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1. กลุมวิชาแกน 
PHYS 1101   ฟสิกสพื้นฐาน                                                           3(3-0) 

 Fundamental Physics 
  ระบบหนวยเวกเตอร แรงและโมเมนตัม การเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
งาน กําลัง พลังงาน โมเมนตของแรง เครื่องกลอยางงาย ความหนาแนน ความยืดหยุน   ความดัน
ของไหล และหลักของอารคีเมดีส ความตึงผิว สมการของแบรนุยยี ความหนืด การเคลื่อนที่แบบ
แกวงกวัดและคลื่น คุณสมบัติของคลื่นกลและคลื่นแมเหล็กไฟฟา   คุณสมบัติเชิงความรอนของ
สสาร ไฟฟาสถิตและไฟฟากระแส แมเหล็กและแมเหล็กไฟฟา อะตอม การสลายตัวของสาร
กัมมันตรังสี กัมมันตภาพรังสีและการประยุกตใช 
 

PHYS 1102  ปฏิบตัิการฟสกิสพื้นฐาน 1(0-3) 
   Fundamental Physics Laboratory 

  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกสพื้นฐาน ไมนอยกวา  10  ปฏิบัติการ 
 

CHEM 1101 เคมีพื้นฐาน            3(3-0) 
  Fundamental Chemistry 
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  อะตอม โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ สมบัติของแกส   
ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมีในน้ํา กรด เบส เกลือ ไฮโดรลิซิส บัฟเฟอร อุณหพลศาสตร 
เคมีอินทรีย เคมีนิวเคลียร 
 

CHEM 1102 ปฏิบตัิการเคมพีื้นฐาน 1(0-3) 
  Fundamental Chemistry Laboratory 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบือ้งตนและหลักปฏิบัติทั่วไปในการปฏิบัตกิารเคมี  
เทคนิคการเตรยีมสารละลายเบื้องตน  ไฮโดรลิซิส   บัฟเฟอร   สมดุลเคมี   คาคงตัวของกรด-เบส   
การไทเทรตและอินดิเคเตอร  อุณหพลศาสตร 
 
 
BIO 1107  ชีววิทยาพืน้ฐาน               3(3-0) 
  Fundamental  Biology 
  สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวติ  เซลล   เนือ้เยื่อ    การสืบพันธุและการเจริญเติบโต    
การยอยอาหารและการรักษาสมดุลในสิ่งมีชีวิต  การหายใจและการลําเลียงในรางกาย  ระบบ
ประสาทและฮอรโมน  กําเนิดและวิวัฒนาการ  พันธุกรรม  การจําแนกสิ่งมีชีวิต   พฤติกรรมของ
สัตว    นิเวศวทิยา 
 
BIO 1108 ปฏิบตัิการชีววิทยาพื้นฐาน         1(0-3) 
  Fundamental  Biology  Laboratory 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับสารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต    เซลล   เนื้อเยื่อ  การสืบพันธุ
และการเจริญเติบโต  การยอยอาหารและการรักษาสมดุลในส่ิงมีชีวิต   การหายใจและการลําเลียง
ในรางกาย  ระบบประสาทและฮอรโมน    กําเนิดและวิวัฒนาการ     พันธุกรรม      การจําแนก
ส่ิงมีชีวิต    พฤติกรรมของสัตว   นิเวศวิทยา 
 
MATH 1401 แคลคูลัส 1 3(3-0) 
  Calculus 1 
  ฟงกชันและกราฟ      ลิมิตของฟงกชัน การหาอนุพันธและการประยกุต อินทิกรัล 
อนุพันธและอนิทิกรัลของฟงกชันอดิศยั แนะนําอนุพันธยอย 
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2. กลุมวิชาเอก 
บังคับ 

 1402 แคลคูลัส 2  3(3-0) MATH
  Calculus 2 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MATH   1401  แคลคูลัส 1  3(3-0) 
  เรขาคณิตวิเคราะหในระนาบเกี่ยวกับ   พิกัดเชิงขั้ว  ภาคตัดกรวย สมการอิงตัว
แปรเสริม   เทคนิคการอินทิเกรต   สมการเชิงอนุพันธการประยุกตอินทิกรัลจํากัดเขต  อนุพันธและ
อินทิกรัลของฟงกช่ันในพิกัดเชิงขั้ว อินทิกรัลไมตรงแบบ หลักเกณฑ โลปตาล  ลําดับและอนุกรม  
อนุกรมกําลัง  
 
 
MATH 2301 พีชคณติเชงิเสน  1   3(3-0) 
  Linear Algebra 1 
  เมทริกซและการดําเนินการบนเมทริกซ  ตัวกําหนด  ระบบสมการเชิงเสน  ปริภูมิ
เวกเตอร  ปริภมูิผลคูณภายใน  การแปลงเชิงเสนของปริภูมิเวกเตอร คาเจาะจงและเวกเตอรเจาะจง  
การประยกุต 
 
MATH 2401 แคลคูลัส  3  3(3-0) 
  Calculus 3 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MATH   1402  แคลคูลัส 2  3(3-0) 
  เวกเตอรและเรขาคณิตวิเคราะหในปริภูมิ 3 มิติวาดวย  เสนตรง  เสนโคงระนาบ
และผิว  อนุพันธยอย   อินทิกรัลสองชั้น  อินทิกรัลสามชั้นและการประยุกตอินทิกรัลสามชั้นใน
ระบบพิกัดทรงกระบอก  และทรงกลม   การเปลี่ยนตัวแปรในการอินทิกรัลหลายช้ัน
 
STAT 1301 สถิติวิเคราะห 1 4(3-2) 

Statistical  Analysis  1 
แนวความคิดและระเบียบวิธีทางสถิติ สถิติพรรณนา การรวบรวมขอมูล   การ

นําเสนอขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการสรุปผล ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะเปนของ
ตัวแปรสุม การแจกแจงทวินาม  การแจกแจงปวซง การแจกแจงปรกติ การประมาณการแจกแจง      
ทวินามและปวซงดวยการแจกแจงปรกติ ทฤษฎี ตัวอยางสุม การแจกแจงที  ไคกําลังสอง และเอฟ 
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การประมาณคาพารามิเตอรและการทดสอบสมมุติฐาน เกี่ยวกับคาเฉลี่ย  สัดสวน และความ       
แปรปรวนของประชากรหนึ่งกลุมและสองกลุม  ปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ 

