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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ:    Doctor of Philosophy Program in Mathematics 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):  ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร) 
ชื่อยอ (ภาษาไทย):  ปร.ด. (คณิตศาสตร) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):    Doctor of Philosophy (Mathematics) 
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ):    Ph.D. (Mathematics) 
3. วัตถุประสงค 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงคเพื่อผลิต
ปรัชญาดษุฎีบัณฑิตที่มีคุณสมบตัิดังนี ้

(1) มีความรูความเขาใจอยางลกึซึ้งในหลักการและทฤษฎีสาํคัญในสาขาวิชาคณิตศาสตร และศาสตรในสาขา
อ่ืนที่มีความสัมพนัธเก่ียวของกัน นํามาใชในการอธิบายปรากฏการณที่ซับซอนและพัฒนาความรูในสาขาวชิาที่ศึกษา
ได  

(2) มีความสามารถในการวิจัยอยางลุมลึกและพฒันาความรูใหมในสาขาวชิาคณติศาสตรไดอยางมีนัยสําคัญ  
(3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห การสื่อสาร การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการจัดการสมัยใหม ที่จะนาํไปสูการพัฒนาความรูและการนําไปใชประโยชนไดในวงกวาง 
(4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผูนาํและเปนแบบอยางในการ

ประพฤตปิฏิบตัิตนอยางมีคุณธรรมและ จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชีพ 
4. โครงสรางหลักสูตร 
4.1 หลักสูตร แบบ 1.1 

หมวดวิชาบงัคับ  2 หนวยกิต(ไมนบัหนวย
กิต) 

ดุษฎีนิพนธ  48 หนวยกิต 
รวม  48 หนวยกิต 

4.2  หลักสูตร แบบ 2.1 
หมวดวิชาบงัคับ  2 หนวยกิต(ไมนบัหนวย

กิต) 
หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
ดุษฎีนิพนธ  36 หนวยกิต 

รวม  48 หนวยกิต 
4.3  หลักสูตร แบบ 2.2 

หมวดวิชาบงัคับ  14 หนวยกิต 
หมวดวิชาบงัคับ  2 หนวยกิต(ไมนบัหนวย

กิต) 
หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
ดุษฎีนิพนธ  48 หนวยกิต 
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รวม  74 หนวยกิต 
5. รายวิชา 
5.1 รายวิชาสําหรับหลักสูตรแบบ  1.1 
หมวดวิชาบงัคับ 
321 991 สัมมนาดษุฎีบัณฑิตทางคณิตศาสตร 1   1(0-2-2) 
 Doctoral Seminar in Mathematics I (ไมนบัหนวยกิต) 
321 992 สัมมนาดษุฎีบัณฑิตทางคณิตศาสตร 2   1(0-2-2) 
 Doctoral Seminar in Mathematics II (ไมนบัหนวยกิต) 
321 997 ดุษฎีนิพนธ  48 หนวยกิต 
 Dissertation   

5.2 รายวิชาสําหรับหลักสูตรแบบ  2.1 
หมวดวิชาบงัคับ 

321 991 สัมมนาดษุฎีบัณฑิตทางคณิตศาสตร 1   1(0-2-2) 
 Doctoral Seminar in Mathematics I (ไมนบัหนวยกิต) 
321 992 สัมมนาดษุฎีบัณฑิตทางคณิตศาสตร 2   1(0-2-2) 
 Doctoral Seminar in Mathematics II (ไมนบัหนวยกิต) 
321 999 ดุษฎีนิพนธ 36 หนวยกิต 
 Dissertation   

หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 12  หนวยกิต 
ใหเลือกตามรายวิชาในหัวขอ 5.3.1 โดยเลือกรายวิชา 321 8xx และ 333 8xx เปนจํานวนไมนอยกวา 6 

หนวยกิต นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาจากรายวิชาตาง ๆ ในหัวขอ 6 
หรือจากรายวิชาอ่ืน ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาที่ภาควิชาคณิตศาสตรจะเปดเพิ่มเติมภายหลังหรือรายวิชาอ่ืน ๆ ใน
ระดับบัณฑิตศึกษาที่เก่ียวของกับคณิตศาสตร หรือ คณิตศาสตรประยุกตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

 
 
 
 
 

5.3 รายวิชาสําหรับหลักสูตรแบบ  2.2 
หมวดวิชาบงัคับ 

321 711 พีชคณิต  3(3-0-6) 

 
Algebra 
 

 

321 712 พีชคณิตเชิงเสน 3(3-0-6) 
 Linear Algebra  
321 721 การวิเคราะหเชิงจริง 3(3-0-6) 
 Real  Analysis  
321 751 ทอพอโลยี 3(3-0-6) 
 Topology  
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321 891 สัมมนาทางคณิตศาสตร 1 1(1-0-2) 
 Seminar in Mathematics I  
321 892 สัมมนาทางคณิตศาสตร 2 1(1-0-2) 
 Seminar in Mathematics II  
321 991 สัมมนาดษุฎีบัณฑิตทางคณิตศาสตร 1    1(0-2-2) 
 Doctoral Seminar in Mathematics I (ไมนบัหนวยกิต) 
321 992 สัมมนาดษุฎีบัณฑิตทางคณิตศาสตร 2    1(0-2-2) 
 Doctoral Seminar in Mathematics II (ไมนบัหนวยกิต) 
321 998 ดุษฎีนิพนธ 48 หนวยกิต 
 Dissertation   

5.3.1    หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
ใหนักศึกษาเลือกรายวิชาไมนอยกวา 12 หนวยกิต ทั้งนี้ใหเลือกรายวิชา 321 8XX ไมนอยกวา 6 

หนวยกิต นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาจากรายวิชาตาง ๆ ตอไปนี้ 
หรือจากรายวิชาอ่ืน ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาที่ภาควิชาคณิตศาสตรจะเปดเพิ่มเติมภายหลังหรือรายวิชาอ่ืน ๆ ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่เก่ียวของกับคณิตศาสตรหรือคณิตศาสตรประยุกต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

