) มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและมีศักยภาพทีจ่ ะศึกษาคณิตศาสตร์ ในระดับสู งขึน้ ไป
2) มีความรู้ ความสามารถในการศึกษาค้ นคว้ าวิจยั อันเป็ นการสร้ างสรรค์ ความก้ าวหน้ าทางคณิตศาสตร์
3) มีคุณธรรมและจริยธรรมทางการทาวิจยั และการเผยแพร่ ผลงานวิจยั

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่ น้อยกว่ า 15 สั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษา ไม่ น้อยกว่ า 8 สั ปดาห์ แต่ ให้ เพิ่มชั่วโมง
การศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่ มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษาต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553 ข้ อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ ตา่ กว่ าระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่ อไปนี้

1.1) คณิตศาสตร์
1.2) คณิตศาสตร์ ประยุกต์
1.3) สถิติ
1.4) คอมพิวเตอร์
1.5) ฟิ สิกส์
1.6) ฟิ สิกส์ อเิ ล็กทรอนิกส์
1.7) วิศวกรรมศาสตร์
2) ได้ค่าระดับเฉลีย่ ในระดับปริญญาตรีไม่ตา่ กว่า 2.5 และศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ หรื อคณิตศาสตร์ ประยุกต์ ไม่ น้อยกว่ า 15
หน่ วยกิต

3) สาหรับผู้ทขี่ าดคุณสมบัตขิ ้ อ 1 หรื อ 2 ให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาหลักสู ตร(บัณฑิตศึกษา)

การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1) ผู้เข้ าศึกษาต้ องผ่านการสอบข้ อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
2) ผู้เข้ าศึกษาต้ องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรื อ TOEFL หรื อ IELTS (ผลสอบต้ องไม่ เกิน 2 ปี นับถึงวัน
สมัคร)
3) เงื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้ าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ/หรื อ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
1) นักศึกษามีปัญหาในการปรับตัวในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
2) นักศึกษามีข้อจากัดในการอ่ านตาราภาษาต่ างประเทศด้ วยตนเอง
3) นักศึกษามีปัญหาในการวิเคราะห์ ปัญหา การสื่ อสารทั้งการพูดและการเขียนอธิบายและการ
ให้ เหตุผล
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
1) จัดการปฐมนิเทศแนะนาวิธีการเรียนและการศึกษาด้ วยตนเองในระดับบัณฑิตศึกษา
2) ใช้ ตาราภาษาต่ างประเทศประกอบการเรียน โดยมีการชี้แนะเทคนิคการอ่ านตารา
ภาษาต่ างประเทศดังกล่ าว
3) มีการสอดแทรกการฝึ กทักษะในการวิเคราะห์ ปัญหา การสื่ อสารทั้งการพูดและการเขียน
อธิบายและการให้ เหตุผลในแต่ ละรายวิชา
2.5 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.6 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
ข้ อ 12.15 และ ข้ อ 19
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่ า 39 หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร อย่ าง
น้ อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่ างมากไม่ เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ

3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
3.1.2.1 แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ )
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่ นับหน่ วยกิตรวม) 3 หน่ วยกิต
2) หมวดวิชาบังคับ
12
หน่ วยกิต
3) หมวดวิชาเลือก
15
หน่ วยกิต
4) วิทยานิพนธ์
12
หน่ วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้ วย อักษรย่ อ ค ตามด้ วยเลข 3 หลัก นาหน้ าชื่ อวิชา โดยมีความหมายดังนี้
ตัวอักษร ค/MA หมายถึง คณิตศาสตร์
เลขหลักหน่ วย
เลข 0-5
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 6-9
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิบ
1
หมายถึง วิชาทางรากฐานคณิตศาสตร์
2
หมายถึง วิชาทางพีชคณิต
3
หมายถึง วิชาทางเรขาคณิต
4
หมายถึง วิชาทางการวิเคราะห์
5
หมายถึง วิชาทางการวิจยั ดาเนินการ
6
หมายถึง วิชาทางตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
7
หมายถึง วิชาทางคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
8
หมายถึง วิชาทางฟิ สิกส์ เชิงคณิตศาสตร์
9,0
หมายถึง วิชาเชิงสัมมนาหรื อศึกษาด้ วยตนเอง
เลขหลักร้ อย
5
หมายถึง วิชาพื้นฐาน
6,7
หมายถึง วิชาระดับต้ นหรื อการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตัวเอง
8
หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์

รหัสวิชา

3.1.3.1 วิชาเสริมพื้นฐาน (สาหรับผู้ทยี่ งั ไม่ มพี ื้นฐาน)
ชื่ อวิชา

ค. 500
MA500

หลักการทางคณิตศาสตร์
Principle of Mathematics

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-9)
(ไม่ นับหน่ วยกิตรวม)

3.1.3.2 วิชาบังคับ
นักศึกษาต้ องศึกษาวิชาบังคับทั้ง 5 วิชา รวม 12 หน่ วยกิต ดังต่ อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ค. 621
MA621
ค. 622
MA622
ค. 641
MA641
ค.791
MA791
ค.792
MA792

พีชคณิตนามธรรม
Abstract Algebra
พีชคณิตเชิงเส้ น
Linear Algebra
การวิเคราะห์ เชิงจริง
Real Analysis
สัมมนา 1
Seminar 1
สัมมนา 2
Seminar 2

