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หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 

    นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต  รายวิชาใน

หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 90 หนวยกิต และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  126  หนวยกิต 
 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไมนอยกวา  30  หนวยกิต (ดูรายละเอียดหนา 7-9) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 90 หนวยกิต  ประกอบดวย       

  2.1  วิชาแกน จํานวน 24 หนวยกิต ประกอบดวย 

    2.1.1 วิชาแกนบังคับ จํานวน 20 หนวยกิต ประกอบดวย 
511 101 แคลคูลัส 1 

(Calculus I) 
4(4-0-8) 

511 102 แคลคูลัส 2 
(Calculus II) 

4(4-0-8) 

512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 
(General Biology I) 

3(3-0-6) 

512 103 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1 
(General Biology Laboratory I) 

1(0-3-0) 

513 101 เคมีท่ัวไป 1 
(General Chemistry I) 

3(3-0-6) 

513 103 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 
(General Chemistry Laboratory I) 

1(0-3-0) 

514 101 ฟสิกสท่ัวไป 1 
(General Physics I) 

3(3-0-6) 

514 103 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1 
(General Physics  Laboratory I) 

1(0-3-0) 

 

     2.1.2 วิชาแกนเลือก จํานวน 4 หนวยกิต โดยเลือกจากรายวิชาตอไปนี้ 
512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 

(General Biology II) 
3(3-0-6) 

512 104 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 2 
(General Biology Laboratory II) 

1(0-3-0) 

หรือ 
513 102 

 
เคมีท่ัวไป 2 
(General Chemistry II) 

 
3(3-0-6) 

513 104 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 
(General Chemistry Laboratory II) 

1(0-3-0) 
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หรือ 

514 102 

 

ฟสิกสท่ัวไป 2 

(General Physics II) 

 

3(3-0-6) 

514 104 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2 

(General Physics Laboratory II) 

1(0-3-0) 

 

  2.2  วิชาเฉพาะดาน  จํานวนไมนอยกวา 66 หนวยกิต ประกอบดวย 

     2.2.1  วิชาบังคับ จํานวน 42 หนวยกิต ประกอบดวย 

511 203 แคลคูลัสเชิงเวกเตอร 

(Vector Calculus) 

3(3-0-6) 

511 221 สมการเชิงอนุพันธ 

(Differential Equations) 

3(3-0-6) 

511 241 พีชคณิตเชิงเสน 1 

(Linear Algebra I) 

3(3-0-6) 

511 371 การวิเคราะหเชิงตัวเลข 

(Numerical Analysis) 

3(2-2-5) 

515 231 ความนาจะเปน 

(Probability) 

3(3-0-6) 

517 111 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 

(Computer Programming I) 

3(2-2-5) 

519 211 คณิตศาสตรหลักมูล 

(Foundation Mathematics) 

3(3-0-6) 

519 251 คณิตศาสตรคณนา 

(Computational Mathematics) 

3(2-2-5) 

519 311 คณิตวิเคราะห 

(Mathematical Analysis) 

3(3-0-6) 

519 312 หลักคณิตศาสตรประยุกต 1 3(3-0-6) 

 (Principles of Applied Mathematics I)  

519 341 แบบจําลองทางคณิตศาสตรเบื้องตน 

(Introduction to Mathematical Models) 

3(2-2-5) 

519 361 การวิจัยดําเนินงาน  

(Operations Research) 

 

3(2-2-5) 
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519 391 วิธีการวิจัย 

(Research Methodology) 

3(3-0-6) 

519 491 สัมมนา 

(Seminar)   

1(0-2-1) 

519 493 โครงงานวิจัย 

(Research Project) 

2(0-4-2) 

 

   2.2.2  วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 24 หนวยกิต โดยศึกษาจาก 2 กลุมรายวิชาตอไปนี้ 

      2.2.2.1  กลุมท่ี 1   จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต  โดยเลือกศึกษาจากรายวิชา

ใน 3 กลุมความถนัดตอไปนี้  

กลุมความถนัดคณิตศาสตรการเงินและอุตสาหกรรม  

(Financial and Industrial Mathematics) 

515 223 

 

การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติเบื้องตน 

(Introduction to Statistical Data Analysis) 

3(2-2-5) 

519 342 ระบบเชิงพลวัต  

(Dynamical Systems) 

3(3-0-6) 

519 362 คณิตศาสตรการเงินเบื้องตน 

(Introduction to Financial Mathematics) 

3(3-0-6) 

519 363 คณิตศาสตรการเงิน 

(Financial Mathematics) 

3(3-0-6) 

519 364 ทฤษฎีควบคุมเชิงคณิตศาสตร 

(Mathematical Control Theory) 

