
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ แผน ก แบบ ก2 

Master of Science Program in Mathematics 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 

ปรัชญาของหลักสูตร  

  ศาสตร์แห่งองค์ความรู้ ซึ่งว่าด้วยหลักของเหตุและผล โดยใช้รากฐานความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎี

และเชิงการประยุกต์ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย นวัตกรรม และความรู้ใหม่ๆ ทางคณิตศาสตร์  

และสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับมาตราฐานสากล เพื่อน าไปสู่การพัฒนาประเทศ 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  เพื่อมุ่งผลติมหาบัณฑติให้มคีุณลักษณะ ดังตอ่ไปนี ้

  1.3.1 มีความรู ้ความเข้าใจ และทักษะในกระบวนการทางคณิตศาสตร์  

       1.3.2 มีความรู้ในด้านวิชาการและมีศักยภาพด้านวิจัย เพื่อศกึษาต่อในระดับที่สูงขึน้     

     1.3.3 มีความสามารถในการน าทักษะ ความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ให้เกิด 

ประโยชน์  เช่น ประกอบอาชีพ ศึกษาต่อ การบูรณาการกับสาขาวิชาอื่น ๆ ตลอดจนการค้นคว้าหา

ความรูเ้พื่อพัฒนาตนเอง  

     1.3.4 มีโลกทัศน์ที่กว้าง มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักวิจัยตลอดจน 

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความรับผดิชอบที่ดตี่อตนเอง และสังคม 

 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  

    ต่อยอดองค์ความรูไ้ด้ ผลงานวิจัยเด่น เป็นคนดี 

 

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1  นักคณิตศาสตร์ในสถาบันวิจัยและสถานประกอบการทั้งในภาครัฐและเอกชน   

8.2  ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันทางการศกึษาทั้งภาครัฐและเอกชน 

8.3 เจ้าหนา้ที่วเิคราะหข์้อมูลในหนว่ยงานภาคอุตสาหกรรม 

8.4 นักวิชาการ นักวิจัยและพัฒนาทางด้านคณิตศาสตร์ และคณิตศาสตรป์ระยุกต์ในหน่วยงาน

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

8.5  อาชีพอิสระหรอืนักวิชาการอสิระ 
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โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสรา้งหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการ 

เกณฑ์ สกอ. 
หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2562 

แผน ก 

แบบ ก 2 

แผน ก 

แบบ ก 2 

1. งานรายวิชา                     ไม่น้อยกว่า 12 24 

 1.1  หมวดวชิาเฉพาะด้าน   ไมน่อ้ยกว่า              

       1.1.1  วชิาเอกบังคับ  12 9 
       1.1.2  วชิาเอกเลอืก    ไมน่อ้ยกวา่  - 15 

2. สัมมนา       - 2 

3. วิทยานิพนธ ์                      ไม่น้อยกว่า  12 12 
 

4. รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกติ * - 3 

  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกวา่ 36 38(3) 

 

หมายเหตุ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑติศกึษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ 

     มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การทดสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2559 
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รายวิชาในหลักสูตร  

           3.1.3.1 แผน ก แบบ ก 2 

  1) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 24 หนว่ยกิต 

   (ก) วิชาเอกบังคับ จ านวน 9 หนว่ยกิต 

 241711 การวิเคราะหเ์ชงิจริง       3(2-2-5)                

                           Real Analysis    

 241712 ทอพอโลยี       3(2-2-5) 

    Topology  

241721   พีชคณิตนามธรรมขั้นสูง     3(2-2-5) 

      Advanced Abstract Algebra     

   (ข) วิชาเอกเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หนว่ยกิต 

ให้นสิิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้ 
          กลุ่มวิชาการวเิคราะห์ 

 241713   การวิเคราะหเ์ชงิฟังก์ชัน     3(2-2-5) 

  Functional Analysis 

 241714   วิธีการท าซ้ าส าหรับปัญหาจุดตรึงในปริภูมิฮลิเบิรต์  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 

          กลุ่มวิชาพีชคณิต 

 241722  พีชคณิตเชงิเส้นและทฤษฎีเมทริกซ์    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    
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 241726   พีชคณิตบีซีไอและพีชคณิตที่เกี่ยวข้อง     3(2-2-5) 

