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  ตามเอกสารแนบ ปรับเนื้อหาใหเหมาะสมและทันสมัย 



   รายละเอียดของกระบวนวิชา 

1. ชื่อสถาบันอุดมศกึษา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม  (CHIANG MAI UNIVERSITY) 

2. คณะ/ภาควชิา  คณะวทิยาศาสตร   ภาควชิาคณติศาสตร 

  Faculty of Science   Department of Mathematics 

3. รหัสกระบวนวชิา  206765 

 ชื่อกระบวนวชิา  วธิทีางคณติศาสตรขัน้สงูสาํหรับนักฟสกิส  

    (ADVANCED MATHEMATICAL METHODS FOR PHYSICISTS)  

4. หนวยกติ   3(3-0-6)  

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. หลักสูตรและประเภทของกระบวนวชิา 

 1.1 กระบวนวชิานี้ใชสําหรับ 

  หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิาฟสกิส 

  หลายหลักสูตร      

1.2 ประเภทของกระบวนวชิา           

   วชิาบังคับ     ในสาขาวชิา    นอกสาขา  

 วชิาเลอืก     ในสาขาวชิา    นอกสาขา  

 วชิาตามเงื่อนไขของสาขาวชิา     

 วทิยานพินธ/การคนควาแบบอสิระ 

2. อาจารยผูรับผดิชอบกระบวนวชิาและอาจารยผูสอน        

2.1  ชื่ออาจารยผูรับผดิชอบ 

  รศ.ทศพร    จันทรคง 

2.2 อาจารยผูสอน (ทุกคน)  

  รศ.ทศพร   จันทรคง 

3. ภาคการศกึษา/ชั้นปท่ีเรยีน    

 ภาคการศกึษาที่  1  ช้ันปที่ 1 

4. สถานท่ีเรยีน     

 ในสถานที่ตัง้ของมหาวทิยาลัยเชียงใหม 

 นอกสถานที่ตัง้ของมหาวทิยาลัยเชียงใหม (ระบ)ุ ............................................. 

5. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยจะใหคาํปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกนกัศกึษา 

    เปนรายบคุคล 

 ไมนอยกวา 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
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หมวดท่ี 2 ลักษณะและการดําเนนิการ 
 

ภาควชิาคณติศาสตร                   คณะวทิยาศาสตร  

ว.คณ. 765  ) 206765(   วธิทีางคณติศาสตรขัน้สงูสาํหรับนักฟสกิส                            3(3- 0- 6( 

ลักษณะกระบวนวชิา   บรรยาย        ปฏบิัติการ           

   ฝกปฏบิัต ิ     วทิยานพินธ/การคนควาแบบอสิระ 

การวัดและประเมนิผล               A-F            S/U                  P 
 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :  ตามความเห็นชอบของผูสอน  
  
คําอธิบายลักษณะกระบวนวชิา  

การวิเคราะหเชิงเวกเตอร การแปลงเชิงเสนและเมทริกซจํากัด คารทีเซียนเทนเซอร แคลคูลัสของการแปรผัน ฟงกชันตัว

แปรเชิงซอน สมการเชิงอนุพนัธ ฟงกชันพเิศษ และวธิเีชิงตัวเลข 

  
วัตถุประสงคกระบวนวชิา   : 
   นักศกึษาสามารถประยุกตวธิทีางคณติศาสตรขัน้สูงในการแกโจทยปญหาทางฟสกิสบางปญหา 
 

เนื้อหากระบวนวชิา                                           จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

