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สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต (01417) 
 

01417110 คณิตศาสตรประยุกตเบ้ืองตน (Elementary Applied Mathematics)       4(4-0-8)  

 เมตริกซและตัวกําหนด โปรแกรมเชิงเสน ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันตัวแปรเดียว  

 อนุพันธและการประยุกตการหาปริพันธและการประยุกต  
 

01417111 แคลคูลัส I (Calculus I)             3(3-0-6)  

 ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธของฟงกชันและการประยุกตคาเชิงอนุพัทธและการประยุกต  

 ปริพันธและการประยุกต  
 

01417112 แคลคูลัส II (Calculus II)             3(3-0-6)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01417111  

 เรขาคณิตสามมิติอนุพันธยอย ปริพันธหลายชั้น สมการเชิงอนุพันธมูลฐาน  
 

01417116 คณิตศาสตรประยุกตเบ้ืองตน (Introductory Applied Mathematics)       3(3-0-6)  

 กําหนดการเชิงเสน ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันตัวแปรเดียว อนุพันธและการประยุกต  

 ปริพันธและการประยุกตสมการเชิงอนุพันธมูลฐาน  
 

01417160 คณิตศาสตรวิศวกรรม I (Engineering Mathematics I)         4(4-0-8)  

 การอุปนัยทางคณิตศาสตรเมตริกซและตัวกําหนด ระบบพิกัดเชิงข้ัวและพิกัดฉาก  

 ลมิิตและความตอเนื่องของฟงกชันอนุพันธและการประยุกตผลตางอนุพัทธการอินทิเกรต อนุกรม  
 

01417167 คณิตศาสตรวิศวกรรม I (Engineering Mathematics I)         3(3-0-6)  

ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธและการประยุกตคาเชิงอนุพันธปริพันธและการประ

ยุกตระบบพิกัดเชิงข้ัว ปริพันธไมตรงแบบ ลําดับและอนุกรม การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร  
 

01417168 คณิตศาสตรวิศวกรรม II (Engineering Mathematics II)         3(3-0-6)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01417160 หรือ 01417167  

 เวกเตอรและเรขาคณิตวิเคราะหทรงสามมิติแคลคูลัสของฟงกชันหลายตัวแปร แคลคูลัสของ  

 ฟงกชันคาเวกเตอร  
 

01417231 หลักคณิตศาสตร(Principles of Mathematics)          3(3-0-6)  

 ตรรกศาสตรสัญลักษณและวิธีการพิสูจนโดยใชตัวแบบจากหัวขอตอไปนี้เซต ความสัมพันธ  

 ฟงกชัน ทฤษฎีจํานวนมูลฐาน  
 

01417241 แคลคูลัส III (Calculus III)             3(3-0-6)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01417112  

 เวกเตอรใน 3 มิติฟงกชันคาเวกเตอรเวกเตอรแคลคูลัส แคลคูลัสของการแปรผัน อนุกรมอนันต  
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01417267 คณิตศาสตรวิศวกรรม III (Engineering Mathematics III)         3(3-0-6)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01417168  

 สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนท่ีมีสัมประสิทธิ์เปนคาคงตัว  

ผลการแปลงลาปลาซ ผลการแปลงผกผัน ผลเฉลยท่ีเปนอนกุรมกําลัง ระบบสมการเชิงอนุพันธ

เชิงเสน  
 

01417271 วิยุตคณิตเบ้ืองตน (Introductory Discrete Mathematics)         3(3-0-6)  

ความสัมพันธฟงกชนั ความซับซอนเชิงคํานวณ อุปนัยเชิงคณิตศาสตรและความสัมพันธเวียน

บังเกิด หลักการนับ พีชคณิตบูลีน ทฤษฎีกราฟเบื้องตน ภาษาและเครื่องจักรสถานะจํากัด  
 

01417322 พีชคณิตเชิงเสนเบ้ืองตน (Introductory Linear Algebra)         3(3-0-6)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01417112  