 
STAT 1302 สถิติวิเคราะห 2 4(3-2) 

Statistical  Analysis  2 
รายวิชาที่ตองเรียนกอน  :  STAT   1301  สถิติวิเคราะห 1 4(3-2) 
การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี  การทดสอบความเปนอิสระ  การทดสอบความ

เทากันของสัดสวน  k ประชากร การทดสอบความเทากันของความแปรปรวนโดยใชสถิติไคกําลัง
สอง การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนเชิงเดียว 
และสหสัมพันธเชิงเดียว เลขดัชนี  ปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
STAT 2102 สถิติเชิงคณิตศาสตร 1 3(3-0) 

Mathematical   Statistics 1 
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MATH   2401 แคลคูลัส 2  3(3-0) 
ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะเปน คาคาดหมายทาง

คณิตศาสตรของตัวแปรสุม โมเมนตและฟงกช่ันที่ใหโมเมนต การแจกแจงหนึ่งตัวแปรที่สําคญั   
การแจกแจงรวมและการแจกแจงทางเดียว การแจกแจงที่มีเงื่อนไขและตัวแปรสุมอิสระ ความ
แปรปรวนรวม โมเมนตรวมและฟงกช่ันที่ใหโมเมนตรวม คาคาดหมายทางคณิตศาสตรแบบ
เงื่อนไข  การแจกแจงหลายตัวแปร      ที่สําคัญ  ฟงกช่ันของตัวแปรสุม ทฤษฎีของตัวอยางสุม  และ
การแจกแจงของตัวสถิติ  กฎของเลขจํานวนมาก และทฤษฎีลิมิตสูสวนกลาง 
 
STAT 2103 สถิติเชิงคณิตศาสตร 2 3(3-0) 

Mathematical   Statistics 2 
รายวิชาที่ตองเรียนกอน  :  STAT   2102 สถิติเชิงคณิตศาสตร 1 3(3-0) 

  การอนุมานเชงิสถิติ การประมาณคาแบบจุด ตวัประมาณคาที่ด ี การหาตวั
ประมาณคาโดยวิธีโมเมนต วิธีภาวะนาจะเปนสูงสุดและวิธีของเบส  การประมาณคาแบบชวงและ
วิธีหาชวงความเชื่อมั่น ทฤษฎีการทดสอบสมมุติฐานของนียแมนและเพียรสัน การทดสอบที่มี
อํานาจสูงสุดในรูปแบบเดยีวกัน การทดสอบอัตราสวนภาวะนาจะเปนและการทดสอบไคกําลังสอง 

 
STAT 2703 วิธีวิทยาการวิจัย 3(3-0) 
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Research Methodology 
ความหมายของการวิจัย  ตรรกของการวิจัย  และวิ ธีการทางวิทยาศาสตร 

กระบวนการวิจัย ปญหาการวิจัย กรอบทฤษฎีและสมมุติฐานการวิจัย ตัวแปรและการนิยามตัวแปร 
การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบการวิจัย  การพัฒนาเครื่องมือวิจัย ความตรงและ
ความเที่ยงของคาวัดการเลือกตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการแปลผล
การวิเคราะห การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินผลการวิจัยและการประยุกตใช 
 
 
 
 
 
STAT 3301 การออกแบบการทดลอง  1 3(3-0) 
  Experimental  Design  1 

รายวิชาที่ตองเรียนกอน  :  STAT   1302  สถิติวิเคราะห 2  4(3-2) 
หลักการออกแบบการทดลอง  การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว และ

หลายทาง  แผนแบบการทดลองแบบสุมสมบูรณ  การเปรียบเทียบเชงิพหุคูณ  แผนแบบบล็อกสุม
สมบูรณ แผนแบบจัตุรัสลาติน แผนแบบการทดลอง  แฟคทอเรียล  การตรวจสอบขอสมมติในการ
วิเคราะหความแปรปรวน  การแปลงขอมูล การวิเคราะหเมื่อมีคาสูญหาย 
 
STAT 3304 เทคนิคการสุมตัวอยาง 3(3-0) 

Sampling  Techniques 
รายวิชาที่ตองเรียนกอน  :  STAT   2102  สถิติเชิงคณิตศาสตร 1  3(3-0) 
หลักการสํารวจดวยตวัอยางและขั้นตอนการสํารวจตัวอยาง วิธีการสุมตัวอยาง 

เทคนิคการสุมตัวอยาง ขัน้ตอนการสุมตัวอยาง การสุมตัวอยางแบบใชและแบบไมใชหลักความ
นาจะเปน  การเลือกตัวอยางสุมแบบงาย และการประมาณคา       ประชากรเมื่อใชตัวอยางสุมแบบ
งาย การสุมตวัอยางแบบมีระบบ  การสุมตัวอยางแบบชัน้ภูมิ การสุมตัวอยางแบบกลุม การกําหนด
ขนาดตัวอยางและการประมาณคาประชากรที่สําคัญ ตัวประมาณคาอัตราสวน ตัวประมาณความ
ถดถอย การปฏิบัติงาน ภาคสนาม การเสนอรายงานการสํารวจ ความคลาดเคลื่อนในการสํารวจ
ตัวอยาง 
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STAT 3305 การวิเคราะหการถดถอย 3(3-0) 
Regression Analysis 
รายวิชาที่ตองเรียนกอน  :  STAT   1302  สถิติวิเคราะห 2  4(3-2) 
ตัวแบบการถดถอยเชิงเสนเชิงเดียวและการถดถอยพหุคูณ และขอสมมุติที่

เกี่ยวของ การประมาณคาพารามิเตอรโดยวิธีกําลังสองนอยที่สุด การประมาณคาแบบชวงของ
สัมประสิทธิ์การถดถอย  การพยากรณ  การทดสอบความมีนัยสําคัญของสัมประสิทธิ์การถดถอย 
การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบเชิงเสนและการแกปญหาของตัวแบบ การใชตัวแปรหุน
สําหรับตัวแปรเชิงคุณภาพในการวิเคราะหการถดถอย  การสรางตัวแบบที่เหมาะสม  การคัดเลือก
ตัวแปรวิธีตางๆ  การเปรียบเทียบตัวแบบและการถดถอยไมเชิงเสน 
 
