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ประมวลรายวชิา (Course Syllabus) 

 

1. รหสัวชิา 2111631 
2. จาํนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
3. ชื�อวชิา คณิตศาสตร์ประยกุตใ์นนิวเคลียร์เทคโนโลย ี
4. คณะ / ภาควชิา คณะวศิวกรรมศาสตร์ / ภาควชิานิวเคลียร์เทคโนโลย ี
5. ภาคการศึกษา ภาคตน้ 
6. ปีการศึกษา 2553 
7. ชื�อผูส้อน อ. ดร. พงษแ์พทย ์เพง่วาณิชย ์
 เบอร์ติดต่อ  0-2218-6770  
 อีเมล ์ phongphaeth.p@chula.ac.th 
8. เงื�อนไขรายวชิา - 
9. สภาพของวชิา วชิาบงัคบั 
10. ชื�อหลกัสูตร วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิานิวเคลียร์เทคโนโลย ี
 วศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิานิวเคลียร์เทคโนโลย ี
11. วชิาระดบั ปริญญาโท 
12. จาํนวนชั�วโมงที�สอน / สัปดาห์ บรรยาย 3 ชั�วโมง ทุกวนัองัคาร เวลา 9.00 – 12.00 น. 
13. เนืLอหารายวชิา ตามรายละเอียดใน 14.2 
14. ประมวลการเรียนรายวชิา 

14.1 วตัถุประสงคท์ั�วไป / หรือวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
1. เพื�อปรับพืLนฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ที�ใชท้ั�วไปในการแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์และ

วศิวกรรมศาสตร์ 
2. เพื�อใหเ้ขา้ใจหลกัการและทฤษฎีต่าง ๆ 

ที�ใชแ้กปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมนิวเคลียร์ 
3. เพื�อใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ที�ไดใ้นปัญหาต่าง ๆ ที�อาจพบเจอในการเรียน 

การทาํงาน หรือการทาํวจิยัในอนาคต 
14.2 เนืLอหารายวชิาโดยละเอียด 

1. หวัขอ้ Reviews of basic mathematical topics  
 จุดเนน้ Reviews of basic mathematical topics including exponents, logarithms, 

differentiations, integrations, vectors, matrices, eigenvalues, sequences and 
series 
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2. หวัขอ้ Differential equations 
จุดเนน้  Types, characteristics, applications, and basic approaches of differential 

equations of various orders, as well as systems of differential equations to 
scientific and engineering problems 

3. หวัขอ้ Solution of differential equations 
 จุดเนน้ Uses of power series and Frobenius methods in solving specific types of 

differential equations; various important differential equations in engineering 
such as Legendre’s and Bessel’s equations 

4. หวัขอ้ Laplace transform 
 จุดเนน้ Laplace transform and related techniques in solving some differential 

equations 
5. หวัขอ้ Linear calculus 
 จุดเนน้ Vector differential and integral calculus; line and surface integrals, Green’s 

theorem; Stoke’s theorem 
6. หวัขอ้ Fourier and fast Fourier transforms 
 จุดเนน้ Concept of time and frequency domains; Uses of Fourier and fast Fourier 

transforms 
7. หวัขอ้ Partial differential equations 
 จุดเนน้ Basic concepts, modeling, and applications of partial differential equations in 

scientific and engineering problems 
8. หวัขอ้ Probability and statistics 
 จุดเนน้ Basic theory and applications of probability and statistics 
9. หวัขอ้ Complex analysis 

จุดเนน้ Complex plane; Cauchy-Riemann equation and integral theorem; singularities 
and residue theorem 

14.3 วธีิจดัการเรียนการสอน 
-  บรรยายโดยใชก้ระดาน 
-  บรรยายโดยใชแ้ผน่ใสหรือ PowerPoint presentation 
-  คน้ควา้หาขอ้มูล 

14.4 เอกสารสอน 
-  แผน่ใสหรือ PowerPoint presentation 
-  เอกสารเพิ�มเติม 
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14.5 การวดัผลการเรียน 
-  สอบกลางภาค x 1 20% 
-  สอบปลายภาค x 1 25% 
-  การบา้น x 7 55% 

15. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที� วนัที� เรื�อง ผูส้อน งานที�มอบหมาย 
1 8 มิ.ย. 53 Lecture 1: Exponents, logarithms, 

differentiations, and integrations 
PP  

2 15 มิ.ย. 53 Lecture 2: Vectors, matrices, and 
eigenvalues 

PP - มอบหมายการบา้น 1 
  (ตาม Lectures 1, 2) 

3 22 มิ.ย. 53 Lecture 3: Sequences and series PP  
4 29 มิ.ย. 53 Lecture 4: First-order differential 

equations 
PP - มอบหมายการบา้น 2 

  (ตาม Lectures 3, 4) 
5 6 ก.ค. 53 Lecture 5: Second- and higher 

order differential equations 
PP  

6 13 ก.ค. 53 
 

Lecture 6: Systems of differential 
equations 

PP - มอบหมายการบา้น 3 
  (ตาม Lectures 5, 6) 