3(3-0-6) 

519 461 กระบวนการสโตแคสติกเบื้องตน 

(Introduction to Stochastic Process) 

3(3-0-6) 

519 462 คณิตศาสตรการเงินข้ันสูง 

(Advanced Financial Mathematics)  

3(3-0-6) 

กลุมความถนัดคณิตศาสตรคณนา (Computational Mathematics)  

519 351 เทคนิคการหาคาเหมาะท่ีสุดเบื้องตน     

(Introduction to Optimization Techniques)    

3(3-0-6) 

519 352 การวิเคราะหเชิงตัวเลขข้ันสูง 

(Advanced Numerical Analysis) 

3(2-2-5) 

519 451 วิธีการไฟไนตดิฟเฟอเรนซและการประยุกต    

(Finite Difference Methods and Applications) 

3(3-0-6) 
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519 452 วิธีการไฟไนตเอลิเมนต 

(Finite Element Methods)   

3(3-0-6) 

519 453 เทคนิคการหาคาเหมาะท่ีสุดข้ันสูง          

(Advanced Optimization Techniques) 

3(3-0-6) 

519 454 การพัฒนาซอฟตแวรสําหรับการประยุกตทางคณิตศาสตร  

(Software Development for Mathematical Applications)  

3(2-2-5) 

519 455       โครงขายประสาทเทียม 

(Artificial Neural Networks) 

3(2-2-5) 

กลุมความถนัดการวิเคราะหเชิงประยุกต (Applied Analysis) 

511 332 คณิตวิเคราะหในหลายตัวแปร 

(Mathematical Analysis in Several Variables) 

3(3-0-6) 

 

519 342 ระบบเชิงพลวัต  

(Dynamical Systems) 

3(3-0-6) 

519 343 ฟงกชันพิเศษและการประยุกต 

(Special Functions and Applications) 

3(3-0-6) 

519 352 การวิเคราะหเชิงตัวเลขข้ันสูง 

(Advanced Numerical Analysis) 

3(2-2-5) 

519 411 หลักคณิตศาสตรประยุกต 2 

(Principles of Applied Mathematics II) 

3(3-0-6) 

519 431 สมการเชิงอนุพันธยอยและการประยุกต 

(Partial Differential Equations and Applications) 

3(3-0-6) 

519 441 ทฤษฎีการประมาณคา 

(Approximation Theory) 

3(3-0-6) 

519 442 ปญหาผกผันแบบอิลลโพสเชิงเสน 

(Linear Ill-Posed Inverse Problems ) 

3(3-0-6) 

       2.2.2.2  กลุมท่ี 2 จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาในหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติในวิชาเฉพาะดาน  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรในวิชาเฉพาะ

ดาน  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาเฉพาะดาน  สาขาวิชาชีววิทยาในวิชาเฉพาะดาน  

สาขาวิชาเคมีในวิชาเฉพาะดาน  สาขาวิชาฟสิกสในวิชาเฉพาะดาน  และสาขาวิชาคณิตศาสตรใน

วิชาเฉพาะดาน         

    นอกจากนี้ยังสามารถเลือกรายวิชาในกลุมท่ี 1 ในขอ 2.2.2.1 และรายวิชาตอไปนี้ 
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519 381 

 

519 481 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาคณิตศาสตร                    3(2-2-5) 

(Innovation and Technology in Mathematical Education) 

เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตรการเงินและอุตสาหกรรม               3(3-0-6) 

(Selected Topics in Financial and Industrial Mathematics) 

 

519 482 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตรคณนา                                     3(3-0-6) 

(Selected Topics in Computational Mathematics) 

 

519 483 เรื่องคัดเฉพาะทางการวิเคราะหเชิงประยุกต                             3(3-0-6) 

(Selected Topics in Applied Analysis) 

             

519 484 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตรประยุกต                                  3(3-0-6) 

(Selected Topics in Applied Mathematics) 
 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

  ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือรายวิชาของสถาบัน

อ่ืน ๆ ท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ถานักศึกษาเลือกศึกษา

รายวิชาในวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะจะตองนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในวิชาเฉพาะ

ดานของหมวดวิชาเฉพาะดวย เพ่ือตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา 
 

หมายเหตุ  การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชา ใหนับเปนรายวิชา จะแยกนับหนวยกิต 

     รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งไปไวท้ังสองหมวดวิชาไมได 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิศาสตรประยุกต 

 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน                                3(2-2-5) 

511 101 แคลคูลัส 1                         4(4-0-8) 

512 101 

512 103 

514 101 

514 103 

ชีววิทยาท่ัวไป 1  

ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1    

ฟสิกสท่ัวไป 1  

ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1                                            

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

รวมจํานวน 15 

   