1. การวเิคราะหเชิงเวกเตอร         6 

 1.1 ปริภูมเิวกเตอร : สัจพจนและผลคูณภายใน 

 1.2 การเปนอสิระเชิงเสน ฐานหลัก และการแปลงเชิงตัง้ฉาก 

 1.3 ผลคูณไขวและสัญลักษณเลวี -ซวิติา  

 1.4 เมตริกและพกัิดเชิงตัง้ฉาก 

  - พกัิดฉาก 

  - พกัิดเชิงเสนโคง : พกัิดทรงกระบอกกลมและพกัิดทรงกลมเชิงขัว้ 

 1.5 นยิามเชิงอนิทกิรัลของเกรเดยีนต ไดเวอรเจนซและเคิรล 

 1.6 เกรเดยีนต ไดเวอรเจนซ เคิรลและลาปลาเชียนในพกัิดเชิงเสนโคง 

 1.7 ฟงกชันดแิรกเดลตา 

 1.8 ทฤษฎบีทกรีน และทฤษฎบีทเฮลมโฮลตซ 

2. การแปลงเชิงเสนและเมทริกซจํากัด        4.5 

 2.1 ดเีทอรมแินนตและรอยเมทริกซ 

 2.2 การแปลงเชิงเสน การแปลงเชิงเสนผกผนัและการแปลงภาวะคลาย 

 2.3 การแปลงเชิงตัง้ฉาก เมทริกซเฮอรมเิชียน และเมทริกซยูนทิารี 
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เนื้อหากระบวนวชิา                                   จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

 2.4 ปญหาคาเฉพาะและการทําเมทริกซใหอยูในรูปทแยงมมุ  

 2.5 เมทริกซปรกต ิและเวกเตอรเฉพาะเชิงตัง้ฉาก 

3. คารทเีซยีนเทนเซอร          3 

3.1 การแปลงของเทนเซอร เทนเซอรคาลําดับช้ันที่ n และการบวกของเทนเซอร 

 3.2 โครเนคเคอรเดลตา 

 3.3 การหดตัวและผลคูณตรง 

 3.4 เทนเซอรลําดับช้ันที ่2 

  - เทนเซอรสมมาตรและเทนเซอรปฏสิมมาตร  

  - เทนเซอ รลดทอนไมได 

3. 5 เทนเซอรเทยีมและเทนเซอรคูกัน  

4. แคลคูลัสของการแปรผัน          3 

 4.1 การแปรผันของฟงกชันและฟงกชันนลั 

 4.2 หลักการแปรผันและสมการออยเลอร -ลากรานจ  

 4.3 การแปรผันที่มเีงือ่นไขบงัคับและวธิตีัวคูณลากรานจ 

5. ฟงกชันตัวแปรเชิงซอน           6 

 5.1 ฟงกชันวเิคราะหและเงื่อนไขโคชี-รีมันน 

 5.2 ปรพิันธตามเสนรอบขอบ 

 5.3 ทฤษฎบีทโคชี 

 5.4 สูตรปริพันธของโคชี 

 5.5 ทฤษฎบีทลอเรนตและอนกุรมลอเรนต 

 5.6 ทฤษฎบีทสวนตกคางและการประยุกต 

6. สมการเชิงอนุพันธ             6 

 6.1 การจําแนกประเภทของสมการเชิงอนุพันธสามัญ 

 6.2 การแยกตัวแปรสําหรับสมการเชิงอนุพันธยอยที่มตีัวดาํเนนิการลาปลาเชียน 

 6.3 สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับสอง 

  - จุดเอกฐาน 

  - วธิโีฟรเบนอิสุ 

  - ตัวอยาง สมการเลอช็องดรและสมการเบสเซลิ  

 6.4 ตัวดําเนนิการผูกพัน ตัวดาํเนนิการเฮอรมเิชียน ฟงกชันเชิงตัง้ฉาก  

     และความบริบูรณของฟงกชันเฉพาะ 

6. 5 สมการสตูรม-ลยีูวลี  

6. 6 ฟงกชันของกรีน  
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เนื้อหากระบวนวชิา                                   จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

