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วัตถุประสงค ์
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางคณติศาสตร์ที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
2. เพื่อผลิตนักวิจัยในสาขาวิชาคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ ที่มีศักยภาพในการ

ท างานวิจัยเพื่อเผยแพร่ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการน าความรู้ด้านคณิตศาสตร์ไปใช้ในกิจการหรือวิชาการ

สาขาอื่น ๆ ให้มีประสิทธิผลสูงสุด  
 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
1. ต้องส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องโดยต้องสอบ

ผ่านรายวิชาคณิตศาสตรร์ะดับปริญญาตรหีรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2550 ข้อ 7 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
3. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 

โครงสร้างหลักสูตร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์  มี 1 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 2 

ประกอบด้วย 
วิชาบังคับ                        10   หน่วยกิต 
วิชาบังคับเลือก          9   หน่วยกิต 
วิชาเลือก ไม่น้อยกวา่ 9   หน่วยกิต 
วิทยานพินธ ์(มีค่าเทียบเทา่)  12   หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  40  หน่วยกิต 
 

รายวิชา 
วิชาบังคับ จ านวน 10 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 

511 511    รากฐานคณิตศาสตร์              3(3-0-6)  
 (Foundations of Mathematics) 
511 521     คณิตวิเคราะห์                                                      3(3-0-6) 
              (Mathematical Analysis) 
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511 591     สัมมนา 1 2(0-4-2)  
 (Seminar I) 
511 592     สัมมนา 2                                                                       2(0-4-2) 
                 (Seminar II) 
 

วิชาบังคับเลือก  จ านวน 9 หน่วยกิต  นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาอย่างน้อย 2 กลุ่มวิชาจาก 3 
กลุ่มวิชาต่อไปนี้  

(1) กลุ่มวิชาพีชคณิต 
511 512    พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6)   
 (Abstract Algebra I) 
511 513    พีชคณิตนามธรรม 2 3(3-0-6)  
 (Abstract Algebra II) 
511 514    พีชคณิตเชิงเสน้กับการประยุกต์  3(3-0-6)  
 (Linear Algebra with Applications) 
 

(2) กลุ่มวิชาการวิเคราะห์ 
511 522    การวิเคราะห์เชิงจริง 1  3(3-0-6) 
  (Real Analysis I)    
511 524   การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน                                                     3(3-0-6) 
 (Functional Analysis) 
511 526  การวิเคราะห์เชิงซ้อน 3(3-0-6) 
  (Complex Analysis) 
 

(3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ 
511 561   ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธส์ามัญ                           3(3-0-6)             
 (Theory of Ordinary Differential Equations) 
511 562   สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย                                                     3(3-0-6)       
 (Partial Differential Equations) 
511 572   การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1 3(3-0-6)  
 (Numerical Analysis I) 
 

วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกวา่ 9 หน่วยกิต นักศึกษาสามารถเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาใน
วิชาบังคับเลือก หรือรายวิชาในหลักสูตรอ่ืนในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ ภายใต้การยนิยอมของภาควิชาฯ 
511 515  พีชคณิตเชิงเสน้ขั้นสูง  3(3-0-6) 
 (Advanced Linear Algebra) 
511 516     พีชคณิตเอกภพ   3(3-0-6) 
 (Universal Algebra)  
511 517  ทฤษฎีดูอัลลิตี  3(3-0-6) 
 (Duality Theory) 
511 518  ทฤษฎีตัวแทนของกรุปจ ากัด  3(3-0-6) 
 (Representation Theory of Finite Groups) 
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511 519  พีชคณิตประยุกต์  3(3-0-6) 
 (Applicable Algebra) 
511 523      การวิเคราะห์เชิงจริง 2  3(3-0-6) 
 (Real Analysis II)    
511 525  การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันประยุกต์  3(3-0-6) 
 (Applied Functional Analysis) 
511 527  พลศาสตร์เชิงซ้อน  3(3-0-6) 
 (Complex Dynamics) 
511 528  การส่งคงแบบควอซิ  3(3-0-6) 
 (Quasiconformal Mappings) 
511 531     ทอพอโลยี  3(3-0-6) 
  (Topology) 
511 532 แมนิโฟลด์หาอนุพันธไ์ด้   3(3-0-6)  
 (Differentiable Manifolds) 
511 533    ทอพอโลยีเชิงพีชคณติ   3(3-0-6) 
 (Algebraic Topology) 
511 534    เรขาคณิตเชิงพีชคณิต  3(3-0-6) 
  (Algebraic Geometry) 
511 535  ลีกรุปและลีพชีคณิต  3(3-0-6) 
 (Lie Groups and Lie Algebras) 
511 536 กรุปเชิงพีชคณิต  3(3-0-6) 
 (Algebraic Groups) 
511 541 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์  3(3-0-6)  
 (Analytic Number Theory) 
511 542  ทฤษฎีจ านวนเชิงพชีคณิต  3(3-0-6) 
 (Algebraic Number Theory) 
511 551    คณิตศาสตร์เชิงการจัด  3(3-0-6)  
 (Combinatorics) 
511 552     ทฤษฎีกราฟ  3(3-0-6) 
 (Graph Theory) 
511 553  คณิตศาสตร์เชิงการจัดขัน้สูง  3(3-0-6) 
 (Advanced Combinatorics) 
511 554  ทฤษฎีกราฟเชิงพีชคณิต  3(3-0-6) 
 (Algebraic Graph Theory) 
511 563  ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์ยอ่ย  3(3-0-6)  
 (Theory of Partial Differential Equations)    
511 571  การสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 
 (Mathematical Modeling) 
511 573  การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 2  3(3-0-6) 
 (Numerical Analysis II) 
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511 574     วิธีเชิงตัวเลขข้ันสูง                           3(3-0-6) 
    (Advanced Numerical Methods) 
511 575  ตัวด าเนินการเชิงอนุพนัธ์เชิงเสน้ในฟิสิกส์เชงิคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 
 (Linear Differential Operators in Mathematical Physics) 
511 576  ทฤษฎีเชิงคณิตศาสตร์ของปัญหาผกผัน  3(3-0-6) 
 (Mathematical Theory of Inverse Problems) 
511 577  วิธีชิ้นประกอบอันตะ  3(3-0-6) 
 (Finite Element Methods) 
511 578  การค านวณควอนตัม  3(3-0-6) 
 (Quantum Computing) 
511 579     หลักการของการวิเคราะห์เชิงประยุกต์   3(3-0-6)  
 (Principles of Applied Analysis) 
511 581  เทคนิคมัลติกริดส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์  3(3-0-6) 
 (Multigrid Techniques for Differential Equations) 
511 582  วิธีเชิงตัวเลขส าหรับการลงทะเบียนภาพ  3(3-0-6) 
 (Numerical Methods for Image Registration) 
511 583  เทคนิคแปรผันและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยในวทิยาศาสตร์ทางภาพ  3(3-0-6) 
 (Variational Techniques and Partial Differential Equations in Image Sciences) 
511 584  การหาค่าเหมาะที่สุด  3(3-0-6) 
 (Optimization) 
511 585  วิธีท าซ้ าส าหรับระบบสมการมากเลขศูนย์  3(3-0-6) 
 (Iterative methods for sparse systems of equations) 
511 601 เร่ืองคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 1  3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Mathematics I) 
511 602  เร่ืองคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 2  3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Mathematics II) 
511 611  ทฤษฎีรหัสเชิงพีชคณิต  3(3-0-6)  
 (Algebraic Coding Theory) 
511 612  วิทยาการรหัสลบั  3(3-0-6)  
 (Cryptography) 
511 613  ทฤษฎีริงสลับที่จ ากัดและการประยุกต์  3(3-0-6) 
 (Finite Commutative Ring Theory and Applications) 
511 671  คณิตศาสตร์การเงิน  3(3-0-6) 
 (Financial Mathematics) 
511 672     ทฤษฎีความนา่จะเปน็    3(3-0-6) 
  (Probability Theory) 
511 673     กระบวนการสโตแคสติก     3(3-0-6)  
 (Stochastic Processes) 
511 674  ทฤษฎีสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 (Information Theory) 



หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาคณิตศาสตร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  หน้า 5 

511 711  เร่ืองคัดเฉพาะทางพีชคณิต   3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Algebra) 
511 712  เร่ืองคัดเฉพาะทางทฤษฎีรหัส  3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Coding Theory) 
511 721  เร่ืองคัดเฉพาะทางการวิเคราะห ์  3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Analysis) 
511 731  เร่ืองคัดเฉพาะทางเรขาคณิต  3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Geometry) 
511 741  เร่ืองคัดเฉพาะทางทฤษฎีจ านวน  3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Number Theory) 
511 751 เร่ืองคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์เชิงการจัด  3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Combinatorics) 
511 752  เร่ืองคัดเฉพาะทางทฤษฎีกราฟ  3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Graph Theory) 
511 761  เร่ืองคัดเฉพาะทางสมการเชิงอนุพันธ์   3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Differential Equations) 
511 771  เร่ืองคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ประยุกต์   3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Applied Mathematics) 
511 772  เร่ืองคัดเฉพาะทางการวิเคราะหเ์ชิงประยุกต์   3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Applied Analysis) 
511 781  เร่ืองคัดเฉพาะทางวิทยาการคณนา   3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Computational Science) 
511 782  เร่ืองคัดเฉพาะทางการหาค่าเหมาะที่สดุ  3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Optimization ) 
 

วิทยานิพนธ์   
511 691 วิทยานพินธ์                                           มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต  
 (Thesis) 
     
ค าอธิบายรายวิชา  
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
511 511 รากฐานคณิตศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 (Foundations of Mathematics) 
 ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน จ านวนเชิงการนับของเซต การด าเนินการ  
ผลแบ่งกั้นและความสัมพันธ์สมมูล ทฤษฎีจ านวนเบื้องต้น 
 Logic and proofs. Relations. Functions. Cardinal numbers of sets. Operations. 
Partition and equivalence relation. Introduction to number theory. 
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511 512 พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6) 
 (Abstract Algebra I) 
 เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 กรุป กรุปแอกชัน ทฤษฎีบทซิโลและการประยุกต์ กรุปอาบีเลียนก่อก าเนิดแบบจ ากัด สมบัติ
พื้นฐานของริง โดเมนของการแยกตัวประกอบได้อย่างเดียว ริงพหุนาม ฟิลด์และภาคขยายฟีลด์ 
 Groups. Group actions. Sylow theorems and applications. Finitely generated abelian 
groups. Basic properties of rings. Unique factorization domains. Polynomial rings. Fields and field 
extensions. 
 
511 513 พีชคณิตนามธรรม 2 3(3-0-6) 
 (Abstract Algebra II) 
 วิชาบังคบัก่อน: 511 512 พีชคณิตนามธรรม 1  
  หรือโดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 ทฤษฎีบทจอร์แดน-โฮลเดอร์ โซลเวเบิลกรุป การจ าแนกภาคขยายฟีลด์ ภาคขยายเชิงพีชคณิต 
ภาคขยายเชิงอดิศัย ภาคขยายแบบปรกติและภาคขยายแบบแยกกันได้ ทฤษฎีกาลัว มอดูล 
 Jordan-Hölder theorem. Solvable groups. Classification of field extensions: algebraic, 
transcendental, normal and separable extensions. Galois theory. Modules. 
 
511 514 พีชคณิตเชิงเส้นกับการประยุกต์ 3(3-0-6) 
 (Linear Algebra with Applications) 
 ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ฟังก์ชันนัลเชิงเส้น วิธีการแนวทแยง รูปแบบบัญญัติจอร์แดน 
ปริภูมิผลคูณภายใน ฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติ การแยกเชิงสเปกตรัม การประยุกต์ 
 Vector spaces. Linear transformations. Linear functionals. Diagonalization. Jordan 
canonical forms. Inner product spaces. Orthonormal basis. Spectral decomposition. Applications. 
 
511 515 พีชคณิตเชิงเส้นขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Linear Algebra) 
 วิชาบังคับก่อน:  511 514 พีชคณิตเชิงเส้นกับการประยุกต์  
  หรือโดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 การศึกษาพีชคณิตเชิงเส้นในเชิงลึก ปริภูมิผลหาร ปริภูมิคู่กัน ทฤษฎีบทเคย์เลย์-แฮมิลตันและ 
พหุนามต่ าสุด รูปแบบบัญญัติ รูปแบบเชิงเส้นคู่ รูปแบบก าลังสองและรูปแบบเฮอร์มิเทียน มอดูล ฟังก์ชันเชิงหลาย
เส้นและผลคูณเทนเซอร ์
 Rigorous treatment of linear algebra. Quotient spaces. Dual spaces. Cayley-Hamilton 
theorem and minimal polynomials. Canonical forms. Bilinear, quadratic and Hermitian forms. 
Modules. Multilinear functions and tensor products. 
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511 516 พีชคณิตเอกภพ 3(3-0-6) 
 (Universal Algebra) 
 วิชาบังคับก่อน:  511 512 พีชคณิตนามธรรม 1  
  หรือโดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 มูลฐานของพีชคณิตเอกภพ แลตทิซและพีชคณิตบูลีนในเชิงพีชคณิตเอกภพและการ
ประยุกต์ ทฤษฎีบทการแทนด้วยผลคูณย่อยของเบอร์คอฟฟ์ พีชคณิตอิสระ คลาสของอิเควชันและเงื่อนไขแบบ 
มัลเซฟ หัวข้อคัดเฉพาะที่อยู่ในความสนใจ 
 The elements of universal algebra. Lattices and Boolean algebras as universal 
algebras and applications. Birkhoff’s subdirect representation theorem. Free algebra. Equational 
classes and Mal’cev-type conditions. Selected topics of interest. 
 
