
ระดับปริญญาเอก แบบ 2.2 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

Doctor of Philosophy Program in Mathematics 

      หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 

 

ปรัชญาของหลักสูตร  

 ศาสตร์แหง่กระบวนการคิดวิเคราะหเ์ป็นระบบ อย่างมีเหตุผล ด้วยรากฐานองค์ความรู้ 

ที่ลุม่ลึกทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงการประยุกต์ สร้างสรรค์และบูรณาการศาสตร์เพื่อสร้างงานวิจัยและ 

นวัตกรรม ที่ทันสมัยในการพัฒนาประเทศ 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

            1. เพื่อผลติผูน้ าทางวิชาการในด้านคณิตศาสตรร์ะดับสูง มีความสามารถที่จะพัฒนาและ

แสวงหาความรู้ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความทันสมัยอยู่เสมอ 

 2. เพื่อผลตินักวิจัยทางคณิตศาสตร์ระดับสูง และสามารถสร้างทฤษฎีหรอืผลิตผลงานวิจัยที่

เป็นองค์ความรูใ้หม่เพื่อไปประยุกต์ใชใ้นการสร้างนวัตกรรมที่มปีระโยชน์ตอ่การพัฒนาประเทศและ

แขง่ขันในระดับสากลได้ 

 3. เพื่อผลตินักวิจัยทางคณิตศาสตร์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมทางการท าวิจัยและเผยแพร่

ผลงานวิจัย ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

 

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 1. นักวิจัยทางคณิตศาสตร์ในหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน 

   2. นักวิชาการ อาจารย์หรอืบุคลากรทางการศกึษาในสถาบันการศกึษา 

 3. โปรแกรมเมอรท์ี่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์  

   4. นักคณิตศาสตร์การเงิน/คณิตศาสตรป์ระกันภัย  

   5. นักวิเคราะหข์้อมูล นักวิเคราะห์ระบบ 

  



 โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสรา้งหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 
 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2562 

แบบ 2.2 แบบ 2.2 

1. งานรายวิชา 24 24 

   หมวดวิชาเฉพาะ  24 

    1.1 กลุ่มวชิาบังคับ  12 

    1.2 กลุ่มวชิาเอกเลือกไม่น้อยกว่า  12 

2. วิทยานิพนธ์ 48  48 

3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  4 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกว่า 72  72(4) 

          

 หมายเหตุ    ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศมหา

วทิยาลัยพะเยา เร่ือง การทดสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสติ ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2562 



รายวิชาในหลักสูตร  

 แบบ 2.2 

  1) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 24 หนว่ยกิต 

   กลุ่มวชิาบังคับ จ านวน  12 หนว่ยกิต 

241711 การวิเคราะหเ์ชิงจริง     

Real Analysis 

3(2-2-5) 

241712 ทอพอโลยี 

Topology 

3(2-2-5) 

241721 พีชคณิตนามธรรมขั้นสูง    

Advanced Abstract Algebra 

3(2-2-5) 

241801 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตรข์ั้นสูง  3(2-2-5) 

 Selected Topics in Advanced Mathematics  

   กลุ่มวชิาเอกเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า   12 หนว่ยกิต 

 ให้นสิิตเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือกได้ไม่เกิน 2 กลุ่มวิชา 

 

  กลุ่มวิชาคณติวิเคราะห์ 

241713 การวิเคราะหเ์ชิงฟังก์ชัน 3(2-2-5) 

 Functional Analysis 

241714 วิธีการท าซ้ าส าหรับปัญหาจุดตรงึในปริภูมิฮลิเบิรต์ 3(2-2-5) 

 Iterative Methods for Fixed Point Problems in Hilbert Spaces 

241715 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุดเชงิคอนเวกซ์ 3(2-2-5) 

 Convex Optimization Theory 

241716 ทฤษฎีปริภูมิบานาค 3(2-2-5) 

 Banach Space Theory 

241811 เงื่อนไขค่าเหมาะสุดในการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงคอนเวกซ์ 3(2-2-5)  

 Optimality Condition in Convex Optimaization  

241812 ระเบียบวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดและการประยุกต์  3(2-2-5) 

 Optimization Methods and  Applications 

241813 ทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต์ 3(2-2-5) 

 Fixed Point Theory and Applications 



241814 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันคอนเวกซ์ 3(2-2-5) 

 Convex Functional Analysis 

241815 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันไม่เชิงเส้น 3(2-2-5) 

 Nonlinear Functional Analysis 

241816 การวิเคราะหเ์ชิงฟังก์ชันขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Functional Analysis 

 

 กลุ่มวิชาพีชคณิต 

241722 พีชคณิตเชิงเส้นและทฤษฎีเมทริกซ์ 3(2-2-5) 

 Linear Algebra and Matrix Theory 

241723 ทฤษฎีริงและมอดูล  3(2-2-5) 

 Ring and Module Theory  

241724 ทฤษฎีกึ่งกรุปเชงิพีชคณิต 3(2-2-5) 