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
1(0-2-2)
2(1-2-5)

3.1.3.3 วิชาเลือก
ให้ เลือกศึกษาไม่ น้อยกว่ า 5 วิชา รวมไม่ น้อยกว่ า 15 หน่ วยกิต จากรายวิชาดังต่ อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
ค. 617
ตรรกศาสตร์ วภิ ัชนัยและเซตวิภัชนัย
3(3-0-9)
MA617
Fuzzy Logic and Fuzzy Sets
ค. 626
พีชคณิตขั้นสู ง
3(3-0-9)
MA626
Advanced Algebra
ค. 627
พีชคณิตเมทริกซ์ เชิงประยุกต์
3(3-0-9)
MA627
Applied Matrix Algebra
ค. 628
พีชคณิตของตัวดาเนินการ
3(3-0-9)
MA628
Operator Algebra
ค. 636
ทอพอโลยี
3(3-0-9)
MA636
Topology
ค. 637
ทอพอโลยีเชิงพีชคณิต
3(3-0-9)
MA637
Algebraic Topology
ค. 646
การวิเคราะห์ เชิงประยุกต์
3(3-0-9)
MA646
Applied Analysis
ค. 647
ทฤษฎีเมเชอร์
3(3-0-9)
MA647
Measure Theory

รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

ค. 648
MA648
ค. 649
MA649
ค. 656
MA656
ค. 657
MA657
ค. 666
MA666
ค. 667
MA667
ค. 668
MA668
ค. 676
MA676
ค. 677
MA677
ค. 678
MA678
ค. 679
MA679
ค. 687
MA687
ค. 726
MA726
ค. 746
MA746
ค. 776
MA776
ค. 778
MA778
ค. 786
MA786

การวิเคราะห์ เชิงฟังก์ ชัน
Functional Analysis
การวิเคราะห์ หลายตัวแปร
Multivariable Analysis
กาหนดการเชิงคณิตศาสตร์
Mathematical Programming
ออพทิไมเซชันเชิงการจัด
Combinatorial Optimization
สมการเชิงอนุพนั ธ์ สามัญ
Ordinary Differential Equations
สมการเชิงอนุพนั ธ์ ย่อย
Partial Differential Equations
การสร้ างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
Mathematical Modeling
คณิตศาสตร์ เชิงการจัด
Combinatorial Mathematics
ทฤษฎีกราฟ
Graph Theory
การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
Numerical Analysis
ทฤษฎีการคานวณ
Theory of Computation
ฟิ สิกส์ เชิงคานวณ
Computational Physics
พีชคณิตเชิงเส้ นเชิงตัวเลข
Numerical Linear Algebra
การวิเคราะห์ เชิงซ้ อน
Complex Analysis
การคานวณเชิงควอนตัม
Quantum Computation
ระเบียบวิธีสมาชิกจากัด
Finite Element Methods
ปัญหาพิเศษทางด้ านคณิตศาสตร์
Special Topics in Mathematics

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ 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)

3.1.3.4 วิทยานิพนธ์
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ค. 800
วิทยานิพนธ์
MA800
Thesis
3.1.4

หน่ วยกิต
12

แผนการศึกษา
วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่ นับหน่ วยกิต)
ค. 500
หลักการทางคณิตศาสตร์
MA500
Principle of Mathematics

3 หน่ วยกิต
รวม

3 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ค. 621
ค. 622
ค. 641
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ค. 791

พีชคณิตนามธรรม
พีชคณิตเชิงเส้ น
การวิเคราะห์ เชิงจริง

สัมมนา 1
วิชาเลือก

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต
1 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า10 หน่ วยกิต

รวม
ปี การศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ค. 792
ค. 800
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ค. 800
รวม

สัมมนา 2
วิทยานิพนธ์
วิชาเลือก

2 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
11 หน่ วยกิต

วิทยานิพนธ์

9 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาปกติต้องลงทะเบียนไม่ ตา่ กว่ า 6 หน่ วยกิต และไม่ เกิน 12 หน่ วยกิต

3.1.5

คาอธิบายรายวิชา

วิชาบังคับ :
ค.621
MA621

พีชคณิตนามธรรม
3(3-0-9)
Abstract Algebra
กรุป การกระทาของกรุปบนเซต ทฤษฎีบทซิโลว์ ผลคูณตรง ริง ไอดีล ริงพหุนาม โดเมนการแยกตัวประกอบ
อย่ างเดียว ฟี ลด์ และการขยายฟี ลด์
ค.622
MA622

พีชคณิตเชิงเส้ น
3(3-0-9)
Linear Algebra
ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิ งเส้ น เวกเตอร์ เฉพาะ รู ปแบบทแยงมุมหลัก ปริภูมิผลคูณภายใน ภาพฉายเชิ งตั้ง
ฉากและทฤษฎีบทเชิงสเปกตรัม รู ปแบบเชิงเส้ นคู่ รู ปแบบบัญญัตจิ อร์ แดน
ค.641
MA641

การวิเคราะห์ เชิงจริง
3(3-0-9)
Real Analysis
ระบบจานวนจริงและระบบจานวนเชิงซ้ อนเชิงสัจพจน์ ลาดับจริงและเชิงซ้ อน อนุกรมจริงและเชิงซ้ อน ปริพนั ธ์
แบบรีมันน์ ปริ ภูมิอิงระยะทาง ปริภูมินอร์ ม ปริภูมิผลคูณภายใน ภาวะต่ อเนื่ อง ลาดับและอนุกรมในปริภูมินอร์ ม เซตกระชับและ
เซตเชื่ อมโยง ภาวะต่ อเนื่องเอกรู ปและการลู่เข้ า ปริภูมอิ งิ ระยะทางแบบบริบูรณ์ บทตั้งการหดตัวของบานาค
ค.791
MA791

