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รหัสวิชาและคาอธิบายรายวิชา
MATH1102

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ การแก้สมการ โดยใช้เมตริกซ์และมิแนนต์ ลิมิตรความ
ต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์แบบต่างๆ ค่าสูงสุด และค่าการอินทิเกรต แบบต่างๆ

MATH1305

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mathematics 1
ลิมิตของฟังก์ชัน การหาค่าลิมิต ฟังก์ชันต่อเนื่อง ทฤษฎีค่าสูงสุดและค่าระหว่างกลาง
อนุพันธ์ แนวคิดมูลฐานของอนุพันธ์ ปฏิยาอนุพันธ์ อนุพันธ์ของฟังก์ชันเชิงพีชคณิต อนุพันธ์
ของฟังก์ชั น ตรี โ กณมิ ติ กฎลู กโซ่ ทฤษฎีบ ทของโรลล์ และทฤษฎีบทค่าเฉลี่ ย ความเว้าและ
อนุพันธ์อันดับสอง การใช้อนุพันธ์และลิมิตในการเขียนกราฟ การประยุกต์ปัญหาค่าสูงสุด
และค่าต่าสุด การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยาย ผลต่างอนุพันธ์

MATH1306

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
Engineering Mathematics 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: MATH1305คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
แนวคิดมูลฐานของอินทิกรัลจากัดเขต ทฤษฎีบทหลั กมูล ของแคลคูลั ส คุณสมบัติ
ของปฏิยาอนุพันธ์และอินทิกรัลจากัดเขต จานวน e ฟังก์ชันลอการิทึม อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
ลอการิทึม ลอการิทึมธรรมชาติซึ่งนิยามในรูปอิทิกรัลจากัดเขต ฟังก์ชันผกผันและอนุพันธ์ของ
x

b อนุพันธ์ของฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิกและตัวผกผัน อัตราสัมพันธ์ กฎโลปิตาลระเบียบวิธีการ
อิน ทิเ กรตโดยการแทนค่า การอิ นทิ เกรตทีล ะส่ ว น การประยุ ก ต์อิ นทิ กรั ล จ ากั ดเขต พื้ น ที่
ปริมาตร จุดรวมมวล งาน ความยาวของเส้นโค้ง พื้นผิวของการหมุน อินทิกรัลไม่ตรงแบบ
MATH1401

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
3(3-0-6)
Calculus and Analytical Geometry1
เรขาคณิตว่าด้วยเส้นตรง วงกลม และภาคตัดกรวย ลิมิตของฟังก์ชัน ฟังก์ชันต่อเนื่อง
อนุพันธ์ และหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์อนุพันธ์และอินติกรัล

MATH1606

คณิตศาสตร์สาหรับคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Mathematics for Computer
พื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ระบบเลขฐานต่างๆดย
เฉพาะเลขฐาน 2,8,16 เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ พีชคณิตบูลีน
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MATH1607

คณิตศาสตรสาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Mathematics for Information Technology
เซต ความสั มพันธ ฟงกชัน ตรรกศาสตรเบื้องตน ทฤษฎีกราฟเบื้องตน กราฟตนไม
ความนาจะเปนเบื้องตน ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะเปนของตัวและสุมแบบไมตอเนื่อง
และตอเนื่องที่สาคัญ กลุ มตัวอยางและการแจกแจงตัวอยาง สถิติอนุมาน การประมาณคา การ
ทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธอยางงาย การประยุกตคณิตศาสตร
และสถิติสาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

MATH1612

เศรษฐศาสตร์คณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Mathematical Economics
ทบทวนกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน พีชคณิตเชิงเส้น ดีเทอร์มินันต์ แคลคูลัสของ
ฟังก์ชัน และปริพันธ์ ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับวิชาเศรษฐศาสตร์เชิง
ลึ ก ได้ แ ก่ ทฤษฎี อุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทาน พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคและทฤษฎี ก ารผลิ ต การหา
อรรถประโยชน์สูงสุด การคานวณหาดุลยภาพของการผลิตในตลาดลักษณะต่าง ๆ การวิเคราะห์
ปัจจัยการผลิตและผลผลิต กาหนดการเชิงเส้น

MATH1614

คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1

3(3-0-6)

Industrial Mathematics 1
ฟังก์ชั่น เรขาคณิตวิเคราะห์ เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้น ลิมิต
และความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน อินทิเกรตและการประยุกต์ในงานอุตสาหกรรม
MATH1615

คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2
3(3-0-6)
Industrial Mathematics 2
ลาดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูล ฐาน อนุกรมฟูเรียร์
ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง การแปลงฟูเรียร์และลาปลาซ พื้นผิวในผิวปริภูมิสามมิติ มิติ
ความต่อ เนื่ อง การหาอนุ พัน ธ์แ ละการอิ นทิ เกรตฟัง ก์ชั นค่ าจริง ของหลายตั ว แปรและการ
ประยุกต์ในงานอุตสาหกรรม

MATH1616

คณิตศาสตร์สาหรับการออกแบบ
3(2-2-5)
Math for Design
ศึกษาทักษะการคิดคานวณ ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการออกแบบ โดยใช้ความรู้เรื่องจานวน
ธรรมชาติ พื้นที่ พื้นที่ผิว ปริมาตร เส้นตรงบนระนาบ รูปเรขาคณิต และรูปทรงเรขาคณิต กราฟไฮ
พอร์โบลิค (Hyperbolic) กราฟพาราโบลา (Gateway Arch) และ Synetic Structure
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MATH3303

คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
3(3-0-6)
Discrete Mathematics
ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ในวงจรดิจิทัลพื้นฐาน วิธีการพิสูจน์ เซต
ฟังก์ชันความสัมพันธ์พีชคณิตบูลีน พื้นฐานการนับ และกราฟ โดยเน้นการประยุกต์ใช้ในด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์
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