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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 ไฟฟ าสถิตและไฟฟา กระแส แมเ หล็ก และแมเ หล็กไฟฟา อะตอม การสลายตั วของสาร
กัมมันตรังสี กัมมันตภาพรังสีและการประยุกตใช
PHYS 1102

ปฏิบตั ิการฟสกิ สพื้นฐาน
1(0-3)
Fundamental Physics Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกสพื้นฐาน ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ

CHEM 1101

เคมีพื้นฐาน
Fundamental Chemistry

3(3-0)
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อะตอม โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ สมบัติของแกส
ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมีในน้ํา กรด เบส เกลือ ไฮโดรลิซิส บัฟเฟอร อุณหพลศาสตร
เคมีอินทรีย เคมีนิวเคลียร
CHEM 1102

ปฏิบตั ิการเคมีพื้นฐาน
1(0-3)
Fundamental Chemistry Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบือ้ งตนและหลักปฏิบัติทั่วไปในการปฏิบัตกิ ารเคมี
เทคนิคการเตรียมสารละลายเบื้องตน ไฮโดรลิซิส บัฟเฟอร สมดุลเคมี คาคงตัวของกรด-เบส
การไทเทรตและอินดิเคเตอร อุณหพลศาสตร

BIO

1107

ชีววิทยาพืน้ ฐาน
3(3-0)
Fundamental Biology
สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวติ เซลล เนือ้ เยื่อ การสืบพันธุและการเจริญเติบโต
การยอยอาหารและการรักษาสมดุลในสิ่งมีชีวิต การหายใจและการลําเลียงในรางกาย
ระบบ
ประสาทและฮอรโมน กําเนิดและวิวัฒนาการ พันธุกรรม การจําแนกสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมของ
สัตว นิเวศวิทยา
BIO

1108

ปฏิบตั ิการชีววิทยาพื้นฐาน
1(0-3)
Fundamental Biology Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ
และการเจริญเติบโต การยอยอาหารและการรักษาสมดุลในสิ่งมีชีวิต การหายใจและการลําเลียง
ในรางกาย ระบบประสาทและฮอรโมน กําเนิดและวิวัฒนาการ พันธุกรรม
การจําแนก
สิ่งมีชีวิต พฤติกรรมของสัตว นิเวศวิทยา
MATH 1401

แคลคูลัส 1
3(3-0)
Calculus 1
ฟงกชันและกราฟ ลิมิตของฟงกชัน การหาอนุพันธและการประยุกต อินทิกรัล
อนุพันธและอินทิกรัลของฟงกชันอดิศยั แนะนําอนุพันธยอย
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2. กลุมวิชาเอก
บังคับ
3(3-0)
MATH 1 101 หลักการคณิตศาสตร
Principles of Mathematics
ตรรกศาสตร วิธีการพิสูจนทางคณิตศาสตร ระบบจํานวนจริง ความสัมพันธ
ฟงกชัน เซตจํากัดและเซตอนันต
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MATH 1402 แคลคูลัส 2
3(3-0)
Calculus 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MATH1401 แคลคูลัส 1 3(3-0)
เรขาคณิตวิเคราะหในระนาบเกี่ยวกับ พิกัดเชิงขั้ว ภาคตัดกรวย สมการอิงตัว
แปรเสริม เทคนิคการอินทิเกรต สมการเชิงอนุพันธ การประยุกตอินทิกรัลจํากัดเขต อนุพันธและ
อินทิกรัลของฟงกชันในพิกัดเชิงขั้ว อินทิกรัลไมตรงแบบ หลักเกณฑ โลปตาล ลําดับและอนุกรม
อนุกรมกําลัง
MATH 2301

พีชคณิตเชิงเสน 1
3(3-0)
Linear Algebra 1
เมทริกซและการดําเนินการบนเมทริกซ ตัวกําหนด ระบบสมการเชิงเสน ปริภูมิ
เวกเตอร ปริภูมิผลคูณภายใน การแปลงเชิงเสนของปริภูมิเวกเตอร คาเจาะจงและเวกเตอรเจาะจง
การประยุกต

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 การเปลี่ยนตัวแปรในการอินทิกรัลหลายชั้น
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MATH 3101

ทฤษฎีจํานวน
3(3-0)
Theory of Number
การหารลงตัว จํานวนเฉพาะ สมภาค ทฤษฎีบทสวนตกคางกําลังสอง สมการ
ไดโอแฟนไทน ฟงกชันของออยเลอร สัญลักษณของเลอจองด บทตั้งของเกาส สัญลักษณของ
ยาโคบี
3(3-0)
MATH 3 102 ทฤษฎีเซต
Set Theory
การสรางเซตโดยอาศัยระบบสัจพจน สัจพจนของการเลือก เซต อันดับ จํานวนเชิง
การนับ จํานวนเชิงอันดับที่
MATH 3301

พีชคณิตนามธรรม 1
Abstract Algebra 1
กลุม วง อินทิกรัลโดเมน สนาม

3(3-0)

MATH 3402

สมการเชิงอนุพันธสามัญ
3(3-0)
Ordinary Differential Equations
ธรรมชาติและการเกิดสมการอนุพันธ สมการอันดับหนึ่งและการประยุกตสมการ
เชิงเสนอันดับ n ทั่วไป ระบบสมการอนุพันธ ผลการแปลงลาปลาซ