สัมมนา 1
Seminar 1
สัมมนาในหัวข้ อทีเ่ กีย่ วกับความรู้จากงานวิจยั ในแขนงต่ างๆ ทางคณิตศาสตร์

1(0-2-2)

ค.792
สัมมนา 2
2(1-2-5)
MA792
Seminar 2
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษา ค. 791
สัมมนาในหัวข้ อทีเ่ กีย่ วกับความรู้หรื อเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทนี่ ่ าสนใจทางคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้ อง
วิชาเลือก :
ค.617
MA617

ตรรกศาสตร์ วภิ ัชนัยและเซตวิภัชนัย
3(3-0-9)
Fuzzy Logic and Fuzzy Sets
ทฤษฎีเซตวิภัชนัย ตรรกศาสตร์ วภิ ัชนัย ความสัมพันธ์ ระหว่ างทฤษฎีเซตวิภัชนัย ทฤษฎีความน่ าจะเป็ น ทฤษฎี
ความน่ าเชื่ อถือ และทฤษฎีความเป็ นไปได้ ความสัมพันธ์ บนเซตวิภัชนัย

ค.626
พีชคณิตขั้นสู ง
3(3-0-9)
MA626
Advanced Algebra
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษา ค. 621 และ ค. 622
ทฤษฎีบทของครู ล-ชมิดต์ กรุปนิรพลและโซลเวเบิลกรุป กรุปเสรี กรุปจากัด ทฤษฎีบทของจอร์ แดน-โฮลเดอร์
ทฤษฏีกาลัว มอดูล มอดูลคู่กนั พีชคณิต ผลคูณเทนเซอร์ และภายนอก แคทีกอรี
ค.627
พีชคณิตเมทริกซ์ เชิงประยุกต์
3(3-0-9)
MA627
Applied Matrix Algebra
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษา ค. 622
ระบบสมการเชิงเส้ น พีชคณิตเมทริกซ์ การแยกแบบแอลยู ปัญหาการประมาณกาลังสองน้ อยสุ ด นอร์ ม ผลคูณ
ภายใน การตั้งฉาก การแยกแบบคิวอาร์ การแยกค่ าเอกฐาน ค่ าเฉพาะ เวกเตอร์ เฉพาะ เมทริกซ์ ปกติ เมทริกซ์ บวกแน่ นอน ทฤษฎีบท
สเปกตรัม
ค.628
MA628

พีชคณิตของตัวดาเนินการ
3(3-0-9)
Operator Algebra
พีชคณิตของนอร์ ม พีชคณิตของบานาค พีชคณิตของ C * พีชคณิตของวอนนอยมันน์ ทฤษฎีของเกลฟาน
ตัวแทนแบบเกลฟาน-ไนมาค-ซีกลั ทฤษฎีบทของเกลฟาน-ไนมาค-ซีกลั ทฤษฎีบทของเกลฟาน-ไนมาค
ค.636
ทอพอโลยี
3(3-0-9)
MA636
Topology
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษา ค. 641
ปริภูมเิ ชิงทอพอโลยี ภาวะต่ อเนื่อง ทอพอโลยีอ่อน สัจพจน์ การนับได้ สัจพจน์ การแยกกันได้ ปริภูมเิ ชื่ อมโยง
ปริภูมกิ ระชับ บทตั้งอูรีซอน ทฤษฎีบทของทิทเซ การแบ่ งกั้นของยูนิตี้ คอมแพคทิฟิเคชัน ปริภูมอิ งิ ระยะทางแบบบริบูรณ์ ทฤษฎี
บทแบร์ คาทิกอรี ทฤษฎีบทอัสโกลี-อาร์ เชลา ทฤษฎีบทสโตน-ไวแยร์ สทราสส์
ค.637
ทอพอโลยีเชิงพีชคณิต
3(3-0-9)
MA637
Algebraic Topology
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษา ค. 636
ฮอมอโทปี กรุปหลักมูล ปริภูมปิ ก ทฤษฎีบทของแวนแคมเพน ฮอมอโลยี และโคฮอมอโลยี
ค.646
การวิเคราะห์ เชิงประยุกต์
3(3-0-9)
MA646
Applied Analysis
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษา ค. 622 และ ค. 641
การวิเคราะห์ ฟูเรียร์ ฟังก์ ชันพิเศษ การแปลงปริพนั ธ์ ข้ อปัญหาค่ าขอบ การแจกแจงไดแรค-เดลตา ฟังก์ ชัน
ของกรีน สมการปริพนั ธ์

