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หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
 
   นกัศกึษาต้องศกึษารายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไปไมน้่อยกวา่  30  หนว่ยกิต  รายวิชาในหมวดวชิา
เฉพาะไมน้่อยกวา่  93  หนว่ยกิต  และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไมน้่อยกวา่  6  หนว่ยกิต  โดยมีหนว่ยกิต 
รวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่  129  หนว่ยกิต 
 
1.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  จ านวนไมน้่อยกวา่  30  หนว่ยกิต   (ดรูายละเอียดหน้า  8-9) 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน้่อยกวา่ 93 หนว่ยกิต  ประกอบด้วย       
  2.1  วชิาแกน  จ านวน 24 หนว่ยกิต ประกอบด้วย 

511 101 แคลคลูสั 1 
(Calculus I) 

4(4-0-8) 

511 102 แคลคลูสั 2 
(Calculus II) 

4(4-0-8) 

512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1 
(General Biology I) 

3(3-0-6) 

512 103 ปฏิบตัิการชีววิทยาทัว่ไป 1 
(General Biology Laboratory I) 

1(0-3-0) 

513 101 เคมีทัว่ไป 1 
(General Chemistry I) 

3(3-0-6) 

513 103 ปฏิบตัิการเคมีทัว่ไป 1 
(General Chemistry Laboratory I) 

1(0-3-0) 

514 101 ฟิสกิส์ทัว่ไป 1 
(General Physics I) 

3(3-0-6) 

514 102 ฟิสกิส์ทัว่ไป 2 
(General Physics II) 

3(3-0-6) 

514 103 ปฏิบตัิการฟิสกิส์ทัว่ไป 1 
(General Physics  Laboratory I) 

1(0-3-0) 

514 104 ปฏิบตัิการฟิสกิส์ทัว่ไป 2 
(General Physics  Laboratory II) 

1(0-3-0) 

  2.2  วชิาเฉพาะด้าน จ านวนไมน้่อยกวา่ 69 หนว่ยกิต ประกอบด้วย 
     2.2.1  วิชาบังคับ จ านวน 48 หนว่ยกิต ประกอบด้วย 

511 201 หลกัคณิตศาสตร์ 
(Principles of Mathematics) 

3(3-0-6) 
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511 202 หลกัคณิตศาสตร์ภาคอภิปราย 
(Discussion Session for Principles of Mathematics) 

1(0-2-1) 

511 221 สมการเชิงอนพุนัธ์ 
(Differential Equations) 

4(4-0-8) 

511 231 แคลคลูสัเวกเตอร์ 
(Vector Calculus) 

4(4-0-8) 

511 241 พีชคณิตเชิงเส้น 1 
(Linear Algebra I) 

3(3-0-6) 

511 321 สมการเชิงอนพุนัธ์ยอ่ย 
(Partial Differential Equations) 

3(3-0-6) 

511 331 คณิตวเิคราะห์ 1 
(Mathematical Analysis I) 

3(3-0-6) 

511 341 พีชคณิตนามธรรม 1 
(Abstract  Algebra I) 

3(3-0-6) 

511 371 การวเิคราะห์เชิงตวัเลข 
(Numerical Analysis) 

4(3-2-7) 

515 206 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิตเิบือ้งต้น 
(Introduction to Statistical Package) 

1(0-2-1) 

515 231 ความนา่จะเป็น 
(Probability) 

3(3-0-6) 

517 111 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
(Computer Programming I) 

3(2-2-5) 

519 271 คณิตศาสตร์คณนา 
(Computational Mathematics) 

4(3-2-7) 

519 331 ตวัแปรเชิงซ้อนและการประยกุต์ 
(Complex Variable and Applications) 

3(3-0-6) 

519 381 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เบือ้งต้น 
(Introduction to Mathematical Models) 

3(2-2-5) 

519 491 สมัมนา 
(Seminar) 

1(0-2-1) 

519 493  โครงงานวิจยั 
(Research Project) 
 