 Algebraic Semigroup Theory  

241725 กึ่งกรุปวิภัชนัย 3(2-2-5) 

 Fuzzy Semigroups 

241726 พีชคณิตบีซีไอและพีชคณิตที่เกี่ยวข้อง 3(2-2-5) 

 BCI-Algebras and Related Algebras 

241821 ทฤษฎีริงไม่สลับที่ 3(2-2-5) 

 Noncommutative Ring Theory 

241822 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิต 3(2-2-5) 

 Algebraic Number Theory 

241823 ทฤษฎีรหัสเชงิพีชคณิตขัน้สูง 3(2-2-5) 

 Advance Algebraic Coding Theory 
241824 ทฤษฎีกรุปพอยด์ของอาเบลกราสส์มันน์   3(2-2-5) 

 Theory of Abel Grassmann’s Groupoids 

241825 โครงสรา้งเกินเชิงพีชคณิตวิภัชนัย 3(2-2-5) 

 Fuzzy Algebraic Hyperstructures 

241826 พีชคณิตเชิงเอกภพ 3(2-2-5) 

 Universal Algebra 

  กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ประยุกต์ 



241731 ทฤษฎีการควบคุมเชงิคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Mathematical Control Theory 

241732 วิธีการเชงิตัวเลขส าหรับระบบสมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น 3(2-2-5) 

 Numerical Methods for Linear and Nonlinear Equation Systems 

241733 การเขียนโปรแกรมภาษาแมทแลบ 3(2-2-5) 

 MATLAB Programming 

241734 การกู้คืนภาพด้วยแมทแลบ 3(2-2-5) 

 Image Restoration with MATLAB 

241735 ขั้นตอนวิธีการหาค่าเหมาะที่สุด 3(2-2-5) 

 Optimization Algorithms 

241736 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Selected Topics in Mathematics 

241831 การเขียนโปรแกรมภาษาแมทแลบส าหรับคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

 MATLAB Programming for Mathematics 

241832 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข 3(2-2-5) 

 Numerical Linear Algebra 

241833 การวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 3(2-2-5) 

 Numerical  Analysis 

241834 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Ordinary Differential  Equations 

241835 หัวข้อคัดสรรทางปัญหาการกู้คืนภาพ 3(2-2-5) 

 Selected Topics in Image Restoration Problem 

    2) วทิยานพินธ์ จ านวน 48 หนว่ยกิต 

241852 วิทยานิพนธ์  48 หนว่ยกิต 

  Dissertation  

  3) รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกิต จ านวน 4  หนว่ยกิต 

241841 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 Seminar I 

 

241842 สัมมนา 2 1(0-2-1) 



 Seminar II 

241843 สัมมนา 3 1(0-2-1) 

 Seminar III 

241844 สัมมนา 4 1(0-2-1) 

 Seminar IV 

 



แผนการศึกษา 

แบบ 2.2 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

241711 การวิเคราะหเ์ชิงจริง     

Real Analysis 

3(2-2-5) 

241712 ทอพอโลยี 

Topology 

3(2-2-5) 

241721 พีชคณิตนามธรรมขั้นสูง    

Advanced Abstract Algebra 

3(2-2-5) 

 รวม 9  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

241801 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตรข์ั้นสูง   

Selected Topics in Advanced Mathematics 

3(2-2-5) 

241xxx วิชาเอกเลือก     

Major Elective 

3(2-2-5) 

 รวม 6 หน่วยกิต 

 



ชั้นปีที่  2  

ภาคการศึกษาต้น 

241841 สัมมนา 1   

Seminar I 

1(0-2-1) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

241852 วิทยานิพนธ์    3 หนว่ยกิต 

 Dissertation   

2418xx วิชาเอกเลือก     

Major Elective 

3(2-2-5) 

2418xx วิชาเอกเลือก     

Major Elective 

3(2-2-5) 

241xxx วิชาเอกเลือก     

Major Elective 

3(2-2-5) 

 รวม 12(1) หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

241842 สัมมนา 2   

Seminar II 

1(0-2-1)  

(ไม่นับหน่วยกิต) 

241852 วิทยานิพนธ์  9 หนว่ยกิต 

 Dissertation   

 รวม 9(1) หน่วยกิต 



ชั้นปีที่  3  

ภาคการศึกษาต้น 

241843 สัมมนา 3   1(0-2-1) 

 Seminar III (ไม่นับหน่วยกิต) 

241852 วิทยานิพนธ์  9 หนว่ยกิต 

 Dissertation   

 รวม 9(1) หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

241844 สัมมนา 4   1(0-2-1) 

 Seminar IV (ไม่นับหน่วยกิต) 