ค.647
ทฤษฎีเมเชอร์
3(3-0-9)
MA647
Measure Theory
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษา ค. 641
พีชคณิต พีชคณิตซิกมา เมเชอร์ เมเชอร์ เลอเบก ปริภูมเิ มเชอร์ ฟั งก์ ชันหาเมเชอร์ ได้ การหาปริพันธ์ การลู่เข้ าใน
เมเชอร์ เมเชอร์ ผลคูณ ทฤษฎีบทของฟูบินิ เมเชอร์ เครื่ องหมายและเมเชอร์ เชิงซ้ อน ทฤษฎีบทของราดอน-นิโคดีม ปริภูมิ Lp
ค.648
การวิเคราะห์ เชิงฟังก์ ชัน
3(3-0-9)
MA648
Functional Analysis
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษา ค. 622 และ ค. 641
บทตั้งของซอห์ น ปริภูมบิ านาค ปริภูมฮิ ิลเบิร์ต ทฤษฎีบทฮาห์ น-บานาค ทฤษฎีบทการส่ งแบบเปิ ด ทฤษฎีบท
กราฟปิ ด ทฤษฎีบทบานาค-สไตน์ เฮาส์ ปริภูมคิ ู่กนั ตัวดาเนินการเชิงเส้ นทีม่ ขี อบเขตบนปริภูมฮิ ิลเบิร์ต ทฤษฎีเชิงสเปกตรัม
ค.649
การวิเคราะห์ หลายตัวแปร
3(3-0-9)
MA649
Multivariable Analysis
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษา ค. 622 และ ค. 641
ฟังก์ ชันเชิงเส้ นหลายตัวแปร ผลคูณเทนเซอร์ ของปริภูมิ ผลคูณภายนอกของปริภูมเิ วกเตอร์ พีชคณิตของเทน
เซอร์ พีชคณิตแบบกราสส์ -มันน์ ปริภูมคิ ู่กนั การหดตัวของเทนเซอร์ สนามเวกเตอร์ และสนามเทนเซอร์ ในปริภูมยิ ุคลิด รูปแบบเชิง
อนุพนั ธ์ ค่ าเชิงอนุพนั ธ์ ภายนอกในปริภูมยิ ุคลิด การวิเคราะห์ เวกเตอร์ และเทนเซอร์ ปริพนั ธ์ รีมนั น์ ทฤษฎีบทพื้นฐานของแคลคูลสั
รู ปแบบปริพนั ธ์ เชิงอนุพนั ธ์ ทฤษฎีบทของกรีน เกาส์ และสโตกส์
ค.656
MA656

กาหนดการเชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-9)
Mathematical Programming
กาหนดการเชิงเส้ น วิธีซิมเพล็กซ์ ภาวะคู่กัน การวิเคราะห์ ความไว กาหนดการจานวนเต็ม กาหนดการจานวน
เต็มแบบผสม ปัญหากาหนดการไม่ เชิงเส้ น เทคนิคเมต้ า เฮียริสติกเบื้องต้ น
ค.657
ออพทิไมเซชันเชิงการจัด
3(3-0-9)
MA657
Combinatorial Optimization
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษา ค. 656
ขั้นตอนวิธีการหาคาตอบของกาหนดการจานวนเต็ม วิธีบรานจ์ แอนด์ บาวด์ วิธีคัทติง้ เพลน และขั้นตอนวิธีการ
หาคาตอบที่มีประสิ ทธิ ภาพทั้งขั้นตอนวิธีแม่ นตรงและขั้นตอนวิธีที่ประมาณ ปั ญหาการข นส่ ง ปั ญหาข่ ายงาน กาหนดการ
พลศาสตร์
ค.666
MA666

สมการเชิงอนุพนั ธ์ สามัญ
3(3-0-9)
Ordinary Differential Equations
ทฤษฎีการมีอยู่และมีเพียงหนึ่งเดียวของผลเฉลย ระบบสมการเชิงอนุพนั ธ์ สามัญเชิงเส้ น
การวิเคราะห์ สเถียรภาพ ทฤษฎีสตูร์ม-ลียูวลี สมการเชิงอนุพนั ธ์ ไม่เชิงเส้ น ระบบอิสระ

ค.667
MA667

สมการเชิงอนุพนั ธ์ ย่อย
3(3-0-9)
Partial Differential Equations
การจาแนกชนิดของสมการเชิ งอนุ พันธ์ ย่อย สมการเชิ งไฮเพอร์ โบลา สมการเชิ งพาราโบลา สมการเชิ งวงรี
หลักการค่ าสู งสุ ด วิธีการแยกตัวแปร อนุกรมฟูเรียร์ ข้ อปัญหาค่ าเริ่มต้ นและข้ อปัญหาค่ าขอบ ฟังก์ ชันของกรีน
ค.668
MA668

การสร้ างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-9)
Mathematical Modeling
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ แบบดิสครีต ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ แบบต่ อเนื่อง ระบบพลวัต ไบเฟอร์ เคชัน ระบบ
พลวัตไม่ เชิงเส้ น เคออส แฟร็กทัล ตัวแบบไม่ เชิงเส้ นในวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
ค.676
MA676

คณิตศาสตร์ เชิงการจัด
3(3-0-9)
Combinatorial Mathematics
วิธีเรียงสับเปลีย่ นและวิธีจัดหมู่ หลักการเพิ่มเข้ าและตัดออก ฟั งก์ ชันก่ อกาเนิด ความสั มพันธ์ เวียนเกิด ความรู้
เบื้องต้ นของการออกแบบเชิงการจัด ทฤษฎีการนับของโพลยา
ค.677
MA677