 

 

ช้ันปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ                                3(2-2-5) 

511 102 แคลคูลัส 2                         4(4-0-8) 

513 101 เคมีท่ัวไป 1   3(3-0-6) 

513 103 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1         1(0-3-0) 

... ... วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสร ี 3 

… … วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       3 

รวมจํานวน 17 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิศาสตรประยุกต 

 

ช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

510 201 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร  3(3-0-6) 

511 241 พีชคณิตเชิงเสน 1        3(3-0-6) 

515 201 สถิติพ้ืนฐาน                             3(2-2-5) 

517 111 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 3(2-2-5) 

519 211 คณิตศาสตรหลักมูล 3(3-0-6) 

… … วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       3 

รวมจํานวน 18 

 

 

 

ช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

510 202 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสาร 3(3-0-6) 

511 203 แคลคูลัสเชิงเวกเตอร       3(3-0-6) 

511 221 สมการเชิงอนุพันธ   3(3-0-6) 

515 231 ความนาจะเปน 3(3-0-6) 

519 251 คณิตศาสตรคณนา 3(2-2-5) 

…  … วิชาแกนเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 4 

รวมจํานวน 19 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิศาสตรประยุกต 

 

ช้ันปท่ี 3   ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

081 101 

511 371 

519 311 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

การวิเคราะหเชิงตัวเลข 

คณิตวิเคราะห  

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

519 312 หลักคณิตศาสตรประยุกต 1 3(3-0-6) 

…  … วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ           3 

…  … วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                3 

รวมจํานวน 18 

 

 

 

ช้ันปท่ี 3   ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

519 341 แบบจําลองทางคณิตศาสตรเบื้องตน 3(2-2-5) 

519 361 การวิจัยดําเนินงาน 3(2-2-5) 

519 391 วิธีการวิจัย 3(3-0-6) 

…  … วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 3 

… … 

 

… … 

วิชาเลือกในรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีกําหนดโดย 

คณะวิทยาศาสตร   

วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี 

3 

 

3 

รวมจํานวน 18 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิศาสตรประยุกต 

 

 

ช้ันปท่ี 4   ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

519 491 สัมมนา 1(0-2-1) 

… … วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ   12 

รวมจํานวน 13 

 

 

 

ช้ันปท่ี 4   ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

519 493 โครงงานวิจัย 2(0-4-2) 

… … วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ                               6 

รวมจํานวน 8 
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คําอธิบายรายวิชาสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 

519 211 คณิตศาสตรหลักมูล 3(3-0-6) 
(Foundation of Mathematics)     
วิชาบังคับกอน: 511 102 แคลคูลัส 2 
 วิธีการให เหตุผลและวิธีการพิสูจนโดยใชตัวแบบจากเซต ความสัมพันธ 
ความสัมพันธสมมูล ฟงกชัน ลําดับ อันดับบางสวนและระบบจํานวน การประยุกตใน
ตรรกะดิจิตอล 
 Methods of reasoning and proof using the models from sets, 
relations, equivalence relations, functions, sequences, partial orders and 
number systems.  Applications in digital logics. 
 

519 251 คณิตศาสตรคณนา 3(2-2-5) 
(Computational  Mathematics)  
วิชาบังคับกอน :  * 511 221 สมการเชิงอนุพันธ  
      * อาจเรียนพรอมกันได   
 โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตรพื้นฐาน เทคนิคการคํานวณและการเขียนคําส่ัง
ในแคลคูลัส ความนาจะเปน การวาดกราฟใน 2 มิติและ 3 มิติ การแกสมการและระบบ
สมการ ความสัมพันธเวียนเกิด การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรดานตาง ๆ 

 Basic mathematical software.  Computational techniques and 
programming in calculus, probability, plotting graphs in two- and three- 
dimensional spaces.  Solving equations and systems of equations. 
Recurrence relation.  Applications of mathematical software to solve 
mathematical problems. 

 

519 311 คณิตวิเคราะห  3(3-0-6) 
(Mathematical Analysis) 
วิชาบังคับกอน:  * 511 102 แคลคูลัส 2  
       หรือ * 519 211  คณิตศาสตรหลักมูล 
    * อาจเรียนพรอมกันได 
 ระบบจํานวนจริง ทอพอโลยีบนเสนจํานวนจริง ลําดับและอนุกรมของจํานวน
จริง  ลิมิต ความตอเนื่องและการหาอนุพันธของฟงกชันหนึ่งตัวแปร ปริพันธแบบรี
มันน 
 Real number system. Topology on the real line.  Sequences and 
series of real numbers.  Limits, continuity and differentiation of single-
variable functions.  Riemann integrals. 