 
COM  1301 การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 1 3(2-2) 
  Computer Programming 1 
  องคประกอบและหนาที่ของฮารดแวรและซอฟตแวรภาษาคอมพิวเตอรชนิดตางๆ 
หลัก การเขียนโปรแกรมและการทํางานของโปรแกรม  ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม  
และการเขียนผังการทํางานการวิเคราะหและออกแบบอัลกอริทึมแบบ Sequential , Decistion , 
Repetition , Monitor , Recursion 
 
COM  2602 ระบบการจัดการฐานขอมูล 3(3-0) 
  Database Management System 
  ความรูเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล ความสัมพันธระหวาง Record ในฐานขอมูล การ
ใช Key มากกวา 1 Key ในการประมวลผล  รูปแบบ Relation ระบบ Hierachy   รูปแบบฐานขอมูล
เชิงวัตถุ และระบบ Network การปองกันขอมูล ระบบการสํารองขอมูลและการเรียกคืน การ
วิเคราะหออกแบบขอมูล การบริหารฐานขอมูล   
 
COM  3501 การวิเคราะหและการออกแบบระบบ  3(3-0) 
  System Analysis and Design  
  หลักการเกี่ยวกับการวิเคราะหระบบ และการวางแผนแกปญหา ขอบขายของการ
วิเคราะห การตรวจสอบระบบ ศึกษาความเปนไปได การวิเคราะหรายละเอียดระบบที่ใชใหมกับ
ระบบเดิม การออกแบบการนําขอมูลเขาและขอมูลออก การออกแบบแฟมขอมูล เอกสารระบบงาน 
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การทดสอบระบบที่ออก และการนําไปใช รวมถึงการแกไขและบํารุงรักษา การทําผังระบบ การ
ส่ือสาร การประเมินและการตัดสินใจ การควบคุม และความปลอดภัย 
 
เลือก 
กลุมยอยท่ี 1 คณิตศาสตร 
MATH 3602 คณิตศาสตรประกันภัย  3(3-0) 
  Actuarial Mathematics 

ทฤษฎี และหลักเกณฑเกี่ยวกับการประกันภัย ทฤษฎีเกี่ยวของกับ ความนาจะเปน
ของการประกันภัย    ความหมายและลักษณะของการประกันชีวิต  และการประกันภัยอ่ืนๆ ความ
นาจะเปนของการมีชีวิตและการตาย  การคิดดอกเบี้ย   ตารางมรณะ  คารายป  การคํานวณคาเบี้ย
ประกันแบบตางๆ  เงินสํารองประกันชีวิต 
MATH 3401 แคลคูลัสขั้นสูง 3(3-0) 
  Advanced Calculus 

2401  แคลคูลัส 3  3(3-0)   รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MATH   
  อินทิกรัลตามเสน   อินทิกรัลตามผิว   ฟงกช่ันแกมมาและบีตา    ฟงกช่ันของกรีน 
อนุกรมฟูเรียร  ผลการแปลงฟูเรียร  บทนําสูแคลคูลัสของการแปรผัน 
 

502 วิยุตคณติ 3(3-0) MATH 3
  Discrete Mathematics 
  การนับและความสัมพันธเวียนบังเกิด  กฎการนําเขา  ตัดออก ทฤษฎีรังนกพิราบ
ทฤษฎีกราฟ   การแทนกราฟดวยเมทริกซ  เมทริกซตนไม และ การแยกจาํพวกขายงาน   พีชคณิต  
บูลินและวงจรเชิงวิธีจัดหมู  ออโตมาตา ไวยากรณและภาษา  ระบบพีชคณิต โพเชตและแลตทิซ 
 
กลุมยอยท่ี 2 ทฤษฎีสถิต ิ
STAT 3101 ทฤษฎีความนาจะเปน 1 3(3-0)  

Theory of Probability 1 
รายวิชาที่ตองเรียนกอน  :  MATH   2401 แคลคูลัส 2  3(3-0) 

  ปริภูมิความนาจะเปน ตัวแปรสุมและเวกเตอรสุม โมเมนตของตัวแปรสุมและ
เวกเตอรสุม  ฟงกช่ันกอกําเนิดและฟงกช่ันลักษณะเฉพาะ การแปลงตัวแปรและผลประสาน การลู
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เขาในเชิงความนาจะเปน การลูเขาในเชิงการแจกแจง กฎของเลขจํานวนมากและทฤษฎลิีมิตสู
สวนกลาง 
 
STAT 3102 ทฤษฎีความนาจะเปน 2 3(3-0) 
  Theory of Probability 2 

รายวิชาที่ตองเรียนกอน :  STAT   3101 ทฤษฎีความนาจะเปน 1  3(3-0) 
กระบวนการเชิงสุม กระบวนการปวซง กระบวนการปรับใหม(Renewal  Process) 

ทฤษฎีแถวคอย การวิเคราะหสเปกตรัม กระบวนการแบบเกาส การวิเคราะหอนุกรมเวลา     
กระบวนการไวเนอรและเลวี  กระบวนการมารคอฟ การพยากรณเชิงสุมและกระบวนการแตกสาขา 
 
 
 
STAT 3104 ทฤษฎีการตัดสินใจ 3(3-0) 

Decision  Theory 
รายวิชาที่ตองเรียนกอน  :  STAT   2103  สถิติเชิงคณิตศาสตร 2  3(3-0) 
ตัวแบบการตัดสินใจ ฟงกช่ันการตัดสินใจ ฟงกช่ันอรรถประโยชน  และฟงกช่ัน

คาสูญเสีย คาคาดหมายและฟงกช่ันการเสีย่ง ทฤษฎีมินแิมกซ ทฤษฎีการตัดสินใจแบบเบส ทฤษฎี
ระนาบมิติเกนิ การอนุมานเชิงสถิติในรปูการตัดสินใจ การเรียงลําดับ และ การเลือกในรปู           
การตัดสินใจ 
 
