
คําอธิบายรายวิชา

2301520  หลักมูลของคณิตศาสตรประยุกตและวิทยาการคณนา 3 (2-2-8)
 การใหเหตุผลเชิงคณิตศาสตร การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและขั้นตอนวิธี ระบบซอฟตแวรทางคณิตศาสตร
  FUND AMCS  
  FUNDAMENTALS OF AMCS  

 Mathematical reasoning; computer programming and algorithms; mathematical software
systems.

 
2301611  พีชคณิตเชิงเสนประยุกต 3 (3-0-9)

 เมทริกซและระบบสมการเชิงเสน ปริภูมิเวกเตอรและการแปลงเชิงเสน ภาพฉายเชิงตั้งฉากและกําลังสองนอยสุด ปญหาคาลักษณะ
เฉพาะ เมทริกซบวกแนนอน วิธีการทําซํ้าสําหรับการหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน และการประยุกต

  APP LIN ALG  
  APPLIED LINEAR ALGEBRA  

 
Matrices and system of linear equations; vector spaces and linear transformations; orthogonal
projections and least squares; eigenvalue problems; positive-definite matrices; iterative methods
for systems of linear equations and applications.

 
2301624  การวิเคราะหเชิงประยุกต 3 (3-0-9)

 ฟงกชันที่หาอนุพันธได ปริพันธหลายชั้น ปริพันธตามเสนและตามผิว และการประยุกต ปริภูมินอรม ปริภูมิอิงระยะทาง หลักการสง
แบบหดตัว ปริภูมิบานาค ปริภูมิฮิลเบิรต อนุกรมฟูเรียร การกระจายฟงกชันเจาะจง

  APPLIED ANALYSIS  
  APPLIED ANALYSIS  

 
Differentiable functions; multiple integrals, line and surface integrals and applications; normed
spaces, metric spaces, contraction mapping principles; Banach spaces; Hilbert spaces; Fourier
series; eigenfunction expansion.

 
2301625  กระบวนการสโตแคสติก 3 (3-0-9)

 ปริภูมิความนาจะเปน ตัวแปรสุมและฟงกชันการแจกแจงความนาจะเปน คาคาดหวังแบบมีเงื่อนไข มารติงเกลแบบเวลาไมตอเนื่อง
ลูกโซมารคอฟ กระบวนการสุมในเวลาตอเนื่อง แคลคูลัสสโตแคสติกของอิโตะ

  STOCHASTIC PROC  
  STOCHASTIC PROCESSES  

 
Probability spaces; random variables and probability distribution functions; conditional
expectation; martingale in discrete time; Markov chains; stochastic processes in continuous
time; Ito stochastic calculus.

 
2301640  หลักมูลของกําหนดการเชิงคณิตศาสตร 3 (3-0-9)

 
นิยามและปญหาของกําหนดการเชิงคณิตศาสตร การวางรูปแบบกําหนดการเชิงคณิตศาสตร วิธีซิมเพล็กซ ทฤษฎีภาวะคูกัน การ
วิเคราะหความไว กําหนดการเชิงจํานวนเต็ม กําหนดการเชิงเสนที่มีความไมแนนอน วิธีการคนเสนตรง การหาคาเหมาะสุดที่ไรเงื่อนไข
บังคับ

  FUND MATH PROG  
  Fundamentals of Mathematical Programming  

 
Definitions and problems of mathematical programming; formulation of mathematical
programming; simplex method; duality theory; sensitivity analysis; integer programming; linear
programming with uncertainty; line search methods; unconstrained optimization.

 



2301641  ระเบียบวิธีของคณิตศาสตรประยุกต 1 3 (3-0-9)
 ทฤษฎีของการแจกแจง ฟงกชันของกรีน ทฤษฎีตัวดําเนินการ วิธีเพอรเทอรเบชัน
  METH OF APP MATH I  
  METHODS OF APPLIED MATHEMATICS I  
 Theory of distributions, Green's functions, operator theory, perturbation method.
 
2301645  ทฤษฎีกําหนดการเชิงเสน 3 (3-0-9)

 บทนิยามและปญหากําหนดการเชิงเสน การแปลงปญหาใหอยูในรูปของกําหนดการเชิงเสน ทฤษฎีทรงหลายหนา วิธีซิมเพล็กซ วิธีจุด
ภายใน ทฤษฎีภาวะคูกัน การวิเคราะหสภาพไว

  LINEAR PROG THEO  
  LINEAR PROGRAMMING THEORY  

 Linear programming definition and problem; formulation of linear programming; polyhedral
theory; Simplex methods; interior point method; duality theory; sensitivity analysis.

