
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ สาขาคณิตศาสตร์ 
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โครงสร้างหลกัสูตร ม ี2 แบบ คือ 
แบบที ่1  เนน้การท าวจิยัเพียงอยา่งเดียวแบ่งเป็น 

- 1.1 ส าหรับผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 
- 1.2 ส าหรับผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

แบบที ่2  เนน้การท าวจิยัและเรียนรายวชิาเพ่ิมเติมแบ่งเป็น 
- 2.1 ส าหรับผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบั ป.โท 
- 2.2 ส าหรับผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบั ป.ตรี 

ซ่ึงมีรายละเอียดในแต่ละแบบดงัน้ี 

แบบท่ี 1.1  จ านวน  48   หน่วยกิตดงัน้ี 
1. สัมมนา*  2   หน่วยกติ 

322-691 สมัมนา 1 (1) S/U 
322-692 สมัมนา 2 (1) S/U 

* ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบัหน่วยกิต
2. วทิยานิพนธ์ 48 หน่วยกติ 

322-695 วทิยานิพนธ์ (48) 

แบบท่ี 1.2 จ านวน  72   หน่วยกิตดงัน้ี 
1. สัมมนา*  4   หน่วยกติ 

322-691 สมัมนา 1 (1) S/U 
322-692 สมัมนา 2 (1) S/U 
322-697 สมัมนา 3 (1) S/U 
322-698 สมัมนา 4 (1) S/U 

* ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกติ
2. วทิยานิพนธ์ 72 หน่วยกติ 

322-696 วทิยานิพนธ์ (72) 

แบบท่ี 2.1 จ านวน  48   หน่วยกิตดงัน้ี 
1. หมวดวชิาบังคบั  6 หน่วยกติ 

โดยเลือกจากหมวดต่อไปน้ีหมวดละ 3 หน่วยกิต

    หมวดวชิาพีชคณิต   
322-501  พีชคณิตเชิงเสน้และการประยกุต ์ (3) 
322-511  พีชคณิตนามธรรม 1        (3) 
    หมวดวชิาการวเิคราะห์ 
322-521  การวเิคราะห์ฟังกช์นันลั (3) 
322-522  การวเิคราะห์เชิงจริง  (3)          

2. หมวดวชิาเลือก  6 หน่วยกติ 
โดยเลือกจากหมวดวชิาบงัคบัท่ีเหลือ หรือเลือกจากวชิาต่อไปน้ี 

322-503 ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์  (3)      
322-512  พีชคณิตนามธรรม 2 (3)          
322-513  ทฤษฎีจ านวนเชิงวเิคราะห์ (3) 
322-514  ทฤษฎีก่ึงกรุปเชิงพีชคณิต (3)          
322-515  ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิต (3)          
322-523  การวเิคราะห์เชิงซอ้น (3)          
322-524  ทอพอโลยทีัว่ไป (3) 
322-525   การแปลงฟเูรียร์และการประยกุต ์  (3)          
322-531  แมนิโฟลดห์าอนุพนัธ์ได ้ (3)          
322-532  เมทริกซ์ลีกรุป (3) 
322-533  ทฤษฎีเวฟเลต็ (3)          
322-534  ทฤษฎีเซต (3) 
322-535  การวเิคราะห์ไม่เชิงเสน้และ 

การวเิคราะห์คอนเวกซ์  (3) 
322-536 การวเิคราะห์สโตแคสติคเบ้ืองตน้ (3) 
322-537 การวเิคราะห์สโตแคสติคใน 

คณิตศาสตร์การเงิน (3) 
322-541  สมการเชิงอนุพนัธ์ (3) 
322-542  สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย (3) 
  322-543 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะท่ีสุดเบ้ืองตน้  (3) 
322-544  การวเิคราะห์เชิงตวัเลขและ 

การประยกุต ์ (3) 
322-545  พีชคณิตเชิงเสน้เชิงตวัเลข  (3) 



322-546 สมการเชิงอนุพนัธ์ขั้นสูง  (3) 
322-547  ปัญหาผกผนั             (3) 
322-548  ก าหนดการเชิงเสน้      (3)      
322-551  ทฤษฎีกราฟ    (3)  
322-552  การออกแบบเชิงการจดั   (3)               
322-581   หวัขอ้พิเศษทางคณิตศาสตร์   (3) 

                
หมายเหต ุ
1. นอกจากรายวิชาเลือกดังกล่าว นักศึกษายงัสามารถ
เลือกลงทะเบียนรายวชิาอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยั 
เ ม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร  
2. นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนโดยไม่นับ
ห น่ ว ย กิ ต  ทั้ ง น้ี ใ ห้ อ ยู่ ใ น ดุ ล ย พิ นิ จ ข อ ง ค ณ ะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 

3. สัมมนา*   2    หน่วยกติ 
  322-691 สมัมนา 1  (1) S/U  
  322-692 สมัมนา 2  (1) S/U  

      * ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบัหน่วยกิต 
4.    วทิยานิพนธ์  36 หน่วยกติ 

 322-694 วทิยานิพนธ์ (36) 
 
แบบท่ี 2.2 จ านวน  72   หน่วยกิตดงัน้ี 
1.    หมวดวชิาบังคบั  6 หน่วยกติ 
2.    หมวดวชิาเลือก  18 หน่วยกติ 
 (ใชห้ลกัเกณฑแ์ละรายวชิาเลือกเดียวกนักบัแบบท่ี 2.1) 
3. สัมมนา*   4    หน่วยกติ 

  322-691 สมัมนา 1  (1) S/U  
  322-692 สมัมนา 2  (1) S/U  
  322-697 สมัมนา 3  (1) S/U  
  322-698 สมัมนา 4  (1) S/U  

      * ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกติ 
4.     วทิยานิพนธ์   48 หน่วยกติ 

 322-695 วทิยานิพนธ์ (48) 
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