2(0-4-2) 
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     2.2.2  วิชาเลือก  จ านวนไมน้่อยกวา่ 21 หนว่ยกิต โดยศกึษาจาก 2 กลุม่รายวิชาตอ่ไปนี ้
     (1)  กลุ่มวิชาบังคับเลือก  จ านวนไมน้่อยกวา่ 9 หนว่ยกิต  โดยเลอืกศกึษาจากรายวชิาตอ่ไปนี ้

519 332 การวเิคราะห์เชิงฟังก์ชนัเบือ้งต้นและการประยกุต์ 
(Introduction to Functional Analysis and Applications) 

   3(3-0-6) 

519 361 คณิตศาสตร์การเงินเบือ้งต้น 
(Introduction to Financial Mathematics) 

   3(3-0-6) 

519 371 การหาคา่เหมาะที่สดุเชิงตวัเลข 1 
(Numerical Optimization I) 

3(2-2-5) 

519 382 การวเิคราะห์เชิงประยกุต์ 
(Applied Analysis) 

3(3-0-6) 

519 383 ฟังก์ชนัพิเศษและการประยกุต์ 
(Special Functions and Applications) 

3(3-0-6) 

519 384 ระบบเชิงพลวตั 
(Dynamical Systems) 

3(3-0-6) 

519 471 การหาคา่เหมาะที่สดุเชิงตวัเลข 2 
(Numerical Optimization II) 

3(2-2-5) 

519 472 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตวัเลข 
(Numerical Linear Algebra) 

3(2-2-5) 

519 473 วิธีการเชิงคณนาส าหรับสมการเชิงอนพุนัธ์ยอ่ย 
(Computational Methods for Partial Differential Equations) 

3(2-2-5) 

519 481 เร่ืองคดัเฉพาะทางการวเิคราะห์เชิงตวัเลข 
(Selected Topics in Numerical Analysis) 

3(3-0-6) 

519 482 เร่ืองคดัเฉพาะทางการวเิคราะห์เชิงประยกุต์ 
(Selected Topics in Applied Analysis) 

3(3-0-6) 

519 483 เร่ืองคดัเฉพาะทางคณิตศาสตร์ประยกุต์ 
(Selected Topics in Applied Mathematics) 

3(3-0-6) 

519 484 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
(Mathematical Models in Biological Sciences) 

3(2-2-5) 

519 485   แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 
(Mathematical Models in Physical Sciences) 

3(2-2-5) 

519 486 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับเศรษฐศาสตร์ 
(Mathematical Models in Economics) 

3(3-0-6) 

519 487 กลศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Mechanics) 

3(3-0-6) 
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519 488 คณิตศาสตร์ส าหรับทฤษฎีแมเ่หลก็ไฟฟา้ 
(Mathematics for Electromagnetic Theory) 

3(3-0-6) 

519 489 ทฤษฎีสมัพทัธภาพพิเศษและกลศาสตร์ควอนตมัเชิงคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Theory of Special Relativity and Quantum 
Mechanics) 

3(3-0-6) 

     และรายวชิาอื่น ๆ ท่ีสาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต์ได้รับอนมุตัิให้เพิ่มเติมภายหลงั 
     (2)  กลุ่มวชิาเลอืก   จ านวนไมน้่อยกวา่ 12 หนว่ยกิต โดยเลอืกศกึษาจากรายวชิาในหลกัสตูร
วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสถิติ สาขาวิทยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
สาขาวชิาคณิตศาสตร์ ยกเว้นรายวิชา 511 332 ตวัแปรเชิงซ้อน นอกจากนีย้งัสามารถเลอืกรายวชิาในกลุม่วชิา
บงัคบัเลอืก รวมถงึรายวิชาอื่นๆ ที่สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต์ได้รับอนมุตัิให้เพิม่เติมภายหลงั 
 