292 

 

519 312 หลักคณิตศาสตรประยุกต 1  3(3-0-6) 
(Principles of Applied Mathematics I) 
วิชาบังคับกอน:  511 203 แคลคูลัสเชิงเวกเตอร  
 อนุกรมฟูเรียร การประยุกตของอนุกรมฟูเรียรในการแกสมการเชิงอนุพันธยอย 
สมการคลื่น สมการลาปลาซ และสมการความรอน ฟงกชันวิเคราะหเชิงซอนและ
อินทิกรัลเชิงซอน การวิเคราะหเชิงซอน แคลคูลัสของสวนตกคางและการประยุกตใน
การประเมินคาของปริพันธจริง 
 Fourier series.  Applications of Fourier series in solving partial 
differential equations:  wave equation, Laplace equation and heat 
equation.  Complex analytic functions.  Complex integrals.  Complex 
analysis. The calculus of residues and its applications in the evaluation 
of real integrals. 
 

519 341 แบบจําลองทางคณิตศาสตรเบ้ืองตน 3(2-2-5) 
(Introduction to Mathematical Models)  
วิชาบังคับกอน : 511 221 สมการเชิงอนุพันธ 
           511 271 การ เขียน โป รแกรมทางคณิ ตศาสตร  ห รื อ  519 251 
คณิตศาสตรคณนา 
 แนวคิดหลักมูลในการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร ความสมเหตุสมผลของ
แบบจําลอง แนวคิดพ้ืนฐานในการวิเคราะหแบบจําลอง การประยุกตคณิตศาสตรใน
การศึกษาปญหาเชิงกําหนดการสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐศาสตร 
และการแกปญหาในชีวิตจริง  
 Fundamental concepts in mathematical modeling. Validity of the 
models.  Basic concepts in model analysis.  The applications of 
mathematics to deterministic problems in physical science, biological 
science, economy and real-life problems. 

 

519 342 ระบบเชิงพลวัต  3(3-0-6) 

(Dynamical Systems)                                        

วิชาบังคับกอน : 511 221 สมการเชิงอนุพันธ 

 ทฤษฎีการมีอยูและการเปนไปไดอยางเดียว ความตอเนื่องของผลเฉลย ระบบ

ระนาบอิสระ ระบบเชิงเสน รูปเฟสสําหรับระบบเชิงเสน ระบบไมเชิงเสน สมดุลใน

ระบบไมเชิงเสน การวิเคราะหความเสถียร เทคนิคครอบคลุมแบบไมเชิงเสน ทางโคจร

แบบปดและลิมิตเซต ระบบเชิงพลวัตวิยุต  ทฤษฎีการแบงแยกเปนสองสวน การ

ประยุกตในวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ  
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 Existence and uniqueness theorems.  Continuation of solutions, 

plane autonomous systems, linear systems, phase portraits for planar 

systems.  Nonlinear systems, Equilibria in nonlinear systems.  Stability 

analysis.  Global nonlinear techniques.  Closed orbit and limit sets. 

Discrete dynamical systems. Bifurcation theory. Applications in physical 

and biological sciences.  
  

519 343 ฟงกชันพิเศษและการประยุกต 3(3-0-6) 

(Special Functions and Applications) 

วิชาบังคับกอน :   511 221 สมการเชิงอนุพันธ 

 ปริพันธไมตรงแบบและผลคูณอนันต ฟงกชันแกมมาและฟงกชันบีตา พหุนาม

เลอช็องดร พหุนามเชิงตั้งฉาก ฟงกชันเบสเซิล พหุนามเฮอไมท พหุนามเชอบีเชฟ 

ฟงกชันพิเศษอ่ืนๆและการประยุกต 

 Improper integrals and infinite products.  Gamma functions and 

beta functions.  Legendre polynomials. Orthogonal polynomials.  Bessel 

functions. Hermite polynomials. Chebyshev polynomials. Other special 

functions and applications.  
 

519 351 เทคนิคการหาคาเหมาะท่ีสุดเบ้ืองตน     3(3-0-6) 

(Introduction to Optimization Techniques)     

 รูปแบบทางคณิตศาสตรและการจัดหมวดหมูของปญหาคาเหมาะท่ีสุด หลักมูล

ของการหาคาเหมาะท่ีสุดแบบไมมีเง่ือนไขบังคับ วิธีการเชิงตัวเลขสําหรับการหาคา

เหมาะสมท่ีสุดแบบไมมีเง่ือนไขบังคับ วิธีการลดชันท่ีสุด วิธีการของนิวตัน วิธีการเกร