321 713 ก่ึงกรุป 3(3-0-6) 
 Semigroups  
321 715 พีชคณิตสากล  3(3-0-6) 
 Universal Algebra  
321 717 ทฤษฎีกาลัว 3(3-0-6) 
 Galois Theory  
321 722 ทฤษฎีเมเชอรนามธรรม 3(3-0-6) 
 Abstract Measure Theory  
321 723 การวิเคราะหเชิงซอน 3(3-0-6) 
 Complex Analysis  
321 725 ทฤษฎีปริภูมิบานาค 3(3-0-6) 
 Banach Space Theory  
321 741 ทฤษฎีเชิงการจัด 3(3-0-6) 
 Combinatorial Theory  
321 742 ทฤษฎีกราฟ 3(3-0-6) 
 Graph Theory  
321 781 ทฤษฎีจํานวนพีชคณติ 3(3-0-6) 
 Algebraic Number Theory  
321 811 หัวขอคัดสรรทางพีชคณิตข้ันสงู 1 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Advanced Algebra I  
321 812 หัวขอคัดสรรทางพีชคณิตข้ันสงู 2 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Advanced Algebra II  
321 813 พีชคณิตสากลข้ันสงู  3(3-0-6) 
 Advanced Universal Algebra  
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321 814 ก่ึงกรุปเชิงพีชคณิต  3(3-0-6) 
 Algebraic Semigroups  
321 821 หัวขอคัดสรรทางการวิเคราะหข้ันสูง1 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Advanced Analysis I  
321 822 หัวขอคัดสรรทางการวิเคราะหข้ันสูง 2 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Advanced Analysis II  
321 823 ทฤษฎีจุดตรึงเชิงเมตริก 1 3(3-0-6) 
 Metric Fixed Point Theory I  
321 824 ทฤษฎีจุดตรึงเชิงเมตริก 2 3(3-0-6) 
 Metric Fixed Point Theory II  
321 825 ทฤษฎีความนาจะเปนข้ันสงู 3(3-0-6) 
 Advanced Probability Theory  
321 841 หัวขอคัดสรรทางคณิตศาสตรประยุกต 1 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Applied Mathematics I  
321 842 หัวขอคัดสรรทางคณิตศาสตรประยุกต 2 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Applied Mathematics I  
321 843 ทฤษฎีเชิงการจัดข้ันสงู 3(3-0-6) 

 
Advanced Combinatorial Theory 
 

 

321 844 ทฤษฎีกราฟข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Graph Theory  
321 851 แมนิโฟลดหาอนุพันธได 3(3-0-6) 
 Differentiable Manifolds  
321 852 เรขาคณิตรีมันน 3(3-0-6) 
 Riemannian Geometry  
321 871 หัวขอคัดสรรทางคณิตศาสตรข้ันสูง 1 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Advanced Mathematics I  
321 872 หัวขอคัดสรรทางคณิตศาสตรข้ันสูง 2 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Advanced Mathematics II  
333 731 สมการเชิงอนุพันธสามญัและการประยุกต 3(3-0-6) 
 Ordinary Differential Equations and Applications  
333 761 การวิเคราะหเชิงตัวเลขและการประยุกต 3(3-0-6) 
 Numerical Analysis and Applications  
333 823    ทฤษฎีและเทคนิคการแจกแจง 3(3-0-6) 
 Distributions Theory and Technique   
333 824 การประยุกตทฤษฎีการแจกแจง 3(3-0-6) 
 Applications of Theory Distributions  
333 825    ฟงกชันวางนยัทั่วไป 1 3(3-0-6) 
 Generalized Functions I  
333 826    ฟงกชันวางนยัทั่วไป 2   3(3-0-6) 
 Generalized Functions II  
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333 831    หัวขอทางสมการเชิงอนุพนัธข้ันสูง 3(3-0-6) 
  Advanced Topics in Differential Equations   
333 841    หัวขอทางคณิตศาสตรประยุกตข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Topics in Applied Mathematics  
333 842    แบบจําลองเศรษฐมิติข้ันสูง   3(3-0-6) 
 Advanced Econometric Models  
333 843    สมการเชิงอนุพันธและระบบเชงิพลวัต   3(3-0-6) 
 Differential Equations and Dynamical Systems  
333 844    ระเบียบวิธีการหาคาเหมาะที่สุดข้ันสูง   3(3-0-6) 
 Advanced Optimization Methods  
333 845    ระบบพลวัตสาํหรับเศรษฐมิติ 3(3-0-6) 

 
Dynamical Systems for Econometrics 
 

 

333 846    หัวขอทางระบบเชงิพลวัตข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Topics in Dynamical Systems  
333 861    ทฤษฎีเชิงคณิตศาสตรของระเบยีบวิธีสมาชิกจาํกัด 3(3-0-6) 
 Mathematical Theory of Finite Element Methods  
333 862    ทฤษฎีการประมาณคาของฟงกชันข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Approximation Theory of Functions  
333 863    หัวขอทางทฤษฎีการประมาณคาของฟงกชันข้ันสูง  3(3-0-6) 

 
Advanced Topics in Approximation Theory of 
Function 

 

333 864    ระเบียบวิธชีิ้นประกอบตามขอบข้ันสูง  3(3-0-6) 
 Advanced Boundary Element Methods  
333 865   หัวขอทางการวิเคราะหเชิงตัวเลขข้ันสูง                                      3(3-0-6) 
 Advanced Topics in Numerical Analysis   
333 866   ธรณีศาสตรเชิงคณิตศาสตรข้ันสูง                                          3(3-0-6) 
 Advanced Mathematical Geoscience  
333 867   ทฤษฎีการแปลความยอนกลับทางธรณีฟสิกส                              3(3-0-6) 
 Geophysical Inversion Theory  
333 868   วิธีเชิงตัวเลขข้ันสูงในแบบจําลองทางธรณีฟสิกส                        3(3-0-6) 

 
Advanced Numerical Method in Geophysical 
Modeling 

 

333 869   วิธีเชิงตัวเลขข้ันสูงในการแปลความยอนกลับทางธรณีฟสิกส         3(3-0-6) 