 ปริภูมิเวกเตอรการแปลงเชิงเสนและเมทริกซระบบของสมการเชิงเสน คาเฉพาะ เวกเตอรเฉพาะ  

 การทําใหเปนแนวทแยงมุม การประยุกต 
 

02731111 แคลคูลัสหนึ่งตัวแปร (Calculus of One Variable)         3(3-0-6) 

ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันคาจริงตัวแปรเดียว อนุพันธและการประยุกต คาเชิงอนุพันธ

และการประยุกต อินทิกรัลและการประยุกต เทคนิคการอินทิเกรต  อินทิกรัลไมตรงแบบ 
    

02731112 แคลคูลัสหลายตัวแปร I (Calculus of Several Variables I)                 3(3-0-6) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731111 

พ้ืนผิวกําลังสอง  ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันคาจริงของหลายตัวแปร   อนุพันธยอยและ

การประยุกต  อินทิกรัลหลายชั้นและการประยุกต  อนุกรมอนันต 
 

02731141 การพิสูจนทางคณิตศาสตร (Mathematical Proofs)                  3(3-0-6) 

  ขอความทางคณิตศาสตร บทนิยาม วิธีพิสูจนและการประยุกต  เซต ความสัมพันธ  ฟงกชัน   

  ทฤษฎีจํานวนมูลฐาน 
   

02731151 วิยุตคณิต (Discrete Mathematics)           3(3-0-6) 

  เซตตรรกศาสตรและฟงกชัน พีชคณิตแบบบูลีน ฟงกชันสวิทซ เทคนิคการนับ สมการเวียนเกิด  

  ทฤษฎีกราฟ และออโตเมตา 

02731211 แคลคูลัสหลายตัวแปร II (Calculus of Several Variables II)       3(3-0-6) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731112 

เรขาคณิตวิเคราะหและเวกเตอรใน 3 มิติ ระนาบสัมผัสและผลตางเชิงอนุพันธ อนุพันธระบุ
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ทิศทางและเวกเตอรเกรเดียนต เคิรลและไดเวอรเจนต อินทิกรัลตามเสน อินทิกรัลตามพ้ืนผิว 

ทฤษฎีบทอินทิกรัล 

02731221 พีชคณิตเชิงเสน (Linear Algebra)                    3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731141 

 การดําเนินการของเมทริกซ  ผกผันของเมทริกซ  การดําเนินการมูลฐานและเมทริกซมูลฐาน   

 ดีเทอรมิแนนต  ระบบของสมการเชิงเสน  คาลําดับชั้นปริภูมิเวกเตอร การแปลงเชิงเสน  

 คาเฉพาะ เวกเตอรเฉพาะ การทําใหเปนแนวทแยงมุม  การประยุกต  

02731231 สมการเชิงอนุพันธ (Differential Equations)                3(3-0-6) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731112 

สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับสอง สมการเชิงอนุพันธอันดับสูงและการ

ประยุกต สมการเชิงเสนท่ีมีสัมประสิทธิ์เปนตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน ผลการแปลง

ลาปลาซและการประยุกต  สมการเชิงอนุพันธยอยเบื้องตน 
 

02731232 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร (Mathematical Modeling)                  3(3-0-6) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731231 

 หลักการและการสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตร  แบบจําลองของประชากรชนิดไมตอเนื่องและ

ตอเนื่อง การวิเคราะหจุดสมดุลและความเสถียรของแบบจําลอง การวิเคราะหพฤติกรรมของผล

เฉลยโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร 
 

02731261 หลักการประกันภัย (Principles of Insurance)         3(3-0-6) 

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการประกันภัย  ลักษณะของสัญญาและเง่ือนไขของกรมธรรมประกันภัย  

การจัดการความเสี่ยงภัยและการประกันภัย การประกันวินาศภัยและการประกันชีวิตแบบตาง ๆ 

การประกันภัยตอการประกันสังคม กฎหมายประกันภัยเบื้องตน  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ

คณิตศาสตรประกันภัย 

02731262 คณิตศาสตรธุรกิจ (Business Mathematics)           3(3-0-6) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01417116  หรือ  01417167  หรือ  02731111  หรือ 01417111 

