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สาขาวิชาสถิติประยุกต์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับนี้ เปนหลักสูตรปพุทธศักราช 2556 ที่ปรับปรุง
จากหลักสูตร ปพุทธศักราช 2553 ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ไดพิจารณาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บอุด มศึก ษาแหง ชาติ พ.ศ. 2552 มุ ง เน นเป าหมายการจั ด การศึ ก ษาที่ ผ ลการเรี ยนรู ข องนั ก ศึ ก ษา
กําหนดใหสอดคลองกับปรัช ญาของมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญบุรี และเปาหมายของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในอันที่จะผลิต “นักศึกษาทางดานสถิติ” เปนบัณฑิตนักปฏิบัติ เชี่ยวชาญใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานทางดานสถิติ ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม
นอกจากนี้ในหลักสูตรฉบับนี้ยังกําหนดใหมีการเรียนในกลุมวิชาเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพไม
นอยกวา 1 ภาคการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานเสริมสรางประสบการณและรูจักประยุกตใช
ความรูในการแกไขปญหาในสภาพการทํางานจริง
หัวหน้ าสาขาวิชา :
นางสาวอิศราภรณ เทียมศร
คณาจารย์ :
ผศ.ยุรีย วรวิชัยยันต
ผศ.อัชฌาณัท รัตนเลิศนุสรณ
ผศ.สถิตย พรรณรุกข
ดร.อัญชลี ทองกําเหนิด
ดร.วิยดา คําเอม
ดร.เสาวภา ชัยพิทักษ

วท.ม.(สถิติประยุกต)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
พบ.ม. (สถิติประยุกต)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ปร.ด.(สถิติ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พบ.ม.(สถิติประยุกต)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
Ph.D.(Statistics)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปร.ด.(คณิตศาสตรประยุกต)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ปร.ด.(สถิติ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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นางสุภาพร นนทนํา
นายกิตติพงศ กลิ่นจันทร
นายเอกภักดิ์ ตันประยูร
ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

วท.ม. (สถิติ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยอิสเทิรนเอเซีย
วท.ม.(สถิติประยุกต)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
Bachelor of Science Program in Statistics

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)
วท.บ. (สถิติ)
Bachelor of Science (Statistics)
B.Sc. (Statistics)
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โครงสร้ างหลักสู ตร
จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
กลุมวิชาภาษา
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
กลุมวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
กลุมวิชาบูรณาการ
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาชีพบังคับ
กลุมวิชาชีพเลือก
กลุมวิชาเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพ
หมวดวิชาเลือกเสรี

133
33
6
15
6
1
5
94
24
30
33
7
6

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หน่ วยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หน่ วยกิต

รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่ วยกิต ประกอบด้วย
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 6 หน่ วยกิต
รายวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
01-110-002
01-110-004
01-110-009
01-110-010
01-110-011

มนุษยกับสังคม
Man and Society
สังคมกับสิง่ แวดลอม
Society and Environment
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Development of Social and Life Quality
สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economic
เศรษฐศาสตรทั่วไป
General Economics

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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01-110-014

สังคมกับกฎหมาย
Society and Law
รายวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้

3(3-0-6)

01-210-001

3(3-0-6)

สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ
Information and Academic Report Writing
01-210-002
การสืบคนสารนิเทศ
Information Retrieval
01-210-004
จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
01-210-005
จิตวิทยาองคการ
Organizational Psychology
01-210-010
ศาสนากับวัฒนธรรมไทย
Religions and Thai Culture
01-210-011
พื้นฐานอารยธรรมไทย
Foundations of Thai Civilization
กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่ วยกิต
รายวิชาภาษาอังกฤษ 12 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
01-320-001

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
01-320-002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative English
และให้ เลือกศึกษาอีก 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
01-320-003
สนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
01-320-004
การอานภาษาอังกฤษ
English Reading
01-320-005
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
English for Job Application
01-320-006
ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
English for Science and Technology

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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01-320-007

ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
3(2-2-5)
English for Presentations
รายวิชาภาษาไทย 3 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
01-310-001
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Thai for Communication
01-310-006
การอานและการเขียนทางวิชาการ
3(2-2-5)
Academic Reading and Writing
01-310-007
การเขียนเชิงวิชาชีพ
3(2-2-5)
Writing for Careers
01-310-009
ศิลปะการพูด
3(2-2-5)
Arts of Speaking
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์ 6 หน่ วยกิต โดยศึกษา 3 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
09-121-045
สถิติทั่วไป
3(3-0-6)
General Statistics
และให้ เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
09-130-044
การใชโปรแกรมสําหรับสํานักงานสมัยใหม
3(2-2-5)
Application of Software for Modern Offices
09-210-033
เทคโนโลยีสีเขียว
3(3-0-6)
Green Technology
09-311-052
ชีววิทยากับเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Biology and Sufficiency Economy
09-410-041
มนุษยและวิทยาศาสตรกายภาพ
3(3-0-6)
Man and Physical Science
09-416-056
พลังงานทางเลือก
3(3-0-6)
Alternative Energy
กลุ่มวิชาพลศึกษาหรื อนันทนาการ 1 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
01-610-001
01-610-002

กีฬาประเภทบุคคล
Individual Sports
กีฬาประเภททีม
Team Sport

1(0-2-1)
1(0-2-1)
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01-610-003

นันทนาการเพื่อชีวิตประจําวัน
Recreation for Daily Life
กลุ่มวิชาบูรณาการ 5 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
01-010-001
01-010-006
01-010-010
04-040-007
06-060-008
09-090-009
11-110-012

วิถีชีวิตสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน
Thai Life Style in Globalization
ภูมิปญญาไทยเพื่อชีวิตที่พอเพียง
Thai Wisdom for Sufficiency Life
การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
การดูแลรักษาอุปกรณเครื่องใชภายในบาน
Residential Appliances Maintenance
ศิลปะการดําเนินชีวิต
Arts of Living
เทคโนโลยีกับโลกาภิวัฒน
Technology and Globalization
การดูแลสุขภาพครอบครัว
Home Health Care

1(0-2-1)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(1-3-3)

หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่ วยกิต
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ 24 หน่ วยกิต โดยศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
09-111-151
09-111-152
09-113-202
09-210-125
09-210-126

แคลคูลัส 1
Calculus 1
แคลคูลัส 2
Calculus 2
พีชคณิตเชิงเสน
Linear Algebra
เคมี 1
Chemistry 1
ปฏิบัติการเคมี 1
Chemistry Laboratory 1

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
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09-311-148
09-311-149
09-410-155
09-410-156
09-416-273
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 30
09-121-201
09-121-202
09-121-303
09-121-304
09-121-305
09-121-306
09-121-307
09-121-308
09-121-309

หลักชีววิทยา
Principles of Biology
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
Principles of Biology Laboratory
ฟสิกสเบื้องตน
Introductory Physics
ปฏิบัติการฟสิกสเบื้องตน
Introductory Physics Laboratory
ภัยพิบัติธรรมชาติ
Natural Disaster
หน่ วยกิต โดยศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
สถิติวิเคราะหสําหรับวิทยาศาสตร
Statistical Analysis for Science
สถิติเชิงคณิตศาสตร
Mathematical Statistics
สถิติเชิงอนุมาน 1
Statistical Inference 1
การวางแผนการทดลอง
Experimental Designs
การวิเคราะหการถดถอย
Regression Analysis
อนุกรมเวลาประยุกต
Applied Time Series
สถิติเชิงอนุมาน 2
Statistical Inference 2
การวิจัยดําเนินงาน
Operations Research
เทคนิคการสํารวจตัวอยาง
Sampling Techniques

3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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09-121-410