STAT 3105 การวิเคราะหโดยลาํดับ 3(3-0) 
  Sequential  Analysis 

รายวิชาที่ตองเรียนกอน  :  STAT   2103  สถิติเชิงคณิตศาสตร 2  3(3-0) 
การสุมตัวอยางโดยลําดับ การประมาณคาโดยลําดับ การทดสอบโดยลําดับแบบ

คารทีเซียน การทดสอบโดยลําดับแบบอัตราสวนความนาจะเปน (SPRT)      การประยุกตใช  SPRT  
ในดานตางๆและเอกลักษณ พื้นฐานของวอลด 
 
กลุมยอยท่ี 3 วิชาเฉพาะดานทางสถิต ิ
STAT 1201 สํารวจโลกสถิติประยุกต 3(2-2) 
  Applied Statistics Discovery 
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  ศึกษาแนวความคิดทางสถิติที่สําคัญจากตัวอยางในชีวิตจริงที่สําคัญและนาสนใจ
หลายๆ ตัวอยาง ซ่ึงรวมถึงการพิจารณาประเด็นตางๆที่กําลังอยูในความสนใจของสังคมที่มี
องคประกอบของการใชสถิติ     เชนการทดลองทางการแพทย  การสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนทางการเมือง และการวิจัยทางสังคมศาสตรตางๆ  จุดเนนของรายวิชานี้อยูที่การใชเหตุผล
ทางสถิติ ซ่ึงรวมถึงการแปล ความหมาย การคิดวิเคราะหเกี่ยวกับสารสนเทศทางสถิติ ใหผูเรียนมี
ประสบการณตรงในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อการจัดการกับขอมูลและสํารวจคนหา
แนวคิดสําคัญทางสถิติ 
 
 
 
 
 
STAT 2301 สถิติศาสตรไมอิงพารามิเตอร 3(3-0) 

Nonparametric  Statistics  
รายวิชาที่ตองเรียนกอน  :  STAT  1302  สถิติวิเคราะห 2  4(3-2) 
การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอรตางๆ กรณีประชากรหนึ่งกลุมและ

มากกวาหนึ่งกลุม การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี การทดสอบการสุม    การวิเคราะหความสัมพันธ 
 
STAT 3302 การออกแบบการทดลอง  2 3(3-0) 

Experimental  Design  2 
รายวิชาที่ตองเรียนกอน  :  STAT   3301  การออกแบบการทดลอง 1  3(3-0) 

  แผนแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล 2 แฟคเตอร การทดลองแบบแฟคทอเรียล
ที่อิทธิพลของปจจัยไมสามารถศึกษาไดชัดเจน แผนแบบ สปทพลอท แผนแบบบล็อกไมสมบูรณ 
แผนแบบยูเดน็สแควร แผนแบบแลททิช แผนแบบสลับ  การวิเคราะหความแปรปรวนรวม  การหา
ขนาดตัวอยางที่เหมาะสมสําหรับแผนแบบตางๆ 
 
STAT 3303 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิต ิ 3(2-2) 
  Statistical Information Technology 

  เทคโนโลยีสารสนเทศกับสถิติศาสตร เทคโนโลยีการสื่อสารขอมูล ระบบการ
จัดการฐานขอมูล เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหาร การพัฒนาระบบ สารสนเทศ ขอมูลและ
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กระบวนการการเก็บรวบรวมขอมูลจากการบันทึก  การทะเบียน การสํารวจตัวอยาง การทดลอง 
ขอมูลทุติยภูมิและการพิจารณาคุณภาพของขอมูล เทคนิคการปรับปรุงแกไขขอมูล การประมวลผล 
การรายงานและ      การนําเสนอขอมูล และสารสนเทศ ศึกษากรณีตัวอยางระบบสารสนเทศสถิติ 
ปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 
STAT 3306 การวิเคราะหการตัดสินใจ 3(3-0) 

Decision  Analysis 
รายวิชาที่ตองเรียนกอน  :  STAT  1301  สถิติวิเคราะห 1  4(3-2) 

  องคประกอบของปญหาการตัดสินใจเชิงสถิติ ทฤษฏีบทของเบส อรรถประโยชน
ของการตัดสินใจ เกณฑการตัดสินใจ การตัดสินใจภายใตสภาวการณที่แนนอนและไมแนนอน    
ตารางผลตอบแทน แผนภาพอิทธิพล     ทฤษฎีเกม 

 
STAT 3307 การควบคุมคณุภาพเชงิสถติ ิ 3(3-0) 

Statistical  Quality  Control 
รายวิชาที่ตองเรียนกอน  :  STAT   1301  สถิติวิเคราะห  4(3-2) 

  แนวคิดของการควบคุมคุณภาพ การควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ    แผนภูมิ
ควบคุมคุณภาพแบบตางๆ การสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับผลิตภัณฑ เทคนิคการควบคุมคุณภาพ  
อ่ืนๆ  ที่นิยมใชกันในปจจุบัน เชนระบบควบคุมคุณภาพ ISO 
 
STAT 3308 ระบบการปรับปรุงคณุภาพ 3(3-0) 

Quality Improvement System 
  ศึกษาระบบคุณภาพการดําเนินงานตางๆ ระบบการประกันคุณภาพ การควบคุม
คุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคการ(Total Quality 
Management) หลักการของเดมมิง (Demming’s Principle) ระบบของบอลริดจ (Baldrige’s 
Categories) การวัดผลและการกํากับองคการ เครื่องมือและเทคนิคในการปรับปรุงคุณภาพ 
กรณีศึกษาระบบปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานตางๆเชนโรงพยาบาล โรงเรียน ฯลฯ 
 