ลําดับและอนุกรม  การใชคณิตศาสตรในการแกปญหาทางธุรกิจ การวิเคราะหเสนความพอใจ

เทากันและเสนงบประมาณ ความยืดหยุน  การวิเคราะหคาสุดขีด  การหารายไดสูงสุดและตนทุน

การผลิตต่ําสุด  ผลกระทบจากการเก็บภาษีสวนเกินผูบริโภคและสวนเกินผูผลิต  และ

คณิตศาสตรการเงินมูลฐาน     
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02731271 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต (Graph Theory and Applications)       3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731151      

แนวความคิดพ้ืนฐานของกราฟ  กราฟยอย กราฟระบุทิศทาง วิถี ตนไม สภาพเชื่อมโยง ขายงาน  

การจับคู  กราฟเชิงระนาบและกราฟคูกัน การระบายสี 
     

02731321 กําหนดการเชิงเสน (Linear Programming)         3(3-0-6) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731221 

ตัวแบบของกําหนดการเชิงเสน เซตคอนเวกซ วิธีซิมเพล็กซ ภาวะคูกันและการวิเคราะหความไว

ของการเปลี่ยนแปลง ปญหาของการขนสงและการจัดตารางงาน กําหนดการจํานวนเต็ม และการ

หาคาเหมาะท่ีสุดของจุดประสงคหลายตัว 
      

02731322 พีชคณิตนามธรรม (Abstract Algebra)           3(3-0-6) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731141 

 กรุป สาทิสสัณฐานและสมสัณฐานของกรุป กรุปของวิธีเรียงสับเปลี่ยนและกรุปสมมาตร  

 ทฤษฎีบทของเคยเลย  ริง ไอดีล สาทิสสัณฐานและสมสัณฐานของริง อินทิกรัลโดเมน ฟลด 

    

02731323 พีชคณิตเชิงเสนเชิงตัวเลข (Numerical Linear Algebra)         3(3-0-6) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731221 

ทฤษฎีเมทริกซ การแกระบบสมการเชิงเสนโดยวิธีตรง คาเฉพาะและเวกเตอรเฉพาะ วิธีการแปลง

สําหรับปญหาคาเฉพาะ ปญหาเชิงเสนกําลังสองนอยสุด วิธีการทําซํ้า 

 

02731331 สมการเชิงอนุพันธยอย (Partial Differential Equations)                   3(3-0-6) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731231 

สมการเชิงอนุพันธยอยอันดับหนึ่ง อนุกรมฟูเรียรและการแปลงฟูเรียร  สมการเชิงอนุพันธยอย

อันดับสอง  สมการเชิงอนุพันธยอยอันดับสูง  ปญหาคาเริ่มตนและปญหาคาขอบ  ฟงกชันกรีน 

02731341 การวิเคราะหเชิงจริง (Real Analysis)          3(3-0-6) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731112 และ 02731141 

ระบบจํานวนจริง โทโพโลยีบนเสนจํานวนจริง ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง ลิมิตและความ

ตอเนื่องของฟงกชัน  ความตอเนื่องเอกรูป  อนุพันธ  อินทิกรัล  ลําดับของฟงกชัน การลูเขาเอก

รูป     
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02731342 ทฤษฎีความนาจะเปน (Probability Theory)          3(3-0-6) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731112 

แนวความคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีเซต ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงของตัวแปรสุม 

ฟงกชันการแจกแจง  ความหนาแนนของความนาจะเปน โมเมนตของตัวแปรสุม ฟงกชันแคแรก

เทอริสติก ฟงกชันกอกําเนิดโมเมนต  ทฤษฎีขีดจํากัดพ้ืนฐาน 

02731343 ทฤษฎจีํานวน (Number Theory)                           3(3-0-6) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731141 

จํานวนและข้ันตอนวิธีการหาร  ตัวหารรวมมาก ตัวคูณรวมนอย จํานวนเฉพาะและจํานวน

ประกอบ  สมการไดโอแฟนไทนเชิงเสน  การลงรอย เศษตกคางกําลังสอง  เศษสวนตอเนื่อง 

ทฤษฎีบทของออยเลอร พหุนามสมภาค รากปฐมฐาน ดรรชนี  
    

02731344 ทฤษฎีเซต (Set Theory)                   3(3-0-6) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731141 