241852 วิทยานิพนธ์  9 หนว่ยกิต 

 Dissertation   

 รวม 9(1) หน่วยกิต 

ชั้นปีที่  4  

ภาคการศึกษาต้น 

241852 วิทยานิพนธ์  9 หนว่ยกิต 

 Dissertation   

 รวม 9  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

241852 วิทยานิพนธ์  9 หนว่ยกิต 

 Dissertation   

 รวม 9  หน่วยกิต 

 

  



ค าอธิบายรายวิชา  

241711 การวเิคราะห์เชิงจริง 3(2-2-5)  

 Real Analysis 

 พื้นฐานการวิเคราะห์เชิงจริง เมเชอร์ภายนอกเลอเบก เซตหาเมเชอร์ได้  และเมเชอร์

เลอเบก ฟังก์ชันหาเมเชอร์ได้  รีมันน์และเลอเบกอินทิกรัล การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันของการแปรผัน

แบบมีขอบเขต  ปริภูมิเมเชอร์ การลู่เขา้ในเมเชอร์ ความตอ่เนื่องสัมบูรณ์ ปริภูมิแอล พ ี

 Foundations of real analysis, Lebesgue outer measure, measurable sets and 

Lebesgue measure, measurable functions, Riemann and Lebesgue integrals, differentiation of 

functions of bounded variation, measure spaces, convergence in measure, absolute continuity,  Lp 

spaces  

 

241712 ทอพอโลยี 3(2-2-5) 

 Topology 

 พืน้ฐานของทฤษฎีเซต ฟังก์ชันและความสัมพันธ์ เซตอันดับบางส่วน บทตั้งของซอร์น 

ปริภูมิเชิงทอพอโลยีนามธรรม ปริภูมิเมตริก ฐานและฐานย่อย การลู่เขา้ ตัวกรองและขา่ยล าดับ สัจพจน์

การแยก ภาวะตอ่เนื่องและสมานสัณฐาน ความเชื่อม การแยก ความกระชับ 

 Elementary set theory, functions and relations, partially ordered sets, Zorn's lemma, 

abstract topological spaces, metric spaces, bases and subbases, convergence, filters and nets, 

separation axioms, continuity and homeomorphisms, connectedness, separability, compactness  

 

241713 การวเิคราะห์เชิงฟังก์ชัน 3(2-2-5) 

 Functional Analysis 

 ปริภูมิเมตริก ปริภูมินอร์มและปริภูมิบานาค ตัวด าเนินการเชิงเส้น ผลคูณภายในและ

ปริภูมิฮิลแบร์ต ทฤษฎีบทฮาห์น บานาค  ทฤษฎีบทของการมีขอบเขตแบบเอกรูป ทฤษฎีบทการส่งเปิด 

ทฤษฎีบทกราฟปิด 

 Metric spaces, normed spaces and Banach spaces, linear operators, inner product 

and Hilbert spaces, Hahn-Banach theorem, uniform boundedness theorem, open mapping theorem, 

closed graph theorem  



241714 วิธีการท าซ้ าส าหรับปัญหาจุดตรึงในปริภูมิฮลิเบิร์ต 3(2-2-5) 

 Iterative Methods for Fixed Point Problems in Hilbert Spaces 

 ปริภูมิเมตริกบริบูรณ์ ปริภูมินอร์มและปริภูมิบานาค ปริภูมิผลคูณภายใน ปริภูมิฮิล

เบิรต์ ทฤษฎีบทจุดตรึงในปริภูมิเมตรกิและปริภูมิฮิลเบิร์ต การประมาณค่าแบบท าซ้ าของจุดตรึง วิธีการ

ท าซ้ าบางอย่างบนเซตคอนเวกซ์ วิธีการท าซ้ าบางอย่างบนเซตไม่คอนเวกซ์ 

 Complete metric spaces, norm spaces and Banach spaces, inner product spaces, 

Hilbert spaces, fixed point theory in metric spaces and Hilbert spaces, Iterative approximation of 

fixed points, some iterative methods on convex set, some iterative methods on nonconvex set 

 

241715 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงคอนเวกซ์ 3(2-2-5) 

 Convex Optimizaion Theory 

 เซตคอนเวกซ์ ทฤษฎีบทการแยก กรวย เซตหลายหน้า ฟังก์ชันคอนเวกซ์ ฟังก์ชันกึ่ง

เชิงเส้น ฟังก์ชันค้ าจุน สมบัติความต่อเนื่อง สมบัติอนุพันธ์ แคลคูลัสเชิงกึ่งอนุพันธ์ ฟังก์ชันคอนจูเกต 

คุณสมบัติขอ้จ ากัด เงื่อนไขค่าเหมาะที่สุด ทฤษฎีคารุส-คุน-ทักเคอร์ ทฤษฎีบทจุดอานมา้ ภาวะคูก่ัน 

 Convex sets, separation theorems, cones, polyhedral sets, convex functions, 

sublinear function, support function, continuity property, differentiability property, subdifferential 

calculus, conjugate functions, constraint qualifications, Karush-Kuhn-Tucker optimality conditions, 

saddle point theorem, duality 

 