STAT 3309 การวิเคราะหอนุกรมเวลา 3(3-0) 
  Time Series Analysis 

รายวิชาที่ตองเรียนกอน  :  STAT  1302  สถิติวิเคราะห 2  4(3-2) 
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แนวคดิพื้นฐานเกี่ยวกบัการพยากรณเชิงปริมาณ ตวัแบบอนุกรมเวลา การแยก
สวนประกอบ การวิเคราะหแนวโนม การวิเคราะหความผันแปรตามฤดูกาล  การวิเคราะหความผนั
แปรตามวัฏจักร การผันแปรที่ไมสม่ําเสมอ เทคนิคการปรับใหเรียบ การพยากรณโดยใชอนุกรม
เวลา การตรวจสอบการพยากรณ และปฏบิัติการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 
STAT 3310 เทคนิคการพยากรณเชิงสถิต ิ 3(3-0) 
  Forecasting  Techniques 

รายวิชาที่ตองเรียนกอน  :  STAT  1302 สถิติวิเคราะห 2  4(3-2) 
  เทคนิคการพยากรณโดยใชขอมูลเชิงคุณภาพ  เทคนิคการพยากรณโดยใชขอมูล
เชิงปริมาณตางๆ เชนตัวแบบการกรองแบบปรับได (Adaptive Model) ตัวแบบบอกซและเจนกินส 
(ARIMA Model) การวิเคราะหการถดถอยของขอมูลอนุกรมเวลา การพยากรณและการตรวจสอบ  
ปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
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STAT 4301 การวิเคราะหตัวแปรเชิงพหุ 3(3-0) 
  Multivariate  Analysis 

รายวิชาที่ตองเรียนกอน  :  STAT   2102  สถิติเชิงคณิตศาสตร 1   3(3-0) และ   
                                          STAT   3305  การวิเคราะหการถดถอย 3(3-0) 

   พีชคณิตของเมตริกซและเวคเตอรสุม  การแจกแจงแบบปรกติของ  ตัวแปรเชิงพหุ      
การอนุมานเวกเตอรคาเฉลี่ยโดยวิธีโฮลเทลลิงทีสแควร  การอนุมานเวกเตอรคาเฉลี่ยของตัวอยาง
ขนาดใหญ  การวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปรเชิงพหุทางเดียว (One-way  MANOVA)   และ
สองทาง  (Two-way  MANOVA)  และการถดถอยพหุคูณของตัวแปรเชิงพหุ 
 
กลุมยอยท่ี 4 สถิติประชากร 
STAT 2401 ประชากรศาสตร 3(3-0) 
  Demography 
  แนวคิดทางประชากรศาสตร ขอมูลประชากร มาตรการที่ใชวัดระดับภาวะ     
เจริญพันธุ ระดับการสมรส ระดับการเจ็บปวย และระดับภาวะการตาย ตารางชีพ มาตรวัดการ
กระจายตัวของประชากร และระดับการยายถ่ิน  การประมาณคา  ประชากร และการฉายภาพ
ประชากร 
 
STAT 2402 สถิติประชากรเบื้องตน 3(3-0) 

Introduction to Statistical  Methods for Demography 
รายวิชาที่ตองเรียนกอน  : STAT   2401  ประชากรศาสตร  3(3-0) 

  ขอมูลทางประชากร การคํานวณคาประมาณทางสถิติตางๆ เกี่ยวกับประชากรและ
การตีความหมาย ตารางชีพและการใชประโยชนจากตารางชีพ การวิเคราะหขั้นตนเกี่ยวกับการเจริญพันธุ 
การตาย การเจบ็ปวยและการยายถ่ิน การฉายภาพประชากร 
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STAT 3401 วิธีการทําสํามะโนครัวและการสํารวจเบื้องตน 3(3-0) 
Introduction to Census and Sample Survey 
รายวิชาที่ตองเรียนกอน  :  STAT  1301  สถิติวิเคราะห 1  4(3-2) 
ประวัติและการกําหนดแผนแบบการทําสํามะโนครัว  และการสํารวจประชากร 

การกําหนดทองที่ๆจะทําสํามะโนครัวและสํารวจ การอบรมพนักงาน การนับจด การแจกนับ และ
ความสัมพันธกับการทะเบียน  การสํารวจทดลองความครบถวนสมบูรณและเชื่อถือไดของขอมูลที่
ไดจากทะเบียน การสํารวจ  ภายหลังการแจงนับ  การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบทะเบียน 
ทฤษฎี   เบื้องตนเกี่ยวกับการสุมตัวอยาง การประเมินคาขอมูลที่ไดจากทําสํามะโนครัว การสํารวจ 
และการทะเบียน การปฏิบัติงานสนามโดยการสํารวจโครงการใดโครงการหนึ่งและการเสนอ      
รายงาน 
 
กลุมยอยท่ี 5 การวิจัยดําเนนิงาน 
STAT 3501 การวิจัยดําเนนิงานเบื้องตน 3(3-0) 
  Introduction to Operation Research 

หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับโครงสราง และแบบจําลองทางคณิตศาสตร      การ
เลียนแบบทางสถิติ คิว การแทนที่ การควบคุมคลังพัสดุ การวิเคราะหขายงาน และการเขียน
โปรแกรมเชิงเสนเบื้องตน 

 
STAT 3502 การวิจัยดําเนนิงาน  1 3(3-0) 

Operation  Research 1 
ตัวแบบการกําหนดการเชิงเสน การแกปญหากําหนดการเชิงเสนโดยวิธีการ        

ซิมเพล็กซ  ปญหาควบคู ปญหาขนสง ปญหาการจัดสรรงาน การวิเคราะหขายงานดวย PERT และ 
CPM 
 
STAT 3503 การวิจัยดําเนนิงาน 2 3(3-0) 

Operation Research 2 
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : STAT   3501 การวิจัยดําเนินงาน 1  3(3-0) 

  ทฤษฎีเกม   ปญหาแถวคอย  ตัวแบบสินคาคงคลัง  การจําลองแบบปญหา 
กําหนดการพลวัต 
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กลุมยอยท่ี 6 วิธีวิทยาการวิจัย 
STAT 2701 สถิติและการวิจัยเบื้องตน 3(3-0) 

Introduction to Statistics and Research 
ความมุงหมายและขอบเขตของการวิจัย ทบทวนสถิติเบื้องตน  การตั้งปญหาเพื่อ