3. หมวดวิชาเลอืกเสรี จ านวนไมน้่อยกวา่ 6 หนว่ยกิต 
  ให้เลอืกศกึษาได้จากทกุรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลยัศิลปากร หรือรายวชิาของสถาบนัอื่น ๆ ท่ี
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ถ้านกัศกึษาเลอืกศกึษารายวชิาในวิชาเลอืก
ของหมวดวชิาเฉพาะ จะต้องน าไปคิดคา่ระดบัเฉลีย่ของทกุรายวชิาในวิชาเฉพาะด้านของหมวดวชิาเฉพาะด้วย 
เพื่อตรวจสอบเง่ือนไขการส าเร็จการศกึษา 
 
หมายเหตุ     การนับหน่วยกติในแต่ละหมวดวชิาให้นับเป็นรายวิชา จะแยกนับหน่วยกิตรายวิชาใด 
                  รายวิชาหน่ึงไปไว้ทัง้สองหมวดวิชาไม่ได้ 
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แผนการศึกษาสาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
 

ปีที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 

(บ-ป-น) 

081 102 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั                                3(2-2-5) 
511 101 แคลคลูสั 1                         4(4-0-8) 
512 101 
512 103 

ชีววิทยาทัว่ไป 1 
ปฏิบตัิการชีววิทยาทัว่ไป 1                        

3(3-0-6) 
1(0-3-0) 

514 101 ฟิสกิส์ทัว่ไป 1                                 3(3-0-6) 
514 103 

… … 
ปฏิบตัิการฟิสกิส์ทัว่ไป 1             
วิชาบงัคบัเลอืกในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 

1(0-3-0) 
3 

รวมหน่วยกติ 18 
 
 
 
 

ปีที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 

(บ-ป-น) 

081 103 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ                                3(2-2-5) 
511 102 แคลคลูสั 2                         4(4-0-8) 
513 101 เคมีทัว่ไป  1                                 3(3-0-6) 
513 103 ปฏิบตัิการเคมีทัว่ไป 1                       1(0-3-0) 
514 102 ฟิสกิส์ทัว่ไป 2                                 3(3-0-6) 
514 104 ปฏิบตัิการฟิสกิส์ทัว่ไป 2                          1(0-3-0) 
…  … วิชาบงัคบัเลอืกในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป       3 

รวมหน่วยกติ 18 
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แผนการศึกษาสาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
 

ปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 

(บ-ป-น) 

510 201 ภาษาองักฤษเชิงวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
511 201 หลกัคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
511 202 หลกัคณิตศาสตร์ภาคอภิปราย 1(0-2-1) 
511 221 สมการเชิงอนพุนัธ์   4(4-0-8) 
515 201 สถิติพืน้ฐาน                             3(3-0-6) 
515 206 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิตเิบือ้งต้น 1(0-2-1) 
517 111 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกติ 18 
 
 
 
 

ปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 

(บ-ป-น) 

510 202 ภาษาองักฤษส าหรับการสือ่สาร 3(3-0-6) 
511 231 แคลคลูสัเวกเตอร์       4(4-0-8) 
511 241 พีชคณิตเชิงเส้น 1        3(3-0-6) 
515 231 ความนา่จะเป็น 3(3-0-6) 
519 271 คณิตศาสตร์คณนา 4(3-2-7) 
…  … วิชาเลอืกในหมวดวชิาเลอืกเสรี 3 

รวมหน่วยกติ 20 
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แผนการศึกษาสาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
 

ชัน้ปีที่ 3   ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 

(บ-ป-น) 

081 101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 3(3-0-6) 
511 321 สมการเชิงอนพุนัธ์ยอ่ย 3(3-0-6) 
511 331 คณิตวเิคราะห์ 1 3(3-0-6) 
511 371 การวเิคราะห์เชิงตวัเลข 4(3-2-7) 
…  … วิชาเลอืกในหมวดวชิาเฉพาะ           3 

…  … วิชาบงัคบัเลอืกในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป                3 
รวมหน่วยกติ 19 

 
 
 
 