ทฤษฎีกราฟ
3(3-0-9)
Graph Theory
แนวความคิดพื้นฐานของทฤษฎีกราฟ วิถี วัฏจักร ทรี สภาพเชื่ อมโยง กราฟออยเลอร์ เลียน กราฟแฮมิลโทเนียน
กราฟเชิงระนาบ การระบายสี การประยุกต์ ใช้ กราฟในการแก้ ปัญหาด้ านต่ างๆ
ค.678
การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
3(3-0-9)
MA678
Numerical Analysis
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษา ค. 622
การวิเคราะห์ ค่าความคลาดเคลื่อน การคานวณเชิงตัวเลขของค่ าเฉพาะและเวกเตอร์ เฉพาะของเมทริกซ์ ผลเฉลย
เชิงตัวเลขของระบบสมการไม่ เชิงเส้ น การหาปริพนั ธ์ เชิงตัวเลขของปริพนั ธ์ หลายชั้น
ผลเฉลยเชิงตัวเลขสาหรับสมการเชิง
อนุพนั ธ์ ย่อย วิธีผลต่ างอันตะและวิธีสมาชิกจากัด
ค.679
MA679

ทฤษฎีการคานวณ
3(3-0-9)
Theory of Computation
ออโตมาตาจากัด ภาษาปรกติ ภาษาไม่ พงึ่ บริบท เครื่ องทัวร์ ริง ฟังก์ ชันเวียนเกิด เซตการแจงนับเชิงเวียนเกิด
ปัญหาการตัดสินใจทีไ่ ม่ สามารถแก้ ได้ การวัดความซับซ้ อน

ค.687
ฟิ สิกส์ เชิงคานวณ
3(3-0-9)
MA687
Computational Physics
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษา ค. 622 และ ค. 678
ขั้นตอนวิธีและภาษาทางคอมพิวเตอร์ การปรับเส้ นโค้ งและการประมาณค่ าในช่ วง ตัวสร้ างเลขสุ่ ม วิธีมอนติคาร์
โล การเดินแบบสุ่ ม ขั้นตอนวิธีของแวงลันเดาว์ การประยุกต์ ในฟิ สิ กส์ เชิงสถิติ อุณหพลศาสตร์ และการเปลี่ยนเฟสของแบบจาลอง
ไอซิ่ง
ค.726
พีชคณิตเชิงเส้ นเชิงตัวเลข
3(3-0-9)
MA726
Numerical Linear Algebra
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษา ค. 622
เมทริกซ์ นอร์ ม การแยกค่ าเอกฐาน การแยกตัวประกอบแบบคิวอาร์ วิธีการกาลังสองน้ อยสุ ด เงื่อนไขและ
เสถียรภาพ การกาจัดแบบเกาส์ ปัญหาค่ าเฉพาะ
ค.746
การวิเคราะห์ เชิงซ้ อน
3(3-0-9)
MA746
Complex Analysis
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษา ค. 649
ฟั งก์ ชันโฮโลมอร์ ฟิก อนุกรมกาลัง อนุกรมโลรองต์ ปริพันธ์ เชิงเส้ นในระนาบเชิงซ้ อน ทฤษฎีบทโคชี ส่ วนตกค้ าง
ฟังก์ ชันทัว่ การส่ งคงแบบ ฟังก์ ชันหลายค่ า บรานช์ ผิวรีมนั น์
ค.776
การคานวณเชิงควอนตัม
3(3-0-9)
MA776
Quantum Computation
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษา ค. 622
กลศาสตร์ ควอนตัมเบื้ องต้ น อสมการของเบลล์ ความพัวพันของ ไอน์ สไตน์ -โพโดลสกี-โรเซน ทบทวน
สารสนเทศและการคานวณ การคานวณเชิงควอนตัม วงจรควอนตัม ขั้นตอนวิธีควอนตัม วิทยาการสารสนเทศเชิงควอนตัมและเอน
โทรปี ควอนตัมเบื้องต้ น
ค.778
ระเบียบวิธีสมาชิกจากัด
3(3-0-9)
MA778
Finite Element Methods
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษา ค. 678
ข้ อปัญหาค่ าขอบ วิธีการผลต่ างอันตะ วิธีการสมาชิกจากัด ผลเฉลยของปัญหาแบบจาลองโดยใช้ วิธีการสมาชิก
จากัด ผลเฉลยของปัญหาแบบเชิงวงรีโดยใช้ วธิ ีการสมาชิกจากัด การคานวณวิธีสมาชิกจากัด 2 มิติ ปัญหาที่ขึน้ อยู่กับเวลา ผลเฉลย
ของระบบเมทริกซ์ มากเลขศู นย์ ของสมการเชิงเส้ น

ค.786
MA786

ปัญหาพิเศษทางด้ านคณิตศาสตร์
Special Topics in Mathematics
หัวข้ อทางด้ านคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็ นทีน่ ่ าสนใจ

3(3-0-9)

วิทยานิพนธ์ :
ค.800
MA800

วิทยานิพนธ์
12 หน่ วยกิต
Thesis
งานวิจัยทางคณิ ตศาสตร์ ภายใต้ ก ารดู แลและให้ ค าปรึ ก ษาของคณะกรรมการที่ป รึ ก ษาวิท ยานิพ นธ์ โดยจะ
ครอบคลุมจริยธรรมในการทางานวิจยั และการเผยแพร่ ผลงานวิจยั
วิชาเสริมพื้นฐาน :
ค.500
MA500

หลักการทางคณิตศาสตร์
3(3-0-9)
Principle of Mathematics
วิธีการพิสูจน์ ปริภูมเิ วกเตอร์ ระบบจานวนจริง ฟังก์ ชัน ลาดับและอนุกรมของฟังก์ ชัน
3.1.6 คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ (Course Description)