MATH 4401

การวิเคราะหเชิงจริงเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Real Analysis
เซต ฟงกชัน ระบบจํานวนจริง สมบัติความบริบูรณของเซตจํานวนจริง ทอพอโลยี
บนเสนจํานวนจริง ลําดับ ลิมิตซูพีเรียร ลิมิตอินฟเรียร อนุกรม ลิมิตความตอเนื่อง อนุพันธ
อินทิกรัล
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STAT 2102

สถิติเชิงคณิตศาสตร 1
3(3-0)
Mathematical Statistics 1
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MATH 1402 แคลคูลัส 2 3(3-0)
ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะเปน คาคาดหมายของตัว
แปรสุม โมเมนตและฟงกชันที่ใหโมเมนต การแจกแจงหนึ่งตัวแปรที่สําคัญ การแจกแจงรวมและ
การแจกแจงทางเดียว การแจกแจงที่มีเงื่อนไขและตัวแปรสุมอิสระ ความแปรปรวนรวม โมเมนต
รวมและฟงกชันที่ใหโมเมนตรวม คาคาดหมายแบบเงื่อนไข การแจกแจงหลายตัวแปรที่สําคัญ
ฟงกชันของตัวแปรสุม ทฤษฎีของตัวอยางสุม และการแจกแจงของตัวสถิติ กฎของเลขจํานวน
มาก และทฤษฎีลิมิตสูสวนกลาง
COM 1301

การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 1
3(2-2)
Computer Programming Language 1
ศึกษาหลักการเขียนรูปแบบไวยากรณประกอบภาษาคอมพิวเตอร เกี่ยวกับคําสั่ง
I/O ชนิดขอมูลแบบตาง ๆ Operation, Looping, โปรแกรมยอยและฟงกชันตาง ๆ และการใช
แฟมขอมูลเบื้องตน โดยการใชภาษาคอมพิวเตอรภาษาใดภาษาหนึ่ง เชน ภาษาปาสคาล, โคบอล,
ซี ในการฝกเขียนและพัฒนาโปรแกรม

เลือก
MATH 2101

ประวัติคณิตศาสตร
3(3-0)
History of Mathematics
คณิตศาสตรวาดวยระบบจํานวนของชนชาติตางๆ ตั้งแตสมัยกอนศตวรรษที่ 17
ปรัชญาคณิตศาสตรและแนวคิดบางประการเกี่ยวกับคณิตศาสตรปจจุบัน ประวัตแิ ละผลงานเดนๆ
ของนักคณิตศาสตรที่สําคัญๆ
3(3–0)
MATH 2 102 ระบบจํานวน
Number System
การสรางระบบจํานวน จํานวนธรรมชาติ จํานวนเต็ม สมบัติตาง ๆ ของจํานวนเต็ม
จํานวนตรรกยะ จํานวนจริง จํานวนเชิงซอน
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MATH 2103

ตรรกศาสตรเชิงคณิตศาสตร
3(3-0)
Mathematical Logic
โครงสรางคณิตศาสตร กฏแหงการอางอิง ความสมเหตุสมผล การพิสูจน

MATH 2302

พีชคณิตเชิงเสน 2
3(3-0)
Linear Algebra 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MATH 2301 พีชคณิตเชิงเสน 1 3(3-0)
พหุนามแบบบัญญัติ ปริภูมิฟงกชันเชิงเสน รูปแบบเชิงเสนคู รูปแบบกําลังสอง

และการประยุกต
MATH 2702

การสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Mathematical Modelling
ขั้นตอนและเทคนิคในการสรางตัวแบบทางคณิตศาสตรเพื่อการแกปญหาดาน
ตางๆ โดยกลาวถึงการวิเคราะหปญหา การกําหนดนัยทั่วไป การตรวจสอบนัยทั่วไป การสรุปเปน
ตัวแบบ การแปลความหมายของคําตอบ
3(3-0)
MATH 3302 ทฤษฎีสมการ
Theory of Equations
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MATH 1402 แคลคูลัส 2 3(3-0)
สมการพหุนาม สมบัติของสัมประสิทธิ์และรากของสมการ สมการกําลังสอง
สมการกําลังสาม สมการกําลังสี่ การประมาณรากสมการ
3(3-0)
MATH 3401 แคลคูลัส ขั้ นสูง
Advanced Calculus
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MATH 2401 แคลคูลัส 3 3(3-0)
อินทิกรัลตามเสน อินทิกรัลตามผิว ฟงกชันแกมมาและบีตา ทฤษฎีบทของ
กรีน อนุกรมฟูเรียร ผลการแปลงฟูเรียร บทนําสูแคลคูลัสของการแปรผัน
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MATH 3403 สมการเชิงอนุพันธยอย
3(3-0)
Partial Differential Equation
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MATH 3402 สมการอนุพันธสามัญ 3(3-0)
สมการอันดับหนึ่ง สมการอันดับสอง สมการเชิงวงรี สมการเชิงไฮเพอรโบลา
สมการเชิงพาราโบลา อินทิกรัลของอนุพันธ
MATH 3501

รากฐานเรขาคณิต
3(3-0)
Foundation of Geometry
เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด พัฒนาเรขาคณิตเชิงไฮเพอรโบลา พัฒนาการเรขาคณิต
เชิงวงรี พัฒนาการเรขาคณิตทรงกลม พัฒนาการเรขาคณิตเชิงภาพฉายในแงระบบสัจพจน
MATH 3502