 
Advanced Numerical Method in Geophysical 
Inversion 

 

6. ตัวอยางแผนการศึกษา 
  หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต  สาขาคณิตศาสตร มีแผนการศึกษา ดังนี ้

ปที่ 1  
ภาคการเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 
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แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

321 711 
พีชคณิต 
Algebra 

  3 (3-0-6) 

321 712 
พีชคณิตเชิงเสน 
Linear Algebra 

  3 (3-0-6) 

321 721 
การวิเคราะหเชิงจริง 
Real Analysis 

  3 (3-0-6) 

321 997 
ดุษฎีนิพนธ 
Dissertation 

9   

321 999 
ดุษฎีนิพนธ 
Dissertation 

 6  

3XX XXX 
วิชาเลือก 
Elective Course 

 3 (3-0-6)  

รวมจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบยีน 9 9 9 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 9 9 9 

 
ภาคการเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

321 751 
ทอพอโลยี 
Topology 

  3 (3-0-6) 

321 997 
ดุษฎีนิพนธ 
Dissertation 

9   

321 999 
ดุษฎีนิพนธ 
Dissertation 

 6  

3XX XXX 
วิชาเลือก 
Elective Course 

 3 (3-0-6) 6 (3-0-6) 

รวมจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบยีน 9 9 9 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 18 18 18 

ปที่ 2 
ภาคการเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

321 891 
สัมมนาทางคณิตศาสตร 1 
Seminar in Mathematics I 

  1(0-2-2) 

321 991 
สัมมนาดษุฎีบัณฑิตทางคณิตศาสตร 1 
Doctoral Seminar in Mathematics I 

1(0-2-2)  
(ไมนบัหนวยกิต) 

1(0-2-2)  
(ไมนบัหนวยกิต) 

 

321 997 
ดุษฎีนิพนธ 
Dissertation 

9   

321 998 ดุษฎีนิพนธ   6 
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Dissertation 

321 999 
ดุษฎีนิพนธ 
Dissertation 

 6  

3XX XXX 
วิชาเลือก 
Elective Course 

 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 

รวมจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบยีน 10 10 10 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 27 27 28 

 
ภาคการเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

321 892 
สัมมนาทางคณิตศาสตร 2 
Seminar in Mathematics II 

  1(0-2-2) 

321 992 
สัมมนาดษุฎีบัณฑิตทางคณิตศาสตร 2 
Doctoral Seminar in Mathematics II 

1(0-2-2)  
(ไมนบัหนวยกิต) 

1(0-2-2)  
(ไมนบัหนวยกิต) 

 

321 997 
ดุษฎีนิพนธ 
Dissertation 

9   

321 998 
ดุษฎีนิพนธ 
Dissertation 

  6 

321 999 
ดุษฎีนิพนธ 
Dissertation 

 6  

3XX XXX 
วิชาเลือก 
Elective Course 

 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 

รวมจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบยีน 10 10 10 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 36 36 38 

 
ปที่ 3 

ภาคการเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

321 991 
สัมมนาดษุฎีบัณฑิตทางคณิตศาสตร 1 
Doctoral Seminar in Mathematics I 

  
1(0-2-2)  

(ไมนบัหนวยกิต) 

321 997 
ดุษฎีนิพนธ 
Dissertation 

9   

321 998 
ดุษฎีนิพนธ 
Dissertation 

  9 

321 999 
ดุษฎีนิพนธ 
Dissertation 

 9  

รวมจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบยีน 9 9 9 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 45 45 47 
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ภาคการเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

321 992 
สัมมนาดษุฎีบัณฑิตทางคณิตศาสตร 2 
Doctoral Seminar in Mathematics II 

  
1(0-2-2)  

(ไมนบัหนวยกิต) 

321 997 
ดุษฎีนิพนธ 
Dissertation 

3   

321 998 
ดุษฎีนิพนธ 
Dissertation 

  9 

321 999 
ดุษฎีนิพนธ 
Dissertation 

 3  

รวมจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบยีน 3 3 9 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 48 48 56 

ปที่ 4 
ภาคการเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

แบบ 2.2 

321 998 
ดุษฎีนิพนธ 
Dissertation 

9 

รวมจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบยีน 9 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 63 

ภาคการเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

แบบ 2.2 

321 998 
ดุษฎีนิพนธ 
Dissertation 

9 

รวมจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบยีน 9 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 74 

7. คําอธิบายรายวิชา 
321 711 พีชคณิต  3(3-0-6) 
 Algebra 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
  ทบทวนกรุป ทฤษฎีบทซโิล  ริงและฟลด ไอดีลใหญสุด ไอดีลเฉพาะ  โดเมนแบบไอดีล

มุขสําคัญ  โดเมนการแยกตัวประกอบไดอยางเดียว โดเมนแบบยุคลิด ฟลดภาคขยายข้ันแนะนาํ 
             Review of groups,  Sylow’s theorem, rings and fields, maximal ideals, prime 

ideals, principal ideal domains, unique factorization domains, Euclidean 
domains,  introduction to extension  field 

 
321 712  พีชคณิตเชิงเสน   3(3-0-6) 
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 Linear Algebra    
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
             ปริภูมิเวกเตอร การแปลงเชิงเสนและเมทริกซ ปริภูมิผลคูณภายใน รูปแบบบัญญัติ 

รูปแบบเชิงเสนคู ผลคูณเทนเซอร 
             Vector spaces, linear transformations and matrices, inner product spaces, 

canonical forms, bilinear forms, tensor products 
321 713 ก่ึงกรุป 3(3-0-6) 
 Semigroups 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
             แนวคิดเบื้องตน   ความสัมพันธของกรีน    0-ก่ึงกรุปเชิงเดียว   ก่ึงกรุปผกผัน  ก่ึงกรุ

ปการแปลง 
             Elementary concepts, Green’s relations, 0-simple semigroups, inverse 

semigroups, transformation semigroups 
321 715 พีชคณิตสากล 3(3-0-6) 
 Universal Algebra 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
             แลตทิซ ตัวดําเนินการปด การเชื่อมโยงกาลัว พีชคณิต พีชคณิตยอย พีชคณิตผลหาร 