7 20 ก.ค. 53 Lecture 7: Solutions of differential 
equations 

PP  

8 ระหวา่ง 
28 – 30 
ก.ค. 53 

สอบกลางภาค (Lectures 1 – 6) PP  

9 3 ส.ค. 53 Lecture 8: Laplace transform PP - มอบหมายการบา้น 4 
  (ตาม Lectures 7, 8) 

10 10 ส.ค. 53 Lecture 9: Partial differential 
equations 

PP  

11 17 ส.ค. 53 Lecture 10: Fourier and fast fourier 
transform 

PP - มอบหมายการบา้น 5 
  (ตาม Lectures 9, 10) 

12 24 ส.ค. 53 Lecture 11: Vector calculus PP  
13 31 ส.ค. 53 Lecture 12: Basic Statistics and PP - มอบหมายการบา้น 6 
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สัปดาห์ที� วนัที� เรื�อง ผูส้อน งานที�มอบหมาย 
Probability   (ตาม Lectures 11, 12) 

14 7 ก.ย. 53 Lecture 13: Introduction to 
Numerical Methods (Tentative) 

PP  

15 14 ก.ย. 53 Lecture 14: Complex analysis 
(Tentative) 

PP - มอบหมายการบา้น 7 
  (ตาม Lectures 13, 14) 

16 – 17 ระหวา่ง 27 
ก.ย. – 8 
ต.ค. 53 

สอบปลายภาค (Lectures 7 – 14) PP  

 
16. รายชื�อหนงัสืออ่านประกอบ 

16.1 หนงัสืออ่านบงัคบั 
- E. Kreyszig, “Advanced Engineering Mathematics,” 8th Edition, New York: John Wiley 

& Sons, Inc., 1999. 
- เอกสารประกอบการสอน  (Downloadable from: 

http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~pphongph/class/math_for_nt/index.html) 
16.2 หนงัสืออ่านเพิ�มเติม 

- H. Anton, “Calculus with Analytic Geometry,” 5th Edition, New York: John Wiley & 
Sons, Inc., 1995. 

- J. Stewart, “Multivariable Calculus,” Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company, 
1995. 

17. นโยบายเกี�ยวกบัการทาํการบา้น 
การบา้นส่งภายใน 2 สัปดาห์หลงัจากวนัที�มอบหมาย  หากส่งชา้จะไมรั่บโดยเด็ดขาด 

เนื�องจากจาํเป็นตอ้งแจกเฉลยเพื�อนาํไปอ่านเตรียมสอบ 
  ผมสนบัสนุนใหร่้วมมือทาํการบา้นเพื�อที�จะไดส้ามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของงาน 

และหาวธีิแกไ้ขปัญหาที�อาจจะยากหรือใชเ้วลานานเกินไปหากพยายามทาํเพียงลาํพงั  การช่วยกนั
เรียนเป็นสิ�งที�ดี  อยา่งไรกต็าม แมว้า่จะใชว้ธีิเดียวกนัในการแกไ้ขปัญหา งานที�ส่งไมค่วรจะ
เหมือนกนัไปซะทุกอยา่ง  เมื�อปรึกษากนัเสร็จและรู้วธีิแกปั้ญหาแลว้ แต่ละคนควรเขียนคาํตอบดว้ย
ตวัเอง  ผมมองวา่การลอกงานกนัเป็นสิ�งที�ร้ายแรงมาก และหากพบวา่มีการลอกงานเกิดขึLน จะให้
ศูนยส์าํหรับการบา้นชุดนัLนทนัที ทัLงผูล้อกและผูใ้หล้อก  หากทาํการบา้นขอ้ไหนไมไ่ดจ้ริง ๆ กใ็ห้
พยายามเขียนคาํตอบเทา่ที�จะทาํได ้หากสุดทา้ยแลว้เกรดออกมาไมดี่ ผมยนิดีที�จะช่วย  แต่จะไมมี่
การช่วยเหลือใด ๆ ทัLงสิLนหากเกรดไมดี่เพราะไดศู้นยจ์ากการลอกงาน 
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  การบา้นส่วนใหญ่ผมจะออกใหย้ากกวา่ที�สอนในหอ้งเรียนเนื�องจากมีจุดประสงคที์�
ตอ้งการจะใหไ้ปทาํการคน้ควา้  หากมีปัญหาจริง ๆ สามารถเขา้มาปรึกษาผมได ้และควรมาดว้ย
ตนเองไมใ่ช่ส่งตวัแทนมา เพราะผมจะไดรู้้จกัคุณดว้ย  หากเรียนไมเ่ขา้ใจตรงไหนกค็วรเขา้มาถาม 
ยิ�งไมเ่ขา้ใจมากเทา่ไหร่ยิ�งตอ้งมาถามมากเทา่นัLน เพราะถา้ไมเ่ขา้ใจและไมถ่าม ผมกช่็วยอะไรไมไ่ด ้
และหากทา้ยที�สุดเกรดออกมาไมดี่ ผมจะช่วยเฉพาะผูที้�กระตือรือร้นในการเรียนเทา่นัLน 