การวิจัย ขั้นตอนตางๆของการวิจัย การวิจัยแบบตางๆ หลักการออกแบบ      การวิจัย การสุม
ตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบบตางๆ การเก็บรวบรวมขอมูลการเก็บรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหขอมูลเพื่อพรรณนาและเพื่อทดสอบสมมุติฐาน การแปลผลการวิเคราะหการเขียนรายงาน 
หลักการประเมินคุณภาพงานวิจัย 
 

STAT 2702 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร 3(3-0) 
Research  Methods  for  Sciences 
พื้นฐานทั่วไปของการวิจัย  ความหมายของการวิจัยทางวิทยาศาสตร  ประเภทการ

วิจัยทางวิทยาศาสตร  เจตคติเชิงวิทยาศาสตร  การกําหนดปญหา  การวิจัยทางวิทยาศาสตร  
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของ  ตัวแปรและสมมุติฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร  
ประชากรและตัวอยางในการวิจัย  หลักการออกแบบการทดลอง สถิติพื้นฐานในการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร การเขียนเคาโครงและรายงานการวิจัย การประเมินผลและการนําผลการวิจัยทาง
วิทยาศาสตรไปใช 
 

กลุมยอยท่ี 7 โครงการพิเศษและหัวขอพิเศษทางสถิต ิ
STAT 4101 หัวขอพิเศษเกี่ยวกับสถิติ  1 3(3-0) 
  Special  Problems  in  Statistics  1 

รายวิชาที่ตองเรียนกอน  :  STAT   2103  สถิติเชิงคณิตศาสตร  2   3(3-0) 
    ศึกษาคนควาหัวขอที่นาสนใจเกีย่วกับทฤษฎีและวิธีการทางสถิติประยุกตรวมทั้ง
จัดทํารายงานการคนควาเพือ่นําเสนออยางเปนทางการ 
 

STAT 4102 หัวขอพิเศษเกี่ยวกับสถิติ  2 3(3-0) 
  Special  Problems  in  Statistics  2 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน  :  STAT   2103  สถิติเชิงคณิตศาสตร  2  3(3-0) และ   
                                            STAT   4101 หัวขอพิเศษเกีย่วกับสถิติ 1  3(3-0) 
  ศึกษาคนควาหัวขอที่นาสนใจเกีย่วกับทฤษฎีและวิธีการทางสถิติประยุกตรวมทั้ง
จัดทํารายงานการคนควาเพือ่นําเสนออยางเปนทางการ 
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STAT 4901 สัมมนาเกี่ยวกับสถิต ิ 3(1-4) 
Seminar  in  Statistics 
ศึกษาคนควาและวิเคราะหผลงานวิจัยหรือผลงานการศึกษาทางสถิติและนํามา

อภิปรายพรอมทั้งเสนอรายงานเพื่อใหทราบถึงวิธีการทางสถิติที่ประยุกตใชหรือวิธีการใหมๆที่
เกิดขึ้นในการวิจัยนั้นๆพรอมขอเสนอแนะ 
 
STAT 4902 โครงการพิเศษ 3(250) 

Special  project 
คนควาทางทฤษฎีหรือทําการทดลอง สํารวจ วิจัย  ในหัวขอเรื่องที่นาสนใจ   

พรอมทั้งรายงานทางวิชาการโดยการเขียนหรือนําเสนอตอที่ประชุม 
 
กลุมยอยท่ี 8 คอมพิวเตอร 
STAT 3601 โปรแกรมสําเร็จรูปดานสถติ ิ 4(3-2) 
   Statistical  Program Packages 
  ศึกษาการคัดเลือกและการประเมินโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และสามารถใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติที่สําคัญในการวิเคราะหขอมูล อยางนอย 3โปรแกรมเชน SPSS, 
MINITAB และ SAS หรือโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติที่สําคัญอื่นๆ 
 
COM 1302 การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 2 3 (2-2) 

 Computer Programming 2 
  ศึกษาหลักการเขียนรูปแบบไวยากรณประกอบภาษาคอมพิวเตอรเกี่ยวกบัคําส่ัง  
I/O ชนิดของขอมูลแบบตางๆ Operations, Looping โปรแกรมยอยและฟงกช่ันตางๆ และการใช
แฟมขอมูลเบื้องตน โดยการใชภาษาคอมพิวเตอร ภาษาใดภาษาหนึ่ง เชน   Pascal, Cobol, C etc.  
ในการฝกเขยีนและพัฒนาโปรแกรม 
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COM  1601 โครงสรางขอมูล  3(3-0) 
  Data Structure 
  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโครงสรางขอมูล การประมวลผลขอมูลสตริงก (String  
Processing) อะเรย เรคคอรด และ  พอยนเตอร (Arrays, Records and Pointers) ลิงคลิสก (Linked 
Lists) สแตก (Stacks) คิว (Queues) การเวียนเกิด (Recursion) ตนไม  (Tree) กราฟและการ
ประยุกตใช  (Graphs and Their Applications)        การเรียงและการคนหาขอมูล (Sorting and 
Searching)  
 
COM  2601 การประมวลผลแฟมขอมูล  3(3-0) 
  File Processing 
  ศึกษาความหมาย ววิัฒนาการและหลักการประมวลผลขอมูล ชนิดและหนาที่ของ
หนวยความจําสํารองของการประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร รหัสทางคอมพิวเตอร ลักษณะ
โครงสรางขอมูลแบบตาง ๆ ความหมายลักษณะและชนิดของแฟมขอมูล เชน SEQUENTIAL, 
RANDOM, INDEX, ISAM, TREE, B-TREE, INVERTED การเขาถึงขอมูล การคนหา และการ
จัดการแฟมขอมูล 

  
COM  3401 ระบบปฏิบัติการ  3(3-0) 
  Operating Systems 
  ความหมาย   และวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ   บทบาท   หนาที่ของ
ระบบปฏิบัติการ  การจายงานหรือการจัดสรรหนวยประมวลผล  การบริหาร  และการจัดการ
หนวยความจํา  การจัดคิวงานและการจัดสรรทรัพยากร  การจัดการขอมูลและการแสดงผลระบบ
แฟม  การควบคุม  การคืนสูสภาพเดิม   
 