ทฤษฎีบทสาทิสสัณฐาน ผลคูณตรงและผลคูณตรงยอย พจน ตนไม พหุนาม วาไรตี 
เอกลักษณ  พีชคณิตเสรี ทฤษฏีบทของเบอรคอฟฟ  

             Lattices, closure operators, Galois connections, algebras, subalgebras, 
quotient algebras, homomorphism theorem, direct and subdirect products, terms,  
trees, polynomials, varieties, identities, free algebras, Birkhoff’s theorem 

 
 
321 717 

ทฤษฎีกาลัว 3(3-0-6) 

 Galois Theory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 321 711 
            ฟลดภาคขยาย  ฟลดปดเชิงพีชคณิต ภาวะซ้ําของราก  ฟลดจํากัด ทฤษฎีกาลัวและการ

ประยุกต การสรางเชิงเรขาคณิต 
            Extension fields, algebraically closed fields, multiplicity of roots, finite fields, 

Galois theory and applications, geometric constructions 
321 721 การวิเคราะหเชิงจริง 3(3-0-6) 
 Real Analysis 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
             เมเชอรเลอเบกบนเสนจาํนวนจริง ฟงกชันหาเมเชอรเลอเบกได ปริพันธเลอเบก 
           Lebesgue measure on the real line, Lebesgue measurable functions,  

Lebesgue  integral 
321 722 ทฤษฎีเมเชอรนามธรรม 3(3-0-6) 
 Abstract Measure Theory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 321 721        
             ปริภูมิเมเชอรนามธรรม ทฤษฎีการหาอนุพันธ เมเชอรผลคูณ เมเชอรเคร่ืองหมาย 
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             Abstract measure spaces, differentiation theory, product measures, signed 
measures 

321 723 การวิเคราะหเชิงซอน 3(3-0-6) 
 Complex Analysis 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
             ทอพอโลยีบนระนาบจาํนวนเชงิซอน ฟงกชันวิเคราะห การหาปริพันธเชิงซอน ภาวะเอก

ฐาน การลูเขาในปริภูมิของฟงกชันวิเคราะห ฟงกชันทั่ว 
             Topology on complex plane, analytic functions, complex 

integration, singularity, convergence in the space of analytic functions, entire 
functions 

321 725 ทฤษฎีปริภูมิบานาค 3(3-0-6) 
 Banach Space Theory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 321 721        
             แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับปริภูมิบานาค ทอพอโลยีแบบออนและแบบออนสตาร ตวั

ดําเนินการเชิงเสน ฐานแบบชาวเดอร ความกลมมนและความราบเรียบ 
             Basic concepts on Banach spaces, the weak and weak topologies, linear 

operators, Schauder bases, rotundity and smoothness 
 
321 741 ทฤษฎีเชิงการจัด 3(3-0-6) 
 Combinatorial Theory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
             ปญหาการแจงนบั   หัวขอทางทฤษฏีเชิงการจัด  การออกแบบเชิงการจัดและเรขาคณิต

จํากัด 
             Enumeration problems, topics in combinatorics, combinatorial design and 

finite geometry 
321 742   ทฤษฎีกราฟ 3(3-0-6) 
  Graph Theory 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
              กราฟและการประยุกต แนวคิดพื้นฐานของกราฟ เทคนคิการพิสูจนทางทฤษฎี

กราฟ  ตนไม  ภาวะเชื่อมโยง กราฟออยเลอรและกราฟแฮมิลตัน การใหสีและปญหาที่เก่ียวของ 
หัวขอทางทฤษฎีกราฟ 

              Graphs and applications, basic concepts of graphs, proof techniques in 
graph theory, trees, connectivity, Eulerian graphs and Hamiltonian graphs, colorings 
and related problems, topics in graph theory 

321 751 ทอพอโลยี 3(3-0-6) 
 Topology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
  ปริภูมิเชิงทอพอโลยีและฟงกชันตอเนื่อง  ปริภูมิยอย  ทอพอโลยีผลคูณ และทอพอโลยี

ผลหาร  ความเชื่อมโยง  ความกระชับ  สจัพจนการแยกกันและ 
การนับได  การเปนปริภูมิเมตริกได 

  Topological spaces and continuous functions, subspaces, product topology 
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and quotient topology, connectedness, compactness, separation and countability 
axioms, metrizability 

321 781 ทฤษฎีจํานวนพีชคณติ 3(3-0-6) 
 Algebraic Number Theory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 321 711 
              จุดเร่ิมตนของทฤษฎีจํานวนพชีคณิต สมาชิกซึ่งอินทกิรัลเหนือโดเมน ภาคขยายพีชคณิต

ของฟลด ฟลดจํานวนพีชคณิต ฐานหลักอินทิกรัล โดเมนเดเดคินด นอรมของไอดีล การแยก
จํานวนเฉพาะในฟลดจาํนวน หนวยในฟลดกําลังสองจริง กรุปคลาสไอดีล ทฤษฎีบทหนวยของดีรี
เคล 

              Beginnings of algebraic number theory, elements integral over a domain, 
algebraic extension of a field, algebraic number fields, integral bases, Dedekind 
domains, norms of ideals, factoring primes in a number field, units in real 
quadratic fields, the ideal class group, Dirichlet’s unit theorem 

321 811 หัวขอคัดสรรทางพีชคณิตข้ันสงู 1 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Advanced Algebra I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
               หัวขอคัดสรรทางพีชคณิตข้ันสูง ที่กําลงัไดรับความสนใจ 
              Selected interesting topics in advanced algebra 
321 812 หัวขอคัดสรรทางพีชคณิตข้ันสงู 2 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Advanced Algebra II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
               หัวขอคัดสรรทางพีชคณิตข้ันสูง ที่กําลงัไดรับความสนใจ 
              Selected interesting topics in advanced algebra 
321 813 พีชคณิตสากลข้ันสงู 3(3-0-6) 
 Advanced Universal Algebra 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
                แนวคิดพื้นฐาน เอกลักษณเกินและวาไรตีเกิน เอกลักษณเกินในวาไรตีของก่ึงกรุป โซ