241716 ทฤษฎีปรภิูมิบานาค 3 (2-2-5) 

  Banach Space Theory 

  การสะท้อน ความนูนและความเรียบ การส่งแบบคู่ การลู่เข้าแบบอ่อนและแบบเข้ม 

ลิมติบานาค การฉายเมตริกและการส่งหดตัว สัมประสิทธิ์เชิงเรขาคณติของปริภูมิบานาค 

  Reflexivity, convexity and smoothness, duality mapping, weak and strong 

convergence, Banach limit, metric projection and retraction mapping, geometric coefficients of Banach 

space 



241721 พีชคณตินามธรรมขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Abstract Algebra 

 กรุป ปฏิกิริยากรุป การน าเสนอกรุป ทฤษฎีบทซิโล ผลคูณตรง ริง โดเมนการแยกตัว

ประกอบได้อย่างเดียว โดเมนไอดีลมุขส าคัญ โดเมนแบบยุคลิด ฟีลด์และทฤษฎีบทกาลัวส์ ฟีลด์

ภาคขยาย ฟีลด์การแยก การปิดเชิงพีชคณิต และภาวะปรกติ   

 Groups, group actions, group presentation, Sylow theorems, direct product, rings, 

unique factorization domains, principal ideal domain, Euclidean domain, fields and Galois Theory, 

extension fields, splitting fields, algebraic closure and normality 

 

241722    พีชคณติเชิงเส้นและทฤษฎีเมทริกซ์ 3(2-2-5) 

 Linear Algebra and Matrix Theory 

 การแปลงเชิงเส้นและเมทริกซ์ ปริภูมิย่อยยืนยง ฟังก์ชันนัลเชิงเส้น การแปลงเมทริกซ์

ทั่วไปให้เป็นเมทริกซ์เฉียง รูปแบบบัญญัติของจอร์แดน ปริภูมิผลคูณภายใน ยูนิเทรีและเมทริกซ์เชิงตั้ง

ฉาก ขั้นตอนวิธีกราม ชมิดต ์ รูปแบบเชงิเส้นคู่ 

 Linear transformations and matrices, invariant subspaces, linear functional, 

diagonalization, Jordan canonical form, inner product spaces, unitary and orthogonal matrices, Gram-

Schmidt algorithm, bilinear forms 

 

241723 ทฤษฎีริงและมอดูล  3(2-2-5) 

 Ring and Module Theory  

 มอดูลและมอดูลย่อย สาทิสสัณฐานของมอดูล ส่วนของผลบวกตรง  ผลบวกตรงและ

ผลคูณตรงของมอดูล การแยกของริง การก่อก าเนิดและการก่อก าเนิดร่วมเกี่ยว มอดูลแบบเซมิซิมเปิล 

ซอคเคิลและเรดิคอล เงื่อนไขลูกโซ่ มอดูลที่เป็นผลประกอบของอนุกรม ริงแบบเซมิซิมเปิล ริงแบบโล

คอลและริงแบบอาร์ทิน 

 Modules and submodules, homomorphism of modules, direct summands, direct 

sums and products of modules, decomposition of rings, generating and cogenerating, semisimple 

modules, socle and radical, chain conditions, modules with composition series,  semisimple rings, 

local rings and Artinian rings 

 

 



241724 ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณติ 3(2-2-5) 

 Algebraic Semigroup Theory 

 แนวคิดมูลฐานของกึ่งกรุป  ความสัมพันธ์ของกรีน กึ่งกรุปเชิงเดียวและกึ่งกรุป  

0-เชงิเดียว กึ่งกรุปผกผัน และกึ่งกรุปการแปลง 

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

semigroups and transformation semigroups 

 

241725 กึ่งกรุปวิภัชนัย 3(2-2-5)  

 Fuzzy Semigroups  

 ไอดีลวิภัชนัย กึ่งกรุปย่อยปรกติวิภัชนัย กึ่งแลตทิซกรุป สมภาควิภัชนัยบนกึ่งกรุป 

ไอดีลวิภัชนัยเฉพาะ 

 Fuzzy ideals, fuzzy regular subsemigroups, semilattices of groups, fuzzy 

congruences on semigroups, prime fuzzy ideals 

 

241726 พีชคณิตบีซีไอและพีชคณติที่เกี่ยวข้อง 3(2-2-5) 

 BCI-Algebras and Related Algebras 

 พีชคณิตบีซีไอ พีชคณิตบีซีเค พีชคณิตกึ่งเชิงเดียวพี ไอดีล สมภาคและพีชคณิต

ผลหาร สาทิสสัณฐานบีซีไอ ผลบวกตรงและผลคูณตรง พีชคณิตบีซีเคสลับที่ พีชคณิตบีซีเคมีเงื่อนไข

บวก พีชคณิตบีซีเคมีเงื่อนไข พีชคณิตบีซีไอเชิงเดียว พีชคณิตบีซีไอปรกติ 

 BCI-algebras, BCK-algebras, p-semisimple algebras, ideals, congruences and 

quotient algebras, BCI-homomorphisms, direct sums and direct products, commutative BCK-

algebras, positive implicative BCK-algebras, implicative BCK-algebras, simple BCI-algebras, normal 