COM  4406 การจําลองและโมเดล 3(3-0) 
  Simulation and Model 
  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจําลอง  การศึกษาตัวอยางโปรแกรมการจําลอง
ปญหา  เทคนิคการวิเคราะหพื้นฐาน  การทดลองปฏิบัติการจําลองปญหา  การสรางแบบจําลองผัน
แปร การออกแบบการทดลองดวย deterministic และ  stochastic models เทคนิคการจําลองระบบ
ขอมูลนําเขา  กระบวนการตรวจสอบและความเที่ยงตรงของแบบจําลอง  Continuous Sub System 
in Discrete Event Models  
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3.  กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 
เลือก 
PR 3501  การประชาสัมพันธหนวยงาน  3(3-0) 
    Public  Relation  of  an  Organization  

  ศึกษาถึงบทบาทและความสําคัญของการประชาสัมพันธหนวยงาน  แนวคิดและ
การดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน การจัดองคกรงานประชาสัมพันธของหนวยงาน 
ความสัมพันธระหวางงานประชาสัมพันธ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ วิวัฒนาการ 
วัตถุประสงค นโยบายและวิธีการดําเนินงาน ตลอดจนความรับผิดชอบของหนวยงานที่มีตอสังคม 
วิธีดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน    
 
ACC 2101 บัญชีการเงิน  3(3-0) 
  Financial Accounting 
  ศึกษาความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี แมบทการบัญชี การบัญชีเกี่ยวกับ
กิจการใหบริการ กิจการซื้อมาขายไปและกิจการอุตสาหกรรม การแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี 
การจัดทํากระดาษทําการ การจัดทํางบการเงินของกิจการแตละประเภทเพื่อแสดงผลการดําเนินงาน
และแสดงฐานะการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ระบบใบสําคัญ การทํางบพิสูจนยอกเงิน
ฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไมแสวงหากําไร การจัดทํางบการเงินจากระบบการบันทึก
บัญชีไมสมบูรณ และระบบบัญชีเดี่ยว 
 
ACC 2701 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0) 
  Business  Taxation 
  ศึกษานโยบายภาษีอากร  หลักเกณฑในการจัดเก็บและรายละเอียดในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
สรรพสามิต และภาษีศุลกากร  การคํานวณภาษี  การยื่นแบบรายการและการเสียภาษีทางธุรกิจ   
การอุทธรณตอพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องภาษีอากรแตละประเภท  ปญหาตาง ๆ ในเรื่องภาษีอากร
ธุรกิจ 
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FB 1401 การเงินธุรกิจ 3(3-0) 
  Business Finance 
  ศึกษาถึงขอบเขต   ลักษณะ  บทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ ตลอดจน
เปาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการจัดสรร
เงินทุนภายในธุรกิจ    การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการของธุรกิจ   การวางแผนการเงินที่
เกี่ยวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปนผล 
 
FB 1403 การเงินสวนบคุคล 3(3-0) 
  Personnel Finance 
  ศึกษาถึงแหลงเงินฝาก แหลงเงินกู และวิธีคดิดอกเบีย้ของสินเชื่อสวนบคุคล ศึกษา
ลักษณะการประกันชวีิต การเสียภาษีเงนิไดและการตดัสินใจลงทุน ศกึษาถึงการจัดทาํงบประมาณ
รายได หลักการจัดสรรเงินรายจายในชวีิตประจําวนัเพื่อการออมและลงทุน 
 
MK 1101 หลักการตลาด (3-0) 
  Principles  of   Marketing  
  การศึกษาถึงความหมาย  ความสําคัญ  และหนาที่ของการตลาดในฐานะเปนกิจกรรม
หลักทางธุรกิจอยางหนึ่ง  โดยกลาวถึงแนวทางการศึกษาแนวความคิด  และปรัชญาทางการตลาด  
สวนผสมทางการตลาด  ระบบการตลาดและเปาหมายทางการตลาด  แรงจูงใจ  พฤติกรรมผูบริโภค   
ความเขาใจเกีย่วกับสวนผสมการตลาด  ประเภทของตลาด  และการวจิัยตลาดในเบือ้งตน 
 

 

MK 2504 การสื่อสารตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0) 
  Integration    Marketing   Communication 
  ศึกษาลักษณะทั่วไปและความสําคัญของการสื่อสารทางการตลาด   กระบวนการ
ส่ือสารทางการตลาด    การเลือกเครื่องมือในการสงเสริมการตลาด   การผสมผสานเครื่องมือ 
การสงเสริมการตลาดเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพทางการสื่อสารทางการตลาดที่สูงสุด   รูปแบบ 
การสื่อสารการตลาดภายในและภายนอกหนวยงาน   เทคนิคและการเลือกใชเครื่องมือในการ
ส่ือสาร   รวมถึงการประยุกตวิธีการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบตาง ๆ 
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MK 3601 การบริหารการตลาด 3(3-0) 
   Marketing    Management  
  ศึกษาถึงความสําคัญของการบริหารการตลาด      บทบาทหนาที่ของผูบริหาร
การตลาด   การวิเคราะหสถานการณและโอกาสทางการตลาด  การวางแผนการตลาด   โครงสราง
ตลาดและการวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค   การวิจัยตลาดและการพยากรณความ
ตองการของตลาด   การแบงสวนตลาด   การเลือกตลาดเปาหมายและ  การกําหนดตําแหนง
ผลิตภัณฑ  ตลอดจนการศึกษาถึงการบริการการตลาดในดานผลิตภัณฑ    ราคา    ชองทางการจัด
จําหนาย  และการสงเสริมการตลาด   การตลาดบริการ    การตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   การจัด
องคกรการตลาด  และการควบคุมทางการตลาด 
 
MGT 1101  องคการและการจัดการ  3(3-0) 
   Organization and Management  
   ลักษณะโครงสรางขององคการธุรกิจทั่วไป  การวางแผน   การจัดสายงาน
หลักเกณฑและแนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ  ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ
หลักการบริหารและหนาที่สําคัญของฝายบริหารทุก ๆ ดาน  ในแงการวางแผนการจัดคนเขางาน 
การสั่งการ  การจูงใจคนทํางาน  การควบคุมปฏิบัติงานตาง ๆ  ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายที่ตั้งไว 