ลิดวาไรตีและโคลน           
                Basic concepts, hyperidentities and hypervarieties, hyperidentities in 

varieties of semigroups, solid varieties and clones 
321 814 ก่ึงกรุปเชิงพีชคณิต 3(3-0-6) 
 Algebraic Semigroups 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
                 แนวคิดพื้นฐาน ไอดีลและแนวคิดที่สัมพนัธ       ก่ึงกรุปปกติบริบูรณ ก่ึงแลตทีซ

ของก่ึงกรุป ก่ึงกรุปเสรี 
                 Basic concepts, ideals and related concepts, completely regular 

semigroups, semilattices of semigroups, free semigroups 
321 821 หัวขอคัดสรรทางการวิเคราะหข้ันสูง 1 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Advanced Analysis I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
               หัวขอคัดสรรทางการวิเคราะหข้ันสูง ที่กําลงัไดรับความสนใจ 
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               Selected interesting topics in advanced analysis 
321 822 หัวขอคัดสรรทางการวิเคราะหข้ันสูง 2 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Advanced Analysis II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
               หัวขอคัดสรรทางการวิเคราะหข้ันสูง ที่กําลงัไดรับความสนใจ 
               Selected interesting topics in advanced analysis 
 
321 823 ทฤษฎีจุดตรึงเชิงเมตริก 1 3(3-0-6) 
 Metric Fixed Point Theory I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
                ทฤษฎีแบบฉบบัของการสงแบบไมขยาย ตัวอยางของการสงที่ไมมีจุดตรึง ภูมิหลัง

เรขาคณิต มอดูลัสและคาคงตวัตาง ๆ ที่เก่ียวของกับทฤษฎีจุดตรึงเชิงเมตริก 
                Classical theory of nonexpansive mappings, examples of fixed point 

free mappings, geometric background, moduli and constants related to metric 
fixed point theory 

321 824 ทฤษฎีจุดตรึงเชิงเมตริก 2 3(3-0-6) 
 Metric Fixed Point Theory II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 321 823 
                ระเบียบวิธีแบบอัลตราในทฤษฎีจุดตรึงเชิงเมตริก เสถียรภาพของสมบัติจุดตรึง

สําหรับการสงแบบไมกระจาย การวัดความไมกระชับ ทฤษฎีจุดตรึงในแลททิซแบบบานาค  
                Ultra-method in metric fixed point theory, stability of the fixed point 

property for nonexpansive mappings, measure of noncompactness, fixed point 
theory in Banach lattices 

321 825 ทฤษฎีความนาจะเปนข้ันสงู 3(3-0-6) 
 Advanced Probability Theory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
  ปริภูมิความนาจะเปนและตัวแปรสุม การลูเขาแบบตางๆ ความเปนอิสระ กฎของเลข

จํานวนมาก การลูเขาอยางออนและทฤษฎีลิมิตกลาง ขอบเขตของการประมาณคาดวยฟงกชันการ
แจกแจงปกติ ขอบเขตการประมาณคาดวยฟงกชันการแจกแจงปวซง 

  Probability spaces and random variables, convergence concepts, 
independence, laws of large numbers, weak convergence and central limit 
theorem, bounds on normal approximation, bounds on Poisson approximation 

321 841 หัวขอคัดสรรทางคณิตศาสตรประยุกต 1 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Applied Mathematics I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
          หัวขอคัดสรรทางคณิตศาสตรประยุกต ที่กําลังไดรับความสนใจ 
         Selected interesting topics in applied mathematics 
321 842 หัวขอคัดสรรทางคณิตศาสตรประยุกต 2 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Applied Mathematics II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
          หัวขอคัดสรรทางคณิตศาสตรประยุกต ที่กําลังไดรับความสนใจ 
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         Selected interesting topics in applied mathematics 
321 843 ทฤษฎีเชิงการจัดข้ันสงู 3(3-0-6) 
 Advanced Combinatorial Theory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
               การนับแบบฉบบั ทฤษฎีจํากัดสุดขีด ระเบียบวิธีเชิงความนาจะเปน ทฤษฎีการ

ออกแบบ การหาคาเหมาะสมทีสุ่ดแบบวยิุต 
              Classical enumeration, extremal finite theory, probabilistic methods, 

design theory, discrete optimization 
321 844 ทฤษฎีกราฟข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Graph Theory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
               ความรูพื้นฐานเก่ียวกับโครงสรางกราฟ พารามิเตอรของกราฟ วงและการไหล กราฟ

ไมเนอร ทฤษฎีกราฟเชิงพีชคณติ 
              Basic knowledge in graph structure, graph parameters, cycles and flows, 

graph minors, algebraic graph theory 
321 851 แมนิโฟลดหาอนุพันธได 3(3-0-6) 
 Differentiable Manifolds 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
               แมนิโฟลดหาอนุพันธไดและแมนิโฟลดยอย   สนามเวกเตอร   สนามเทนเซอร   การ

หาปริพันธบนแมนโิฟลด   ทฤษฎีบทของสโตกสสําหรับแมนโิฟลดที่มีขอบ 
              Differentiable manifolds and submanifolds, vector fields, tensor fields, 

integration on manifolds, Stokes’ theorem for manifolds with boundary 
321 852 เรขาคณิตรีมันน 3(3-0-6) 
 Riemannian Geometry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
              แมนิโฟลดรีมนัน การเชื่อมโยง จีออเดสิกส ความโคง สนามยาโคบี อิมเมอรชันสมมติิ 

แมนิโฟลดบริบูรณ ทฤษฎีบทของฮอพฟ-ริเนาว ทฤษฎีบทของฮาดามารด ปริภูมิความโคงคงตวั 
              Riemannian manifolds, connections, geodesics, curvatures, Jacobi fields, 

isometric immersions, complete manifolds, Hopf–Rinow theorem, Hadamard 
theorem, spaces of constant curvature 

