
ภาควิชาคณิตศาสตร                       คณะวิทยาศาสตร 
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คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา   
 ฟงกชันวิเคราะห   สมการโคชี - รีมันน  การสงโดยฟงกชันมูลฐาน  คอนทัวรอินทิกรัล ทฤษฎีบท
โคชี  สูตรอินทิกรัลของโคชี  ทฤษฎีบทคาเรซิดิว  และการประยุกต   การคํานวณคาอินทิกรัลจริง  ผลการ
แปลงฟูริเยรและการประยุกต  อนุกรมฟูริเยร    ผลการแปลงฟูริเยรจํากัด อินทิกรัลฟูริเยรในรูปเชิงซอน  ผล
การแปลงลาปลาซและการประยุกต    ผลการแปลงลาปลาซของฟงกชันพิเศษและผลการแปลงลาปลาซ
ผกผัน 
  
วัตถุประสงค  
  เพื่อใหนักศึกษามีความรูและเขาใจวิธีการคณิตศาสตรขั้นสูงเพื่อนําไปประยุกตใชกับปญหาทาง
ฟสิกส เคมี และวิศวกรรมศาสตรเปนตน 
 
เนื้อหากระบวนวิชา                   จํานวนชั่วโมงบรรยาย 
1. ฟงกชันวิเคราะห         6 
    1.1 ฟงกชันเชิงซอน 
    1.2 ลิมิตและความตอเนื่อง 
    1.3 การหาอนุพันธ 
    1.4 สมการโคชี - รีมันน 
    1.5 ฟงกชันฮารมอนิกสังยุค 
    1.6 การสงโดยฟงกชันมูลฐาน 
2. คอนทัวรอินทิกรัล         6 
    2.1 การอินทิเกรตเชิงซอน 
    2.2 ทฤษฎีบทโคชี 
    2.3 สูตรอินทิกรัลของโคชี 
    2.4 อนุพันธของฟงกชันวิเคราะห 
3. ทฤษฎีบทคาเรซดิิว และการประยุกต       9 
    3.1 อนุกรมเทยเลอรและอนุกรมโลรองต 
    3.2 คาเรซิดิวและภาวะเอกฐาน 
    3.3 ทฤษฎีบทคาเรซิดิว 
    3.4 การคํานวณคาของอินทิกรัลจริง 
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เนื้อหากระบวนวิชา                    จํานวนชั่วโมงบรรยาย 
4.  ผลการแปลงฟูริเยรและการประยุกต       
    4.1 อนุกรมฟูริเยร         5 
          - การหาสัมประสิทธิ์ฟูริเยร 
 - ฟูริเยรไซนและฟูริเยรโคไซน 
 - อนุกรมฟูริเยรคร่ึงพิสัย 
    4.2 ผลการแปลงฟูริเยรจํากัด        3 
 - ผลการแปลงฟูริเยรไซนและฟูริเยรโคไซน จํากัด 
 - การประยุกต 
    4.3 อินทิกรัลฟูริเยรและรูปเชิงซอน       2 
    4.4 การแปลงฟูริเยร         4 
 - ผลการแปลงฟูริเยรไซนและฟูริเยรโคไซน 
 - ผลการแปลงฟูริเยร 
 - การประยุกต 
5. การแปลงลาปลาซและการประยุกต       10 
   5.1 นิยามผลการแปลงลาปลาซ 
 - การหาผลการแปลงลาปลาซของฟงกชันมูลฐาน 
 - การมีจริงของผลการแปลงลาปลาซ 
   5.2 ผลการแปลงของอนุพันธและอินทิกรัล 
   5.3 ผลการแปลงลาปลาซของฟงกชันพิเศษ 
 - ฟงกชันเปนคาบ 
 - ฟงกชันขั้นบันไดหนวย 
 - ฟงกชันอิมพัลสหนึ่งหนวย 
   5.4 ผลการแปลงลาปลาซผกผัน 
 - ระเบียบวิธีเศษสวนยอย 
 - ทฤษฎีบทคอนโวลูชัน 
   5.5 การประยุกต 
            รวม  45
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  กระบวนวิชานี้ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรใน
คราวประชุมครั้งที่ 10/2548 วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ 2548  กําหนดใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาค
การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา  2549  เปนตนไป 
 
 
       (ผูชวยศาสตราจารยดร.มงคล   รายะนาคร) 
                  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
             วันที่……….เดือน กันยายน พ.ศ. 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Department of Mathematics                                  Faculty of Science 
MATH 368 (206368) :  MATHEMATICAL METHOD III                                    3(3/3-0/0) 
Pre   :   MATH 112 (206112) or MATH 203 (206203) or MATH 261 (206261) 
Rec   :  Credits cannot be counted for mathematics major 
 
Course Description: 
           Analytic functions : Cauchy - Riemann equations, mapping by elementary functions.  Contour 
integral : Cauchy’s theorem, Cauchy integral formula.  Residue theorem and applications : evaluation of 
real integrals.  Fourier transformation and some applications : Fourier series,  finite Fourier transform, 
Fourier integral in complex form.  Laplace transformation and some applications : Laplace transform of 
special functions, inverse Laplace transform. 
 
Objectives: 
 To provide the students with  knowledge of advanced mathematics and  apply the mathematical 
methods to various fields such as physics, chemistry, and engineering. 
 
Course Content:                 No. of Hours Lect. 
1. Analytic function         6 
   1.1 Complex functions 
   1.2 Limit and continuity 
   1.3 Differentiation 
   1.4 Cauchy - Riemamn equations 
   1.5 Conjugate harmonic function 
   1.6 Mapping by elementary functions 
2. Contour integral         6 
   2.1 Complex integration 
   2.2 Cauchy’s theorem 
   2.3 Cauchy’s integral formula 
   2.4 Derivative of analytic function 
3. Residue theorem and applications       9 
   3.1 Taylor’s and Lanrent’s series 



   3.2 Residue and singularity 
   3.3  Residue theorem 
   3.4 Evaluation of real integrals 
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Course Content:        No. of Hours Lect. 
4.  Fourier transformation and some applications      5 
    4.1 Fourier series          
 - Determining of Fourier coefficients 
 - Fourier sine and cosine series 
 - Half range Fourier series 
    4.2 Finite Fourier transforms        3 
 - Finite Fourier sine and finite Fourier cosine transform 
 - Some applications 
    4.3 Fourier integral and its complex form      2 
    4.4 Fourier transformations        4 
 - Fourier sine and Fourier cosine transform 
 - Fourier transform 
 - Some applications 
5. Laplace transformation and some applications          10 
   5.1 Definition of Laplace transform       
 - Evaluation of Laplace transform of elementary functions 
 - Existence of Laplace transform 
   5.2 Laplace transform of derivatives and integrals     
   5.3 Laplace transform of special functions      
 - Periodic function 
 - Unit step function 
 - Unit impulse function 
   5.4 Inverse Laplace transforms       
    - Partial fraction method 
 - Convolution theorem 
   5.5 Some applications         
           Total            45
 
 


	           Analytic functions : Cauchy - Riemann equations, mapping by elementary functions.  Contour integral : Cauchy’s theorem, Cauchy integral formula.  Residue theorem and applications : evaluation of real integrals.  Fourier transformation and some applications : Fourier series,  finite Fourier transform, Fourier integral in complex form.  Laplace transformation and some applications : Laplace transform of special functions, inverse Laplace transform.