เดียนตสังยุค และวิธีการก่ึงนิวตัน หลักมูลของการหาคาเหมาะท่ีสุดมีเง่ือนไขบังคับ 

วิธีการเชิงตัวเลขสําหรับการหาคาเหมาะสมท่ีสุดแบบมีเง่ือนไขบังคับ วิธีการลงโทษ

และวิธีการขวางก้ัน กําหนดการกําลังสองโดยลําดับ  

 Mathematical formulation and classification of optimization 

problems.  Fundamentals of unconstrained optimization.  Numerical 

methods for unconstrained optimization:  Steepest descent, Newton’ s, 

conjugated gradient and quasi-Newton methods.  Fundamentals of 

constrained optimizations.  Numerical methods for constrained 

optimization:  penalty and barrier methods.  Sequential quadratic 

programming.  
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519 352 การวิเคราะหเชิงตัวเลขข้ันสูง 3(2-2-5) 
(Advanced Numerical Analysis)  
วิชาบังคับกอน : 511 371 การวิเคราะหเชิงตัวเลข 
 แนวคิดพ้ืนฐานสําหรับพีชคณิตเชิงเสนเชิงตัวเลข การแยกเมทริกซ เมทริกซ
ผกผันเทียม ปญหากําลังสองนอยสุด วิธีการพ้ืนฐานและวิธีการข้ันสูงสําหรับการหาผล
เฉลยของระบบเชิงเสนแบบเบาบางขนาดใหญท่ีเกิดข้ึนในวิทยาศาสตรและวิศวกรรม 
 Basic concepts in numerical linear algebra. Matrix decomposition. 
Pseudo inverse matrix.  Least squares problems.  Basic and advanced 
iterative methods for solving large sparse linear systems arising in 
science and engineering.  
  

519 361 การวิจัยดําเนินงาน 3(2-2-5) 
(Operations Research)  
วิชาบังคับกอน : 511 102 แคลคูลัส 2 
 แนวคิดพ้ืนฐานของการวิจัยดําเนินงาน การสรางแบบจําลองการตัดสินใจ 
กําหนดการเชิงเสนและการประยุกต ปญหาการขนสง ปญหาการมอบหมายงาน 
ทฤษฎีกราฟ ปญหาโครงขายและการวิเคราะหความไว 
 Basic concepts of operations research.  Decision modeling.  Linear 
programming and applications.  Transportation problems.  Assignment 
problems. Graph theory. Network problems and sensitivity analysis. 
  

519 362 คณิตศาสตรการเงินเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
(Introduction to Financial Mathematics) 
 ดอกเบี้ยอยางงาย ดอกเบี้ยทบตน เงินรายป มูลคาเงินตามเวลา พันธบัตร 
หลักทรัพยอ่ืน ๆ การประยุกต 
 Simple interest.  Compound interest.  Annuity.  Time value of 
money. Bond. Other securities. Applications. 
  

519 363 คณิตศาสตรการเงิน 3(3-0-6) 

(Financial Mathematics) 

วิชาบังคับกอน: 515 231   ความนาจะเปน 

 ตัวแบบตลาดการเงินอยางงาย ทรัพยสินท่ีไมมีความเสี่ยง ทรัพยสินเสี่ยง ตัว

แบบการตลาดแบบเวลาไมตอเนื่อง การจัดการพอรตการลงทุน สัญญาซ้ือขายลวงหนา

และสัญญาฟวเจอรส สมบัติท่ัวไปของสัญญาออปชั่น 

 Simple financial market model.  Risk-free assets.  Risky assets. 

Discrete time market models. Portfolio management. Forward contract 

and future contract. General properties of options.  
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519 364 ทฤษฎีควบคุมเชิงคณิตศาสตร  3(3-0-6) 
(Mathematical Control Theory) 
วิชาบังคับกอน : 511 221 สมการเชิงอนุพันธ 

                               511 241 พีชคณิตเชิงเสน 1 
 ระบบและตัวควบคุม ฟงกชันถายโอนและระบบตอบสนองในโดเมนความถ่ี
เชิงซอน เสถียรภาพของระบบ สภาพควบคุมไดและหลักการแบง-แบง การควบคุมโดย
ใชเวลานอยท่ีสุด หลักการมากสุดของพอนเทรียกิน กําหนดการเชิงพลวัตร 
 Systems and control. Transfer functions and feedback systems in 
complex frequency domain.  Stability of systems.  Controllability and 
bang-bang principle.  Time-optimal control.  Pontryagin maximum 
principle. Dynamic programming. 
 