7. ฟงกชันพเิศษ             9 

 7.1 ฟงกชันเลอช็องดร 

  - ฟงกชันกอกําเนดิ 

  - ความสัมพนัธเวยีนเกิด 

  - พหุนามเลอช็องดร 

  - ภาวะตัง้ฉาก 

  - อนุกรมเลอช็องดร 

  - ฟงกชันเลอช็องดรสมทบ 

  - ฮารมอนกิทรงกลม 

 7.2 ฟงกชันเบสเซลิ 

  - ฟงกชันกอกําเนดิ 

  - ความสัมพนัธเวยีนเกิด 

  - ฟงกชันเบสเซลิชนดิทีห่นึง่ 

  - ภาวะตัง้ฉาก 

  - อนุกรมเบสเซลิ 

  - ฟงกชันเบสเซลิชนดิทีส่อง 

  - ฟงกชันฮังเคิล 

  - ฟงกชันเบสเซลิทรงกลม 

 7.3 ฟงกชันแอรมตี 

  - ฟงกชันกอกําเนดิ 

  - ความสัมพนัธเวยีนเกิด 

  - พหุนามแอรมตี 

  - ภาวะตัง้ฉาก 

 7.4 ฟงกชันลาแกร 

  - ฟงกชันกอกําเนดิ 

  - ความสัมพนัธเวยีนเกิด 

  - พหุนามลาแกร 

  - ภาวะตัง้ฉาก 

  - ฟงกชันลาแกรสมทบ 

8. วธิเีชิงตัวเลข           7.5 

 8.1 การหาราก และวธิเีชิงกราฟ 

 8.2 การประมาณคาในชวงและการประมาณคานอกชวง 
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เนื้อหากระบวนวชิา                                   จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

 8.3 การหาปริพันธเชิงตัวเลข 

 8.4 การแกสมการเชิงอนุพันธเชิงตัวเลข 

 8.5 การปรับขอมูลดวยวธิกํีาลังสองนอยทีสุ่ด 

             รวม    45 

 

 

หลักการ /เหตุผล/ความจําเปนในการ ปรับปรุงกระบวนวชิา 

    เพื่อปรับปรุงเนื้อหาใหเหมาะสมและมคีวามทนัสมัย 

 

  กระบวนวชิานี้ไดผานความเหน็ชอบจากที่ประชุมกรรมการบัณฑติประจําคณะวทิยาศาสตรในคราวประชุมคร้ังที่   

ที่  3/2555 เมือ่วันที ่  6   มนีาคม   2555  กําหนดมผีลบงัคับใชตัง้แตภาคการศกึษาที ่ 1  ปการศกึษา 2555  เปนตนไป 

 

 

 

      (รองศาสตราจารย ดร .สมัพันธ   สงิหราชวราพันธ(   

                      คณบดคีณะวทิยาศาสตร 

                          วนัที่   13   เดอืนมนีาคม   พ.ศ 2555  
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Department of Mathematics        Faculty of Science 

MATH 765 (206765)              ADVANCED MATHEMATICAL METHODS FOR PHYSICISTS   3(3-0-6) 
  Course Type        Lecture      Lab           
    Practicum   Thesis/I.S. 
  Measurement and Evaluate      A-F            S/U                  P 
 
Abbreviation     ADV MATH METH FOR PHYSTS 
  

Prerequisite : Consent of the instructor 

 
Course Description :   
 Vector analysis, linear transformations and finite matrices, cartesian tensor, calculus of variation, functions of complex 

variables, differential equations, special functions, and numerical methods. 

 

Course Objective :    
 Students will be able to apply advanced mathematical methods in solving problems in physics. 