Required Courses :
ค.621
MA621

พีชคณิตนามธรรม
3(3-0-9)
Abstract Algebra
Groups, group action, Sylow theorems, direct products, rings, ideals, polynomial
rings, unique factorization domains, fields and field extensions.
ค.622
MA622

พีชคณิตเชิงเส้ น
3(3-0-9)
Linear Algebra
Vector spaces, linear transformation, eigenvectors, diagonalization, inner product spaces, orthogonal
projection and spectral theorem, bilinear form, Jordan canonical form.
ค.641
MA641

การวิเคราะห์ เชิงจริง
3(3-0-9)
Real Analysis
Axiomatic real and complex numbers, real and complex sequences, real and complex series, Riemann
integral, metric spaces, normed spaces, inner product spaces, continuity, sequences and series in normed spaces, compact
and connected sets, uniform continuity and convergence, complete metric spaces, Banach contraction lemma.

ค.791 สัมมนา 1
MA791
Seminar 1
Seminar in interesting researches in various branches of mathematics.

1(0-2-2)

ค.792
MA792
Prerequisite :

สัมมนา 2
2(1-2-5)
Seminar 2
Studied MA791
Seminar in interesting topics or new technologies in mathematics and related fields
in view of research work.
Elective Courses :
ค.617
MA617

ตรรกศาสตร์ วภิ ัชนัยและเซตวิภัชนัย
3(3-0-9)
Fuzzy Logic and Fuzzy Sets
Fuzzy set theory, fuzzy logic, relations between fuzzy set theory, probability theory,
belief theory, and possibility theory, fuzzy relations.
ค.626
MA626
Prerequisite :

พีชคณิตขั้นสู ง
3(3-0-9)
Advanced Algebra
Studied MA621 and MA622
Krull-Schmidt theorem, nilpotent and solvable groups, free groups, finite groups,
Jordan-Holder theorem, Galois theory, modules, dual modules, algebraic, tensor and exterior product, categories.
ค.627
MA627
Prerequisite :

พีชคณิตเมทริกซ์ เชิงประยุกต์
3(3-0-9)
Applied Matrix Algebra
Studied MA622
Linear systems of equations, matrix algebra, LU– decompositions, least squares approximation
problems, norms, inner product, orthogonality, QR–decompositions, singular value decompositions, eigenvalues,
eigenvectors, normal matrices, positive definite matrices, spectral theorem.
ค.628
MA628

พีชคณิตของตัวดาเนินการ
3(3-0-9)
Operator Algebra
Normed algebras, Banach algebras, C*-algebras, Von Neumann algebras, Gelfand theorem, GelfandNaimark-Segal representation, Gelfand-Naimark theorem, Von Neumann bicommutant theorem, introduction to noncommutative geometry.

ค.636
MA636
Prerequisite :

ทอพอโลยี
3(3-0-9)
Topology
Studied MA641
Topological spaces, continuity, weak topologies, countability axioms, separation axiom, connected
spaces, compact spaces, Urysohn lemma, Tietze theorem, partitions of unity, compactifications, complete metric spaces,
Baire category theorem, Ascoli-Arzela theorem, Stone-Weierstrass theorem.
ค.637
MA637
Prerequisite :

ทอพอโลยีเชิงพีชคณิต
3(3-0-9)
Algebraic Topology
Studied MA636
Homotopy, fundamental groups, covering spaces, Van Kampen’s theorem, homology and cohomology.

ค.646
MA646
Prerequisite :

การวิเคราะห์ เชิงประยุกต์
3(3-0-9)
Applied Analysis
Studied MA622 and MA641
Fourier analysis, special functions, integral transform, boundary value problems, Dirac-delta
distribution, Green’s function, and integral equations.
ค.647
MA647
Prerequisite :

ทฤษฎีเมเชอร์
3(3-0-9)
Measure Theory
Studied MA641
Algebra, -algebra, measures, Lebesgue measure, measure spaces, integration, measurable functions,
convergence in measure, product measures, Fubini’s Theorem, signed and complex measure, Radon-Nikodym theorem
and Lp spaces.
ค.648
MA648
Prerequisite :

การวิเคราะห์ เชิงฟังก์ ชัน
3(3-0-9)
Functional Analysis
Studied MA622 and MA641
Zorn’s lemma, Banach spaces, Hilbert spaces, Hahn-Banach theorem, open mapping theorem, closed
graph theorem, Banach-Steinhaus theorem, dual spaces, bounded linear operators on Hilbert spaces, spectral theory.
ค.649
MA649
Prerequisite :

การวิเคราะห์ หลายตัวแปร
3(3-0-9)
Multivariable Analysis
Studied MA622 and MA641
Multilinear functions, tensor and exterior products, tensor and Grassmann algebras, dual spaces,
contraction of tensors, vector and tensor fields in Euclidean spaces, differential forms, exterior differential, classical

vector analysis, Riemann integration, fundamental theorem of calculus, integration of differential forms, Green-GaussStokes theorems.
ค.656
MA656

กาหนดการเชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-9)
Mathematical Programming
Linear programming, simplex methods, duality, sensitivity analysis, integer programming, mixed
integer programming, illustration of nonlinear programming problems, Meta-techniques, Introduction to Heuristic.
ค.657

ออพทิไมเซชันเชิงการจัด

MA657

Combinatorial Optimization

Prerequisite :