519 381 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาคณิตศาสตร  3(2-2-5) 
(Innovation and Technology of Mathematical Education)  
 แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตรในการ
แกปญหาคณิ ตศาสตร ใน โรงเรียน  ความรู เบื้ องตน เก่ียวกับ โปรแกรมสราง
ภาพเคลื่อนไหว หลักการสรางมัลติมีเดีย การสรางภาพเคลื่อนไหว ซิมโบลและ
อินสแตนซ แอคชั่นสคริปตพ้ืนฐาน การสรางเกม การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดีย การ
สรางแบบทดสอบ 
 Basic concepts of mathematical software for solving mathematical 
problems in school. Basic concepts of animation programming. Principle 
of multimedia implementation.  Animation.  Symbol and instant. 
Fundamental action script. Game programing. Multimedia lesson design. 
Construction of tests. 
  

519 391 วิธีการวิจัย 3(3-0-6) 
(Research Methodology) 
วิชาบังคับกอน: 519 251 คณิตศาสตรคณนา     
 หลักการวิจัย ข้ันตอนและการวางแผนการวิจัยเบื้องตน เครื่องมือท่ีใชในการ
วิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล แผนการวิเคราะหขอมูล การประเมินผลการวิจัย วิธีการ
รายงานการวิจัย การจัดทําเอกสารและการอางอิง การนําเสนอทางวิชาการ 
 Principles of research.  Introduction to research procedures and 
planning.   Research tools.  Data collection.  Plan of statistical analysis. 
Evaluation of research studies.  Methods of research reporting. 
Documentations and citation. Academic presentation. 
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519 411 หลักคณิตศาสตรประยุกต 2 3(3-0-6) 
(Principles of Applied Mathematics II) 
วิชาบังคับกอน: 511 241 พีชคณิตเชิงเสน 1 
             511 331 คณิตวิเคราะห 1 หรือ 519 311 คณิตวิเคราะห  
 ปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมิฮิลเบิรต ทฤษฎีบทตัวแทนของรีสซ ตัวดําเนินการเชิง
เสนมีขอบเขต ปริภูมิบานาค การประยุกตท่ีเก่ียวของ 
 Metric spaces.  Hilbert spaces.  Riesz representation theorem. 
Bounded linear oprators. Banach spaces. Related applications. 

 

519 431 สมการเชิงอนุพันธยอยและการประยุกต 3(3-0-6) 
(Partial Differential Equations and Applications) 
วิชาบังคับกอน :  511 221 สมการเชิงอนุพันธ 
 สมการเชิงอนุพันธยอยอันดับหนึ่ง การจัดประเภทของสมการเชิงอนุพันธยอย
อันดับสอง วิธีการแยกตัวแปร ปญหาสตูรม-ลียูวิลล ปญหาคาเฉพาะ การกระจายแบบ
เชิงตั้งฉาก ปญหาคาขอบเริ่มตนสําหรับสมการความรอน สมการคลื่นและสมการท่ี
เก่ียวของ วิธีการไฟไนตดิฟเฟอเรนตสําหรับสมการเชิงอนุพันธยอยท่ีเกิดข้ึนใน
วิทยาศาสตรกายภาพ 
 First-order partial differential equations.  Classification of second-
order partial differential equations.  Separation of variables.  Sturm-
Liouville problems. Eigenvalue problems. Orthogonal expansion. Initial 
boundary-value problems for heat equation, wave equations and 
related equations.  Finite difference methods for partial differential 
equations arising in physical science. 
  

519 441 ทฤษฎีการประมาณคา     3(3-0-6) 
(Approximation Theory) 
วิชาบังคับกอน :  511 241 พีชคณิตเชิงเสน 1 
 ปญหาการประมาณและการมีอยูของการประมาณท่ีดีท่ีสุด การมีอยูเพียงหนึ่ง
เดียวของการประมาณท่ีดีท่ีสุด ตัวดําเนินการการประมาณและฟงกชันการประมาณ 
การประมาณคาในชวงเชิงพหุนาม ทฤษฎีของการประมาณคาสูงสุดต่ําสุด การ
ประมาณฟงกชันคาบ 
 Approximation problems and existence of best approximations. 
Uniqueness of best approximations. Approximation operators and some 
approximating functions.  Polynomial interpolation.  Theory of minimax 
approximation. Approximation to periodic functions. 
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519 442 ปญหาผกผันแบบอิลลโพสเชิงเสน  3(3-0-6) 
(Linear Ill-Posed Inverse Problems) 
 สมการปฏิยานุพันธเฟรดโฮลมชนิดท่ี 1 การวิเคราะหคาคลาดเคลื่อน อัตราการ
ลูเขา การเลือกคาเร็กกิวลารไรซเซซันพารามิเตอร ตัวดําเนินการกระชับ การแยกคา
เอกฐานแบบตัดปลาย ผลเฉลยกําลังสองนอยท่ีสุด ตัวผกผันเทียมมัวร-เพนโรส ทฤษฎี
เร็กกิวลารไรซเซชัน วิธีทิกโฮนอฟ วิธีเร็กกิวลารไรซเซชันแบบทําซํ้า 
 Fredholm integral equation of the first kind. Error Analysis. Rate of 
convergence.  Regularization parameter selection.  Compact operator. 
Truncated singular value decomposition. Least squares solution. Moore-
Penrose pseudoinverse.  Regularization theory.  Tikhonov method. 
Iterative regularization method. 
  