วิยุตคณิต
3(3-0)
Discrete Mathematics
การนับและความสัมพันธเวียนบังเกิด กฎการนําเขา ตัดออก ทฤษฎีรังนกพิราบ
ทฤษฎีกราฟ การแทนกราฟดวยเมทริกซ เมทริกซตนไม และ การแยกจําพวกขายงาน พีชคณิต
บูลินและวงจรเชิงวิธีจัดหมู ออโตมาตา ไวยากรณและภาษา ระบบพีชคณิต โพเชตและแลตทิซ
MATH 360 1

กําหนดการเชิงเสน
3(3-0)
Linear Programming
พื้นฐานทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับการกําหนดการเชิงเสน ปญหากําหนดการเชิง
เสนผลเฉลยโดยกราฟ ระเบียบวิธีซิมเพลกซ ปญหาคูเสมอกัน สภาวะเสื่อมคลาย กําหนดการเชิง
จํานวนเต็ม การประยุกตของกําหนดการเชิงเสน เชน ปญหาการขนสง (Transportation Problem)
ปญหาการจัดงาน (Assignment Problem)

MATH 3602

คณิตศาสตรประกันภัย
3(3-0)
Actuarial Mathematics
ทฤษฎี และหลักเกณฑเกี่ยวกับการประกันภัย ทฤษฎีเกี่ยวของกับความนาจะเปน
ของการประกันภัย ความหมายและลักษณะของการประกันชีวิต และการประกันภัยอื่นๆ ความ
นาจะเปนของการมีชีวิตและการตาย การคิดดอกเบี้ย ตารางมรณะ คารายป การคํานวณคาเบี้ย
ประกันแบบตางๆ เงินสํารองประกันชีวิต
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MATH 3603

ทฤษฎีเกม
3(3-0)
Game Theory
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MATH 3601 กําหนดการเชิงเสน 3(3-0)
นิยาม ยุทธวิธี สมดุล เกมผลบวกเปนศูน ย รูปแบบปกติ ทฤษฎี มินิแมกซ
ยุทธวิธีที่ดีที่สุด เกมสมมาตร การใชโปรแกรมเชิงเสน ทฤษฎียูติลิตี้ เกม n – คน เกมในรูปแบบที่
กวางขวาง

3(3-0)
MATH 3 604 การสรางตนแบบและการจําลองสถานการณ
Modeling and Simulation
การสรางและวิเคราะหตนแบบเชิงคณิตศาสตรที่เกี่ยวของกับปญหาตอเนื่องและ
ไม ต อ เนื่ อ ง การสร า งรู ป แบบและต น แบบของป ญ หา การหาคํ า ตอบของป ญ หา การจํ า ลอง
สถานการณ การวิเคราะหผลลัพธ
MATH 3701

โปรแกรมสําเร็จรูปดานคณิตศาสตร
3(2-2)
Program Packing for Mathematics
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในดานคณิตสาสตรโดยยกตัวอยางเชิงคณิตศาสตรใน
การบรรยายฝกปฎิบัติ
MATH 4301

พีชคณิตนามธรรม 2
3(3-0)
Abstract Algebra 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MATH 3301 พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0)
ไอดีล ยูคลิดเดียนโดเมน โพลีโนเมียลริง ฟลดภาคขยายความรูเบื้องตนเกีย่ วกับ
ทฤษฎีบทของกาลัว

MATH 440 2

การวิเคราะหเชิงซอนเบื้องตน
3(3-0)
Introductionto Complex Analysis
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MATH 2401 แคลคูลัส 3 3(3-0)
จํานวนเชิงซอน การหาอนุพันธ การอินทิเกรต ทฤษฎีบทของโคชี สูตร
อินทิกรัลของโคชี อนุกรมของเทเลอร และอนุกรมของโลรองต สวนตกคาง การสงคงแบบและ
การประยุกต
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MATH 4403

การวิเคราะหเชิงเวกเตอร
3(3-0)
Vector Analysis
พีชคณิตของเวกเตอร ปริภูมิเวกเตอร อนุพันธ และอินทิกรัลเวกเตอร แนะนํา
การวิเคราะห แบบเทนเซอร
MATH 440 4

การวิเคราะหเชิงตัวเลข
3(3-0)
Numerical Analysis
อนุกรมเทเลอร การประมาณคาและคาคลาดเคลื่อนของอนุกรมเทเลอรก ารบรรจุ
คาของตัวเลขในคอมพิวเตอร คาคลาดเคลื่อนของการหาคารากของสมการ การประมาณคาเบื้องตน
การหาคาเชิงตัวเลขของการอินทิเกรตและดิฟเฟอเรนชิเอท การหารากของระบบสมการเชิงเสน การ
หาผลเฉลยเชิงตัวเลข ของสมการหนึ่งตัวแปร
MATH 4501

เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด
3(3-0)
Non-Euclidean Geometry
เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด เรขาคณิตเชิงไฮเพอรโบลา เรขาคณิตเชิงวงรี เรขาคณิต
เชิงทรงกลม ความคลองจองของเรขาคณิตนอกแบบยุคลิด