BCI-algebras 

 

241731 ทฤษฎีการควบคุมเชิงคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Mathematical Control Theory 

 ผลเฉลยเมทริกซ์ของระบบเชิงเส้น ระบบการควบคุมเชิงเส้น เสถียรภาพ การควบคุม

เหมาะที่สุด  

 Matrix solutions of linear systems, linear control systems, stability, optimal control  

 



241732    วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับระบบสมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น 3(2-2-5) 

 Numerical Methods for Linear and Nonlinear Equation Systems 

 นอร์มและการวิเคราะห์ค่าผิดพลาด วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับระบบสมการเชิงเส้น 

วิธีการเชงิตัวเลขส าหรับระบบสมการไม่เชิงเส้น  

 Norm and error analysis, numerical methods for linear equation systems, numerical 

method for nonlinear equation systems 

 

241733 การเขียนโปรแกรมภาษาแมทแลบ 3(2-2-5) 

 MATLAB Programming 

 โครงสร้างโปรแกรมภาษาแมทแลบ โครงสร้างและวากยสัมพันธ์ของภาษาแมทแลบ 

ประกอบด้วย คลาส ฟังก์ชัน ประเภทข้อมูล การประกาศและการใช้ตัวแปร นิพจน์และการควบคุม

ล าดับการท างาน การน าเข้าและการแสดงผล อาร์เรย์ สตริงค์ การสร้างและการใช้งานฟังก์ชัน ขั้นตอน

วิธีแบบเรียกซ้ า การทดสอบและการแก้จุดบกพร่องในโปรแกรม รวมถึงการฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรม 

 Matlab program structure, structure and syntax of Matlab language: class, method, 

data types, declaring/initializing/using variables, expression, flow control, input and output, array, 

string, developing and using methods,  recursive algorithms, program testing and debugging, 

including programming practices 

 

241734 การกู้คนืภาพด้วยแมทแลบ 3(2-2-5) 

 Image Restoration with MATLAB 

 หลักการพื้นฐานของภาพดิจิทัล รูปแบบและการน าเสนอภาพ การจัดการภาพใน 

แมทแลบ ปัญหาการกู้คืนรูปภาพ ฟังก์ชันการพร่ามัว การค านวณเมตริกซ์ที่มีโครงสร้าง วิธีเชิงเส้นและ

ท าซ้ าส าหรับการกู้คืนรูปภาพ   

 Digital image fundamentals, formation of an image and its representation, 

manipulating images in Matlab, image restoration problem, blurring function, structured matrix 

computations, linear and iterative methods for Image restoration  

 

 

 

 



241735 ขั้นตอนวิธีการหาค่าเหมาะที่สุด 3(2-2-5) 

 Optimization Algorithms 

 แบบจ าลองการหาค่าเหมาะที่สุด ขั้นตอนวิธีท าซ้ าลดและวิธีการประมาณ วิธีซับเกร

เดียนต์ วธิีการประมาณค่าแบบหลายหนา้ ขั้นตอนวิธีการใกล้เคียง  การพัฒนาล่าสุดในขั้นตอนวิธีหาค่า

เหมาะที่สุด 

 Optimization models, iterative descent algorithms and approximation methods, 

subgradient methods, polyhedral approximation methods, proximal algorithms, recent development 

on optimization algorithms 

 

241736 หัวข้อคัดสรรทางคณติศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Selected Topics in Mathematics 

 การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในหัวข้อ ที่

เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะหแ์ละการสังเคราะห์ การน าเสนอ  

การอภิปราย และการตอบข้อซักถาม   

 Selecting interesting or current topic or case study in mathematics, studying, 

collecting data, analyzing and synthesizing, presenting, discussing and answering question  

 

241801 หัวข้อคัดสรรทางคณติศาสตร์ขั้นสูง  3(2-2-5) 

 Selected Topics in Advanced Mathematics  

 การก าหนดหัวข้อเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ขั้นสูง การค้นคว้า การ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะหแ์ละการสังเคราะห ์การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถาม 

 Selecting special topics in advanced mathematics, studying, collecting data, 

analyzing and synthesizing, presenting, discussing and answering question 

 

241811 เงื่อนไขค่าเหมาะสุดในการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงคอนเวกซ์ 3(2-2-5)

 Optimality Conditions in Convex Optimization  

 เงื่อนไขค่าเหมาะที่สุดของจอห์นฟริตซ์ เงื่อนไขค่าเหมาะที่สุดโดยปราศจากคุณสมบัติ

ข้อจ ากัด เงื่อนไขค่าเหมาะที่สุดเชิงล าดับ ตัวแทนของเซตข้อจ ากัด เงื่อนไขค่าเหมาะที่สุดโดยประมาณ 