สัจพจนของเซต การดําเนินการของเซต  ความสัมพันธและความสัมพันธสมมูล  ผลแบงก้ัน 

ฟงกชัน สัจพจนของการเลือก  เซตอันดับ เซตท่ีเปนอันดับไดบางสวน  หลักการใหญสุดเฉพาะ

กลุม  หลักการเปนลําดับดีแลว เซตอนันตแบบนับได จํานวนเชิงการนับ จํานวนเชิงอันดับท่ี 

02731351 คณิตศาสตรเชิงการจัด (Combinatorial Mathematics)         3(3-0-6) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731151 และ  02731141 

หลักการนับเบื้องตน  การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู สัมประสิทธิ์ทวินาม สัมประสิทธิ์อเนก

นาม หลักการเพ่ิมเขาและตัดออก หลักรังนกพิราบ ฟงกชันกอกําเนิดกับปญหาการนับ 

ความสัมพันธเวียนเกิดกับปญหาการนับ  
 

02731361 คณิตศาสตรการเงิน (Financial Mathematics)         3(3-0-6) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731342 

ความนาจะเปน  คาคาดหวัง มูลคาความเสี่ยง  แคลคูลัสสโทแคสติก การเคลื่อนท่ีแบบบราว

เนียน อัตราดอกเบี้ยและคาเงินปจจุบัน ตราสารอนุพันธ 
 

02731362 คณิตศาสตรสําหรับการประกันชีวิต (Mathematics of Life Contingency)         3(3-0-6)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01422111 และ 02731261 

คณิตศาสตรของการประกันชีวิต  ตารางชีพและการแจกแจงการอยูรอดของชีวิต  คารายงวดตาม

การทรงชีพ เบี้ยประกันชีวิตสุทธิ  เงินสํารองประกันชีวิตและมูลคากรมธรรมท่ีไมอาจริบได  

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพนักคณิตศาสตรประกันภัย 
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02731363 คณิตศาสตรสําหรับการประกันวินาศภัย              3(3-0-6)  

      (Mathematics for Casualty Insurance) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01422111    

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการประกันภัย ฟงกชันอรรถประโยชน ความคุมครองของกรมธรรม

ประกันภัย ขอมูลสําหรับการสรางอัตราเบี้ยประกันภัยพ้ืนฐาน การกําหนดอัตราการเสี่ยงภัย

รายบุคคล การจําแนกประเภทการเสี่ยงภัย การสํารองความสูญเสีย 
            

02731371 การวิเคราะหเชิงตัวเลข I (Numerical Analysis I)                                 3(3-0-6) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731112 

คาคลาดเคลื่อน  ผลเฉลยของสมการไมเชิงเสน  การประมาณคาในชวง การประมาณคากําลัง

สอง นอยท่ีสุด  การหาอนุพันธเชิงตัวเลข การหาอินทิกรัลเชิงตัวเลข  วิธีทําซํ้าสําหรับระบบ

สมการเชิงเสน  การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ 

 

02731372 โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร (Mathematical Packages)       3(2-2-5) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731371 

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตรในสาขาวิชาแคลคูลัส พีชคณิตเชิงเสน ระเบียบวิธีเชิง

ตัวเลข และการเขียนกราฟ 
 

02731373 การวิเคราะหขอมูลและการคํานวณดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ       3(2-2-5)  

      (Data Analysis and Computing with Statistical Packages) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01422101 หรือ 01422111   

          แนะนําโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ การเตรียมขอมูลและการจัดการแฟมขอมูล การนําเสนอ

ขอมูลดวยกราฟ การวิเคราะหทางสถิติและการอธิบายผลลัพธ  การประยุกตใชกับขอมูลจริง   

 

02731374 ฟงกชันของตัวแปรเชิงซอน (Function of a Complex Variable)         3(3-0-6) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731112 