ชัน้ปีที่ 3   ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 

(บ-ป-น) 
511 341 พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6) 
519 331 ตวัแปรเชิงซ้อนและการประยกุต์ 3(3-0-6) 
519 381 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เบือ้งต้น 3(2-2-5) 
…  … วิชาเลอืกในหมวดวชิาเฉพาะ 3 
… … วิชาเลอืกในรายวิชาศกึษาทัว่ไปที่ก าหนดโดย 

คณะวิทยาศาสตร์   
3 

รวมหน่วยกติ 15 
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แผนการศึกษาสาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
 

ชัน้ปีที่ 4   ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 

(บ-ป-น) 

519 491 สมัมนา 1(0-2-1) 
… … วิชาเลอืกในหมวดวชิาเฉพาะ   9 
… … วิชาเลอืกในหมวดวชิาเลอืกเสรี                               3 

รวมหน่วยกติ 13 

 
 
 
 

ชัน้ปีที่ 4   ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 

(บ-ป-น) 

519 493 โครงงานวิจยั 2(0-4-2) 
… … วิชาเลอืกในหมวดวชิาเฉพาะ                               6 

รวมหน่วยกติ 8 
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ค าอธิบายรายวิชาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
 

519 271 คณิตศาสตร์คณนา 
(Computational  Mathematics) 

4(3-2-7) 

     วิชาบงัคบัก่อน :  511 221 สมการเชิงอนพุนัธ์   
     เทคนิคการค านวณและการเขียนค าสัง่ในแคลคูลสั ทฤษฎีจ านวน ความน่าจะเป็น เรขาคณิต
และพีชคณิตเชิงเส้น การค านวณเชิงตวัเลขส าหรับล าดบั อนกุรม ความสมัพนัธ์เวียนเกิดและการหาราก 
     Computational techniques and programming in calculus, number theory, probability, 
geometry and linear algebra. Numerical calculation for sequences, series, recurrence relation and 
root finding. 
 
519 331 ตัวแปรเชิงซ้อนและการประยุกต์  

(Complex Variables and Applications) 
3(3-0-6) 

      วิชาบงัคบัก่อน :   511 102 แคลคลูสั 2 
     จ านวนเชิงซ้อนและระนาบเชิงซ้อน ฟังก์ชนัเชิงซ้อนและการสง่ การหาอนพุนัธ์ในระนาบเชิงซ้อน 
ฟังก์ชนัวิเคราะห์ ฟังก์ชนัมลูฐานและการประยกุต์ ปริพนัธ์ในระนาบเชิงซ้อนและการประยกุต์ในปริพนัธ์ค่าจริง 
อนกุรม อนกุรมลอเรนต์และสว่นตกค้าง  การสง่คงแบบ การประยกุต์ในฟังก์ชนัพิเศษ 
     Complex number and Complex plane. Complex functions and mappings. 
Differentiation in the complex plane. Analytic functions. Elementary functions and applications. 
Integration in the complex plane and application in real integrals. Series. Laurent series and 
residues. Conformal mappings. Applications in special functions. 
 
519 332 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันเบือ้งต้นและการประยุกต์ 

(Introduction to Functional Analysis and Applications) 
วิชาบงัคบัก่อน :    511 241 พชีคณิตเชิงเส้น 1 
                            511 331 คณิตวิเคราะห์ 1 

3(3-0-6) 

          ปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมินอร์ม ปริภูมิเวกเตอร์ ปริภูมิบานาค ปริภูมิผลคูณภายใน ปริภูมิฮิล
เบิร์ต ทฤษฎีบทตวัแทนของรีสซ์ การประยกุต์ที่เก่ียวข้อง 
     Metric spaces. Normed spaces. Vector spaces. Banach spaces. Inner product 
spaces. Hilbert spaces. Riesz representation theorem. Related applications. 
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519 361 คณิตศาสตร์การเงนิเบือ้งต้น 
(Introduction to Financial Mathematics) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :   511 221 สมการเชิงอนพุนัธ์    
     ดอกเบีย้เชิงเดี่ยว ดอกเบีย้ทบต้น เงินรายปี มูลค่าเงินตามเวลา พนัธบตัร หลกัทรัพย์อื่นๆ ตรา
สารอนพุนัธ์ สญัญาฟอร์เวิร์ด สญัญาฟิวเจอร์ส และสญัญาออปชัน่ การประเมินมลูคา่ตราสารอนพุนัธ์ 
     Simple interest. Compound interest. Annuity. Time value of money. Bond. Other 
securities. Financial derivatives: Forward, future and option contracts. Derivatives valuation. 
 