การหาค่าเหมาะที่สุดเชิงกึ่งคอนเวกซ์ไม่มีที่สิ้นสุด ความเป็นคอนเวกซ์ในการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงไม่

คอนเวกซ์ 



 Fritz John optimality conditions, optimality without constraint qualification, 

Sequential optimality conditions, representation of the feasible set, approximate optimality conditions, 

convex semi-infinite optimization, convexity in nonconvex optimization 

 

241812 ระเบียบวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดและการประยุกต์ 3(2-2-5) 

 Optimization Methods and Applications 

 พื้นฐานเกี่ยวกับการหาค่าเหมาะที่สุด  ระเบียบวิธีเกรเดียนต์และซับเกรเดียนต์  

ระเบียบวิธีภาพฉาย ตัวด าเนินการใกล้เคียง ระเบียบวิธีจุดใกล้เคียง ตัวด าเนินการทางเดียว ผลรวมของ

ตัวด าเนินการทางเดียว ระเบียบวิธีแยกส่วนดักลาส-รัชฟอร์ด ระเบียบวิธีแยกส่วนหน้า-หลัง การ

ประยุกต์ไปยังการประมาณค่าก าลังสองน้อยที่สุด การประยุกต์ไปยังการกู้คืนภาพและสัญญาณ การ

ประยุกต์ไปยังการเรียนรู้ของเครื่อง 

 Preliminaries in optimization, gradient and subgradient methods, projection 

methods, proximity operators, proximal point method, monotone operators, sums of monotone 

operators, Douglas-Rachford splitting method, forward-backward splitting method, applications to 

least squares approximation, applications to image and signal restoration, applications to machine 

learning 

 

241813 ทฤษฎีจุดตรงึและการประยุกต์ 3(2-2-5)  

 Fixed Point Theory and Applications 

 ทฤษฎีจุดตรึงในปริภูมิเมตริก  ทฤษฎีบทจุดตรึงส าหรับการส่งแบบไม่ขยายในปริภูมิ

ฮิลแบร์ต  เรขาคณิตของปริภูมบิานาค ทฤษฎีบทจุดตรงึการส่งต่อเนื่องและการส่งแบบไม่ขยายในปริภูมิ

บานาค ทฤษฎีบทจุดตรงึในปริภูมิเวกเตอร์เชิงทอพอโลยี และการประมาณค่าแบบท าซ้ าของจุดตรึง  

 Fixed point theory in metric spaces,  fixed point theorems for nonexpansive 

mappings in Hilbert spaces, geometry of Banach spaces, fixed point theorems for continuous 

mappings and nonexpensive mappings in Banach spaces, fixed point theorems in topological vector 

spaces, iterative approximation of fixed points 

 

 

 

 



241814 การวเิคราะห์ฟังก์ชันเชิงคอนเวกซ์ 3(2-2-5) 

 Convex Functional Analysis 

 ฟังก์ชันนัลเชิงเส้นและตัวด าเนินการเชิงเส้น ปริภูมิฟังก์ชันและบทประยุกต์ แคลคูลัส

เชิงอนุพันธ์ การหาค่าต่ าสุดของฟังก์ชันนัล ฟังก์ชันนัลเชิงคอนเวกซ์ ฟังก์ชันนัลกึ่งต่อเนื่องล่าง ทฤษฎี

บทไวแยร์สตราสวางนัยทั่วไป 

 Linear functionals and linear operators, Function spaces and applications, Differential 

calculus, Minimization of functionals, Convex functionals, Lower semicontinuous functionals, 

Generalized Weierstrass theorem 

 

241815 การวเิคราะห์ฟังก์ชันไม่เชิงเส้น 3(2-2-5) 

 Nonlinear Functional Analysis 

 ทฤษฎีจุดตรึงในปริภูมิเมตริก ทฤษฎีจุดตรึงในปริภูมิบานาค เรขาคณิตของปริภูมิบา

นาคทฤษฎีบทการลู่เข้าในปริภูมิบานาค ทฤษฎีจุดตรึงในปริภูมิเวกเตอร์เชิงทอพอโลยี การประยุกต์

บางอย่าง 

 Fixed point theory in metric spaces, Fixed point theory in Banach spaces, Geometry 

of Banach spaces, Convergence theorems in Banach spaces,  Fixed point theory in topological vector 

spaces, some applications 

 

241816 การวเิคราะห์เชิงฟังก์ชันขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Functional Analysis 

 ทฤษฎีเชิงสเปกตรัมของตัวด าเนินการเชิงเส้น พีชคณิตบานาค ตัวด าเนินการเชิงเส้น

กระชับ สมบัติเชงิสเปกตรัมของตัวด าเนินการเชงิเส้นผูกพันในตัวที่มขีอบเขต ตัวด าเนินการภาพฉาย ตัว