321 871 หัวขอคัดสรรทางคณิตศาสตรข้ันสูง 1 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Advanced Mathematics I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
          หัวขอคัดสรรทางคณิตศาสตรข้ันสูง ที่กําลังไดรับความสนใจ 
         Selected interesting topics in advanced mathematics 
 
321 872 หัวขอคัดสรรทางคณิตศาสตรข้ันสูง 2 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Advanced Mathematics II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
          หัวขอคัดสรรทางคณิตศาสตรข้ันสูง ที่กําลังไดรับความสนใจ 
         Selected interesting topics in advanced mathematics 
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321 891 สัมมนาทางคณิตศาสตร 1 1(1-0-2) 
 Seminar in Mathematics I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
             การเลือกหัวขอเร่ือง การวางแผนการสัมมนา การนําเสนอปากเปลา การอภิปรายและตอบ

ปญหาเก่ียวกับงานวิจัยที่ตีพิมพและที่นําเสนอซึ่งเปนงานวิจัยใหมๆ ที่เก่ียวของกับสาขาที่สนใจ 
             Selecting topics, planning seminars, oral presentation, discussion and question 

clarification related to recent research publication in the field of interest 
321 892 สัมมนาทางคณิตศาสตร 2 1(1-0-2) 
 Seminar in Mathematics II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
            การเลือกหัวขอเร่ือง การวางแผนการสัมมนา การนําเสนอปากเปลา การอภิปรายและตอบ

ปญหาเก่ียวกับงานวิจัยที่ตีพิมพและที่นําเสนอซึ่งเปนงานวิจัยใหมๆ ที่เก่ียวของกับสาขาที่สนใจ 
            Selecting topics, planning seminars, oral presentation, discussion and question 

clarification related to recent research publication in the field of interest 
321 991 สัมมนาดษุฎีบัณฑิตทางคณิตศาสตร 1   1(0-2-2)  
 Doctoral Seminar in Mathematics I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
             การเลือกหัวขอเร่ือง การวางแผนการสัมมนา การนําเสนอปากเปลา การอภิปรายและ

ตอบปญหาเก่ียวกับงานวิจัยที่ตีพิมพและที่นําเสนอซึ่งเปนงานวจิัยใหมๆ ที่เก่ียวของกับสาขาที่
สนใจ 

             Selecting topics, planning seminars, oral presentation, discussion, and 
question clarification related to recent research publication in the field of interest 

321 992 สัมมนาดษุฎีบัณฑิตทางคณิตศาสตร 2   1(0-2-2) 
 Doctoral Seminar in Mathematics II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
             การเลือกหัวขอเร่ือง การวางแผนการสัมมนา การนําเสนอปากเปลา การอภิปรายและ

ตอบปญหาเก่ียวกับงานวิจัยที่ตีพิมพและที่นําเสนอซึ่งเปนงานวจิัยใหมๆ ที่เก่ียวของกับสาขาที่
สนใจ 

             Selecting topics, planning seminars, oral presentation, discussion and 
question clarification related to recent research publication in the field of interest 

321 997         ดุษฎีนิพนธ                                                                     48 หนวยกิต 
 Dissertation 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
  การทําวจิัยดานคณิตศาสตร และการเขียนผลวิจัยในรูปดุษฎีนิพนธภายใตคําแนะนําของ

คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนพินธ 
  Conducting research in the field of mathematics and writing the results in the 

form of a dissertation under the supervision of the dissertation advisory committee 
321 998         ดุษฎีนิพนธ                                                                      48 หนวยกิต 
 Dissertation 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
 การทําวจิัยดานคณิตศาสตร และการเขียนผลวิจัยในรูปดุษฎีนิพนธภายใตคําแนะนําของคณะกรรมการที่
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ปรึกษาดุษฎีนพินธ 
 Conducting research in the field of mathematics and writing the results in the form of a 

dissertation under the supervision of the dissertation advisory committee 
321 999         ดุษฎีนิพนธ                                                                      36 หนวยกิต 
 Dissertation 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
 การทําวจิัยดานคณิตศาสตร และการเขียนผลวิจัยในรูปดุษฎีนิพนธภายใตคําแนะนําของคณะกรรมการที่

ปรึกษาดุษฎีนพินธ 
 Conducting research in the field of mathematics and writing the results in the form of a 

dissertation under the supervision of the dissertation advisory committee 
333 731  สมการเชิงอนุพันธสามญัและการประยุกต   3(3-0-6)  
  Ordinary Differential Equations and Applications   
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี  
               ทฤษฎีบทการมีอยูและความเปนหนึ่งเดียว  ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน ระบบอิสระ

บนระนาบ  สมการเชิงอนพุันธไมเชิงเสน   
               Existence and uniqueness theorems, the theory of linear differential 

equations, plane autonomous systems, nonlinear differential equations. 
333 761 การวิเคราะหเชิงตัวเลขและการประยุกต 3(3-0-6) 
 Numerical Analysis and Applications 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
               สมการไมเชิงเสน การประมาณพหุนามและการประมาณคาในชวง  การหาอนุพันธเชิงตัวเลข

และสูตรเชิงผลตาง การหาปริพนัธเชิงตัวเลข ปญหาคาเร่ิมตนสองมิติ ปญหาคาขอบสองมิต ิ
               Nonlinear equation, polynomial approximation and interpolation, numerical 

differentiation and difference formulas, numerical integration, two-dimensional initial-
value problems, two-dimensional boundary-value problems 

333 823   ทฤษฎีและเทคนิคการแจกแจง                                             3(3-0-6) 
 Distributions Theory and Technique 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
  ฟงกชันไดแรคเดลตาและลําดับเดลตา ทฤษฎีชวารซ-โซโบเลพของการแจกแจง สมบัติเพิ่มเติม

ของการแจกแจง การแจกแจงที่นิยามโดยอินทิกรัลลูออก อนุพันธการแจกแจงของฟงกชันทีก่ระโดดไม
ตอเนื่อง การแจกแจงแบบเทมเพอรและการแปลงฟูเรียร  ผลคูณโดยตรงและสังวัตนาการของการแจก
แจง การแปลงลาปลาซ  