511 517 ทฤษฎีดูอัลลิตี 3(3-0-6) 
 (Duality Theory) 
 วิชาบังคับก่อน:  511 516 พีชคณิตเอกภพ  
  หรือโดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 มูลฐานของทฤษฎีแคทิกอรี ปริภูมิเชิงทอพอโลยีที่มีโครงสร้างและอัลเทอร์อีโก ดูอัลลิตีอย่าง
ธรรมชาติ ดูอัลลิตีเต็มและดูอัลลิตีอย่างเข้ม ทฤษฎีบทดูอัลลิตี การประยุกต์ 
 The elements of category theory. Structured topological spaces and alter egos. 
Natural duality. Full duality and strong duality. Duality theorems. Applications. 
 
511 518 ทฤษฎีตัวแทนของกรุปจ ากัด 3(3-0-6) 
 (Representation Theory of Finite Groups) 
 วิชาบังคับก่อน: 511 512 พีชคณิตนามธรรม 1  
  หรือโดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 แนวคิดหลักมูลของตัวแทนกรุป  จี-มอดูลและกรุปพีชคณิต  การลดทอนได้  ทฤษฎีบทของแมซเคอ 
ทฤษฎีบทประกอบของชูร์ พีชคณิตคอมมิวแทนต์และพีชคณิตอันตรสัณฐาน กรุปแคแรกเตอร์ ความสัมพันธ์ตั้งฉาก
แบบชูร์ การวิเคราะหแ์บบฟูเรียร์บนกรุปจ ากัด ตัวแทนที่ได้จากการจ ากัดและการก่อก าเนิด ตัวแทนของกรุปสัมพรรค 
กรุปไฮเซนเบิร์กและกรุปสมมาตร 
 Fundamental concepts of group representations. G-module and the group algebra. 
Reducibility. Maschke’s theorem. Schur’s lemma. Commutant and endomorphism algebras. Group 
characters. Schur orthogonality relations. Fourier analysis on finite groups. Restricted and induced 
representations. Representations of affine groups, Heisenberg groups, and symmetric groups. 
 
511 519 พีชคณิตประยุกต์ 3(3-0-6) 
 (Applicable Algebra) 
 เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 แนวคิดเชิงพีชคณิตที่น าไปประยุกต์ในสาขาพีชคณิตคอมพิวเตอร์ เครือข่ายการสื่อสาร และสาขา
อื่นๆ ทฤษฎีรหัสเชิงพีชคณิต วิทยาการเข้ารหัสลับ หัวข้อคัดเฉพาะที่อยู่ในความสนใจ 
 Algebraic ideas applied to computer algebra, network communication, and other 
areas. Algebraic coding theory. Cryptography. Selected topics of interest. 
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511 521 คณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
 (Mathematical Analysis) 
 ระบบจ านวนจริง ปริภูมิอิงระยะทางและปริภูมิทอพอโลยี ล าดับ อนุกรม ฟังก์ชันต่อเนื่อง อนุพันธ์ 
ปริพันธ์แบบรีมันน์ ล าดับและอนุกรมของฟังก์ชัน 
 Real number system. Metric and topological spaces. Sequences. Series. Continuous 
functions. Derivatives. Riemann integrals. Sequences and series of functions. 
 
511 522 การวิเคราะห์เชิงจริง 1 3(3-0-6) 
 (Real Analysis I) 
 เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 พีชคณิตของเซต เมเชอร์ภายนอก เมเชอร์เลอเบก ฟังก์ชันหาเลอเบกเมเชอร์ได้ ปริพันธ์แบบรีมันน์
และปริพันธ์แบบเลอเบก การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์ ปริภูมิ pL  
 Algebras of sets. Outer measure. Lebesgue measure. Lebesgue Measurable 
functions. Riemann and Lebesgue integrals. Differentiation and integration. pL  spaces. 
 
511 523 การวิเคราะห์เชิงจริง 2 3(3-0-6) 
 (Real Analysis II) 
 วิชาบังคับก่อน:  511 522 การวิเคราะห์เชิงจริง 1  
  หรือโดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 ปริภูมเิมเชอร์นามธรรม ฟังก์ชันหาเมเชอร์ได้ การหาปริพันธ์ ภาวะการลู่เข้า เมเชอร์ผลคูณ ทฤษฎี
บทแบร์แคทิกอรี ปริภูมิ pL นามธรรม 
 Abstract measure spaces. Measurable functions. Integration. Modes of convergence. 
Product measures. Baire category theorem. Abstract pL  spaces. 
 
511 524 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน 3(3-0-6) 
 (Functional Analysis) 
 ปริภูมินอร์ม ปรภิูมิบานาค ตัวด าเนินการเชิงเส้นและฟังชันนัลมีขอบเขต ทฤษฎีบทการส่งเปิด ทฤษฎี
บทกราฟปิด หลักความมีขอบเขตเอกรูป ทฤษฎีบทภาคขยายของฮาห์น-บานาค ปริภูมิผลคูณภายใน ปริภูมิฮิลเบิร์ต ภาวะ
เชิงตั้งฉาก ทฤษฎีบทตัวแทนของรีสซ์ ตัวด าเนินการผูกพัน ตัวด าเนินการกระชับ 
 Normed spaces. Banach spaces. Bounded linear operators and functionals. Open 
mapping theorem. Closed graph theorem. Uniform boundedness principle. Hahn-Banach extension 
theorem. Inner product spaces. Hilbert spaces. Orthogonality. Riesz representation theorem. Adjoint 
operators. Compact operators. 
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511 525 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันประยุกต์ 3(3-0-6) 
 (Applied Functional Analysis) 
 วิชาบังคับก่อน:  511 524 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน 
  หรือโดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 ปริภูมิบานาคและทฤษฎีบทจุดตรึง  ทอพอโลยีอ่อนและทอพอโลยีอ่อนสตาร์   ทฤษฎีของฮิลเบิร์ต-
ชมิดต์และการประยุกต์ในสมการเชิงปริพันธ์ แคลคูลัสเชิงฟังก์ชันของตัวด าเนินการกระชับ ตัวด าเนินการไม่มี
ขอบเขตแบบปิดที่มีตัวผกผันเป็นตัวด าเนินการกระชับ ทฤษฎีของการแจกแจง การประยุกต์ในการแก้ปัญหาค่าขอบ 
 Banach spaces and fixed-point theorems. Weak and weak* topologies. The Hilbert-
Schmidt theory and applications to integral equations. The functional calculus of compact 
operators. Closed unbounded operators with compact inverses. Theory of distributions. Applications 
to boundary value problems. 
 