519 451 วิธีการไฟไนตดิฟเฟอเรนซและการประยุกต    3(3-0-6) 
(Finite Difference Methods and Applications) 
 แนวคิดพ้ืนฐานทางวิธีการเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธยอย วิธีการหา
คําตอบสําหรับปญหาคาขอบเขตของสมการเชิงอนุพันธยอยอันดับสองโดยวิธีการไฟ
ไนตดิฟเฟอเรนซ การประยุกตของวิธีการไฟไนตดิฟเฟอเรนซสําหรับสมการเชิงอนุพันธ
ยอยท่ีเกิดข้ึนในวิทยาศาสตรและวิศวกรรม 
 Basic concepts in numerical methods of partial differential 
equations.  Solution methods for boundary value problems of second-
order partial differential equations using finite difference methods. 
Applications of finite difference methods for partial differential 
equations arising in science and engineering. 
  

519 452 วิธีการไฟไนตเอลิเมนต                  3(3-0-6) 
(Finite Element Methods) 
วิชาบังคับกอน: 511 371 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 
 แนวคิดพ้ืนฐานทางวิธีไฟไนตเอลิเมนต   การสรางรูปแบบของวิธีไฟไนตเอลิ
เมนต สําหรับปญหาคาขอบ วิธีของการถวงน้ําหนักเศษตกคาง  การวิเคราะหปญหาคา
ขอบสําหรับสมการเชิงวงรีหนึ่ งมิติและสองมิติดวยวิธีไฟไนตเอลิเมนต การใช
คอมพิวเตอรเพ่ือประมวลผลวิธีไฟไนตเอลิเมนต วิธีไฟไนตเอลิเมนต สําหรับสมการเชิง
พาราโบลา การประยุกต 
 Basic concepts in finite element methods.  Finite Element 
formulations of boundary value problems. Method of weighted residual. 
Finite element analysis for one- and two-dimensional elliptic boundary 
value problems. Computer implementation of finite element methods. 
Finite element methods for parabolic equations. Applications. 
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519 453 เทคนิคการหาคาเหมาะท่ีสุดข้ันสูง          3(3-0-6) 

(Advanced Optimization Techniques) 

วิชาบังคับกอน: 519 351 เทคนิคการหาคาเหมาะท่ีสุดเบื้องตน 

 แนวคิดพ้ืนฐานในการสรางแบบจําลองการหาคาเหมาะสมท่ีสุด การสราง

แบบจําลองการหาคาเหมาะสมท่ีสุด แบบจําลองกําหนดการเชิงเสน แบบจําลอง

กําหนดการเชิงจํานวนเต็ม แบบจําลองกําหนดการเชิงเสนจํานวนเต็มผสม แบบจําลอง

กําหนดการไมเปนเชิงเสน แบบจําลองกําหนดการกําลังสอง แบบจําลองกําหนดการ

เชิงพลวัต แบบจําลองกําหนดการสโตแคสติก การประยุกตของการสรางแบบจําลอง

การหาคาเหมาะสมท่ีสุดสําหรับปญหาทางดานการเงิน โลจิสติกส อุตสาหกรรม การ

ขนสง หรืออ่ืน ๆ 

 Basic concepts in optimization modeling. Formulating optimization 

models:  linear, integer, mixed-integer linear, nonlinear, quadratic, 

dynamic and stochastic programming models.  Applications of 

optimization modeling for problems arising in finance, logistics, 

manufacturing, transportation, or other fields.  
  

519 454 การพัฒนาซอฟตแวรสําหรับการประยุกตทางคณิตศาสตร 3(2-2-5) 

(Software Development for Mathematical Applications)  

วิชาบังคับกอน:  517 111 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 

    519 251 คณิตศาสตรคณนา   

 เทคนิคการเขียนโปรแกรมท่ีสําคัญ  เครื่องมือการพัฒนาซอฟตแวรสมัยใหม 

การคนหาและแกไขขอผิดพลาด สวนติดตอผูใชแบบกราฟฟกระดับพ้ืนฐาน สวน

ควบคุมการติดตอกับผูใชข้ันสูง  การประมวลผลสตริงข้ันพ้ืนฐาน โครงสรางขอมูลท่ี

สําคัญ ไลบรารีสําหรับการเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร การพัฒนาโปรแกรมสําหรับ

การประยุกตใชคณิตศาสตรท่ีนาสนใจทางดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

 Essential programming techniques. Modern software-development 

tools and debugging. Basics of graphical user interface. Advanced user-

interface controls.  Basic string processing.  Essential data structures. 