ด าเนนิการเชิงเส้นที่ไม่มีขอบเขต ตัวด าเนินการผูกพันฮิลเบิรต์ ตัวแทนเชิงสเปกตรัม 

 Spectral theory of linear operators, Banach algebra, Compact linear operators, 

spectral properties of bounded self-adjoint linear operators, projection operators, unbounded linear 

operators, Hilbert-adjoint operators, spectral representation 

 

 

 

 



241821 ทฤษฎีริงไม่สลับที่ 3(2-2-5) 

 Noncommutative Ring Theory 

 ริงแบบเนอเทเรียน ริงกับเงื่อนไขลูกโซ่แบบลดลง ทฤษฎีบทโครงสร้างเวดเดอร์เบิร์น 

ส าหรับแบบริงเซมิซิมเปิล ริงของผลหาร และริงที่อธิบายลักษณะเฉพาะด้วยมอดูลบนรงินัน้ 

 Noetherion rings, rings with descending chain condition, wedderburn structure 

theory for semisimple rings, rings of quotients and rings charaterized by their modules 

 

241822 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิต 3(2-2-5) 

 Algebraic Number Theory 

 จ านวนเชิงพีชคณิตและจ านวนเต็มพีชคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันตรรกยะ 

สัมประสิทธิ์ของฟังก์ชันวเิคราะหข์องฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้อน และความสัมพันธ์เวียนเกิด จ านวนปีโซและ

สมบัติพืน้ฐานของจ านวนดังกล่าว การวิเคราะหพ์ี - เอดิก 

 Algebraic numbers and algebraic integers,  relations among rational functions, 

coefficients of analytic functions of one complex variable and recurrence relations, Pisot numbers and 

their basic properties, p-adic analysis 

 

241823 ทฤษฎีรหัสเชิงพีชคณิตขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advance Algebraic Coding Theory 

 มโนทัศน์ของรหัสเชิงเส้น รหัสวัฏจักร รหัสวัฏจักรเชิงลบ และ รหัสวัฏจักรเชงิค่าคงตัว

เหนือฟิลด์จ ากัดและริงจ ากัดสลับที่ รหัสคู่กันและรหัสคู่กันในตัว ระยะทางที่ส าคัญรหัสและการแจก

แจงน้ าหนัก 

 Concept of linear codes, cyclic codes, negacyclic codes and constacyclic codes over 

finite fields and finite commutative rings, dual and self-dual codes, importance distance of codes and 

weight distributions 

 

241824 ทฤษฎีกรุปพอยด์ของอาเบลกราสส์มันน์ 3(2-2-5) 

 Theory of Abel Grassmann’s Groupoids 

 กรุปพอยด์เอจี กรุปพอยด์เอจีผกผัน ความสัมพันธ์สมภาค การฝังและผลคูณตรงของ

กรุปพอยด์เอจี ไอดีล กรุปพอยด์เอจปีรกติอย่างเข้ม ไอดีลวิภัชนัย ไอดีลวิภัชนัยค่าช่วง ไอดีลวิภัชนัยวาง

นัยทั่วไป 



 AG-groupoid, inverse AG-groupoid, congruence relation, embedding and direct 

product of AG-groupoid, ideal, strongly regular AG-groupoid, fuzzy ideal, interval-valued fuzzy 

ideal, generalized fuzzy ideal 

 

241825 โครงสร้างเกินเชิงพีชคณิตวิภัชนัย 3(2-2-5) 

 Fuzzy Algebraic Hyperstructures 

 หลักมูลของโครงสร้างเกินเชิงพีชคณิต พหุกรุปวิภัชนัย กรุปเกินย่อยวิภัชนัย สาทิส

สัณฐานวิภัชนัย ริงเกิน ไอดีลเกิน ไอดีลเกินวิภัชนัย ไอดีลเกินวิภัชนัยวางนัยทั่วไป ไอดีลเกินวิภัชนัยค่า

ช่วง ริงเกินวิภัชนัย 

 Fundamental of algebraic hyperstructure, fuzzy polygroup, fuzzy subhypergroup, 

fuzzy homomorphism, hyperring, hyperideal, fuzzy hyperideal, generalized fuzzy hyperideal, 

interval-valued fuzzy hyperideal, fuzzy hyperring 

 

241826 พีชคณิตเชิงเอกภพ 3(2-2-5)  

 Universal Algebra 

 แลตทิซ พีชคณิตบูลีน การด าเนินการเอ็นแอริ พีชคณิต พีชคณิตย่อย ระบบก่อก าเนิด  

ความสัมพันธ์สมภาค พีชคณิตผลหาร สาทิสสัณฐาน ผลคูณตรง ผลคูณตรงย่อย พีชคณิตเสรี พีชคณิตพจน์ 

 Lattice, Boolean algebra, -ary operation, algebra, subalgebra, generating 

system, congruence relation, quotient algebra, homomorphism, direct product, subdirect product, 

free algebra, term algebra 

 

241831 การเขียนโปรแกรมภาษาแมทแลบส าหรับคณติศาสตร์ 3(2-2-5) 