  The Dirac delta function and delta sequence, the Schwartz-Sobolev theory of 
distributions, additional properties of distributions, distributions defined by divergent 
integrals, distributional derivatives of functions with jump discontinuities, tempered 
distributions and the Fourier transform, direct products and convolutions of 
distributions, the Laplace transform 

333 824 การประยุกตทฤษฎีการแจกแจง 3(3-0-6) 
 Applications of Theory Distributions 
 เงื่อนไขของรายวิชา: 333 823 
  การประยุกตสําหรับสมการเชิงอนุพันธสามัญ การประยุกตสาํหรับสมการเชิงอนุพันธยอย การ
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ประยุกตสําหรับปญหาคาขอบ การประยุกตสําหรับการแพรของคลื่น ความสัมพันธระหวางการแจกแจง
และทฤษฎีโมเมนต เร่ืองเบ็ดเตล็ด 

 Applications to ordinary differential equations, applications to partial differential 
equations, applications to boundary value problems, applications to wave propagation, 
interplay between distributions and the theory of moments, miscellaneous topics 

333 825   ฟงกชันวางนยัทั่วไป 1                                                    3(3-0-6) 
 Generalized Functions I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
  ฟงกชันคาทดสอบและฟงกชันวางนัยทั่วไป การแปลงฟูเรียรของฟงกชันวางนัยทั่วไป รูปแบบ

เฉพาะของฟงกชันทีว่างนัยทั่วไป 
  Test functions and generalized functions, Fourier transforms of generalized 

functions, particular types of generalized functions 
333 826   ฟงกชันวางนยัทั่วไป 2                                                    3(3-0-6) 
 Generalized Functions II 
 เงื่อนไขของรายวิชา: 333 825 
  ปริภูมิเชิงทอพอโลยีเชิงเสน ฟงกชันหลักมูลและฟงกชนัวางนัยทั่วไป การแปลงฟูเรียรของ

ฟงกชันหลักมูลและฟงกชนัวางนัยทั่วไป ปริภูมิของชนิด  
  Linear topological spaces, fundamental and generalized functions, Fourier 

transforms of fundamental and generalized functions, spaces of type 
333 831   หัวขอทางสมการเชิงอนุพนัธข้ันสูง                                                 3(3-0-6) 
 Advanced Topics in Differential Equations 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
  หัวขอข้ันสูงทางสมการเชิงอนุพนัธที่กําลงัไดรับความสนใจศึกษาอยางกวางขวาง 
  Advanced topics in differential equations currently being broadly investigated  
333 841     หัวขอทางคณิตศาสตรประยุกตข้ันสูง                                        3(3-0-6) 

 Advanced Topics in Applied Mathematics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
  หัวขอทางคณิตศาสตรประยุกตข้ันสูงที่กําลังไดรับความสนใจศึกษาอยางกวางขวาง 
  Advanced topics in applied mathematics currently being broadly 

studied                                                           
333 842   แบบจําลองเศรษฐมิติข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Econometric Models 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
  ธรรมชาติของเศรษฐมิติและขอมูล การวิเคราะหการถดถอยดวยขอมูลแบบตัดขวาง การ

วิเคราะหการถดถอยดวยขอมูลอนุกรมเวลา เร่ืองข้ันสูง 
  The nature of econometrics and data, regression analysis with cross-sectional 

data, regression analysis with time-series data, advanced topics 
333 843   สมการเชิงอนุพันธและระบบเชงิพลวัต                                  3(3-0-6) 
 Differential Equations and Dynamical Systems 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
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  ทฤษฎีทั่วไปของระบบเชิงเสน ทฤษฎีเฉพาะที่ของระบบไมเชิงเสน แมนิโฟลดเสถียรและทฤษฎี
บทของฮารทแมน-กรอบแมน ทฤษฎีวงกวางของระบบไมเชิงเสน ทฤษฎีปวงกาเร-เบนดิกซสัน วัฏจักร
ลิมิต การสงแบบปวงกาเร  ไบเฟอรเคชัน 

  General theory of linear systems, local theory of nonlinear systems, stable 
manifold and Hartman-Grobman theorems, global theory of nonlinear systems, 
Poincare-Bendixson theory, limit cycles, Poincare maps, bifurcations 

333 844   ระเบียบวิธีการหาคาเหมาะที่สุดข้ันสูง                                  3(3-0-6) 
   Advanced Optimization Methods 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
  การหาคาเหมาะสมเชิงตอเนื่อง ระเบียบวิธีการหาคาเหมาะสมเชิงเกรเดียนต ระเบียบวิธีเชิง

ประชากร ข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและข้ันตอนวิธีวิวัฒนาการเชิงผลตาง การหาคาเหมาะสมเชิงไม
ตอเนื่อง การคนเฉพาะที่และการคนเชิงตองหาม  ระเบียบวิธีการหาคาเหมาะสมเชิงความนาจะเปน 
ระเบียบวิธีการหาคาเหมาะสมเชิงอาณาจักรมด 

  Continuous optimization, Gradient-based optimization methods, population-
based optimization methods, genetic algorithm and differential evolution algorithm, 
discrete optimization, local search and tabu search, probability-based optimization 
methods, ant colony optimization methods 

333 845   ระบบพลวัตสาํหรับเศรษฐมิติ                                             3(3-0-6) 
 Dynamical Systems for Econometrics                               
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
  แนวคิดพื้นฐานและระบบสเกลาร ระบบพลวัตที่มีมิติสูงและการประยุกตบางประการ การหา

คาเหมาะที่สุดแบบพลวัตข้ันแนะนํา การประยุกตบางประการสําหรับการหาคาเหมาะสมที่สุดแบบ
พลวัต 

  The basic concepts and scalar systems, dynamical system of higher dimensions 
and some applications, an introduction to dynamic optimizations, some applications to 
dynamic optimizations 