 
MGT 1102       ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ  3(3-0) 
    Introduction  to  Business  Operation  

  ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจตาง ๆ  และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจ  ไดแก  การจัดการ  การบัญชี  การเงิน  การตลาด  การบริหารบุคคล  การบริหารสํานักงาน                    
ซ่ึงครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ  แนวทางการประกอบธุรกิจ  ตลอดจนศึกษา
ปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ 
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MGT 3102  การเปนผูประกอบการ  3(3-0) 
   Entrepreneurship  

  ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี   หลักทฤษฎีและปฏิบัติของ
การจัดการธุรกิจของตนเอง  เร่ิมจากธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ   แนวทางการจัดตั้ง
ธุรกิจ   การบริหารการผลิต  การบริหารเงินทุน   การจัดการทางการเงิน    การจัดรูปแบบองคกร 
การวาจางและประโยชนของธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ  ที่มีตอระบบเศรษฐกิจ  
ลักษณะของธุรกิจประเทศไทย  โดยมีการสอดแทรกจริยธรรม จรรยาบรรณของนักธุรกิจ  กฎหมาย
ธุรกิจ ผลกระทบของธุรกิจตอส่ิงแวดลอม และการเสริมสรางความคิดสรางสรรคเพื่อใหเกิด
ความคิดริเร่ิมของตนเอง    
 

MGT 3103  การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  3(3-0) 

    Small  and  Medium  Business Management  
  ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  การบริหารงาน

และปญหาที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก   การเริ่มตนประกอบธุรกิจ   
การลงทุน   การจัดหาเงินทุน    การจัดองคการ   การปฏิบัติงาน  โครงสรางของตลาดและการ
ดําเนินกลยุทธทางการตลาด   ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบ
เศรษฐกิจ ศึกษาความสัมพันธของสวนตาง ๆ  เชน  การตลาด  การเงิน   การบริหารทรัพยากรมนุษย  
การผลิต  กฎหมายที่เกี่ยวของ  รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ   การประเมินผลการดําเนินงาน  
แนวโนมและบทบาทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย 
 
MGT 3105  การประกอบการธุรกิจชุมชน    3(3-0) 
   Community  Business  Operation  
   ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ   รูปแบบ  และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจชุมชน  ไดแก  การจัดการ  การบริหารทรัพยากรบคุคล  การตลาด  การเงิน  การบัญชี  และ
ปจจยัที่มีผลตอความสําเรจ็ของผูประกอบการธุรกิจชุมชน  ศึกษาลักษณะของชุมชน  ปจจัยส่ิงแวดลอม
ของชุมชนที่เหมาะสมตอการประกอบธุรกิจ   และปญหาตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคในการดําเนนิการ
ของผูประกอบการธุรกิจ   ตลอดจนศึกษาถึงจรรยาบรรณของผูประกอบการธุรกิจที่มีตอชุมชนและ
ตอสังคมโดยรวม  ทั้งนี้เพื่อใหนักศกึษามีความรูความเขาใจในบทบาทของธุรกิจชุมชน 
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ECON 1103   เศรษฐศาสตรเบื้องตน  3(3-0) 
   An Introduction to Economics 
  เงื่อนไขบังคับ : สําหรับนักศกึษาเอกสาขาอื่น และไมนับเปนวิชารอง 

  ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร  อุปสงค อุปทาน ความยืดหยุน การผลิต ตนทุนการผลิต
ตลาด ผลิตภัณฑมวลรวม การเงิน การธนาคาร การคลัง การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การคา
ระหวางประเทศ และการพฒันาเศรษฐกจิ 
 
ECON 1104   เศรษฐกิจไทย 1 3(3-0) 
   Thai Economy 1    
  ศึกษาโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยในอดีตและปจจุบัน การใชทรัพยากรใน
ภาคการผลิต การใชจายในการบริโภคและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน เศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ    ปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ  รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
 
HRM 1101  การบริหารทรัพยากรมนุษย  3(3-0) 
   Human  Resource  Management  

  ความเปนมาและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนษุย  ขอบขายหนาที่ความ
รับผิดชอบ  และปจจัยทีเ่กีย่วของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย  การวเิคราะหงาน  การวางแผน
ทรัพยากรมนษุย  การสรรหาการคัดเลือก  การพัฒนาการฝกอบรม  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
การจายผลตอบแทน  แรงงานสัมพันธ  ตลอดจนการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหาร
ทรัพยากรมนษุย 
 
HRM 1201  การพัฒนาบุคลิกภาพ  3(3-0) 
   Personality Development  

  ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ  โดยเนนสิ่งที่มีอิทธิพลตอภาวะการเปนผูนํา
ทางธุรกิจทุกระดับ  เนนการพูดติดตองานธุรกิจ   การเขารวมประชุมและการเสนอความคิดเห็นตอ
ที่ประชุม   การตัดสินใจทางธุรกิจ  การจูงใจ   การเกลี้ยกลอม  การเจรจาตอรอง   การเขาสังคม  การ
พัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจทางดานรางกาย  อารมณและจิตใจ   โดยเนนการใชหลักธรรมในทาง
ศาสนาและรูจักทําการวิเคราะห  ทําการประเมินตนเอง  วางแผนพัฒนาตนเองใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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4. กลุมวิชาปฏบิัติการและฝกประสบการณวิชาชพี 
STAT 3801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีสถิตปิระยุกต 2(90) 
  Preparation  for  Professional  Experience in  Applied  Statistics 
  จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพทางสถิติประยุกตในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว
ผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระทาํ
ในสถานการณหรือรูปแบบตางๆซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนัน้ๆ 
 
STAT 4801 การฝกประสบการณวิชาชีพสถิติประยุกต  5(350) 
  Field  Experience  in  Applied  Statistics 
  ใหทําการฝกงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกบัการใชสถิติทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ใหนกัศึกษาไดมีประสบการณจริง เกีย่วกับการเก็บรวบรวมขอมูล การสํารวจและวิจยัการใชสถิติ  
การใชคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูลสถิติตลอดจนการเขยีนรายงานทาง
สถิติ 
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