MATH 4502

เรขาคณิตเชิงภาพฉาย
3(3-0)
Projective Geometry
มโนภาพเบื้องตนของเรขาคณิตเชิงภาพฉาย ทวิภาวะเชิงภาพฉาย ความสัมพันธ
ฮารโมนิก ภาคตั ดกรวย ทฤษฎีบทปาสกาลและบริอองซอง ขั้ว และเชิ งขั้ว พื้นผิว กําลั งสอง
เรขาคณิตอิงระยะทาง
MATH 4503

เรขาคณิตเชิงอนุพันธ
3(3-0)
Differential Geometry
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MATH 3401 แคลคูลัส 3 3(3-0) และ
MATH 3402 สมการเชิงอนุพนั ธสามัญ 3(3-0)
ทฤษฎีเสนโคงและผิว โดยสมการเชิงอนุพนั ธ ทฤษฎีเสนโคง
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MATH 4504

ทฤษฎีกราฟเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Graph Theory
จุดกําเนิดของทฤษฎีกราฟ กราฟตนไม ออยเลอรเรียน และฮามิลโทเนียลกราฟ
พลานาลิตี้และภาวะคูกัน การระบายสีของกราฟ ไดกราฟ แมทชิ่ง

MATH 4505

ทอพอโลยีเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Topology
เซต ฟงกชัน ปริภูมิเมตริก ปริภูมิเชิงทอพอโลยี ความเชื่อมโยง ความกระชับ

MATH 460 1

ทฤษฎีรหัส
3(3-0)
Coding Theory
รหัส ความคลาดเคลื่อนและอัตราเร็วของขาวสาร ความเชื่อถือได พีชคณิตบน
รหัส รหัสเชิงเสน การใชเมทริกซในรหัสเชิงเสน แมกซิมัมไลลิฮูด สําหรับรหัสเชิงเสน ขอบเขต
ของรหัส รหัสสมบูรณ รหัสชามมิง รหัสขยาย รหัสโกเลย รหัสไวคลิก
MATH 460 2

การหาคาที่เหมาะสมที่สุดและการประยุกต
3(3-0)
Optimization Theory and Applications
วิธีพื้นฐานในการหาคาเหมาะสมที่สุดของฟงกชันตัวแปรตัวเดียวและ ตัวแปร
หลายตั ว ทฤษฎี และเทคนิ ค การแก ไ ขป ญ หาในกํ า หนดการเส น และกํ า หนดไม เ ชิ ง เส น
ตัวอยางการหาคาเหมาะสมที่สุดและการประยุกต
MATH 4603

ทฤษฎีการควบคุม
3(3-0)
Control Theory
ทฤษฎีที่ใชในการควบคุมระบบตาง ๆ ไดแก ระบบกลศาสตร ระบบเคมี และ
ระบบไฟฟา การจําลองเลียนแบบระบบเหลานี้ เทคนิคการแกปญหาและการเปลี่ยนแปลงระบบ
การวิเคราะหเสถียรภาพ ผลตอบสนองความถี่
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MATH 4604

ทฤษฎีสินคาคงคลัง
3(3-0)
Inventory Theory
แบบจํ า ลองสิ น คา คงคลัง กํ า หนดการเชิง เสน ตน ทุ น คอนเวกช แ ละคอนเคฟ
อัลกอริทึม การวางแผน การวิเคราะหแบบฮอริซ แบบจําลองสินคาคงคลังโดยใช ความนาจะ
เปน แบบจําลองสถิติ แบบจําลองปริมาณการสั่งแบบจําลองทบทวนตอเนื่องอยางสโตแคสติค

MATH 4901

สัมมนาทางคณิตศาสตร
Seminar in Mathematics
สัมมนาในเรื่องที่นักศึกษาสนใจ ใหอยูใ นดุลยพินจิ ของผูสอน

MATH 4902

การศึกษาเอกเทศ
3(250)
Individual Study
เรื่องพิเศษทางคณิตศาสตรที่กําลังเปนที่สนใจรวมกันระหวางนักศึกษากับอาจารย

STAT 1301

3(3-0)

สถิติวิเคราะห 1
4(3-2)
Statistical Analysis 1
แนวความคิ ดและระเบีย บวิธีทางสถิติ สถิติพรรณนา การรวบรวมข อมูล การ
นําเสนอขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการสรุปผล ตัวแปรสุมและการแจกแจง ความนาจะเปน
ของตัวแปรสุม การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปวซงการแจกแจงปกติ การประมาณการแจกแจง
ทวินามและปวซงดวยการแจกแจงปรกติ ทฤษฎี ตัวอยางสุม การแจกแจงที ไคกําลังสอง และเอฟ
การประมาณค า พารามิ เ ตอร แ ละการทดสอบสมมุ ติ ฐ าน เกี่ ย วกั บ ค า เฉลี่ ย สั ด ส ว น และความ
แปรปรวนของประชากรหนึ่งกลุมและสองกลุม และปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ
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STAT 1302

สถิติวิเคราะห 2
4(3-2)
Statistical Analysis 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : STAT 1301 สถิติวิเคราะห 1 4(3-2)
การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี การทดสอบความเปนอิสระ การทดสอบ ความ
เทากันของสัดสวน k ประชากร การทดสอบความเทากันของความแปรปรวน โดยใชสถิติไค
กําลังสอง การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง
การวิเคราะหการถดถอยเชิง
เส น เชิ ง เดี ย ว และสหสั ม พั น ธ เ ชิ ง เดี ย ว เลขดั ช นี และ ปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห ข อ มู ล โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
STAT 2103