สัมมนาทางสถิติ
Seminar in Statistics
09-121-411
โครงงานดานสถิติ
Project in Statistics
กลุ่มวิชาชีพเลือก 33 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
09-122-201
09-122-302
09-122-303
09-122-404
09-122-405
09-123-201
09-123-202
09-123-303
09-123-304
09-123-305
09-123-406
09-124-301

สถิตินอนพาราเมตริก
Nonparametric Statistics
การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
Statistical Quality Control
ทฤษฎีการตัดสินใจ
Decision Theory
การจําลองเชิงสถิติ
Statistical Simulation
สถิติสําหรับงานวิจัย
Statistics for Research
เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ
Statistical Information Technology
คอมพิวเตอรสําหรับนักสถิติ
Computer for Statistician
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
Usage of Statistical Software
การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมตารางงาน
Data Analysis Using Worksheet Program
การโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานทางสถิติ
Computer Programming for Statistics
ระบบฐานขอมูลทางสถิติ
Statistical Database Systems
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประกันภัย
General Principles of Riskand Insurance

1(0-3-1)
2(0-6-2)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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09-124-302
09-124-403
09-124-404

ทฤษฎีดอกเบี้ย
Theory of Interest
สถิติประกันชีวิต
Life Insurance Statistics
สถิติประกันวินาศภัย
Non-Life Insurance Statistics

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเสริมสร้ างประสบการณ์ในวิชาชีพ 7 หน่ วยกิต
ให้ ศึกษา 1 หน่ วยกิตจากรายวิชาต่ อไปนี้
09-001-301

การเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพ
Preparation for Professional Experience
และให้ เลือกศึกษา 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
09-001-302
09-001-303
09-001-304

สหกิจศึกษา
Cooperative Education
ฝกงาน
On the Job Training
ปญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
Workplace Special Problem

1(0-2-1)

6(0-40-0)
3(0-40-0)
3(0-6-3)

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใด ๆ ที่เปดสอนในสาขาวิชาสถิติประยุกต แตตองไมซ้ํากับวิชา
ในแผนการศึกษา หรือนักศึกษาอาจเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปดสอนในมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาสถิติประยุกต
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แผนการศึกษา :
ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-001
09-111-151
09-121-045
09-210-125
09-210-126
01-610-xxx
09-xxx-xxx

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
แคลคูลัส 1
สถิติทั่วไป
เคมี 1
ปฏิบัติการเคมี 1
เลือกจากกลุมวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ
เลือกจากกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับ
คณิตศาสตร
รวม

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
1
1

3
3
3
3
0
0

0
0
0
0
3
2

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
6
5
6
6
6
1

3

x

x

x

17 หน่ วยกิต

01-320-002
09-111-152
09-311-148
09-311-149

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
แคลคูลัส 2
หลักชีววิทยา
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา

3
3
3
1

2
3
3
0

2
0
0
3

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
5
6
6
1

09-410-155
09-410-156
01-110-xxx
01-310-xxx

ฟสิกสเบื้องตน
ปฏิบัติการฟสิกสเบื้องตน
เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร
เลือกจากรายวิชาภาษาไทย
รวม

3
3
1
0
3
3
3
2
20 หน่ วยกิจ

0
3
0
2

6
1
6
5

ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ
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ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
09-113-202
09-121-201
09-416-273
01-320-xxx
09-xxx-xxx
xx-xxx-xxx

พีชคณิตเชิงเสน
สถิติวิเคราะหสําหรับวิทยาศาสตร
ภัยพิบัติธรรมชาติ
เลือกจากรายวิชาภาษาอังกฤษ
เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
เลือกจากกลุมวิชาบูรณาการ
รวม

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

3
3
3
3
3
3
3
2
3
x
3
3
18 หน่ วยกิจ

ปฏิบัติ
0
0
0
2
x
0

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
6
6
6
5
x
6

09-121-202
01-210-xxx
01-320-xxx
09-xxx-xxx
09-xxx-xxx

สถิติเชิงคณิตศาสตร
เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร
เลือกจากรายวิชาภาษาอังกฤษ
เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก

3
3
3
3
3

3
3
2
x
x

0
0
2
x
x

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
6
6
5
x
x

xx-xxx-xxx

เลือกจากกลุมวิชาบูรณาการ
รวม

2
x
17 หน่ วยกิจ

x

x

ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ
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ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
09-121-303
09-121-304
09-121-305
09-121-306
09-xxx-xxx
09-xxx-xxx
09-xxx-xxx

สถิติเชิงอนุมาน 1
การวางแผนการทดลอง
การวิเคราะหการถดถอย
อนุกรมเวลาประยุกต
เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
รวม

ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
09-001-301
09-121-307
09-121-308
09-121-309
09-xxx-xxx
09-xxx-xxx
xx-xxx-xxx

การเตรียมความพรอมฝก
ประสบการณวิชาชีพ
สถิติเชิงอนุมาน 2
การวิจัยดําเนินงาน
เทคนิคการสํารวจตัวอยาง
เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
เลือกจากกลุมวิชาเลือกเสรี
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
3

ทฤษฎี

3
3
3
3
x
x
x
21 หน่ วยกิต

ปฏิบัติ
0
0
0
0
x
x
x

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
6
6
6
6
x
x
x

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1

0

2

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
1

3
3
3
3
3
3
3
x
3
x
3
x
19 หน่ วยกิต

0
0
0
x
x
x

6
6
6
x
x
x
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แผนการศึกษาสํ าหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชาสหกิจศึกษา
ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
09-001-302 สหกิจศึกษา
รวม

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
09-121-410
09-121-411
09-xxx-xxx
09-xxx-xxx

สัมมนาทางสถิติ
โครงงานดานสถิติ
เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
รวม

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

6
0
6 หน่ วยกิต

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

1
0
2
0
3
x
3
x
15 หน่ วยกิต

ปฏิบัติ
40

ปฏิบัติ
3
6
x
x

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
0

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
1
2
x
x
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แผนการศึกษาสํ าหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชาฝึ กงาน
ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน
09-001-303 ฝกงาน

รวม

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
09-001-304
09-xxx-xxx
xx-xxx-xxx

ปญหาพิเศษจากสถาน
ประกอบการ
เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
เลือกจากกลุมวิชาเลือกเสรี
รวม

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
09-121-410
09-121-411
09-xxx-xxx
09-xxx-xxx

สัมมนาทางสถิติ
โครงงานดานสถิติ
เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
รวม

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

3
0
3 หน่ วยกิต

ปฏิบัติ
40

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
0

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

0

6

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
3

3
x
3
x
9 หน่ วยกิต

x
x

x
x

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

1
0
2
0
3
x
3
x
9 หน่ วยกิต

ปฏิบัติ
3
6
x
x

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
1
2
x
x

องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา) *** เหมือนในเลมชมพู
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คําอธิบายรายวิชา
01-110-002

มนุษย์ กบั สั งคม
3(3-0-6)
Man and Society
ความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของสังคมศาสตร ความหมายองคประกอบ
ของสังคมและวัฒนธรรม บทบาทและหนาที่ของสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจน
เอกลั ก ษณ แ ละค านิ ยมของสั ง คมไทย ความหมายและลั ก ษณะของพฤติ ก รรม
มนุษย การจัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม การ
จําแนกความแตกตางทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ปญหา
สังคมตาง ๆ
Concepts, scope and importance of social science, elements and roles of society
and cultures, uniqueness and values of Thai society, human behaviors and social
administration, social and cultural changes, and social problems

01-110-004

สังคมกับสิ่งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Society and Environment
ความสําคัญของสังคมกับสิ่ งแวดลอม โดยอาศัยแนวคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยา
นําไปสูการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงมลพิษสิ่งแวดลอมที่
เกิ ดขึ้ น ศึ ก ษาการวิ เคราะหระบบและการประเมิน ผลกระทบสิ่ ง แวดลอม เพื่ อ
นําไปสูการจัดการสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
Society and the circumstances of the environment, basic concepts in ecology,
natural resources and the environment, pollution crisis and control, system
analysis and assessment of impacts on the environment, and environmental
management