511 526 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 3(3-0-6) 
 (Complex Analysis) 
 ฟังก์ชันวิเคราะห์ การหาปริพันธ์เชิงซ้อน ทฤษฎีบทของโคชีและการประยุกต์ ภาวะเอกฐาน ส่วน
ตกค้างและการประยุกต์ หลักการสูงสุด วงศ์ปรกติและทฤษฎีบทของมอนเทล ทฤษฎีบทการส่งของรีมันน์ ฟังก์ชันฮาร์
มอนิก 
 Analytic functions. Complex integration. Cauchy’s theorem and applications. 
Singularities. Residues and applications. Maximum principles. Normal families and Montel’s theorem. 
Riemann’s mapping theorem. Harmonic functions. 
 
511 527 พลศาสตร์เชิงซ้อน 3(3-0-6) 
 (Complex Dynamics) 
 วิชาบังคบัก่อน:  511 526 การวิเคราะห์เชิงซ้อน  
  หรือโดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 ฟังก์ชันตรรกยะ เซตฟาตูและเซตจูเลีย สมบัติของเซตฟาตูและเซตจูเลีย วัฐจักรดึงดูด  วัฐจักร
ผลักออก จุดเชิงคาบ 
 Rational functions. The Fatou and Julia sets. Properties of the Fatou set and the 
Julia sets. Attracting cycles. Repelling cycles. Periodic points. 
 
511 528 การส่งคงแบบควอซิ 3(3-0-6) 
 (Quasiconformal Mappings) 
 วิชาบังคับก่อน:  511 522 การวิเคราะห์เชิงจริง 1  
  หรือโดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 ปริพันธ์ตามเส้น มอดุลัสของวงศ์เส้นโค้ง การประมาณค่ามอดุลัส การอัดขยายของสมานสัณฐาน 
สมบัติของการส่งคงแบบควอซิ คอนฟอร์มัลดิฟฟิโอมอร์ฟิซึม การขยายขอบ ภาวะต่อเนื่องเท่ากัน วงศ์ปรกติ การลู่เข้า
ของล าดับ การอัดขยายเชิงเส้น 
 Line integrals. Modulus of a curve family. Modulus estimates. Dilatations of a 
homeomorphism. Properties of quasiconformal mappings. Quasiconformal diffeomor-phisms. 
Boundary extension. Equicontinuity. Normal families. Convergence of sequences. Linear dilatation. 
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511 531 ทอพอโลยี 3(3-0-6) 
 (Topology) 
 ปริภูมิทอพอโลยี ปริภูมิกระชับและปริภูมิกระชับเฉพาะที่ ปริภูมิเชื่อมโยงและปริภูมิเชื่อมโยง
เฉพาะที่ สัจพจน์การนับได้  สัจพจน์การแยกได้  ปริภูมิผลคูณ ทอพอโลยีของระนาบ ปริภูมิแบบยุคลิด 
 Topological spaces. Compact and locally compact spaces. Connected and locally 
connected spaces. Countability axioms. Separability axioms. Product spaces. Topology of the plane. 
Euclidean spaces. 
 
511 532 แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได ้ 3(3-0-6) 
 (Differentiable Manifolds) 
 แมนิโฟลด์และแมนิโฟลด์ย่อย อิมเมอร์ชัน การฝัง และซับเมอร์ชัน บันเดิลสัมผัส และการส่งสัมผัส 
เวกเตอร์ฟิลด์ ดีริเวชัน และลีแบรคเกต ทฤษฎีบทของสาร์ด เทนเซอร์ ฟอร์มหาอนุพันธ์ได้ อนุพันธ์ภายนอก และ
ทฤษฎีบทของสโตค 
 Manifolds and submanifolds. Immersions, embeddings, and submersions. Tangent 
bundles and tangent maps. Vector fields, derivations, and Lie bracket. Sard’s theorem. Tensors. 
Differential forms. Exterior derivative and Stokes’ theorem. 
 
511 533 ทอพอโลยีเชิงพีชคณิต 3(3-0-6) 
 (Algebraic Topology) 
 กรุปหลักมูล ทฤษฎีบทของแวนแคมเพน ปริภูมิปกคลุมและปริภูมิปกคลุมเอกภพ ทฤษฎี ฮอมอโลยี 
ฮอมอโลยีเชิงซิมเพล็กซ์และฮอมอโลยีเอกฐาน ภาวะยืนยงเชิงโฮโมโทพี ล าดับแม่นตรง ล าดับเมเยอร์-ไวทอริส 
 Fundamental groups. Van Kampen’s theorem. Covering spaces and the universal 
cover. Homology theory. Simplicial homology and singular homology. Homotopy invariance. Exact 
sequences. Mayer-Vietoris sequence. 
 
511 534 เรขาคณิตเชิงพีชคณิต 3(3-0-6) 
 (Algebraic Geometry) 
 วาไรตีเชิงพีชคณิต ชีฟ วาไรตีเชิงภาพฉาย กฎของกรุปบนเส้นโค้งแนวระนาบดีกรีสาม ปริภูมิสัมผัส
ของวาไรตีเชิงพีชคณิตและวาไรตีเชิงภาพฉาย การฝังเชิงภาพฉาย ทฤษฎีบทรีมันน์-รอค 
 Algebraic varieties. Sheaves. Projective varieties. Group law on a plane cubic curve. 
Tangent space of an affine and a projective variety. Projective embeddings. Riemann-Roch theorem. 
 
511 535 ลีกรุปและลีพีชคณิต 3(3-0-6) 
 (Lie Groups and Lie Algebras) 
 วิชาบังคับก่อน:  511 532 แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้  
  หรือโดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 ลีกรุป ลีพีชคณิต ลีพีชคณิตของลีกรุป ความสัมพันธ์ระหว่างลีกรุปและลีพีชคณิต บทน าสู่ทฤษฎี
ตัวแทน 
 Lie groups. Lie algebras. Lie algebra of a Lie group. Relationships between Lie groups 
and Lie algebras. Introduction to representation. 
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511 536 กรุปเชิงพีชคณิต 3(3-0-6) 
 (Algebraic Groups) 
 วิชาบังคับก่อน:  511 534 เรขาคณิตเชิงพีชคณิต  
  หรือโดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 มูลฐานของกรุปเชิงพีชคณิต ทฤษฎีบทหลักมูลและแอกชันของกรุปเชิงพีชคณิต กรุปเชิงพีชคณิต
เชิงเส้น ความสัมพันธ์ระหว่างกรุปเชิงพีชคณิตและลีพีชคณิต การแยกแบบจอร์แดน-เชอวาลเลย์ กรุปเชิงพีชคณิต 
ยูนิโพเทน 
 Elementary of algebraic group. Fundamental theorems and actions of algebraic 
groups. Linear algebraic group. The relationship between algebraic groups and Lie algebras. Jordan-
Chevalley decomposition. Unipotent algebraic groups. 
 
511 541 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
 (Analytic Number Theory) 
 ฟังก์ชันเลขคณิต อนุกรมดีรีเคล ฟังก์ชันซีตาแบบรีมันน์ ฟังก์ชันแอล ทฤษฎีบทของดีรีเคล ทฤษฎี
บทจ านวนเฉพาะ 
 Arithmetic functions. Dirichlet series. Riemann zeta function. L-functions. Dirichlet’s 
theorem. The prime number theorem. 
 