สถิติเชิงคณิตศาสตร 2
3(3-0)
Mathematical Statistics 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : STAT 2102 สถิติเชิงคณิตศาสตร 1 3(3-0)
การอนุม านเชิงสถิติ การประมาณคาแบบจุด ตัว ประมาณคาที่ดี การหาตั ว
ประมาณคาโดยวิธีโมเมนต วิธีภาวะนาจะเปนสูงสุดและวิธีของเบส การประมาณคาแบบชวงและ
วิธีหาชวงความเชื่อมั่น ทฤษฎีการทดสอบ สมมุติฐานของนียแมนและเพียรสัน การทดสอบที่มี
อํานาจสูงสุดในรูปแบบเดียวกัน การทดสอบอัตราสวนภาวะ นาจะเปนและการทดสอบไคกําลัง
สอง
STAT 2301

สถิตินอนพาราเมตริก
3(3-0)
Nonparametric Statistics
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : STAT 1302 สถิติวิเคราะห 2 3(3-0)
การทดสอบสมมุติฐานเกีย่ วกับพารามิเตอรตาง ๆ กรณีประชากรหนึ่งกลุมและ
มากกวาหนึ่งกลุม การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี การทดสอบการสุม การวิเคราะหความสัมพันธ
และปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
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STAT 2703

วิธีวิทยาการวิจัย
3(3-0)
Research Methodology
ความหมายของการวิ จั ย ตรรกของการวิ จั ย และวิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร
กระบวนการวิจัย ปญหาการวิจัย กรอบทฤษฎี และสมมุติฐานการวิจัย ตัวแปรและการนิยาม
ตัวแปร การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ แผนแบบการวิจัย การพัฒนาเครื่องมือ
วิจัย ความตรงและความเที่ยงของคาวัดการเลือกตัวอยาง การเก็บรวบรวม ขอมูล การวิเคราะห
ขอมูลและการแปลผลการวิเคราะห การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินผลการวิจัยและการ
ประยุกตใช และปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
STAT 3104

ทฤษฎีการตัดสินใจ
3(3-0)
Decision Theory
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : STAT 2203 สถิติเชิงคณิตศาสตร 2 3(3-0)
ตัวแบบการตัดสินใจ ฟงกชันการตัดสินใจ ฟงกชันอรรถประโยชนและฟงกชนั
คาสูญเสีย คาคาดหมายและฟงกชันการเสีย่ ง ทฤษฎีมินแิ มกซ ทฤษฎีการตัดสินใจแบบเบย ทฤษฎี
ระนาบมิติเกิน การอนุมานเชิงสถิติในรูปการตัดสินใจ และการเรียงลําดับและการเลือกในรูปการ
ตัดสินใจ
STAT 330 1

การออกแบบการทดลอง 1
3(3-0)
Experimental Design 1
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : STAT 1302 สถิติวิเคราะห 2 3(3-0)
หลักการออกแบบการทดลอง การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว และ
หลายทาง แผนแบบการทดลองแบบสุมสมบูรณ การเปรียบเทียบเชิงพหุคูณ แผนแบบบล็อกสุม
สมบูรณ แผนแบบจัตุรัสลาติน แผนแบบการทดลอง แฟคทอเรียล การตรวจสอบขอสมมติในการ
วิเคราะหความแปรปรวน การแปลงขอมูล การวิเคราะหเมื่อมีคาสูญหาย และปฏิบัติการวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
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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
แผนแบบยูเด็นสแควร แผนแบบแลททิช แผนแบบสลับ การวิเคราะหความแปรปรวนรวม การ
หาขนาดตัวอยางที่เหมาะสมสําหรับแผนแบบตาง ๆ และปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ
STAT 3304

เทคนิคการสุมตัวอยาง
3(3-0)
Sampling Technique
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : STAT 2102 สถิติเชิงคณิตศาสตร 1 3(3-0)
หลักการสํารวจดวยตัวอยางและขั้นตอนการสํารวจตัวอยาง วิธีการสุม ตัวอยาง
เทคนิคการสุมตัวอยาง ขั้นตอนการสุมตัวอยางการสุมตัวอยางแบบใชและแบบไมใชความนาจะ
เปน การเลือกตัวอยางสุมแบบงาย และการประมาณคา ตัวอยางสุมแบบงาย การสุมตัวอยาง
แบบมีระบบ การสุมตัวอยางแบบแบงเปน ชั้นภูมิ การสุมตัวอยางแบบกลุม การกําหนดขนาด
ตัวอยางและการประมาณคาประชากรที่สําคัญ ตัวประมาณคาอัตราสวน ตัวประมาณคาถดถอย
การปฏิบัติงาน ภาคสนาม การเสนอรายงาน
การสํารวจ ความคลาดเคลื่อนในการสํารวจ
ตัวอยาง และปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
STAT 330 5