 
2301646  ทฤษฎีกําหนดการไมเชิงเสน 3 (3-0-9)

 
แนวคิดกําหนดการไมเชิงเสน อสมการเชิงเสนและทฤษฎีบททางเลือก เซตนูน ฟงกชันนูนและฟงกชันเวา เกณฑที่เหมาะสุดในกําหนด
การไมเชิงเสนที่ไมใชการหาอนุพันธได ฟงกชันนูนและฟงกชันเวาที่หาอนุพันธได เกณฑที่เหมาะสุดในกําหนดการไมเชิงเสนที่ใชการหา
อนุพันธได ภาวะคูกันในกําหนดการไมเชิงเสน ฟงกชันนูนที่ถูกวางนัยทั่วไป

  NONLIN PROG THEO  
  Nonlinear Programming Theory  

 

Nonlinear programming concept; linear inequalities and theorems of the alternative; convex set;
convex and concave functions; optimality criteria in nonlinear programming without
differentiability; differentiable convex and concave functions; optimality criteria in nonlinear
programming with differentiability; duality in nonlinear programming; generalized convex
functions.

 
2301653  กาวิเคราะหเชิงตัวเลข 1 3 (3-0-9)

 ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสนและระบบสมการไมเชิงเสน, วิธีเชิงตัวเลขสําหรับสมการเชิงอนุพันธสามัญ, วิธีผลตางจํากัดสําหรับ
ปญหาคาขอบชนิดสองจุด และวิธีผลตางจํากัดสําหรับสมการเชิงอนุพันธยอย

  NUM ANALYSIS I  
  NUMERICAL ANALYSIS I  

 
Solutions of systems of linear and non-linear equations, numerical methods for ordinary
differential equations, finite difference methods for two-point boundary value problems and
finite difference methods for partial differential equations.

 
2301654  การวิเคราะหเชิงตัวเลข 2 3 (3-0-9)

 
ปญหาเชิงนามธรรม วิธีไฟไนตอีลีเมนตในรูปแบบที่งายที่สุด ตัวอยางของไฟไนตอีลีเมนต สมบัติทั่วไปของไฟไนตอีลีเมนต ปญหาคา
ขอบชนิดสองจุด วิธีไฟไนตอีลีเมนตสําหรับปญหาคาขอบ การประมาณคาในวิธีไฟไนตอีลีเมนต การมีเสถียรภาพและการลูเขา และการ
สรางโปรแกรมทางไฟไนตอีลีเมนต

  NUM ANALYSIS II  
  NUMERICAL ANALYSIS II  

 

Abstract problems, finite element method in its simplest form. examples of finite elements,
general properties of finite elements, two-point boundary value problems, finite element method
for boundary value problems, finite element approximation, stability and convergence and
development of a finite element programme.

 
2301665  คณิตสถิติศาสตร 3 (3-0-9)



 

สถิติ ความเพียงพอ ความไมแปรเปลี่ยน ความไมเอนเอียง การประมาณคาแบบไมเอนเอียง การประมาณคาแบบจุด การประมาณคา
ในตัวแบบอิงพารามิเตอร การประมาณคาแบบชวง การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบที่มีกําลังสูงสุดแบบเอกรูป การประมาณคาใน
ตัวแบบไมอิงพารามิเตอร

  MATH STAT  
  MATHEMATICAL STATISTICS  

 
Statistics: sufficiency, invariance, unbiasedness; unbiased estimation; point estimation;
estimation in parametric models; interval estimation ; hypothesis testing; uniformly most
powerful tests; estimation in non-parametric models.