  
Course Contents                                 No. of Lecture Hours 

1. Vector analysis          6 

 1.1 Vector space: axioms and inner product 

1. 2 Linearly independence, basis, and orthgonal transformation 

1.3 Cross product and Levi-Civita symbol 

1.4 Metric and orthogonal coordinates 

         - Rectangular coordinates 

         - Curvilinear coordinates: circular cylinder coordinates and  

polar spherical coordinates 

1.5 Integral definition of gradient, divergence and curl 

1.6 Gradient, divergence, curl and Laplacian in curvilinear coordinates 

1.7 Dirac delta function 

1.8 Green's theorem and Helmholtz's theorem 

 

 

 

 

 



 8 
 

Course Contents                                 No. of Lecture Hours 

2.  Linear transformations and finite matrices       4.5 

2.1 Determinant and trace of matrices 

2.2 Linear transformation, inverse linear transformation and  

     similarity transformation 

2.3 Orthogonal matrices, Hermitian matrices, and unitary matrices 

2.4 Eigenvalue problem and diagonalization of matrices 

2.5 Normal matrices and orthogonal eigenvectors 

3. Cartesian tensor          3 

 3.1 Transformation of tensors, nth rank tensor, and additional of tensors 

 3.2 Kronecker delta 

 3.3 Contraction and direct product 

 3.4 Second rank tensor 

        - Symmetric and antisymmetric tensor 

  - Irreducible tensor 

 3.5 Pseudotensors and dual tensors 

4. Calculus of variation          3 

 4.1 Variationof functions and functional 

 4.2 Variation principle and Euler-Lagrange equation 

 4.3 Variation with constraints and Lagrangian-multiplier method 

5.  Functions of complex variables        6 

 5.1  Analytic functions and Cauchy-Riemann conditions 

 5.2  Contour integral 

 5.3  Cauchy’s theorem 

 5.4  Cauchy’s integral formula 

 5.5  Laurent’s theorem and Laurent’s series 

 5.6  Residues theorem and applications 

6.  Differential equations          6 

 6.1  Classification of differential equations 

 6.2  Separation of variables for the partial differential equations  

      with the Laplacian operator 
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Course Contents                                 No. of Lecture Hours 

6.3 Second-order ordinary differential equations 

  -  Singular points 

  -  Frobenius's method 

        -  Examples: Legendre's equation and Bessel's equation 

6.4 Adjoint operator, Hermitian operator, orthogonal eigenfunctions and  

     completeness of eigenfunctions 

6.5 Sturm-Liouville's equation 

6.6  Green’s functions 

7.  Special functions          9 

 7.1 Legendre functions 

  -  The generating function 

  -   Recurrence relations 

            -   Legendre polynomials 

             -   Orthogonality 

            -   Legendre series 

            -   Associated Legendre functions 

             -   Spherical Harmonics 

 7.2 Bessel functions 

  -   The generating functions 

  -   Recurrence relations 

  -   Bessel function of the first kind 

  -   Orthogonality 

  -   Bessel series 

  -   Bessel functions of the second kind 

  -   Hankel functions 

  -  Spherical Bessel functions 

 7.3 Hermite function 

  -  The generating functions 

  -  Recurrence relations 

  -  Hermite polynomials 

  -  Orthogonality 
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Course Contents                                 No. of Lecture Hours 

 7.4 Laguerre functions 

  -  The generating functions 

  -  Recurrence relations 

  -  Laguerre  polynomials 

  -  Orthogonality 

  -  Associated Laguerre functions 

8. Numerical methods          7.5 

 8.1 Root finding and graphical method 

 8.2 Interpolation and extrapolation 

 8.3 Numerical integration 

 8.4 Numerical solving of differential equations 

 8.5 Least-square data fitting 

 

             Total  45 
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หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรยีนรูของนักศกึษา 

 
1. คุณธรรม จรยิธรรม   

คุณธรรม จรยิธรรมที่ตองพฒันา กิจกรรมการเรยีนการสอน วธิกีารประเมินผล 

 1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต มี

จรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) ....................... 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 

(เชน ประเมนิจากพฤตกิรรมการเขาเรียน การเขา

สอบ และการสงงานที่ไดรับมอบหมาย) 

 1.2 มี วิ นั ย  ตรงตอ เวลา  และความ

รับผิดชอบตอตนเองและสังคม  เคารพ

กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกร

และสังคม 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) ....................... 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 