การวิเคราะหการถดถอย
3(3-0)
Regression Analysis
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : STAT 1302 สถิติวิเคราะห 2 3(3-0)
ตัวแบบการถดถอยเชิงเสนเชิงเดียวและการถดถอยแบบพหุคูณ และ ขอสมมุติที่
เกี่ยวของ การประมาณคาพารามิเตอรโดยวิธกี ําลังสองนอยที่สุด การประมาณคาแบบชวงของ
สัมประสิทธิ์การถดถอย การพยากรณ การทดสอบความมีนยั สําคัญของสัมประสิทธิ์การถดถอย
การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบเชิงเสนและการแกปญหาของตัวแบบ การใชตัวแปรหุน
สําหรับตัวแปรเชิง คุณภาพในการวิเคราะหการถดถอย การสรางตัวแบบที่เหมาะสม การคัดเลือก
ตัวแปรวิธีตางๆ การเปรียบเทียบตัวแบบและการถดถอยไมเชิงเสน และปฏิบัติการวิเคราะหขอมูล
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต
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STAT 3307 การควบคุมคุณภาพทางสถิติ
3(3-0)
Statistical Quality Control
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : STAT 1301 สถิติวิเคราะห 1 3(3-0)
แนวคิดของการควบคุมคุณภาพ การควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ แผนภูมิ
ควบคุมคุณภาพแบบตาง ๆ การสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับผลิตภัณฑ เทคนิคการควบคุมคุณภาพ
อื่นที่ใชในปจจุบัน
STAT 3311

อนุกรมเวลาและเลขดรรชนี
3(3-0)
Time Series and Index Numbers
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : STAT 1302 สถิติวิเคราะห 2 3(3-0)
การเคลื่อนไหวของอนุกรมวิธีปฏิบัติเบื้องตนของขอมูล การวิเคราะห แนวโนม
เชิงคณิตศาสตร การปรับเรียบดวยเสนโคงเลขชี้กําลัง การเปลี่ยนแปลงแบบอยางตาม ฤดูกาล การ
เคลื่อนไหวแบบไมสม่ําเสมอ และการเคลื่อนไหวแบบวัฎจักร การวิเคราะหอนุกรมเวลาสําหรับการ
พยากรณ การใชเลขดัชนี ชนิดของเลขดัชนีราคา การเปลี่ยนฐานะและเลขดัชนีประมาณจํานวน
ดัชนีแบบลูกโซ การแทนทีส่ ินคาใหมและการเปลี่ยนน้าํ หนัก และปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
STAT 3401

วิธีการทําสํามะโนครัวและการสํารวจเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Census and Sample Survey
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : STAT 1301 สถิติวิเคราะห 1 3(3-0)
ประวัตแิ ละการกําหนดแผนแบบการทําสํามะโนครัว และการสํารวจประชากร
การกําหนดทองที่ๆจะทําสํามะโนครัวและสํารวจ การอบรมพนักงาน การนับจด การแจกนับ
และความสัมพันธกับการทะเบียน
การสํารวจทดลองความครบถวนสมบูรณและเชื่อถือไดของ
ขอมูลที่ไดจากทะเบียน การสํารวจ ภายหลังการแจงนับ การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
ทะเบียน ทฤษฎี เบื้องตนเกี่ยวกับการสุมตัวอยาง การประเมินคาขอมูลที่ไดจากทําสํามะโนครัว
การสํารวจ และการทะเบียน การปฏิบัติงานสนามโดยการสํารวจโครงการใดโครงการหนึ่ง และการ
เสนอรายงาน
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STAT 3501

การวิจัยดําเนินงานเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Operation Research
หลักการเบื้ องตนเกี่ยวกับโครงสราง และแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร การ
เลี ย นแบบทางสถิ ติ คิ ว การแทนที่ การควบคุ ม คลั ง พั ส ดุ การวิ เ คราะห ข า ยงาน และการเขี ย น
โปรแกรมเชิงเสนเบื้องตน

STAT 3502

การวิจัยดําเนินงาน 1
3(3-0)
Operation Research 1
ตั ว แบบการกํ า หนดการเชิ ง เส น การแก ป ญ หากํ า หนดการเชิ ง เส น โดยวิ ธี ก าร
ซิมเพล็กซ ปญหาควบคู ปญหาขนสง ปญหาการจัดสรรงาน การวิเคราะหขายงานดวย PERT และ
CPM
COM 1302

การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 2
Programming 2
ศึกษาหลักการเบื้องตนเกีย่ วกับองคประกอบและลักษณะคําสั่ง
โปรแกรมคําสั่งภาษาระดับสูงอื่น ๆ

3(2-2)
และการเขียน

COM 2601

การประมวลผลแฟมขอมูล
3(3-0)
File Processing
ความหมายวิ วั ฒ นาการและหลั ก การประมวลผลข อ มู ล ชนิ ด และหน า ที่ ข อง
หนวยความจําสํารอง การประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร รหัสทางคอมพิวเตอร ลักษณะ
โครงสร า งข อ มู ล แบบต า ง ๆ ความหมาย ลั ก ษณะและชนิ ด ของแฟ ม ข อ มู ล เช น Sequential,
Random, Index, Isam, Msam, Tree, B-Tree, Inverted การเขาถึงขอมูล การคนและการจัดการ
แฟมขอมูล
COM 1601

โครงสรางขอมูล
3(3-0)
Data Structure
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโครงสรางขอมูล การประมวลผลขอมูล สตริงก อะเรย
เรคคอร ด และพอยเตอร ลิงก ลิ ส แสตกคิว การเวีย นบัง เกิด ต น ไม กราฟ และการประยุก ตใ ช
การเรียงและการคนหาขอมูล
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COM 2602