511 542 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิต 3(3-0-6) 
 (Algebraic Number Theory) 
 เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 จ านวนเชิงพีชคณิตและจ านวนเต็มเชิงพีชคณิต ฟิลด์ของจ านวนเชิงพีชคณิตและริงของจ า นวนเต็ม
เชิงพีชคณิต ฐานจ านวนเต็มและดิสคริมิแนนต์ ไอดีลและการแยกตัวประกอบของไอดีล นอร์มและคลาสของไอดีล 
ตัวแทนเชิงเรขาคณิตของจ านวนเชิงพีชคณิต ทฤษฎีบทของดีรีเคลว่าด้วยตัวหน่วย 
 Algebraic numbers and algebraic integers. Algebraic number fields and rings of 
algebraic integers. Integral basis and discriminant. Ideals and decomposition of ideals. Norm and 
classes of ideals. Geometric representation of algebraic numbers. Dirichlet’s unit theorem. 
 
511 551 คณิตศาสตร์เชิงการจัด 3(3-0-6) 
 (Combinatorics) 
 หลักการช่องนกพิราบและทฤษฎีบทของแรมเซย์ ฟังก์ชันก่อก าเนิด ความสัมพันธ์เวียนเกิด 
หลักการเพิ่มเข้า-ตัดออก ทฤษฎีบทของโพลยา แผนแบบบล็อก 
 The pigeonhole principle and Ramsey’s theorem. Generating functions. Recurrence 
relations. The inclusion-exclusion principle. Pólya’s theorem. Block designs. 
 
511 552 ทฤษฎีกราฟ 3(3-0-6) 
 (Graph Theory) 
 กราฟและกราฟย่อย กราฟต้นไม้ สภาพเชื่อมโยง การจับคู่และการแยกตัวประกอบของกราฟ กราฟ
แบบออยเลอร์ กราฟแบบแฮมิลตัน กราฟเชิงระนาบ การระบายสีกราฟและทฤษฎีบทสี่สี 
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 Graphs and subgraphs. Trees. Connectivity. Matchings and factorization of graph. 
Eulerian graphs. Hamiltonian graphs. Planar graphs. Colorings and the four-color theorem. 
 
511 553 คณิตศาสตร์เชิงการจัดขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Combinatorics) 
 วิชาบังคับก่อน:  511 551 คณิตศาสตร์เชิงการจัด  
  หรือโดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร ์
 (0,1)-เมทริกซ์ จัตุรัสละติน เมทริกซ์อาดามาร์ แผนภาพยัง เรขาคณิตเชิงการจัด คิวแอนะล็อก  
พหุนามเชิงตั้งฉาก กราฟปรกติอย่างเข้ม แผนการจัดกลุ่ม 
 (0,1)-matrices. Latin squares. Hadamard matrices. Young tableaux. Combinatorial 
geometries. q-analogs. Orthogonal polynomials. Strongly regular graphs. Association schemes. 
 
511 554 ทฤษฎกีราฟเชิงพีชคณิต 3(3-0-6) 
 (Algebraic Graph Theory) 
 วิชาบังคับก่อน:  511 552 ทฤษฎีกราฟ  
  หรือโดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร ์
 เมทริกซ์ที่เกี่ยวข้องกับกราฟ สเปกตรัมของกราฟ วัฏจักรและเส้นตัด ดีเทอร์มิแนนต์และการ
ประยุกต์ กราฟจุดถ่ายทอด กราฟสมมาตร กราฟระยะทางถ่ายทอด กราฟระยะทางปรกติ 
 Matrices associated with graphs. Graph spectrum. Cycles and cuts. Determinants and 
applications. Vertex-transitive graphs. Symmetric graphs. Distance-transitive graphs. Distance-regular 
graphs. 
 
511 561 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6) 
 (Theory of Ordinary Differential Equations) 
 เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 ระบบเชิงเส้นของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง เสถียรภาพของระบบเชิงเส้นและระบบ
ไม่เชิงเส้น  ฟังก์ชันลีอาพูนอฟ  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสองแบบผูกพันในตัว ปัญหาสตูมหลุยวิลล์ 
 Linear systems of first order ordinary differential equations. Stability of linear and 
nonlinear systems. Lyapunov function. Self-adjoint second order differential equations. Sturm-
Liouville problems. 
 
511 562 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3(3-0-6) 
 (Partial Differential Equations) 
 วิชาบังคับก่อน:  511 521 คณิตวิเคราะห์  
  หรือโดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร ์
 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับหนึ่งและอันดับสอง สมการเชิงวงรี สมการเชิงไฮเพอร์โบลา สมการ
เชิงพาราโบลา การมีผลเฉลยและการมีเพียงผลเฉลยเดียว หลักการค่าสูงสุดและวิธีพลังงาน วิธีหาผลเฉลยของสมการ
เชิงอนุพันธ์ย่อยบนโดเมนที่มีขอบเขตและไม่มีขอบเขต ฟังก์ชันของกรีน 
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 First and second order partial differential equations. Elliptic, hyperbolic, and 
parabolic equations. Existence and uniqueness of solutions. Maximum principles and energy 
methods. Methods of solving partial differential equations on bounded and unbounded domains. 
Green’s functions. 
 
511 563 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3(3-0-6) 
 (Theory of Partial Differential Equations) 
 วิชาบังคับก่อน:  511 522 การวิเคราะห์เชิงจริง 1  
  หรือโดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร ์
 ผลเฉลยหลักมูลของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงเส้น วิธีพลังงาน ผลเฉลยแบบอ่อน สมการเชิง
อนุพันธ์ย่อยไม่เชิงเส้นอันดับหนึ่ง ปริภูมิโซโบลอฟ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับสอง 
 Fundamental solutions of linear partial differential equations. Energy methods. Weak 
solutions. Nonlinear first order partial differential equations. Sobolev spaces. Second order partial 
differential equations. 
 
511 571 การสรา้งตัวแบบทางคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (Mathematical Modeling) 
 ลักษณะส าคัญบางประการในการสร้างตัวแบบ ประเภทของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ การ
สร้างแบบจ าลองโดยการใช้สมการเชิงอนุพันธ์ ขั้นตอนการวิเคราะห์แบบจ าลอง กรณีศึกษา วิธีเชิงตัวเลขส าหรับการ
หาค าตอบ การประยุกต์ใช้ทางวิทยาศาสตร ์
 Some features of modeling. Types of mathematical models. Model formulation 
using differential equations. Analytical stages of models. Case studies. Numerical methods for 
solutions. Application to sciences. 
 