          BCI-Algebras and Related Algebras 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

 241731   ทฤษฎีการควบคุมเชงิคณิตศาสตร์    3(2-2-5) 

  Mathematical Control Theory 

 241732  วิธีการเชงิตัวเลขส าหรับระบบสมการเชิงเส้นและไม่เชงิเส้น 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  ขัน้ตอนวิธีการหาค่าเหมาะที่สุด     3(2-2-5) 

             Optimization Algorithms 

 241736  หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์     3(2-2-5) 

       Selected Topics in Mathematics 

  2) สัมมนา จ านวน 2 หนว่ยกิต 

 241741   สัมมนา 1       1(0-2-1) 

      Seminar I 

 241742  สัมมนา 2       1(0-2-1) 

 Seminar II 

  3) วทิยานพินธ์ จ านวน 12 หน่วยกิต 

 241751  วิทยานิพนธ์       12 หนว่ยกิต 

    Thesis  

  4) รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกิต จ านวน 3 หน่วยกิต 

          146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา  3(3-0-6) 

            Intensive English for Graduate Studies 
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แผนการศึกษา 

3.1.4.1 แผน ก แบบ ก2 

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาต้น 

241711 การวิเคราะหเ์ชงิจริง     

Real Analysis 

3(2-2-5) 

241712 ทอพอโลยี 

Topology 

3(2-2-5) 

241721 พีชคณิตนามธรรมขั้นสูง    

Advanced Abstract Algebra 

3(2-2-5) 

146700 ภาษาอั งกฤษแบบ เข้ มส าหรั บระดั บ

บัณฑติศกึษา    

Intensive English for Graduate Studies 

3(3-0-6) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

 รวม 9(3) หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

241xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(2-2-5) 

241xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(2-2-5) 

241xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(2-2-5) 

241741 สัมมนา 1   

Seminar I 

1(0-2-1) 

241751 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

3 หนว่ยกิต 

 รวม 13 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

241xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(2-2-5) 

241xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(2-2-5) 

241742 สัมมนา 2  

Seminar II 

1(0-2-1) 

241751 วิทยานิพนธ์  

Thesis 

3 หนว่ยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

241751 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

6 หนว่ยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชา  

 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑิตศกึษา 3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies       (ไม่นับหน่วยกิต) 

 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์และ

วิจารณ์ การเขียนระดับอนุเฉท การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณต่อบท

อ่านโดยการพูดและการเขียน การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้

เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนสนใจและในวิชาชีพของตน ระบบอ้างองิและการเขียนอ้างองิ 

 Academic English, types of reading texts, analytical reading and writing, paragraph 

writing, essay writing, expressing critical opinion towards reading texts through speaking and writing, 

using technology and electronic data base, citation system, and writing citation 

 

241711    การวเิคราะห์เชิงจริง  3(2-2-5)  

 Real Analysis 

 พืน้ฐานการวิเคราะหเ์ชิงจริง เมเชอร์ภายนอกเลอเบก  เซตหาเมเชอร์ได้  และเมเชอร์เลอ

เบก ฟังก์ชันหาเมเชอร์ได้  รีมันน์และเลอเบกอินทิกรัล การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันของการแปรผันแบบมี

ขอบเขต  ปริภูมิเมเชอร์ การลู่เขา้ในเมเชอร์ ความตอ่เนื่องสัมบูรณ์ ปริภูมิแอล พี 

 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  การลู่เข้า  ตัวกรองและข่ายล าดับ 

สัจพจนก์ารแยก  ภาวะตอ่เนื่องและสมานสัณฐาน  ความเช่ือมโยง  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  
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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 ปริภูมิฮิลเบิร์ต 

ทฤษฎีบทจุดตรึงในปริภูมิเมตริกและปริภูมิฮลิเบิร์ต การประมาณค่าแบบท าซ้ าของจุดตรึง วิธีการท าซ้ า

บางอย่างบนเซตคอนเวกซ์ 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 Optimization Theory 

 เซตคอนเวกซ์ ฟังก์ชันคอนเวกซ์ กรวย ระนาบเกิน ฟังก์ชันสังยุค การหาค่าเหมาะที่สุด

แบบไม่มีเงื่อนไขบังคับ ทฤษฎีบทการมีอยู่จริงของค าตอบค่าเหมาะที่สุด เงื่อนไขค่าเหมาะที่สุด ทฤษฎี