ระบบการจัดการฐานขอมูล
3(3-0)
Data Base Management System
ความรู เ กี่ ย วกั บระบบฐานขอมูล ความสัมพัน ธร ะหว าง Record ในฐานขอมู ล
ฐานขอมูลแบบ Relation แบบ Hierarchy และแบบ Network การปองกันขอมูล
การสํารอง
ขอมูล และการเรียกคืนการวิเคราะหและการออกแบบฐานขอมูล การบริหารฐานขอมูล
COM 3401

ระบบปฏิบัติการ
3(3-0)
Operating Systems
ความหมาย และวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ หนาที่ของระบบปฏิบัติการ
การจายงานหรือการจัดสรรหนวยประมวลผล การบริหารและการจัดการหนวยความจํา การจัดคิว
งานและการจัดสรรทรัพยากร การจัดการรับขอมูลและการแสดงผลระบบแฟม การควบคุมการคืน
สูสภาพเดิม
COM 3501

การวิเคราะหและการออกแบบระบบ
3(3-0)
System Analysis and Design
หลักการเกี่ยวกับการวิเคราะหระบบ และ การวางแผนแกปญหา ขอบขายของ
การวิเคราะห การตรวจสอบระบบศึกษาความเปนไปได การวิเคราะหรายละเอียด ระบบที่ใชใหม
กับระบบเดิม การออกแบบการนําขอมูลเขาและขอมูลออก การออกแบบแฟมขอมูล เอกสาร
ระบบงาน การทดสอบระบบที่ออกแบบ และ การนําไปใช รวมถึงการแกไขและการบํารุงรักษา
การทําผังระบบสื่อสาร การประเมินและการตัดสินใจ การควบคุมและความปลอดภัย
3(3-0)
ระบบการสื่อสารขอมูล
Data Communication System
การทํางานของระบบการเก็บขอมูลและการสื่อสาร อุปกรณที่ใชกับระบบเก็บ
ขอมูล การวิเคราะหระบบการสื่อสาร อุปกรณที่ใชระบบสื่อสาร ระบบการสงขอมูลแบบทางเดียว
แบบสองทางไมพรอมกัน แบบสองทางพรอมกัน ชนิดของการสงขอมูล Analog และ Digital
สถาปตยกรรมของ Network protocol, ระบบเครือขาย, WAN, LAN และ VAN
COM 3701
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COM 4201

โปรแกรมประยุกตดานสถิตแิ ละวิจัย
3(2-2)
Program Application for Statistics and Research
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : STAT 4304 วิจยั เบื้องตน
การคํา นวณ และ การเขีย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอรเ กี่ย วกั บคาร อ ยละ การวั ด
แนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ คาเฉลี่ย คาสัดสวน
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวัดความสัมพันธ การวัดความเชื่อมั่นและความเชื่อถือไดของ
แบบสอบถาม การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและ สองทาง การทดสอบนอนพาราเมตริก
เชน ไคสแควร การใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อการวิจัย
3. กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
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 การทํางบพิสูจนยอดเงิน
ฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไมแสวงหากําไร การจัดทํางบการเงินจากระบบการบันทึก
บัญชีไมสมบูรณ และระบบบัญชีเดี่ยว
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ACC 2701 การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0)
Business Taxation
ศึกษานโยบายภาษีอากร หลักเกณฑในการจัดเก็บและรายละเอียดในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
สรรพสามิต และภาษีศุลกากร การคํานวณภาษี การยื่นแบบรายการและการเสียภาษีทางธุรกิจ
การอุทธรณตอพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องภาษีอากรแตละประเภท ปญหาตาง ๆ ในเรื่องภาษีอากร
ธุรกิจ
FB

1401 การเงินธุรกิจ
3(3-0)
Business Finance
ศึกษาถึงขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ ตลอดจน
เปาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการจัดสรร
เงินทุนภายในธุรกิจ การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการของธุรกิจ การวางแผนการเงินที่
เกี่ยวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปนผล

FB

1403 การเงินสวนบุคคล
3(3-0)
Personnel Finance
ศึกษาถึงแหลงเงินฝาก แหลงเงินกู และวิธีคดิ ดอกเบีย้ ของสินเชื่อสวนบุคคล ศึกษา
ลักษณะการประกันชีวิต การเสียภาษีเงินไดและการตัดสินใจลงทุน ศึกษาถึงการจัดทํางบประมาณ
รายได หลักการจัดสรรเงินรายจายในชีวิตประจําวันเพื่อการออมและลงทุน

MK

1101 หลักการตลาด
(3-0)
Principles of Marketing
การศึกษาถึงความหมาย ความสําคัญ และหนาที่ของการตลาดในฐานะเปนกิจกรรม
หลักทางธุรกิจอยางหนึ่ง โดยกลาวถึงแนวทางการศึกษาแนวความคิด และปรัชญาทางการตลาด
สวนผสมทางการตลาด ระบบการตลาดและเปาหมายทางการตลาด แรงจูงใจ พฤติกรรมผูบริโภค
ความเขาใจเกีย่ วกับสวนผสมการตลาด ประเภทของตลาด และการวิจัยตลาดในเบือ้ งตน
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MK