333 846   หัวขอทางระบบเชงิพลวัตข้ันสูง                                          3(3-0-6) 
 Advanced Topics in Dynamical Systems 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
  หัวขอข้ันสูงทางระบบเชิงพลวัตที่กําลังไดรับความสนใจศึกษาอยางกวางขวาง 
  Advanced topics in dynamical systems currently being broadly 

investigated 
333 861   ทฤษฎีเชิงคณิตศาสตรของระเบยีบวิธีสมาชิกจาํกัด                 3(3-0-6) 
 Mathematical Theory of Finite Element Methods 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
  แนวคิดพื้นฐาน ปริภูมิโซโบเลฟ  การจัดรูปแบบผันแปรของปญหาคาขอบเชิงวงรี การ

สรางปริภูมิสมาชิกจํากัด ทฤษฎีการประมาณพหุนามในปริภูมิโซโบเลฟ ปญหาผันแปรมิติ n วิธี
สมาชิกจํากัดโดยใชกริดหลายแบบ วิธีผสมผสาน  เทคนิคทําซ้ําสําหรับวิธีผสมผสาน 

  Basic concepts, Sobolev spaces, variational formulation of elliptic 
boundary value problems, the construction of a finite element space, polynomial 
approximation theory in Sobolev spaces, n-dimensional variational problems, 



18 

 

finite element multigrid methods, mixed methods, iterative techniques for mixed 
methods 

333 862   ทฤษฎีการประมาณคาของฟงกชันข้ันสูง                               3(3-0-6) 
 Advanced Approximation Theory of Functions 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
  ผลลัพธทั่วไปในทฤษฎีการประมาณคา การประมาณคาโดยพหุนามเชิงตรีโกณมิติ การ

ประมาณคาโดยพหุนามเชงิพชีคณิต 
  General results in approximation theory, approximation by trigonometric 

polynomials, approximation by algebraic polynomials 
333 863   หัวขอทางทฤษฎีการประมาณคาของฟงกชันข้ันสูง                 3(3-0-6) 
 Advanced Topics in Approximation Theory of Function 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
  หัวขอข้ันสูงทางทฤษฎีการประมาณคาของฟงกชนัที่กําลังไดรับความสนใจศึกษาอยาง

กวางขวาง 
  Advanced topics in approximation theory of functions currently being 

broadly investigated 
333 864   ระเบียบวิธชีิ้นประกอบตามขอบข้ัน

สูง                                             
3(3-0-6) 

 Advanced Boundary Element Methods 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
  บทนํา ภูมิหลังทางคณิตศาสตร ปญหาศักยในสองมิติ ปฏิบัติการเชิงตัวเลขของระเบียบ

วิธีสมาชิกตามขอบ เทคโนโลยีสมาชิกตามขอบ ระเบียบวิธีสมาชิกตามขอบแบบความเปนสวน
กลับความคูกันสําหรับปญหาเชิงเสน และปญหาไมเชิงเสน การประยุกต  และ หัวขอข้ันสูง 

  Introduction, mathematical background, potential problems in two 
dimensions, numerical implementations of the boundary element method, 
boundary element technology, the dual reciprocity boundary element method 
for linear and non-linear problems, applications and advanced topics 

333 865  หัวขอทางการวิเคราะหเชิงตัวเลขข้ันสูง                                      3(3-0-6) 
 Advanced Topics in Numerical Analysis 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
  หัวขอข้ันสูงทางการวิเคราะหเชงิตัวเลขที่กําลังไดรับความสนใจศึกษาอยางกวางขวาง 
  Advanced topics in numerical analysis currently being broadly investigated 
333 866  ธรณีศาสตรเชิงคณิตศาสตรข้ันสูง                                          3(3-0-6) 
 Advanced Mathematical Geoscience 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
  แบบจําลองทางคณิตศาสตรและแนวคิดทางคณิตศาสตร การอนุรักษแบบเอกรูปของ

มวล ปญหาเชิงวงรีในธรณีศาสตร การสรางสมการที่อธิบายการไหลของน้ําของเคร่ืองปมน้ําในชั้น
หิน ปญหาการพาและการแพรในธรณีศาสตร ปญหาการถายเทเชิงเสนและไมเชิงเสนในธรณี
ศาสตร สมการไฮเพอรโบลิกไมเชิงเสนในธรณีศาสตร 

  Mathematical modeling and mathematical concept, uniform conservation 
of mass, elliptical problems in geoscience, derivation of equations describing flow 
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in a pumped aquifer, convection and diffusion problems in geoscience, linear and 
nonlinear transport problems in geoscience, nonlinear hyperbolic problems in 
geoscience 

333 867  ทฤษฎีการแปลความยอนกลับทางธรณีฟสิกส                               3(3-0-6) 
 Geophysical Inversion Theory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี
  ปญหายอนกลับข้ันแนะนํา ประเภทของปญหายอนกลับ ปญหายอนกลับเชิงเสนกับ

ขอมูลที่แนนอน ปญหายอนกลับเชิงเสนกับขอมูลที่ไมแนนอน ความชัดเจนและการอนุมาน 
ปญหายอนกลับไมเชิงเสน 

  Introduction to inverse problems, types of inverse problems, linear 
inverse problem with exact data, linear inverse problems with uncertain data, 
resolution and inference, nonlinear inverse problems 

333 868  วิธีเชิงตัวเลขข้ันสูงในแบบจําลองทางธรณีฟสิกส                          3(3-0-6) 
 Advanced Numerical Method in Geophysical Modeling 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมม ี

  วิธีผลตางจํากัดและการประยุกตกับแบบจําลองไปขางหนาทางธรณีฟสิกส วิธีสมาชิก

จํากัดและการประยุกตกับแบบจําลองไปขางหนาทางธรณีฟสิกส วิธีปริมาตรจํากัดและการ

ประยุกตกับแบบจําลองไปขางหนาทางธรณีฟสิกส วิธีผลตางจํากัดแบบกริดเอียงและการประยุกต

กับแบบจําลองไปขางหนาทางธรณีฟสิกส วิธีปริมาตรจํากัดแบบฐานเสนเชื่อมและการประยุกตกับ

แบบจําลองไปขางหนาทางธรณีฟสิกส 

  Finite difference method and its applications to geophysical forward 

modeling, finite element method and its applications to geophysical forward 
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