  MATLAB Programming for Mathematics 

 การเขียนโปรแกรมภาษาแมทแลบส าหรับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ รูปแบบของ

ประโยคการเขียน  ฟังก์ชันค านวณทางคณิตศาสตร์ ตัวแปรต่าง ๆ การเลือกทิศทางการท างาน 

 Computer programming for mathematics using matlab, statement and syntax, 

mathematical calculation functions, types of variables, program flow control 

 

 

 

n



241832 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข 3(2-2-5) 

 Numerical Linear Algebra 

 ระเบียบวิธีตรงส าหรับระบบพีชคณิตเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ 

ระเบียบวิธีการแปลงส าหรับปัญหาคา่ลักษณะเฉพาะ ปัญหาคา่ก าลังสองน้อยที่สุด ระเบียบวิธีท าซ้ า    

 Direct Methods for linear algebraic systems, eigenvalues and eigenvectors, 

transformation method for the eigenvalue problem, the linear least squares problem, iterative 

methods  

 

241833 การวเิคราะห์เชิงตัวเลข 3(2-2-5) 

 Numerical Analysis 

 ผลเฉลยเชงิตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้น ผลเฉลยเชงิตัวเลขของสมการไม่เชิงเส้น  

ผลเฉลยเชงิตัวเลขของสมการเชงิอนุพันธ์สามัญ  

 Numerical solution of linear systems, numerical solution of non-linear equations, 

numerical solution of ordinary equations  

 

241834 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Ordinary Differential  Equations 

 ทฤษฎีบทการมีจริง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นและไม่เชิงเส้น ปัญหาค่าขอบปรกติและ

เอกฐาน ทฤษฎีเสถียรภาพของระบบเชงิเส้นและไม่เชิงเส้น  

 Existence theorems, linear and nonlinear differential equations, regular and singular 

boundary value problems, stability theory of linear and nonlinear systems 

 

241835 หัวขอ้คัดสรรทางปัญหาการกู้คนืภาพ 3(2-2-5) 

 Special Topics in Image Restoration Problem 

 การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

กับปัญหาการกู้คืนภาพ 

 Selecting interesting or current topic or case study in image restoration problem 

 

 

 



241851 วิทยานิพนธ์  48 หน่วยกิต 

 Dissertation   

 การค้นคว้างานวิจัยในฐานข้อมูลนานาชาติ การก าหนดขอบเขตและแนวทางการท า

วิจัย การก าหนดสมมติฐานของงานวิจัย การด าเนินการวิจัย การน าเสนอโครงร่างการท าวิทยานิพนธ์ 

การรายงานความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก การ

เขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์และจัดท ารูปเล่ม

ฉบับสมบูรณ์ 

 Investigating researches in international databases, setting the scope and the 

guideline of research, setting the hypothesis of research, research methodology, dissertation 

proposal, reporting the dissertation progress to committees of the doctoral program, writing 

researches for publication in international journals, presenting the thesis defense and preparing 

completed thesis 

 

241852 วิทยานิพนธ์   36 หน่วยกิต  

 Dissertation  

 การค้นคว้างานวิจัยในฐานข้อมูลนานาชาติ การก าหนดขอบเขตและแนวทางการท า

วิจัย การก าหนดสมมติฐานของงานวิจัย การด าเนินการวิจัย การน าเสนอโครงร่างการท าวิทยานิพนธ์ 

การรายงานความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก การ

เขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์และจัดท ารูปเล่ม

ฉบับสมบูรณ์ 

 Investigating researches in international databases, setting the scope and the 

guideline of research, setting the hypothesis of research, research methodology, dissertation 

proposal, reporting the dissertation progress to committees of the doctoral program, writing 

researches for publication in international journals, presenting the thesis defense and preparing 

completed thesis 

 

241841 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 Seminar I 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน  

การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางดา้นคณิตศาสตร์ 



 Studying, collecting data, analyzing and synthesizing, report writing, presenting, 

discussing and answering question in mathematics 

 

241842 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 Seminar II 

 การน าเสนอและการอภปิรายผลงานวิจัยที่น่าสนใจทางคณิตศาสตร์เชิงทฤษฎีหรอืเชิง

ประยุกต์ 

 Presentating and discussing the interesting research in the theoretical or applied 

mathematics 

 

241843  สัมมนา 3 1(0-2-1) 

 Seminar III 

 การน าเสนอและอภปิรายเกี่ยวกับผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ในปัจจุบันโดยแยกตาม

สาขาวิชาที่แตกต่างกันไป ส าหรับเป็นแนวทางการท าวิทยานิพนธ์  

 Presentation and discussion of current research in different fields of mathematics 

for being the direction in doing the dissertation 

 

241844 สัมมนา 4 1(0-2-1) 

 Seminar IV 

 การฝึกเขียนและน าเสนองานวิจัยทางคณิตศาสตร์ 

 Practice how to write and present the research in mathematics 