2504 การสื่อสารตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0)
Integration Marketing Communication
ศึกษาลักษณะทั่วไปและความสําคัญของการสื่อสารทางการตลาด กระบวนการ
สื่อสารทางการตลาด การเลือกเครื่องมือในการสงเสริมการตลาด การผสมผสานเครื่องมือ
การสงเสริมการตลาดเพื่อใหเ กิดประสิทธิภาพทางการสื่อสารทางการตลาดที่สูงสุด รูปแบบ
การสื่อสารการตลาดภายในและภายนอกหนวยงาน เทคนิคและการเลือกใชเครื่องมือในการ
สื่อสาร รวมถึงการประยุกตวิธีการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบตาง ๆ
MK

3601 การบริหารการตลาด
3(3-0)
Marketing Management
ศึกษาถึงความสําคัญของการบริหารการตลาด บทบาทหนาที่ของผูบริหาร
การตลาด การวิเคราะหสถานการณและโอกาสทางการตลาด การวางแผนการตลาด โครงสราง
ตลาดและการวิ เคราะหพ ฤติกรรมการซื้อของผูบริ โภค การวิจัยตลาดและการพยากรณความ
ต อ งการของตลาด การแบง ส ว นตลาด การเลื อ กตลาดเป า หมายและ การกํ า หนดตํ า แหน ง
ผลิตภัณฑ ตลอดจนการศึกษาถึงการบริการการตลาดในดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด
จําหนาย และการสงเสริมการตลาด การตลาดบริการ การตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การจัด
องคกรการตลาด และการควบคุมทางการตลาด
MGT 1101 องคการและการจัดการ
3(3-0)
Organization and Management
ลั ก ษณะโครงสร า งขององค ก ารธุ ร กิ จ ทั่ ว ไป การวางแผน การจั ด สายงาน
หลักเกณฑและแนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ
หลักการบริหารและหนาที่สําคัญของฝายบริหารทุก ๆ ดาน ในแงการวางแผนการจัดคนเขางาน
การสั่งการ การจูงใจคนทํางาน การควบคุมปฏิบัติงานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายที่ตั้งไว
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MGT 1102

ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ
3(3-0)
Introduction to Business Operation
ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจตาง ๆ และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจ ไดแก การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารบุคคล การบริหารสํานักงาน
ซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ ตลอดจนศึกษา
ปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ
MGT 3102 การเปนผูป ระกอบการ
3(3-0)
Entrepreneurship
ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี หลักทฤษฎีและปฏิบัติของ
การจัดการธุรกิจของตนเอง เริ่มจากธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ แนวทางการจัดตั้ง
ธุรกิจ การบริหารการผลิต การบริหารเงินทุน การจัดการทางการเงิน การจัดรูปแบบองคกร
การวาจางและประโยชนของธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ ที่มีตอระบบเศรษฐกิจ
ลักษณะของธุรกิจประเทศไทย โดยมีการสอดแทรกจริยธรรม จรรยาบรรณของนักธุรกิจ กฎหมาย
ธุ ร กิจ ผลกระทบของธุ รกิ จ ต อสิ่ ง แวดล อ ม และการเสริม สร า งความคิด สร า งสรรค เ พื่ อใหเ กิ ด
ความคิดริเริ่มของตนเอง
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
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MGT 3105 การประกอบการธุรกิจชุมชน
3(3-0)
Community Business Operation
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ รูปแบบ และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจชุมชน ไดแก การจัดการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การตลาด การเงิน การบัญชี และ
ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจชุมชน ศึกษาลักษณะของชุมชน ปจจัยสิ่งแวดลอม
ของชุมชนที่เหมาะสมตอการประกอบธุรกิจ และปญหาตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคในการดําเนินการ
ของผูประกอบการธุรกิจ ตลอดจนศึกษาถึงจรรยาบรรณของผูประกอบการธุรกิจที่มีตอชุมชนและ
ตอสังคมโดยรวม ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในบทบาทของธุรกิจชุมชน
ECON 1103 เศรษฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0)
An Introduction to Economics
เงื่อนไขบังคับ : สําหรับนักศึกษาเอกสาขาอื่น และไมนับเปนวิชารอง
ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน ความยืดหยุน การผลิต ตนทุนการผลิต
ตลาด ผลิตภัณฑมวลรวม การเงิน การธนาคาร การคลัง การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การคา
ระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
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
ความเปนมาและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย ขอบขายหนาที่ความ
รับผิดชอบ และปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย การสรรหาการคัดเลือก การพัฒนาการฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การจายผลตอบแทน แรงงานสัมพันธ ตลอดจนการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย
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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
รวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
MATH 3801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพคณิตศาสตร
2(90)
Preparation for Professional experience in Mathematics
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ
ในดานการรับรูลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมคี วามรู ทักษะ
เจตคติ แรงจูงใจ และ คุณลักษณะ ที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดย การกระทําในสถานการณหรือ
รูปแบบตางๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพ
MATH 4801

การฝกประสบการณวิชาชีพคณิตศาสตร
5(350)
Field Experience in Mathematics
ใหทําการฝกงานที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร คณิตศาสตรประยุกตสถิติ หรือคอมพิวเตอร
กับหนวยงานของรัฐบาล หรือเอกชน