519 371 การหาค่าเหมาะที่ สุดเชิงตัวเลข 1     

(Numerical Optimization I) 
3(2-2-5) 

      วิชาบงัคบัก่อน :    511 241 พีชคณิตเชิงเส้น 1 
                                        *511 371 การวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
                             *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
     การก าหนดทางคณิตศาสตร์และการจดัหมวดหมู่ของปัญหาค่าเหมาะที่สดุ หลกัมลูของการหา
ค่าเหมาะที่สดุแบบไม่มีเง่ือนไขบงัคบัและมีเง่ือนไขบงัคบั วิธีการท าซ า้ส าหรับการหาค่าเหมาะที่สดุแบบไม่มี
และมีเง่ือนไขบงัคบั 
     Mathematical formulation and classification of optimization problems. Fundamentals of 
unconstrained and constrained optimization. Iterative methods for unconstrained and constrained 
optimization. 
 
519 381 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เบือ้งต้น 

(Introduction to Mathematical Models) 
3(2-2-5) 

       วิชาบงัคบัก่อน :   511  221  สมการเชิงอนพุนัธ์   
                               519  271  คณิตศาสตร์คณนา 
     การประยุกต์คณิตศาสตร์ในการศึกษาปัญหาเชิงก าหนดส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพและ
ชีวภาพ แนวคิดหลกัมลูในการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ความสมเหตสุมผลของแบบจ าลอง แนวคิด
พืน้ฐานในการวิเคราะห์แบบจ าลอง 
     The applications of mathematics to deterministic problems in physical and biological 
sciences. Fundamental concepts in mathematical modelling. Validity of the models. Basic concepts 
in model analysis. 
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519 382 การวิเคราะห์เชิงประยุกต์ 
(Applied Analysis) 

 3(3-0-6) 

      วิชาบงัคบัก่อน:  511 221 สมการเชิงอนพุนัธ์   
               511 231 แคลคลูสัเวกเตอร์ 
     วิธีการเพอร์เทอร์เบชนัและวิธีการเชิงเส้นก ากบั สมการอินทิกรัล  ทฤษฎีสตร์ูม-ลยีวูิล 
        Pertubation and asymptotic methods. Integral equations. Sturm-Liouville theory. 
 
519 383 ฟังก์ชนัพิเศษและการประยุกต์ 

(Special Functions and Applications) 
3(3-0-6) 

      วิชาบงัคบัก่อน:  511  221  สมการเชิงอนพุนัธ์ 
    ปริพันธ์ไม่ตรงแบบและผลคูณอนันต์ ฟังก์ชันแกมมาและฟังก์ชันบีตา     พหุนามเลอช็องดร์    
พหนุามเชิงตัง้ฉาก ฟังก์ชนัเบสเซิล ฟังก์ชนัพิเศษอื่นๆและการประยกุต์ 
      Improper integrals and infinite products. Gamma functions and Beta functions. 
Legendre polynomials. Orthogonal polynomials. Bessel functions. Other special functions and 
applications. 
 
519 384 ระบบเชิงพลวตั 

(Dynamical Systems) 
3(3-0-6) 