 

 1.3 มีภาวะความเปนผู นําและผูตาม 

สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอ

ขัดแยงและลําดับความสําคัญ 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) ....................... 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 

 1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น

ของผูอื่น รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี

ของความเปนมนุษย 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) ....................... 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 

2. ความรู 

ความรูที่จะไดรับ กิจกรรมการเรยีนการสอน วธิกีารประเมินผล 

 2.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ

หลักการและทฤษฎี ท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ี

ศึกษา 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) ....การบาน....... 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 

 2.2 สามารถวิเคราะหปญหา รวมท้ัง

ประยุกตความรูทักษะ และการใชเคร่ืองมือ

ท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) .....การบาน........ 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 
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ความรูที่จะไดรับ กิจกรรมการเรยีนการสอน วธิกีารประเมินผล 

 2.3 สามารถติดตามความกาวหนาทาง

วิชาการ และมีความรูในแนวกวางของ

สาขาวิ ช า ท่ี ศึ กษา เพื่ อ ให เ ล็ ง เ ห็ นการ

เปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของ

เทคโนโลยใีหมๆ  

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 

 

 2.4 สามารถบูรณาการความรูในท่ี

ศึกษาในศาสตรของตนกับความรูในศาสตร

อื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) ......การบาน........ 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 

3. ทักษะทางปญญา 

ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา กิจกรรมการเรยีนการสอน วธิกีารประเมินผล 

 3.1 คดิอยางมวีจิารณญาณและอยาง

เปนระบบ 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 

 3.2 สามารถสบืคน รวบรวม ศึกษา 

วเิคราะห และสรุปประเด็นปญหา เพื่อใชใน

การแกไขปญหาอยางสรางสรรค 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 

 3.3 สามารถประยุกตความรูและทักษะ

กับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) .....การบาน........ 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

ทักษะความสัมพนัธระหวางบคุคลและ

ความรับผดิชอบที่ตองพัฒนา 
กิจกรรมการเรยีนการสอน วธิกีารประเมินผล 

 4.1 มมีนุษยสัมพันธท่ีด ีสามารถสื่อสาร

กับกลุมคนหลากหลายท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 

 4.2 สามารถใชความรูในศาสตรมาช้ีนํา

สังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม และเปนผูริเร่ิม

แสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ัง

สวนตัวและสวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยนื

อยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 

 

 4.3 มคีวามรับผดิชอบการพัฒนาการ

เรียนรูท้ังของตนเองและทางวชิาชีพอยาง

ตอเนื่อง 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 
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5. ทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการวเิคราะห การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพฒันา 
กิจกรรมการเรยีนการสอน วธิกีารประเมินผล 

 5.1 มทัีกษะในการใชเคร่ืองมือท่ีจําเปนท่ีมี

อยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเกี่ยวกับการใช

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่ อสารอยาง

เหมาะสม 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 

(เชน  สบืคนขอมูลและสงรายงานทางอนิเตอรเน็ต) 

 5.2 สามารถแกไขปญหาโดยใช

สารสนเทศทางคณติศาสตร หรือนําสถติิมา

ประยุกตใชในการแกปญหาท่ีเกีย่วของอยาง

สรางสรรค 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 

 

 5.3 สามารถสื่อสารอยางมีประสทิธิภาพ 

ท้ังปากเปลาและการเขยีน เลอืกใชรูปแบบของ

สื่อการนําเสนออยางเหมาะสม 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 
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ภาควิชาคณิตศาสตร ์                               คณะวิทยาศาสตร ์

ว.คณ.765 (206765)   วิธีทางคณิตศาสตรข์ัน้สงูสาํหรบันักฟิสิกส ์                                      3(3/3-0/0) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน     ตามความเหน็ชอบของผูส้อน           