 จํานวนเชิงซอน ฟงกชันมูลฐานของตัวแปรเชิงซอน อนุพันธเชิงซอน อินทิกรัลเชิงซอน  

 อนุกรมเทยเลอรและอนุกรมลอเรนต สวนตกคาง การสงคงแบบและการประยุกต 

 

02731390* การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา (Cooperative  Education  Preparation)   1(1-0-2) 

หลักการ  แนวคิด  และกระบวนการของสหกิจศึกษา  ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ  ความรู

พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ  ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน  การสื่อสารและ
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มนุษยสัมพันธ  การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ  เทคนิค

การนําเสนอ การเขียนรายงาน 
 

02731441 การวิเคราะหเชิงฟงกชัน (Functional Analysis)            3(3-0-6) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731341 

ปริภูมิอิงระยะทาง  ปริภูมินอรม  ปริภูมิบานาค  ปริภูมิผลคูณภายใน  ทฤษฎีหลักมูลสําหรับ

ปริภูมินอรมและปริภูมิบานาค 

02731471 การวิเคราะหเชิงตัวเลข II (Numerical Analysis II)          3(3-0-6) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731371 

การหาผลเฉลยสมการเชิงอนุพันธสามัญแบบข้ันเดียวและหลายข้ัน การหาผลเฉลยสมการเชิง

อนุพันธยอย วิธีทําซํ้าสําหรับระบบสมการไมเชิงเสน 
 

02731472 การแปลงฟูเรียร (Fourier Transforms)           3(3-0-6) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731231 

  อนุกรมฟูเรียร การแปลงฟูเรียรของสัญญาณท่ีตอเนื่อง และสัญญาณวิยุตและสมบัติ ดิแรคเดลตา  

การแจกแจง และการแปลงโดยนัยท่ัวไป สังวัตนาการและสหสัมพันธและการประยุกต การแปลง

ฟูเรียรวิยุตและข้ันตอนวิธีเอฟเอฟที  การแปลงฟูเรียรในหลายมิติและการใชในรูปภาพ 
 

02731473 ฟงกชันพิเศษและการประยุกต (Special Functions and Applications)      3(3-0-6) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731112 

ฟงกชันแกมมา ฟงกชันบีตา ฟงกชันคาคลาดเคลื่อน ฟงกชันเลอช็องดร ฟงกชันเบสเซล 

ฟงกชันไฮเพอรจีออเมตริกและการประยุกตท่ีเก่ียวของกับฟงกชันตางๆขางตน 
 

02731474** ทฤษฎีรหัส (Coding Theory)                3(3-0-6) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731221 

โครงสรางเชิงพีชคณิต สนามจํากัด  พีชคณิตแบบบูลิน  รหัสเชิงเสน รหัสแฮมม่ิง รหัสโกเลย รหัส

ทูริง รหัสวัฏจักร และรหัสบีซีเอช 
 

02731475 ทฤษฎีเกม (Game Theory)            3(3-0-6) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731271     

เกมเชิงตั้งฉาก และทฤษฎีบทหลักมูล เกมผลรวมเปนศูนยท่ีมีผูแขงขัน 2 คน   ผลเฉลยของเกม

และผลเฉลยเหมาะท่ีสุดของเกม   การแกปญหาโดยใชระเบียบวิธีพีชคณิต ระเบียบวิธีกราฟ และ

กําหนดการเชิงเสน  
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02731490 สหกิจศึกษา (Co-operative Education)               6 

การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานท่ีไดรับมอบหมายตลอดจนการจัดทํา

รายงานและการนําเสนอ 
 

02731496 เรื่องเฉพาะทางคณิตศาสตรประยุกต            3(3-0-6) 

               (Selected Topic in Applied Mathematics) 

เรื่องเฉพาะทางคณิตศาสตรประยุกตในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาค

การศึกษา 
 

02731497** สัมมนา (Seminar)                       1 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731211 

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางคณิตศาสตรประยุกตในระดับปริญญาตรี 

 

02731499** โครงงานคณิตศาสตรประยุกต (Applied Mathematics Project)              3 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731497 

 โครงงานท่ีนาสนใจในแขนงตางๆ ทางคณิตศาสตรประยุกต 
 