บทจุดอานมา้ ทฤษฎีบทมินิแมกซ์ ซับเกรเดียนต์ ภาวะคูก่ัน 

    Convex sets, convex functions, cones, hyperplanes, conjugate functions, unconstrained 

optimization, existence theorems of optimal solutions, optimality conditions, saddle point theorem, 

minimax theorem, subgradient, duality 
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241716 ทฤษฎีปรภิูมิบานาค 3(2-2-5) 

  Banach Space Theory 

  การสะท้อน ความนูนและความเรียบ การส่งแบบคู่ การลู่เข้าแบบอ่อนและแบบเข้ม ลิมิต

บานาค 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          พีชคณิตนามธรรมขั้นสูง 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    พีชคณิตเชิงเส้นและทฤษฎีเมทริกซ์ 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 
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241723   ทฤษฎีริงและมอดูล  3(2-2-5) 

 Ring and Module Theory  

 มอดูลและมอดูลย่อย สาทิสสัณฐานของมอดูล ส่วนของผลบวกตรง  ผลบวกและผลคูณ

ตรงของมอดูล  การแยกของริง การก่อก าเนิดและการก่อก าเนิดร่วมเกี่ยว  มอดูลกึ่งเชิงเดียว ซอคเคิล

และเรดิคอล  เงื่อนไขลูกโซ่ มอดูลที่เป็นผลประกอบของอนุกรม ริงกึ่งเชิงเดียว ริงเฉพาะที่และอาร์

ทิเนียนรงิ 

 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 กึ่งกรุปเชิงเดียวและกึ่งกรุปศูนย์

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 กึ่งแลตทิซของกรุป 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 สมภาคและพีชคณิตผลหาร 

สาทิสสัณฐานบีซีไอ ผลบวกตรงและผลคูณตรง พีชคณิตบีซีเคสลับที่ พีชคณิตบีซีเคมีเงื่อนไขบวก 

พีชคณิตบีซีเคมีเงื่อนไข พีชคณิตบีซีไอเชิงเดียว พีชคณิตบีซีไอปรกติ 
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 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) 

 Mathematica 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 

 นอร์มและการวิเคราะหค์่าผดิพลาด วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับระบบสมการเชิงเส้น วธิีการ

เชงิตัวเลขส 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 

 โครงสร้างโปรแกรมภาษาแมตแลบ โครงสร้างและวากยสัมพันธ์ของภาษาแมตแลบ 

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 
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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 

 เกรเดียนต์และซับเกรเดียนต์ของฟังก์ชัน ปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุด ขั้นตอนวิธีการหา

ค่าเหมาะที่สุดแบบไม่มีเงื่อนไขบังคับ ตัวด าเนินการภาพฉาย ขั้นตอนวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดแบบมี

เงื่อนไขบังคับ ตัวด าเนินการพรอกซิมัล ขั้นตอนวิธีพรอกซิมัล ขั้นตอนวิธีการแยกส่วน 

 Gradient and subgradient of functions, optimization problems, unconstrained 

optimization algorithms, projection operators, constrained optimization algorithms, proximal operators, 

proximal algorithms, splitting algorithms 

 

241736        หัวข้อคัดสรรทางคณติศาสตร์ 3(2-2-5) 

     Selected Topics in  Mathematics 

 การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

กับคณิตศาสตร์ การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ 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  

 

241741    สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 Seminar I 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การ

น าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางดา้นคณิตศาสตร์ 
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   Studying, collecting data, analyzing and synthesizing, report writing, presenting, 

discussing and answering question in mathematics 

 

241742    สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 Seminar II 

 การน าเสนอและการอภปิรายผลงานวิจัยที่นา่สนใจทางคณิตศาสตร์เชิงทฤษฎีหรอืเชิงประยุกต์ 

 Presentating and discussing the interesting research in the theoretical or applied 

mathematics 

  

241751    วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

   Thesis 

  การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา และการ

ตีพมิพ์เผยแพร่ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ 

   Constructing new knowledge by systematic research methodology, problem solving 

and publishing in mathematics 

 