Mathematical programming library.  Software development for selected 

mathematics applications in science and engineering. 
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519 455 โครงขายประสาทเทียม 3(2-2-5) 
(Artificial Neural Networks)  
วิชาบังคับกอน:  511 371 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข   
 บทบาทของโครงขายประสาทเทียม มูลฐานของโครงขายประสาทชีวภาพ 
หลักการพ้ืนฐานของโครงขายประสาทเทียม เพอรเซปตรอน นิวรอนเชิงเสนแบบ
ปรับตัว แบ็กพรอพาเกชัน โครงขายฮอพฟลด โครงขายประสาทเทียมสําหรับการรูจํา
แบบ นีโอคอกนิตรอน การฝกทางสถิติ โครงขายแบ็คพรอพาเกชันเวียนเกิด 
 Role of artificial neural networks.  Fundamentals of biological 
neural networks. Basic principles of artificial neural networks. Perceptron. 
Adaptive linear neuron.  back propagation.  Hopfield networks.  Artificial 
neural networks for pattern recognition. Neocognitron. Statistical training. 
Recurrent back propagation networks. 
  

519 461 กระบวนการสโตแคสติกเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
(Introduction to Stochastic Process) 
วิชาบังคับกอน: 511 203 แคลคูลัสเชิงเวกเตอร  
           515 231 ความนาจะเปน 
 ความนาจะเปน ลูกโซมารคอฟ กระบวนการปวซง กระบวนการมารคอฟเวลา
ตอเนื่อง กระบวนการเวียนเกิด การเคลื่อนท่ีแบบบราวน 
 Probability.  Markov chains.  Poisson process.  Continuous time 
Markov process. Renewal process. Brownian motion.  
  

519 462 คณิตศาสตรการเงินข้ันสูง  3(3-0-6) 
(Advanced Financial Mathematics) 
วิชาบังคับกอน : 519 363  คณิตศาสตรการเงิน    
             519 461 กระบวนการสโตแคสติกเบื้องตน 
 ตัวแบบทวินาม ตัวแบบเวลาตอเนื่องท่ัวไป แคลคูลัสสโตแคสติก ตัวแบบ
การตลาดแบบตอเนื่อง อัตราดอกเบี้ยผันผวน 
 Binomial model. General discrete time model. Stochastic calculus. 
Continuous time market model. Variable interest rates. 
 

519 481 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตรการเงินและอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

(Selected Topics in Financial and Industrial Mathematics) 

เง่ือนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร 

 เรื่องท่ีนาสนใจในปจจุบันทางคณิตศาสตรการเงินและอุตสาหกรรม 

 Topics of current interest in financial and industrial mathematics. 
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519 482 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตรคณนา 3(3-0-6) 

(Selected Topics in Computational Mathematics) 

เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร 

 เรื่องท่ีนาสนใจในปจจุบันทางคณิตศาสตรคณนา 

 Topics of current interest in computational mathematics. 
  

519 483 เรื่องคัดเฉพาะทางการวิเคราะหเชิงประยุกต  3(3-0-6) 

(Selected Topics in Applied Analysis) 

เง่ือนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร 

 เรื่องท่ีนาสนใจในปจจุบันทางการวิเคราะหเชิงประยุกต 

 Topics of current interest in applied analysis. 
  

519 484 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตรประยุกต 3(3-0-6) 

(Selected Topics in Applied Mathematics  

เง่ือนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร 

 เรื่องท่ีนาสนใจในปจจุบันทางคณิตศาสตรประยุกต 

 Topics of current interest in applied mathematics.  
 

519 491 สัมมนา 1(0-2-1) 

(Seminar)  

เง่ือนไข:  โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร 

 วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U 

 สัมมนาในหัวขอท่ีนาสนใจในปจจุบันทางคณิตศาสตรประยุกตภายใตความ

เห็นชอบของภาควิชาฯ 

 Seminar on topics of current interest in applied mathematics as 

approved by the department. 
 

519 493 โครงงานวิจัย 2(0-4-2) 

(Research Project)  

เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร 

 การวิจัยในหัวขอท่ีนาสนใจทางคณิตศาสตรประยุกตภายใตการแนะนําของ

อาจารยท่ีปรึกษาในภาควิชาฯ การนําเสนอผลงานวิจัย 

 Research on topics of interest in applied mathematics under the 

supervision of departmental staff members. Research presentation. 
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