511 572 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1 3(3-0-6) 
 (Numerical Analysis I) 
 ความแม่นย าของการค านวณค่าประมาณ การวิเคราะห์สมการพีชคณิตไม่เชิงเส้นและค าตอบ
เชิงตัวเลข การวิเคราะห์ของการหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์เชิงตัวเลข การวิเคราะห์ค า ตอบเชิงตัวเลขของสมการ
เชิงอนุพันธ์ การปรับเส้นโค้ง การประมาณค่าในช่วง การกรองข้อมูล 
 Accuracy of approximations. Analysis of nonlinear algebraic equations and numerical 
solutions. Analysis of numerical differentiations and integrations. Analysis of numerical solutions of 
differential equations. Curve fitting. Interpolations. Data filtering. 
 
511 573 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 2 3(3-0-6) 
 (Numerical Analysis II) 
 วิชาบังคับก่อน:  511 572 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1  
  หรือโดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร ์
 สมการเชิงผลต่างและผลเฉลยของสมการเชิงผลต่าง วิธีผลต่างอันตะ ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการ
เชิงปริพันธ์ วิธีชิ้นประกอบอันตะ การประยุกต์ของเทคนิคเชิงตัวเลขเพื่อแก้ปัญหาสมการเชิงอนุพันธ์ 
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 Difference equations and solutions. Finite difference method. Numerical solutions of 
integral equations. Finite element method. Applications of numerical techniques for solving 
differential equation problems. 
 
511 574 วิธีเชิงตัวเลขขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Numerical Methods) 
 เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 วิธีแบบนิ่งและแบบไม่นิ่ง การวิเคราะห์ของวิธีผลต่างอันตะ วิธีชิ้นประกอบอันตะ และวิธีปริมาตร
จ ากัด วิธีมัลติกริด 
 Stationary and nonstationary methods. Analysis of finite difference, finite element, 
and finite volume methods. Multigrid methods. 
 
511 575 ตัวด าเนินการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นในฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (Linear Differential Operators in Mathematical Physics) 
 ฟังก์ชันแบบวางนัยทัว่ไป ปริภูมิโซโบลอฟ ผลเฉลยแบบอ่อน การประยุกต์วิธีทางคณิตศาสตร์ ส าหรับ
ปัญหาทางแม่เหล็กไฟฟ้า ความยืดหยุ่น การน าความร้อน และการแพร่กระจายของคลื่น 
 Generalized functions. Sobolev spaces. Weak solutions. Applications of 
mathematical methods to problems of electromagnetism, elasticity, heat conduction and 
propagation of waves. 
 
511 576 ทฤษฎีเชิงคณิตศาสตร์ของปัญหาผกผัน 3(3-0-6) 
 (Mathematical Theory of Inverse Problems) 
 สมบัติหลักมูลของปัญหาผกผันแบบอิลล์โพส ทฤษฎีบทพื้นฐานส าหรับการสร้างและการวิเคราะห์
ของวิธีเร็กกิวลาร์ไรซ์เซชัน ทฤษฎีทั่วไปของเร็กกิวลาร์ไรซ์เซชัน วิธีเร็กกิวลาร์ไรซ์เซชันแบบดั้งเดิม  การแยกค่าเอกฐาน
แบบตัดปลาย  วิธีเร็กกิวลาร์ไรซ์เซชันของทิกโฮนอฟและแบบการท าซ้ า  วิธีโพรเจกชัน 
 Fundamental properties of an ill-posed inverse problem. Basic theorems for the 
construction and analysis of regularization methods. General theory of regularization. Classical 
regularization methods. Truncated singular value decomposition. Tikhonov and iterative 
regularization methods. Projection methods. 
 
511 577 วิธีชิ้นประกอบอันตะ 3(3-0-6) 
 (Finite Element Methods) 
 เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 แนวคิดพื้นฐาน การสร้างชิ้นประกอบอันตะ วิธีชิ ้นประกอบอันตะส าหรับปัญหาค่าขอบ     
อิลลิปติกหนึ่งมิติและสองมิติ ทฤษฎีการประมาณคา่ส าหรับวิธีชิ้นประกอบอันตะ การประมาณค่าคลาดเคลื่อนส าหรับ
ปัญหาอิลลิปติก วิธีชิ้นประกอบอันตะส าหรับปัญหาพาราโบลิก 
 Basic concepts. Finite element formulations. Finite element methods for one- and 
two-dimensional elliptic boundary value problems. Approximation theory for finite element 
methods. Error estimates for elliptic problems. Finite element methods for parabolic problems. 
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511 578 การค านวณควอนตัม 3(3-0-6) 
 (Quantum Computing) 
 เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 การค านวณควอนตัมและกลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น ตัวแบบการค านวณควอนตัมขั้นตอนวิธี
ควอนตัม ขั้นตอนวิธีการแยกตัวประกอบของชอร์ ขั้นตอนวิธีการค้นหาของโกรเวอร์ ปัญหากรุปย่อยแฝง รหัสแก้ไข
ความผิดพลาดแบบควอนตัม 
 Introduction to quantum computation and quantum mechanics. Model of quantum 
computation. Quantum algorithms. Shor’s factoring algorithm. Grover’s search algorithm. Hidden 
subgroup problems. Quantum error-correcting codes. 
 
511 579 หลักการของการวิเคราะห์เชิงประยุกต์ 3(3-0-6) 
 (Principles of Applied Analysis) 
 ปริภูมิเวกเตอร์เชิงมิติจ ากัด ปัญหาค่าเฉพาะ สมการเชิงปริพันธ์ ทฤษฎีเพอร์เทอร์เบชันปรกติ 
ทฤษฎีเพอร์เทอร์เบชันเอกฐาน 
 Finite dimensional vector spaces. Eigenvalue problems. Integral equations. Regular 
perturbation theory. Singular perturbation theory. 
 
511 581 เทคนิคมัลติกริดส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6) 
 (Multigrid Techniques for Differential Equations) 
 วิธีผลต่างอันตะส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย วิธีท าซ้ าแบบพื้นฐาน
ส าหรับสมการผลต่างอันตะ แนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีของวิธีมัลติกริด วิธีมัลติกริดแบบไม่เชิงเส้น วิธีมัลติกริดส าหรับ
ปัญหาเอกฐาน การประยุกต์ที่ได้รับการคัดเลือก 
 Finite difference methods for ordinary and partial differential equations. Basic 
iterative methods for finite difference equations. Basic idea and theory of multigrid methods. 
Nonlinear multigrid method. Multigrid method for singular problems. Selected applications. 
 