      วิชาบงัคบัก่อน:  511  221  สมการเชิงอนพุนัธ์ 
      ทฤษฎีการมีอยูแ่ละการเป็นได้อย่างเดียว ความต่อเนื่องของผลเฉลย ระบบระนาบอิสระ ระบบ
เชิงเส้น รูปเฟสส าหรับระบบเชิงระนาบ ระบบไม่เชิงเส้น สมดลุในระบบไม่เชิงเ ส้น การวิเคราะห์ความเสถียร 
เทคนิคครอบคลมุแบบไมเ่ชิงเส้น ทางโคจรแบบปิดและลมิิตเซต การประยกุต์ในชีววิทยาและกลศาสตร์  ระบบ
เชิงพลวตัวิยตุ ปรากฏการณ์โฮโมคลนิิก ทฤษฎีการแยกเป็นสองสว่น    
      Existence and Uniqueness theorems. Continuation of Solutions. Plane autonomous 
systems, linear systems, phase portraits for planar systems. Nonlinear systems. Equilibra in 
nonlinear systems. Stability analysis. Global nonlinear techniques. Closed orbits and limit sets. 
Applications in Biology and Mechanics. Discrete dynamical systems. Homoclinic phenomena. 
Bifurcation Theory.    
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519 471 การหาค่าเหมาะที่สุดเชิงตัวเลข 2 
(Numerical Optimization II) 

3(2-2-5) 

        วิชาบงัคบัก่อน :   511  241  พีชคณิตเชิงเส้น 1   
           511  371  การวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
       การโปรแกรมเชิงเส้น  การโปรแกรมไม่เป็นเชิงเส้น  การโปรแกรมก าลงัสอง  การโปรแกรมเ ชิง
จ านวนเต็ม  การโปรแกรมเชิงพลวตั  การโปรแกรมเวียนเกิด  การโปรแกรมสโทแคสติก 
       Linear programming.  Nonlinear programming. Quadratic programming. Integer 
programming. Dynamic programming. Recursive programming. Stochastic programming. 
 
519 472 พีชคณิตเชงิเส้นเชิงตัวเลข 

(Numerical Linear Algebra) 
3(2-2-5) 

       วิชาบงัคบัก่อน : 511  241  พีชคณิตเชิงเส้น 1  
          511  371  การวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
       ความรู้พืน้ฐานส าหรับพีชคณิตเชิงเส้นเชิงตวัเลข  การแยกเมทริกซ์  เมทริกซ์ผกผนัเทียม ปัญหา
ก าลงัสองน้อยสดุ  เทคนิคการท าซ า้เพื่อหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น  การปรับภาวะและเสถียรภาพ 
      Basic knowledge for numerical linear algebra. Matrix decomposition. Pseudo inverse 
matrix. Least square problems. Iterative techniques for solving systems of linear equations. 
Conditioning and Stability. 
 
519 473 วิธีการเชิงคณนาส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 

(Computational Methods for Partial Differential Equations) 
3(2-2-5) 

       วิชาบงัคบัก่อน :    511  321  สมการเชิงอนพุนัธ์ยอ่ย   
                                  511  371  การวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
      แนวคิดพืน้ฐานในวิธีการเชิงตวัเลขของสมการเชิงอนพุนัธ์ย่อย  วิธีการหาค าตอบส าหรับปัญหา
คา่ขอบของสมการเชิงอนพุนัธ์ยอ่ยอนัดบัสองโดยวิธีการผลตา่งอนัตะ  การประยกุต์ของวิธีการผลต่างอนัตะใน
วิทยาศาสตร์ประยกุต์  วิธีการสมาชิกจ ากดัเบือ้งต้น 
     Basic concepts in the numerical methods of partial differential equations. Methods of 
obtaining solutions for the boundary-value problems of second-order partial differential equations 
using finite difference method. Applications of finite difference method in applied science. 
Introduction to finite element method. 
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519 481 เร่ืองคัดเฉพาะทางการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
(Selected Topics in Numerical Analysis) 

3(3-0-6) 

              เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควชิาคณิตศาสตร์ 
          เร่ืองที่นา่สนใจในปัจจบุนัทางการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
      Topics of current interest in numerical analysis. 
 