คาํอธิบายลกัษณะกระบวนวชิา 

การวเิคราะหเ์ชงิเวกเตอร ์พกิดัเสน้โคง้และเทนเซอร ์ปัญหาค่าลกัษณะเฉพาะ ฟังกช์นัตวัแปรเชงิซอ้น  สมการเชงิอนุพนัธ ์ 

ฟังกช์นัพเิศษ  ผลการแปลงฟูเรยีร ์ ผลการแปลงลาปลาซ  แคลคลูสัของการแปรผนั 

วตัถปุระสงคก์ระบวนวิชา   

นกัศกึษาสามารถประยกุตว์ธิทีางคณิตศาสตรข์ ัน้สงูในการแกโ้จทยปั์ญหาทางฟิสกิสบ์างปัญหา 

 

เน้ือหากระบวนวิชา                            จาํนวนชัว่โมงบรรยาย 

1. การวเิคราะหเ์ชงิเวกเตอร ์        4.5 

 1.1 การหมนุแกนพกิดั 

 1.2 การหาปรพินัธเ์ชงิเวกเตอร ์

 1.3 ทฤษฎบีทเกาส ์

 1.4 ทฤษฎบีทสโตกส ์

 1.5 ทฤษฎศีกัย ์

 1.6 กฏของเกาส,์ สมการปัวซง 

 1.7 ฟังกช์นัดแิรกเดลตา 

 1.8 ทฤษฎบีทเฮลม์โฮลตซ ์

2. พกิดัเชงิเสน้โคง้และเทนเซอร ์        7.5 

 2.1 พกิดัเชงิตัง้ฉาก 

 2.2 ตวัดาํเนินการเวกเตอรเ์ชงิอนุพนัธ ์

 2.3 ระบบพกิดัพเิศษ 

 2.4 พกิดัทรงกระบอกกลม 

 2.5 พกิดัทรงกลมเชงิขัว้ 

 2.6 การวเิคราะหเ์ชงิเทนเซอร ์

 2.7 ผลคณูตรงหดตวั 

 2.8 หลกัเกณฑผ์ลหาร 

 2.9 เทนเซอรเ์ทยีม  เทนเซอรค์ูก่นั 

 2.10 เทนเซอรไ์มค่ารท์เีซยีน 

 2.11 ตวัดาํเนนิการอนุพนัธเ์ทนเซอร ์

 

 

 

เน้ือหาเดิม 
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3. ปัญหาคา่ลกัษณะเฉพาะ        1.5 