511 582 วิธีเชิงตัวเลขส าหรับการลงทะเบียนภาพ 3(3-0-6) 
 (Numerical Methods for Image Registration) 
 ปัญหาการลงทะเบียนภาพ ภาพดิจิตอล การจัดตั้งทางคณิตศาสตร์ เมเชอร์ความคล้ายคลึง 
แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ส าหรับการลงทะเบียนภาพแบบใช้พารามิเตอร์ และแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ แคลคูลัส
ของการแปรผัน เทคนิคการเร็กกิวลาร์ไรซ์เซชันส าหรับการลงทะเบียนภาพ วิธีการหาผลเฉลยเชิงตัวเลขส าหรับการ
ลงทะเบียนภาพแบบยืดหยุ่น แบบแพร่กระจาย และแบบเคอร์เวเจอร์ 
 Image registration problems. Digital images. Mathematical setting. Similarity 
measures. Mathematical models for parametric and non-parametric image registration. Calculus of 
variation. Regularization techniques for image registration. Numerical solution methods for elastic-, 
diffusion-, and curvature-based image registrations. 
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511 583 เทคนิคแปรผันและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยในวิทยาศาสตร์ทางภาพ 3(3-0-6) 
 (Variational Techniques and Partial Differential Equations in Image Sciences) 
 แนวคิดพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ทางภาพ แคลคูลัสของการแปรผัน ปริภูมิโซโบลอฟ และปริภูมิของ
ฟังก์ชันของการแปรผันแบบมีขอบเขต การน าสัญญาณรบกวนออกจากภาพ การเติมเต็มภาพ การแบ่งส่วนภาพ การ
ค านวณการไหลเชิงแสง การลงทะเบียนภาพ 
 Basic concepts of image sciences. Calculus of variations. Sobolev space and the 
space of functions of bounded variation. Image denoising. Image inpainting. Image segmentation. 
Optical flow computation. Image registration. 
 
511 584 การหาค่าเหมาะที่สุด 3(3-0-6) 
 (Optimization) 
 แนวคิดพื้นฐานของการหาค่าเหมาะที่สุด วิธีค้นหาแบบหนึ่งมิติ วิธีอ้างอิงความชัน วิธีของนิวตัน วิธี
ทิศทางสังยุค วิธีควอไซนิวตัน ขั้นตอนวิธีการค้นหาแบบวงกว้าง ทฤษฎีของการหาค่าเหมาะที่สุดแบบมีเงื่อนไข  
ขั้นตอนวิธีส าหรับการหาค่าเหมาะที่สุดแบบมีเงื่อนไข การประยุกต์ 
 Basic concepts of optimization. One-dimensional search methods. Gradient 
methods. Newton's method. Conjugate direction methods. Quasi-Newton methods. Global search 
algorithms. Theory of constrained optimization. Algorithms for constrained optimization. Applications. 
 
511 585 วิธีท าซ้ าส าหรับระบบสมการมากเลขศูนย์ 3(3-0-6) 
 (Iterative methods for sparse systems of equations) 
 การดีสครีสไทซ์ของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย เมทริกซ์มากเลขศูนย์ วิธีท าซ้ าพื้นฐานเพื่อหาผล
เฉลยของระบบสมการเชิงเส้น วิธีโพรเจกชัน วิธีปริภูมยิ่อยไครโลฟ การท าซ้ าแบบปรับสภาพเทคนิคการปรับสภาพ
ล่วงหน้า 
 Discretization of partial differential equations. Sparse matrices. Basic iterative 
methods for solving systems of linear equations. Projection methods. Krylov subspace methods. 
Preconditioned iterations. Preconditioning techniques. 
 
511 591 สัมมนา 1  2(0-4-2) 
 (Seminar I) 
 เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ วิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U 
 สัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจทางคณิตศาสตร์ 
 Seminar on topics of interest in mathematics. 
 
511 592 สัมมนา 2  2(0-4-2) 
 (Seminar II) 
 เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ วิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U 
 สัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจทางคณิตศาสตร์ 
 Seminar on topics of interest in mathematics. 
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511 601 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Mathematics I) 
 เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องและเสริมกับการท าวิจัย และหัวข้อที่อยู่ในความสนใจใน
ปัจจุบัน 
 Selected topics in mathematics relevant and complementary to current research 
and topics of current interest. 
 
511 602 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Mathematics II) 
 เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องและเสริมกับการท าวิจัย และหัวข้อที่อยู่ในความสนใจใน
ปัจจุบัน 
 Selected topics in mathematics relevant and complementary to current research 
and topics of current interest. 
 
511 611 ทฤษฎีรหัสเชิงพีชคณิต 3(3-0-6) 
 (Algebraic Coding Theory) 
 วิชาบังคับก่อน:  511 512 พีชคณิตนามธรรม 1  
  หรือโดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร ์
 การตรวจพบและการแก้ไขข้อผิดพลาด การเข้ารหัสและการถอดรหัส ฟีลด์จ ากัด รหัสเชิงเส้น 
รหัสวัฏจักรและรหัสบีซีเอช การแจกแจงน้ าหนัก ขอบเขตในทางทฤษฎีรหัส รหัสตั้งฉากในตัว รหัสคู่กันในตัว รหัส 
คู่กันแบบเติมเต็มและการประยุกต์ หัวข้อคัดเฉพาะที่อยู่ในความสนใจ 
 Error detection and correction.  Encoding and decoding.  Finite fields.  Linear codes. 
Cyclic and BCH codes.  Weight-distributions.  Bounds in Coding Theory.  Self-orthogonal codes,  
self-dual codes, complementary dual codes and applications.  Selected topics of interest. 
 
511 612 วิทยาการรหัสลับ 3(3-0-6) 
 (Cryptography) 
 การสร้างและการวิเคราะห์ระบบรหัสลับอย่างง่าย วิทยาการรหัสลับแบบกุญแจสาธารณะ อาร์
เอสเอ แผนการจัดการลายเซ็น การแจกกุญแจ ฟังก์ชันแฮช หัวข้อปัจจุบันทางวิทยาการรหัสลับและการประยุกต์ 
 Construction and analysis of simple cryptosystems. Public key cryptography. RSA. 
Signature schemes. Key distribution. Hash functions. Recent updates in cryptography and 
applications. 
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511 613 ทฤษฎีริงสลับที่จ ากัดและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
 (Finite Commutative Ring Theory and Applications) 
 วิชาบังคับก่อน:  511 512 พีชคณิตนามธรรม 1  
  หรือโดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร ์
 ริงสลับที่จ ากัด พหุนามบนริงสลับที่จ ากัด การยกของเฮนเซล ริงกาลัว ริงลูกโซ่จ ากัด มอดูลบนริง
สลับที่จ ากัด การประยุกต์ส าหรับรหัสเชิงเส้นและรหัสวัฏจักรบนริงลูกโซ่จ ากัด 
 Finite commutative rings. Polynomials over finite commutative rings. Hensel’s lift. 
Galois rings. Finite chain rings. Modules over finite commutative rings. Applications to linear and 
cyclic codes over finite chain rings. 
 
511 671 คณิตศาสตร์การเงิน 3(3-0-6) 
 (Financial Mathematics) 
 ดอกเบี้ยทบต้น ค่ารายปี ค่าสะสมและค่าปัจจุบัน อัตราผลตอบแทน หุ้นและพันธบัตร การ
ช าระหนี้ในแบบต่างๆ เงินทุนสะสมส าหรับช าระหนี้ 
 Compound interest.  Annuities.  Accumulated and present values.  Yield rates. 
Stock and bonds.  Amortization of debts. Sinking funds. 
 