 
2301673  ทฤษฎีของตัวแบบอนุกรมเวลา 3 (3-0-9)

 
พื้นฐานของอนุกรมเวลา กระบวนการสโทคาสติก ฟงกชันความแปรปรวนรวมเกี่ยวในตัวเอง ฟงกชันสหสัมพันธในตัวเองและฟงกชัน
สหสัมพันธในตัวเองบางสวน สมการผลตางเชิงเสน ตัวแบบอนุกรมเวลาคงที่ ตัวแบบอนุกรมเวลาไมคงที่ การพยากรณ การระบุตัว
แบบ การประมาณคาพารามิเตอร การตรวจสอบและการเลือกตัวแบบ ตัวแบบอนุกรมเวลาตามฤดูกาล

  THEO TIME SERIES  
  Theory of Time Series Models  

 

Basic time series; stochastic processes; autocovariance function; autocorrelation and partial
autocorrelation functions; linear difference equations; stationary time series models;
nonstationary time series models; forecasting; model identification; parameter estimation,
diagnostic checking and model selection; seasonal time series models.

 
2301674  กําหนดการจํานวนเต็มและกําหนดการที่ไมเปนเชิงเสน 3 (3-0-9)

 ตัวแบบเชิงคอมบิเนทอริกส การสรางกําหนดการจํานวนเต็ม ขั้นตอนวิธีบรานชแอนดบาวนด การหาคาเหมาะสมที่สุดของฟงกชันที่ไม
เปนเชิงเสน วิธีการเพิ่มอยางชันที่สุด กําหนดการกําลังสอง กําหนดการแบบแยกกันได

  INT/NONLIN PROG  
  INTEGER AND NONLINEAR PROGRAMMING  

 
Combinatorial models, integer programming formulations, Branch- and-Bound algorithm,
optimization a non-linear function, method of steepest ascent, quadratic programming, separable
programming.

 
2301675  การสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตร 3 (3-0-9)

 การวางรูปแบบปญหาเต็มหนวยและตอเนื่องซึ่งไดมาจากการประยุกตตางๆ เพื่อนําไปสูตัวแบบเชิงคณิตศาสตร เทคนิคการไปสูความ
เหมาะสมที่สุด และเทคนิคการหาผลเฉลยสําหรับสมการอินทิกรัล ระบบสมการเชิงพีชคณิตและระบบสมการเชิงอนุพันธ

  MATH MODELING  
  MATHEMATICAL MODELING  

 

Formulation of discrete and continuous problems drawn from various applications leading to
mathematical models, optimization techniques and solution techniques for integral equations,
systems of algebraic equations and systems of algebraic equations and systems of differential
equations.

 
2301676  ตัวแบบสโตคาสติก 3 (3-0-9)
 ตัวแบบกําหนดการสโตคาสติก ตัวแบบกําหนดการพลวัตเชิงความนาจะเปน ลูกโซแบบมารคอฟ ตัวแบบแถวคอย กระบวนการเกิดดับ
  STOCHASTIC MODELS  
  STOCHASTIC MODELS  

 Stochastic programming models, probabilistic dynamic programming models, Markov chain,
waiting line models, birth-death process.

 
2301677  3 (2-2-8)



การหาคาเหมาะที่สุดของขายงานเชิงเสน แนวคิดและนิยามทางกราฟ ตัวแบบขายงาน วิธีซิมเพล็กซขายงาน ปญหาการขนสง ปญหาการกําหนดงาน การไหลของผลิตภัณฑ
  LIN NETWORK OPT  
  LINEAR NETWORK OPTIMIZATION  

 Graph concepts and definition; network model; network simplex method; transportation
problems; assignment problems; multicommodity flows.

 
2301678  การคํานวณเชิงวิทยาศาสตร 3 (3-0-9)
 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร การประมาณคาและการประมาณคาในชวง การหาคาเหมาะที่สุด วิธีมอนติคารโล
  SCI COMP  
  SCIENTIFIC COMPUTING  
 Mathematical models; approximation and interpolation; optimization; Monte Carlo methods.
 
2301679  รากฐานสําหรับสถิติเชิงประยุกต 3 (2-2-8)

 
การชักตัวอยาง สถิติเชิงพรรณนา การแจกแจงขอมูล การแจกแจงปรกติ การแจกแจงไคกําลังสอง การแจกแจงที การแจกแจงปวซง
ภาวะสารูปสนิทดี ตัวแบบการถดถอยเชิงเสน ตัวแบบการถดถอยโลจิสติก ตัวแบบการถดถอยลอกลิเนียร ตัวแบบการวิเคราะหความ
แปรปรวน ตัวแบบการวิเคราะหความแปรปรวนรวมเกี่ยว

  FOUND APP STAT  
  Foundations for Applied Statistics  

 

Sampling; descriptive statistics; data distribution; normal distribution; Chi-square distribution;
T-distribution; Poisson distribution; goodness of fit; linear regression models; logistic
regression models; loglinear regression models; analysis of variance models; analysis of
covariance models.