3.1 เมทรกิซเ์ชงิตัง้ฉาก 

 3.2 เมทรกิซแ์อรม์ตี  เมทรกิซย์นูิแทร ี

 3.3 การทาํเมทรกิซใ์หอ้ยูใ่นรปูทแยงมมุ 

 3.4 เมทรกิซป์รกต ิ

4. ฟังกช์นัตวัแปรเชงิซอ้น         7.5 

 4.1 ฟังกช์นัวเิคราะหแ์ละเงือ่นไขโคช-ีรมีนัน์ 

 4.2 ปรพินัธต์ามเสน้รอบขอบ 

 4.3 ทฤษฎบีทโคช ี

 4.4 สตูรปรพินัธข์องโคช ี

 4.5 อนุกรมกาํลงั  อนุกรมเทยเ์ลอร ์ อนุกรมแมคลอรนิ 

 4.6 ทฤษฎบีทลอเรนตแ์ละอนุกรมลอเรนต ์

4.7 การสง่คงแบบ 

 4.8 ภาวะเอกฐาน 

 4.9 ทฤษฎบีทสว่นตกคา้ง 

5. สมการเชงิอนุพนัธ ์           7.5 

 5.1 สมการเชงิอนุพนัธส์ามญั 

 5.2 สมการเอกพนัธุแ์ละสมการไมเ่อกพนัธุ ์(การแปรผนัพารามเิตอร)์ 

 5.3 ฟังกช์นักรนี 

 5.4 จุดเอกฐาน 

 5.5 ผลเฉลยอนุกรม  วธิโีฟรเบนิอสุ 

 5.6 ผลเฉลยเชงิตวัเลข 

6. ฟังกช์นัพเิศษ            9 

 6.1 ฟังกช์นัเลอชอ็งดร ์

  6.1.1 ฟังกช์นัก่อกาํเนิด 

  6.1.2 ความสมัพนัธเ์วยีนเกดิ 

  6.1.3 พหนุามเลอชอ็งดร ์

  6.1.4 ภาวะตัง้ฉาก 

  6.1.5 อนุกรมเลอชอ็งดร ์

  6.1.6 ฟังกช์นัเลอชอ็งดรส์มทบ 

  6.1.7 ฮารม์อนิกทรงกลม 

 6.2 ฟังกช์นัเบสเซลิ 

  6.2.1 ฟังกช์นัก่อกาํเนิด 

  6.2.2 ความสมัพนัธเ์วยีนเกดิ 

  6.2.3 ฟังกช์นัเบสเซลิประเภททีห่นึ่ง 
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  6.2.4 ภาวะตัง้ฉาก 

  6.2.5 อนุกรมเบสเซลิ 

  6.2.6 ฟังกช์นัเบสเซลิประเภททีส่อง 

  6.2.7 ฟังกช์นัฮงัเคลิ 

  6.2.8 ฟังกช์นัเบสเซลิทรงกลม 

 6.3 ฟังกช์นัแอรม์ตี 

  6.3.1 ฟังกช์นัก่อกาํเนิด 

  6.3.2 ความสมัพนัธเ์วยีนเกดิ 

  6.3.3 พหนุามแอรม์ตี 

  6.3.4 การตัง้ฉาก 

 6.4 ฟังกช์นัลาแกร ์

  6.4.1 ฟังกช์นัก่อกาํเนิด 

  6.4.2 ความสมัพนัธเ์วยีนเกดิ 

  6.4.3 พหนุามลาแกร ์

  6.4.4 การตัง้ฉาก 

  6.4.5 ฟังกช์นัลาแกรส์มทบ 

7. ผลการแปลงฟูเรยีรแ์ละผลการแปลงลาปลาซ              3 

 7.1 ผลการแปลงฟูเรยีร ์

 7.2 ผลการแปลงลาปลาซ 

 7.3 ผลการแปลงฟูเรยีรข์องอนุพนัธ ์

8. แคลคลูสัของการแปรผนั         4.5 

 8.1 การแปรผนัของฟังกช์นันัลทีม่ตีวัแปรตามหนึ่งตวั 

                และตวัแปรอสิระหนึ่งตวั 

 8.2 การประยกุตข์องสมการออยเลอร ์

 8.3 ตวัคณูลากรานจแ์ละการแปรผนัทีม่เีง ือ่นไขบงัคบั 

 8.4 การแปรผนัของฟังกช์นันัลทีม่ตีวัแปรตามหนึ่งตวั 

                และตวัแปรอสิระหลายตวั 

 

             รวม    45 

   กระบวนวชิานี้  ไดผ้า่นความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุกรรมการบณัฑติศกึษาประจาํคณะวทิยาศาสตร ์

ในคราวประชมุครัง้ที ่ 5/ 2551   เมือ่วนัที่   1   เดอืน  เมษายน  พ.ศ . 2551  และกาํหนดเปิดสอนตัง้แต่ภาค 

การศกึษาที ่ 1 ปีการศกึษา 2551  เป็นตน้ไป  

 

                          
      )รองศาสตราจารย ์ดร.มงคล   รายะนาคร(  

                  คณบดคีณะวทิยาศาสตร ์

        วนัที่   28  เดอืน   เมษายน    พ.ศ . 2551 
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Department of Mathematics                    Faculty of Science 

MATH 765 (206765)     ADVANCED MATHEMATICAL METHODS FOR PHYSICISTS          3(3-0-6) 

Abbreviation  ADV MATH METH FOR PHYSTS 

Prerequisite  Consent of the instructor    

       

Course Description   

 Vector analysis. Curved coordinate and tensors. Eigenvalue problems. Functions of complex variables. Differential 

equations. Special functions. Fourier and Laplace transforms. Calculus of variations. 