519 482 เร่ืองคัดเฉพาะทางการวิเคราะห์เชิงประยุกต์ 
(Selected Topics in Applied Analysis) 

 3(3-0-6) 

         เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควชิาคณิตศาสตร์ 
       เร่ืองที่นา่สนใจในปัจจบุนัทางการวิเคราะห์เชิงประยกุต์ 
     Topics of current interest in applied analysis 
 

519 483 เร่ืองคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
(Selected Topics in Applied Mathematics) 

3(3-0-6) 

       เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควชิาคณิตศาสตร์ 
        เร่ืองที่นา่สนใจในปัจจบุนัทางคณิตศาสตร์ประยกุต์ 
     Topics of current interest in applied mathematics 
 

519 484      แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
   (Mathematical Models in Biological Sciences) 

   3(2-2-5) 

     วิชาบงัคบัก่อน:  511  221  สมการเชิงอนพุนัธ์ 
     แบบจ าลองประชากรที่ไมต่อ่เนื่องและที่ต่อเนื่อง  แบบจ าลองของสิ่งมีชีวิตหลายชนิด ปฏิกิริยา
ทางเคมีและจลนพลศาสตร์เอนไซม์  พลศาสตร์ของโรค แบบจ าลองที่ตอ่เนื่องของพลวตัประชากร 
      Discrete and continuous population models. Multi-species models. Chemicalreactions  
and enzyme kinetics. Dynamics of diseases. Continuous models of population dynamics. 
 

519 485   แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับวทิยาศาสตร์กายภาพ 
(Mathematical Models in  Physical Sciences) 

3(2-2-5) 

       วิชาบงัคบัก่อน :   511  321  สมการเชิงอนพุนัธ์ยอ่ย 
                        หรือ     519  381  แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เบือ้งต้น   
       การสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ส าหรับการส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีการทางไฟฟ้า  
วิธีการทางแม่เหล็กไฟฟ้า  และวิธีการอื่นๆ  การสร้างตวัแบบทางคณิตศาสตร์ส าหรับอตุสาหกรรม วิศวกรรม 
และวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
       Mathematical modelling for geophysical exploration using electrical method, 
electromagnetic method, and other methods. Mathematical modelling for industry, engineering and 
environmental science. 
 



266 
 

 

519 486 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับเศรษฐศาสตร์ 
(Mathematical Models in Economics) 

 3(3-0-6) 

     วิชาบงัคบัก่อน : 511  221  สมการเชิงอนพุนัธ์ 
     การประยุกต์ของเทคนิคทางคณิตศาสตร์ในการศึกษาความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ทาง
เศรษฐกิจ แบบจ าลองทางเศรษฐกิจเชิงสถิต  แบบจ าลองทางเศรษฐกิจเชิงพลวตั  แบบจ าลองของนโยบายทาง
เศรษฐกิจ แบบจ าลองเชิงเศรษฐมิติ  แบบจ าลองทางการเงิน  แบบจ าลองทางการประกนัชีวิต  แบบจ าลองทาง
เศรษฐศาสตร์อื่นๆ   
     Applications of mathematical techniques for studying the relation of economic 
parameters. Static economic models. Dynamic economic models. Models of economic policy. 
Econometric models. Financial models. Life insurance models. Other economic models. 
 
519 487 กลศาสตร์เชงิคณิตศาสตร์ 

(Mathematical Mechanics) 
 3(3-0-6) 

     วิชาบงัคบัก่อน : 511  221  สมการเชิงอนพุนัธ์ 
     จลนศาสตร์บนเส้นตรงและบนระนาบ  สมการการเคลื่อนที่  พลงังาน  โมเมนตมัเชิงเส้นและ
โมเมนตัมเชิงมุม  การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก  การเคลื่อนที่แบบหน่วง  วิถีโคจรรอบศูนย์กลาง  
พลศาสตร์ของอนภุาคและวตัถเุกร็ง 
      Kinetics on a straight line and on a plane. Equations of motion.  Energy.  Linear and 
angular momentum. Simple harmonic motion.  Damped motion.  Circular motion.  Dynamics of 
systems of particles and rigid bodies. 
 