511 672 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 3(3-0-6) 
 (Probability Theory) 
 เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 ทฤษฎีเชิงสัจพจน์ของความน่าจะเป็น เมเชอร์ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มอิสระ การแจกแจงความ
น่าจะเป็นบน Rn ฟังก์ชันลักษณะเฉพาะ ตัวแปรสุ่มแบบเกาส์ การลู่เข้าของตัวแปรสุ่ม  กฎของจ านวนมากแบบ
อ่อนและแบบเข้ม ทฤษฎีบทลิมิตสู่ส่วนกลาง 
 Axiomatic theory of probability. Probability measures. Independent random 
variables. Probability distributions on Rn. Characteristic functions. Gaussian random variables. 
Convergence of random variables. Weak and strong laws of large numbers. Central limit theorem. 
 
511 673 กระบวนการสโตแคสติก 3(3-0-6) 
 (Stochastic Processes) 
 เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร ์
 สาระของกระบวนการสโตแคสติก กระบวนการปัวซง ทฤษฎีรีนีวอล ลูกโซ่มาร์คอฟ มาร์ติงเกล 
แนวเดินเชิงสุ่ม การเคลื่อนที่แบบบราวน์ 
 Elements of stochastic processes. Poisson processes. Renewal theory. Markov 
chains. Martingales. Random walks. Brownian motion. 
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511 674 ทฤษฎีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 (Information Theory) 
 เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 ทฤษฎีสารสนเทศเบื้องต้น เอนโทรปี สารสนเทศร่วมกัน ทฤษฎีรหัสต้นฉบับของแชนนอน การบีบ
ข้อมูล รหัสฮัฟมัน อสมการของคราฟท์ ความซับซ้อนของคอลโมโกรอฟ ความจุของช่องสัญญาณ เอนโทรปีเชิงอนุพันธ์ 
ช่องสัญญาณแบบเกาส์เซียน เอนโทรปีมากสุดและการประยุกต์ 
 Introduction to information theory. Entropy. Mutual information. Shannon’s source 
coding theory. Data compression. Huffman coding. Kraft inequality. Kolmogorov complexity. Channel 
capacity. Differential entropy. Gaussian channels. Maximum entropy and applications. 
 
511 691 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 วิจัยในหัวข้อทางคณิตศาสตร์โดยอยู่ในความดูแลของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 Research topics in mathematics under the supervision of thesis advisor(s). 
 
511 711 เรื่องคัดเฉพาะทางพีชคณิต  3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Algebra) 
 เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 เรื่องคัดเฉพาะทางพีชคณิตขั้นสูงที่สอดคล้องและเสริมกับการท าวิจัย และหัวข้อที่อยู่ ในความ
สนใจในปัจจุบัน 
 Selected topics in advanced algebra relevant and complementary to current 
research and topics of current interest. 
 
511 712 เรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎีรหัส 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Coding Theory) 
 เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร ์
 เร่ืองคัดเฉพาะทางทฤษฎีรหัสที่สอดคล้องและเสริมกับการท าวิจัย และหัวข้อที่อยู่ในความสนใจ
ในปัจจุบัน 
 Selected topics in coding theory relevant and complementary to current research 
and topics of current interest. 
 
511 721 เรื่องคัดเฉพาะทางการวิเคราะห ์ 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Analysis) 
 เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 เรื่องคัดเฉพาะทางการวิเคราะห์ขั้นสูงที่สอดคล้องและเสริมกับการท าวิจัย และหัวข้อที่อยู่ในความ
สนใจในปัจจุบัน 
 Selected topics in advanced analysis relevant and complementary to current 
research and topics of current interest. 
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511 731 เรื่องคัดเฉพาะทางเรขาคณิต 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Geometry) 
 เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 เรื่องคัดเฉพาะทางเรขาคณิตที่สอดคล้องและเสริมกับการท าวิจัย และหัวข้อที่อยู่ในความสนใจ
ในปัจจุบัน 
 Selected topics in geometry relevant and complementary to current research and 
topics of current interest. 
 
511 741 เรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎีจ านวน 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Number Theory) 
 เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 เรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎีจ านวนที่สอดคล้องและเสริมกับการท าวิจัย และหัวข้อที่อยู่ในความ
สนใจในปัจจุบัน 
 Selected topics in number theory relevant and complementary to current research 
and topics of current interest. 
 
511 751 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์เชิงการจัด 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Combinatorics) 
 เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์เชิงการจัดที่สอดคล้องและเสริมกับการท าวิจัย และหัวข้อที่อยู่ใน
ความสนใจในปัจจุบัน 
 Selected topics in combinatorics relevant and complementary to current research 
and topics of current interest. 
 
511 752 เรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎีกราฟ 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Graph Theory) 
 เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 เรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎีกราฟที่สอดคล้องและเสริมกับการท าวิจัย และหัวข้อที่อยู่ในความสนใจใน
ปัจจุบัน 
 Selected topics in advanced graph theory relevant and complementary to current 
research and topics of current interest. 
 
511 761 เรื่องคัดเฉพาะทางสมการเชิงอนุพันธ์  3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Differential Equations) 
 เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร ์
 เรื่องคัดเฉพาะทางสมการเชิงอนุพันธ์ที่สอดคล้องและเสริมกับการท าวิจัย และหัวข้อที่อยู่ในความ
สนใจในปัจจุบัน 
 Selected topics in differential equations relevant and complementary to current 
research and topics of current interest. 
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511 771 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ประยุกต์  3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Applied Mathematics ) 
 เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 เร่ืองคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่สอดคล้องและเสริมกับการท าวิจัย และหัวข้อที่อยู่ใน
ความสนใจในปัจจุบัน 
 Selected topics in applied mathematics relevant and complementary to current 
research and topics of current interest. 
 
511 772 เรื่องคัดเฉพาะทางการวิเคราะห์เชิงประยุกต์  3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Applied Analysis ) 
 เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 เรื่องคัดเฉพาะทางการวิเคราะห์เชิงประยุกต์ที่สอดคล้องและเสริมกับการท าวิจัย และหัวข้อที่อยู่ใน
ความสนใจในปัจจุบัน 
 Selected topics in applied analysis relevant and complementary to current research 
and topics of current interest. 
 
511 781 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคณนา  3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Computational Science) 
 เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 เร่ืองคัดเฉพาะทางวิทยาการคณนาที่สอดคล้องและเสริมกับการท าวิจัย และหัวข้อที่อยู่ในความ
สนใจในปัจจุบัน 
 Selected topics in computational science relevant and complementary to current 
research and topics of current interest. 
 
511 782 เรื่องคัดเฉพาะทางการหาค่าเหมาะที่สุด  3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Optimization) 
 เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 เรื่องคัดเฉพาะทางการหาค่าเหมาะที่สุดที่เกี่ยวข้องและอยู่ในความสนใจของงานวิจัยในปัจจุบัน 
 Selected topics in optimization relevant and complementary to current research. 
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