Course  Objectives  

 Students are able to apply advanced mathematical methods in solving problems in Physics. 

 

Course Contents                             No. of Lecture Hours 

1. Vector analysis            4.5 

   1.1  Rotation of the coordinate axes  

  1.2  Vector integration 

 1.3  Gauss’s theorem 

  1.4  Stokes’s theorem 

  1.5  Potential theory 

 1.6  Gauss’s law, Poisson’s equation 

  1.7  Dirac delta function 

  1.8  Helmholtz’s theorem 

2.  Curved coordinate and tensors           7.5 

 2.1  Orthogonal coordinates 

   2.2  Differential vector operators 

  2.3  Special coordinate systems 

  2.4  Circular cylindrical coordinates 

  2.5  Spherical polar coordinates 

  2.6  Tensor analysis 

  2.7  Contraction direct product 

  2.8  Quotient Rule 

   2.9  Pseudotensors, dual tensors 

   2.10  Non-Cartesian tensor 

  2.11  Tensor derivative operator 
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3.  Eigenvalue problems                  1.5 

   3.1  Orthogonal matrices 

 3.2  Hermitian matrices, unitary matrices 

 3.3  Diagonalization of Matrices 

  3.4  Normal matrices 

4.  Functions of complex variables       7.5 

 4.2   Analytic functions and Cauchy-Riemann conditions 

  4.2  Contour integral  

  4.3  Cauchy’s theorem 

  4.4  Cauchy’s integral formula 

  4.5  Power series, Taylor series, Maclaurin series 

  4.6  Laurent’s theorem and Laurent’s series 

4.7  Conformal mapping 

  4.8  Singularity 

 4.9  Residues theorem 

5.  Differential equations         7.5 

  5.1  Ordinary differential equation 

  5.2  Homogeneous and nonhomogeneous equation  

      (variations of parameters) 

  5.3  Green’s functions 

  5.4  Singular points 

  5.5  Series solutions - Frobenius’s method 

  5.6  Numerical solution 

6.  Special functions            9 

  6.1 Legendre functions  

6.1.1  The generating function 

   6.1.2  Recurrence relations 

   6.1.3  Legendre polynomials 

   6.1.4  Orthogonality 

  6.1.5  Legendre series 

   6.1.6  Associated Legendre functions 

  6.1.7  Spherical Harmonics 

    6.2 Bessel functions 

    6.2.1  The generating functions 

   6.2.2  Recurrence relations 
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  6.2.3  Bessel function of the first kind 

   6.2.4  Orthogonality 

  6.2.5  Bessel series 

  6.2.6  Bessel functions of the second kind 

    6.2.7  Hankel functions  

  6.2.8  Spherical Bessel functions 

    6.3 Hermite function 

   6.3.1  The generating functions 

  6.3.2  Recurrence relations 

  6.3.3  Hermite polynomials  

   6.3.4  Orthogonality 

    6.4 Laguerre functions 

    6.4.1  The generating functions 

    6.4.2  Recurrence relations  

   6.4.3  Laguerre  polynomials 

  6.4.4  Orthogonality 

  6.4.5  Associated Laguerre functions 

7. Fourier and Laplace transforms         3 

 7.1  Fourier transform 

 7.2  Laplace transform 

 7.3  Fourier transform of derivatives 

8. Calculus of variations                4.5 

   8.1  Variation of a functional of one dependent and one 

           independent variable 

 8.2  Applications of the Euler equation 

 8.3  Lagrangian multipliers and variation with constraints 

 8.4  Variation of a functional of one dependent variable and several 

          independent variables 

 

            Total  45 
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