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ว.คณ. 456 (206456) ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับสมการเชิงอนพุันธ                                 3(3/3-0/0) 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ว.คณ.355 (206355) 
 
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธสามัญ  ปญหาคาขอบและปญหาคาเจาะจง ผลเฉลยเชิง
ตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธยอยเชิงวงรี  พาราโบลา  และไฮเพอรโบลา 
 
วัตถุประสงค 
 1.   เพื่อใหนักศึกษาสามารถหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธสามัญและสมการเชิง 

      อนุพันธยอย 
2. เพื่อใหนักศึกษามีความชํานาญในการวเิคราะหปญหาและสามารถเลือกใชวิธีที่เหมาะสมในการ 

แกปญหา 
 
เนื้อหากระบวนวิชา                      จํานวนชั่วโมงบรรยาย 
1. ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธสามัญ      10 
 1.1 ระเบียบวิธีขั้นตอนเดยีว 
  -  ระเบียบวิธีอนุกรมเทยเลอร 
  -  ระเบียบวิธีออยเลอรและระเบียบวิธีออยเลอรที่คัดแปลงแลว 
  -  ระเบียบวิธีรุงเง – คุตตา 
 1.2  ระเบียบวธีิหลายขั้นตอน 
  -  ระเบียบวิธีของไมลน 
  -  ระเบียบวิธีอาดัมส – มอลตัน 
  -  เกณฑการลูเขา 
 1.3  ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธอันดบัสูง 
2.  ปญหาคาขอบและปญหาคาเจาะจง       8 
 2.1  ระเบียบวธีิทั่วไปของปญหาคาขอบ 
 2.2  ระเบียบวธีิผลตางสืบเนื่อง 
 2.3  ระเบียบวธีิ Shooting 
 2.4  ปญหาที่มีคาขอบเปนอนุพันธ 
 2.5  การหาคาเจาะจงโดยระเบียบวิธีการทําซ้ํา 
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เนื้อหากระบวนวิชา                      จํานวนชั่วโมงบรรยาย 
3.  ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธยอยเชิงวงรี     10 
 3.1  สมการเชิงอนุพันธยอยเชิงวงรี 
 3.2  การประมาณคาของสมการของลาปลาซโดยใชสมการผลตางสืบเนื่อง 
 3.3  สมการของลาปลาซบนบริเวณสี่เหล่ียมผืนผา 
 3.4  สมการของปวสซง 
 3.5  ปญหาที่มีคาขอบเปนอนุพันธ 
 3.6  สมการของลาปลาซบนบริเวณไมปรกติ 
 3.7  การขยายเขาสูสมการ 3 มิติ 
4.  ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธยอยเชิงพาราโบลา    9 
 4.1  สมการเชิงอนุพันธยอยเชิงพาราโบลา 
 4.2  ระเบียบวธีิเชิงตัวเลขโดยชัดแจง 
 4.3  ระเบียบวธีิเชิงตัวเลขโดยแฝง 
 4.4  ระเบียบวธีิของแครงค-นิโคลสัน 
5.  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธยอยเชิงไฮเพอรโบลา    8 
 5.1  สมการเชิงอนุพันธยอยเชิงไฮเพอรโบลา 
 5.2  ปญหาโคชี 
 5.3  ระเบียบวธีิโดยชัดแจงสําหรับปญหาคาเริ่มตนและคาขอบ 
 5.4  ระเบียบวธีิโดยแฝงสําหรับปญหาคาเริ่มตนและคาขอบ 
              รวม       45
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Department of Mathematics                                   Faculty of Science 
MATH 456 (206456) NUMERICAL METHOD FOR DIFFERENTIAL                   3(3/3-0/0) 
   EQUATIONS 
Abbreviation  NUM  METHOD FOR DIFF  EQNS 
Prerequisite  MATH 355 (206355) 
 
Course Description 

Numerical solutions of ordinary differential equations.  Boundary value  Problems and eigenvalue 
problems.  Numerical solutions of elliptic, parabolic and hyperbolic partial differential equations. 
 
Course Objectives 

1. To enable students to solve ordinary differential equations and partial equations numerically. 
2. To provide students with skills in analyzing problems and in choosing suitable methods in  

solving problems. 
 
Course Contents                No. of Lecture Hours 
1. Numerical solutions of ordinary differential equations     10 
 1.1 Single step methods 
  - Taylor series method 
  - Euler and modified Euler method 
  - Runge – Kutta method 
 1.2 Multi – step methods 
  - Milne’s method 
  - Adams – Moulton method 
  - Convergence criteria 
 1.3 Solutions of higher order differential equations 
2. Boundary value problems and eigenvalue problems     8 
 2.1 General methods of boundary value problems 
 2.2 Finite difference method 
 2.3 Shooting method 
 2.4 Derivative boundary 
 2.5 Evaluating eigenvalues by iterative method 
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Course Contents                No. of Lecture Hours 
3. Numerical solutions of elliptic partial differential equations    10 
 3.1 Elliptic differential equations 
 3.2 Difference equation approximation of Laplace’s equation 
 3.3 Laplace’s equation on a rectangular region 
 3.4 Poisson’s equation 
 3.5 Derivative boundary conditions 
 3.6 Laplace’s equation on irregular regions 
 3.7 Extension to three dimensions 
4. Numerical solutions of parabolic partial differential equations    9 
 4.1 Parabolic partial differential equations 
 4.2 Explicit numerical method 
 4.3 Implicit numerical method 
 4.4 Crank – Nicolson method 
5. Numerical solutions of hyperbolic partial differential equations    8 
 5.1 Hyperbolic partial differential equations 
 5.2 The Cauchy problem 
 5.3 An explicit method for initial–boundary value problems 
 5.4 An implicit method for initial-boundary value problems 
             Total     45
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