Studied MA656

3(3-0-9)

Efficient algorithms for solving integer programming problems, branch and bound method, cutting
plane method, some efficient exact and approximate algorithms, transportation problems, network problems, dynamic
programming.
ค.666
MA666

สมการเชิงอนุพนั ธ์ สามัญ
3(3-0-9)
Ordinary Differential Equations
Existence and uniqueness theorems, linear systems of ordinary differential equations,
stability analysis, Sturm-Liouville theory, nonlinear ordinary differential equations, autonomous systems.
ค.667
MA667

สมการเชิงอนุพนั ธ์ ย่อย
3(3-0-9)
Partial Differential Equations
Classification of partial differential equations, hyperbolic, elliptic, and parabolic equations, the
maximum principle, separation of variables, Fourier series, initial/boundary value problems, Green’s function.
ค.668
MA668

การสร้ างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-9)
Mathematical Modeling
Discrete mathematical modeling, continuous mathematical modeling, dynamical systems, bifurcation,
nonlinear dynamical systems, chaos, fractals, nonlinear modeling in natural sciences.
ค.676
MA676

คณิตศาสตร์ เชิงการจัด
3(3-0-9)
Combinatorial Mathematics
Permutations and combinations, inclusion and exclusion principle, generating functions, recurrence
relations, introduction to combinatorial designs, Polya's theory of counting.

ค.677
MA677

ทฤษฎีกราฟ
3(3-0-9)
Graph Theory
Basic concepts of graph theory, path, cycle, tree, connectivity, Eulerian graphs, Hamiltonian graphs,
planar graphs, colorings, applications of graph theory for solving some real world problems.
ค.678
MA678
Prerequisite :

การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
3(3-0-9)
Numerical Analysis
Studied MA622
Error analysis, numerical computation of eigenvalues and eigenvectors of matrices, numerical solutions
systems of nonlinear equations, numerical integration, numerical solution for partial differential equations, finite
difference and finite element methods.
ค.679
MA679

ทฤษฎีการคานวณ
3(3-0-9)
Theory of Computation
Finite automata, regular languages, context-free languages, Turing machines, recursive functions,
recursively enumerable sets, unsolvable decision problems, complexity measurements.
ค.687

ฟิ สิกส์ เชิงคานวณ

MA687

Computational Physics

3(3-0-9)

Prerequisite :

Studied MA622 and MA678
Algorithm and computer languages, curve fitting and interpolation, random generators, Monte Carlo
method, random walks, Wang-Landau algorithm, applications in statistical physics, thermodynamics and phase
transitions in Ising model.
ค.726
MA726
Prerequisite :

พีชคณิตเชิงเส้ นเชิงตัวเลข
3(3-0-9)
Numerical Linear Algebra
Studied MA622
Matrix norm, singular value decomposition, QR factorization, least squares methods,

conditioning and stability, Gaussian elimination, eigenvalue problems.
ค.746
MA746
Prerequisite :

การวิเคราะห์ เชิงซ้ อน
3(3-0-9)
Complex Analysis
Studied MA649
Holomorphic functions, power series, Laurent series, line integrals in the complex plane, Cauchy
theorem, residues, entire functions, conformal mappings, multi-valued functions, branches, Riemann surfaces.

ค.776
MA776
Prerequisite :

การคานวณเชิงควอนตัม
3(3-0-9)
Quantum Computation
Studied MA622
Introduction to quantum mechanics, Bell's inequalities, Einstein-Podolsky-Rosen pairs and
entanglement, review of classical information and computation, quantum computation, quantum circuits, quantum
algorithms, introduction to quantum information and quantum entropy.
ค.778
MA778
Prerequisite :

ระเบียบวิธีสมาชิกจากัด
Finite Element Methods
Studied MA678

3(3-0-9)

Boundary value problems, finite difference methods, finite element methods, finite element solution of a
model problem, finite element solution of elliptic problems, two-dimensional element calculations, time dependent
problems, solution of sparse systems of linear equations.
ค.786
MA786

Thesis :
ค.800
MA800

ปัญหาพิเศษทางด้ านคณิตศาสตร์
Special Topics in Mathematics
Topics of interest in mathematics.

3(3-0-9)

วิทยานิพนธ์
12 Credit
Thesis
Research in mathematics under supervision of the thesis supervisor(s) including ethics in research and

publication.
Refresher Course :
ค.500
MA500

หลักการทางคณิตศาสตร์
3(3-0-9)
Principle of Mathematics
Methods of proof, vector spaces, real number system, functions, sequences and series

of functions.
4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อการฝึ กปฏิบัต)ิ (ถ้ ามี)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ไม่ มี
4.2 ช่ วงเวลา
ไม่ มี