 
2301680  วิธีการจําลองทางสโตแคสติก 3 (2-2-8)

 การกอกําเนิดจํานวนเชิงสุมและตัวแปรสุม การจําลองกระบวนการสุมมารคอฟ การจําลองกระบวนการสุมแบบนับ การจําลองวิถีสุม
ไดแก การเคลื่อนที่แบบบราวน สมการเชิงอนุพันธสโทแคสติก วิธีการมอนติคารโล เทคนิคการลดความแปรปรวน

  STO SIM MET  
  Stochastic Simulation Methods  

 
Generating random numbers and random variables; Markov process simulation; counting
process simulations; random path simulations: Brownian motions, stochastic differential
equations; Monte Carlo method; variance reduction techniques.

 
2301682  กําหนดการเชิงจํานวนเต็ม 3 (3-0-9)

 กําหนดการเชิงจํานวนเต็ม การวางรูปแบบใหอยูในรูปกําหนดการเชิงจํานวนเต็ม วิธีขยายและจํากัดเขต การแจงนับเชิงปริยาย
อสมการแบบสมเหตุสมผล วิธีกั้นระนาบ วิธีเมทาฮิวริสติก กําหนดการพลวัต

  INTEGER PROG  
  Integer Programming  

 
Integer programming; formulating integer programming; branch-and-bound method; implicit
enumeration; valid inequality; cutting-plane methods; meta-heuristic methods; dynamic
programming.

 
2301684  ขั้นตอนวิธีกําหนดการไมเชิงเสน 3 (2-2-8)

 กําหนดการไมเชิงเสน การหาคาที่เหมาะสุดที่ไมมีเงื่อนไขบังคับ วิธีคนเสนตรงที่ไมใชอนุพันธ วิธีคนเสนตรงที่ใชอนุพันธ วิธีคนหลายมิติ
ที่ไมใชอนุพันธ วิธีคนหลายมิติที่ใชอนุพันธ วิธีการแบบนิวตัน ฟงกชันลงโทษและตั้งกรอบ วิธีทิศทางที่เปนไปได

  NONLIN PROG ALGO  
  Nonlinear Programming Algorithm  



 
Nonlinear programming; unconstrained optimization; line search methods without using
derivatives; line search methods using derivatives; multidimensional search methods without
using derivatives; multidimensional search methods using derivatives; Newton-type methods;
penalty and barrier functions; methods of feasible directions.

 
2301694  เรื่องพิเศษทางคณิตศาสตรประยุกต 3 (3-0-9)
 หัวขอทางคณิตศาสตรที่นาสนใจเปนพิเศษซึ่งอาจนําไปสูการวิจัยตอไป
  SPEC TPCS APP MATH  
  SPECIAL TOPICS IN APPLIED MATHEMATICS  

 Selected topics in applied mathematics that are of spcial interest and might lead to research
work.

 
2301695  เรื่องพิเศษทางวิทยาการคณนา 3 (3-0-9)
 เรื่องทางวิทยาการคณนาที่นาสนใจเปนพิเศษ
  SPEC COMPNL SCI  
  SPEICAL TOPICS IN COMPUTATIONAL SCIENCE  

 Various topics of special interest in computational science by specialists that might lead to
research work.

 
2301828  วิทยานิพนธ 48 (0-192-0)
 
  DISSERTATION  
  DISSERTATION  
 
 
2301829  วิทยานิพนธ 60 (0-240-0)
 
  DISSERTATION  
  DISSERTATION  
 
 
2301830  วิทยานิพนธ 72 (0-240-0)
 
  DISSERTATION  
  DISSERTATION  
 
 
2301894  สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 0 (0-0-0)
 การนําเสนอผลและอภิปรายงานวิจัยในสาขาตางๆ ของคณิตศาสตร
  DOC DISSERT SEM  
  DOCTORAL DISSERTATION SEMINAR  
 Presentation and discussion of research article in various fields of Mathematics
 
2301897  การสอบวัดคุณสมบัติ 0 (0-0-0)
 
  QUALIFYING EXAM  



  QUALIFYING EXAMINATION  
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