519 488   คณิตศาสตร์ส าหรับทฤษฎีแม่เหลก็ไฟฟ้า 

(Mathematics for Electromagnetic Theory) 
3(3-0-6) 

     วิชาบงัคบัก่อน : 511 231 แคลคลูสัเวกเตอร์ 
     จดุประจแุละสนามไฟฟา้  กฎของเกาส์  สมการปัวซงและสมการลาปลาซส าหรับศกัย์ไฟฟ้า  ได
โพล  ตวัน าและไดอิเล็กตริก  ความหนาแน่นของพลงังานในไดอิเล็กตริก เวกเตอร์ของความหนาแน่นกระแส 
สนามแมเ่หลก็ของตวัน าที่มีกระแสไฟฟ้าไหล  การเคลือ่นท่ีของอนภุาคมีประจใุนสนามแม่เหล็ก  การเหนี่ยวน า
แมเ่หลก็ไฟฟา้  ทฤษฎีกระแสสลบั  สมการของแมกซ์เวลล์ 
     Point charges and electric field.  Gauss’ law.  Poisson’s equation and Laplace’s  
equations for electric potentials.  Dipoles.  Conductors and dielectrics.  Energy density in 
dielectrics.  Current density vector.  Magnetic fields of a current carrying conductor.  Motion of 
charged particles in a magnetic field.  Electromagnetic induction.  Alternating current theory.  
Maxwell’s equations. 
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519  489 ทฤษฎสีัมพัทธภาพพเิศษและกลศาสตร์ควอนตัมเชิงคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Theory of Special Relativity and Quantum Mechanics) 

 3(3-0-6) 

     วิชาบงัคบัก่อน : 511 231 แคลคลูสัเวกเตอร์ 
     การแปลงแบบกาลเิลยีนและแบบลอเรนซ์  ปริมาณที่ไมเ่ปลีย่นแปลงในสเปซตอ่เนื่อง 4 มิติ  การ
หดสัน้ของความยาวแบบฟิตซ์เจอรัลด์  และการยืดของช่วงเวลา  การอนรัุกษ์โมเมนตมัเชิงเส้น  มวลนิ่งและการ
เปลีย่นแปลงมวลเนื่องจากความเร็ว  สมการมวล-พลงังานของไอน์สไตน์  กลศาสตร์แบบลากรองช์และฮามิล
ตนั  ทฤษฎีคลื่น-อนภุาค เส้นสเปกตรัมของอะตอม สมการชเรอดิงเงอร์ส าหรับตวัแกว่งฮาร์โมนิกและอะตอม
ไฮโดรเจน  สถานะคงตวัและก าแพงศกัย์  โมเมนตมัเชิงมมุ  กลศาสตร์เมทริกซ์ของไฮเซนเบิร์ก 
     Galilean and Lorentz transformations.  Invariants in the continuum of four-dimensional 
space.  Fitzgerald length contraction and time dilation.  Conservation of linear momentum.  Rest 
mass and variation of mass with velocity.  Einstein’s mass-energy equation.  Lagrangian and 
Hamiltonian mechanics.  Wave-particle theory.  Atomic line spectra. Schrodinger equation for the 
harmonic oscillator and the hydrogen atom.  Stationary states and potential barriers.  Angular 
momentum.  Heisenberg ’s matrix mechanics. 
 
519  491 สัมมนา 

(Seminar) 
1(0-2-1) 

     เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
        วิชานีว้ดัผลเป็น S หรือ U 
        สมัมนาในหวัข้อที่นา่สนใจในปัจจบุนัทางคณิตศาสตร์ประยกุต์ภายใต้ความเห็นชอบของ
ภาควิชาฯ 
       Seminar on topics of current interest in applied mathematics as approved by the 
department. 
  
519  493 โครงงานวิจัย 

(Research Project) 
2(0-4-2) 

     เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
        วิชานีว้ดัผลเป็น S หรือ U 
     การวจิยัในหวัข้อที่นา่สนใจทางคณิตศาสตร์ประยกุต์ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาใน
ภาควิชาฯ และการน าเสนอผลงานวิจยั 
     Research on topics of interest in applied mathematics under the supervision of 
departmental staff members and presentation. 
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