4.3

การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่ มี

5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
ต้ องเป็ นงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ องกับทางด้ านคณิตศาสตร์ หรื อคณิตศาสตร์ ประยุกต์ โดยอยู่ภายใต้การดูแล ให้ คาปรึกษาและ
แนะนาของอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาจะต้ องมีความรู้ ความสามารถและความเข้ าใจในเนื้อหาสาระหลัก ทั้งหลักการและทฤษฎีอย่ างถ่ องแท้ ในงานวิจัย
ที่ต นเองศึ ก ษา สามารถน าความรู้ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาค้ น คว้ า เพิ่ม เติม จนเป็ นการต่ อ ยอดและขยายองค์ ค วามรู้ ไ ด้ มี
ความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยเพื่ อตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานและสื่ อสารกับบุคคลกลุ่มต่ าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชี พ
พร้ อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทางานวิจยั และการเผยแพร่
5.3 ช่ วงเวลา
ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต
5.5 ข้ อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์
5.5.1 การทาวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)
(1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อนักศึกษามีอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
(2) นักศึ กษาจะจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อศึ กษารายวิชามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึ กษาปกติ และ
จะต้ องมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 10 หน่ วยกิต และวิชาเลือกไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
(3) นักศึกษาสามารถทาวิทยานิพนธ์ เป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษก็ได้
(4) หลังจากจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ แล้ ว นักศึกษาต้ องเสนอเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการสอบเค้ า
โครงวิทยานิพนธ์ เพื่อให้ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แต่ งตั้งอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์
รวมไม่ น้อยกว่ า 3 ท่ าน ซึ่งจะให้ คาแนะนานักศึกษารวมทั้งสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
(5) อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ์
(1) อาจารย์ ผู้ สอบวิท ยานิพนธ์ ให้ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ต รระดับ บัณ ฑิตศึ กษาของส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อสอบผ่านภาษาอังกฤษตามระเบีย บมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการ
สอบภาษาต่ างประเทศ สาหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2539
(3) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามระเบียบและข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และการสอบ
วิทยานิพนธ์ ทจี่ ะได้ ผลระดับ S ต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

5.6 การเตรียมการ
มีการกาหนดอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และชั่วโมงการให้ คาปรึกษา ให้ ข้อมูลข่ าวสารเกีย่ วกับงานวิจยั ทางเว็บไซต์ อีกทั้งมี
ตัวอย่ างงานวิจยั ให้ ศึกษา
5.7 กระบวนการประเมินผล
ในการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553 และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยวิทยานิพนธ์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจะแต่ งตั้งกรรมการสอบ ซึ่งจะ
ประกอบด้ วยอาจารย์ ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย อาจารย์ ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกดังกล่ าวต้ องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรื อเทียบเท่ า หรื อเป็ นผู้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ ต่ากว่ ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่
สัมพันธ์ กนั และจะต้ องมีประสบการณ์ ในการทาวิจยั ทีไ่ ม่ ใช่ ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
อนึ่งอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก และอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ร่วม อาจเป็ นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้ แต่
ต้ องไม่ เป็ นประธานกรรมการสอบ และต้ องเข้ าสอบวิทยานิพนธ์ ด้วยทุกครั้ง

หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยกิตดังต่ อไปนี้
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
D
F
ค่ าระดับ
4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00
การวัดผลการศึกษาสาหรับรายวิชาทีไ่ ม่ นับหน่ วยกิตให้ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผ่าน) และระดับ N (ไม่ ผ่าน) โดยไม่ มี
ค่ าระดับ
ในกรณีที่นักศึกษาต้ องศึกษาวิชาเสริมหลักสู ตร ถ้ านักศึกษาผู้น้ันสอบได้ ตั้งแต่ ระดับ C ให้ ถือว่ าสอบได้ ระดับ P ถ้ าได้ ต่า
กว่ าระดับ C ให้ ถือว่ าได้ ระดับ N
ในบางกรณีอาจกาหนดให้ วดั ผลการศึกษาสาหรับรายวิชาทีค่ ดิ หน่ วยกิตให้ เป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U
(ใช้ ไม่ ได้ ) หน่ วยกิตทีไ่ ด้ จะไม่ นามาคานวณค่ าระดับเฉลีย่
1.2 การนับหน่ วยกิตที่ได้ จะนับรวมเฉพาะหน่ วยกิตลักษณะวิชาที่นักศึกษาได้ ค่าระดับ S หรื อระดับ ไม่ ต่ากว่ า C เท่ านั้น
รายวิชาที่นักศึ กษาได้ ค่าระดับต่ากว่ า C ไม่ ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับหรื อรายวิชาเลือก ให้ นามาคานวณค่ าระดับเฉลี่ยสาหรับภาค
การศึกษานั้นและค่ าระดับเฉลีย่ สะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาที่ได้ ระดับ U หรื อระดับต่ากว่ า C ในรายวิชาใดที่เป็ นรายวิชาบังคับในหลัก สู ตร จะลงทะเบียนศึกษาซ้าใน
รายวิชานั้นได้ อีกเพียง 1 ครั้ ง และครั้งหลังนีจ้ ะต้ องได้ ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ ต่ากว่ า C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่ อออกจากทะเบียน
นักศึกษา
รายวิชาทีไ่ ด้ ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิ ชานั้น
อีก หรื ออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้
นักศึกษาทีไ่ ด้ ค่าระดับไม่ ตา่ กว่ า C ในรายวิชาใด ไม่ มสี ิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก เว้ นแต่ หลักสู ตรจะกาหนด
ไว้ เป็ นอย่ างอื่น

1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) หน่ วยกิตที่ได้ จะไม่ นามาคานวณ
ค่ าระดับเฉลีย่
1.5 การวัดผลวิชาเสริมพื้นฐานและการสอบภาษาต่ างประเทศ แบ่ งเป็ น 2 ระดับคือ ระดับ P (ผ่าน) และ ระดับ N (ไม่ ผ่าน)
และไม่ นับหน่ วยกิต
1.6 เงื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553