01-110-009

การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสั งคม
3(3-0-6)
Development of Social and Life Quality
ปรั ช ญาและหลัก ธรรมในการดํ ารงชีวิ ต และการทํ า งานของบุ ค คล การสร า ง
แนวคิดและเจตคติตอตนเอง ธรรมะกับการสรางคุณภาพชีวิต บทบาทหนาที่และ
ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น การบริหารตนใหเขากับชีวิตและสังคม และ
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การปรั บตนเพื่อรวมกิ จกรรมทางสัง คม ศึก ษาเทคนิ คการครองใจคน และการ
สรางผลิตผลในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
Philosophy and ethical principles in living and working, self perception and
attitudes, Dharma and life quality development, individual roles and
responsibility, self-administration and adjustment to social activities,
development of interpersonal skills, efficiency and effectiveness in work
01-110-010

สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economic
ความหมาย ขอบเขต และวิ ธีวิเคราะห ทางสั งคมศาสตร ความสัมพั นธระหวาง
สัง คมและเศรษฐกิ จ วิวั ฒนาการของระบบเศรษฐกิ จ และความรู พื้ น ฐานทาง
เศรษฐศาสตร การกําหนดราคาระบบการผลิต ตลาดทรัพยากรมนุษย และสถาบัน
ทางเศรษฐกิจตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจและสังคมแบบยั่งยืน
Concepts of social science methodology, interrelationship between society and
economics, evolution of economic systems, economic fundamentals, price
mechanism, market and human resources, economic institutions, socioeconomic development and its impacts on economic and social changes
sustainable

01-110-011

เศรษฐศาสตร์ ทั่วไป
3(3-0-6)
ความหมาย ขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร อุป สงค อุ ปทาน และดุลยภาพของ
ตลาด พฤติ ก รรมของผู บ ริ โภค – การผลิ ต การตลาดและการแข ง ขั น รายได
ประชาชาติและการมีงานทํา การเงิน การธนาคาร และการคลัง การคาระหวาง
ประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนปญหาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทย
Concepts and scope of economics, demand, supply, market equilibrium and
competition, consumer behavior and production, principles of national income,
employment, finance and banking, public finance, international economic
development, and socio-economic problems in Thailand
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01-110-014

สังคมกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Society and Law
ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับกฎเกณฑตางๆ ที่ใชควบคุมสังคม ระบบ
กฎหมาย และการจัดลําดับชั้นของกฎหมายการจัดทํากฎหมาย หลักเกณฑความ
รับผิดชอบทางแพง และทางอาญาเบื้องตนและการใช ตลอดจนการนํากฎหมายที่
เกี่ยวของในชีวิตประจําวันไปใชการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
Relationship, the origin of psychology, genetic and environmental factors,
human development, basic human physiology, sensation and perception,
learning, motivation and emotion, intelligence, personality and adjustment,
mental health, abnormal behavior, social behavior

01-210-001

สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ
3(3-0-6)
Information and Academic Report Writing
สารนิเทศและการศึกษาคนควา แหลงสารนิเทศ บริการและทรัพยากรสารนิเทศ
การเขาถึงสารนิเทศ การประเมินสารนิเทศ การวิเคราะห สังเคราะหการรวบรวม
บรรณานุกรมและการเขียนรายงานทางวิชาการ
Information and education, information sources, services and resources.
Information access, evaluating, analyzing, synthesizing information,
bibliography collecting and academic report writing

01-210-002

การสืบค้นสารนิเทศ
3(3-0-6)
Information Retrieval
เทคนิ ค การสื บ คน สารนิเ ทศ การสื บค น ทรั พยากรในห อ งสมุ ด การสื บ ค น
ฐานขอมูลสาขาวิทยาศาสตร การสืบคนฐานขอมูลสาขาสังคมศาสตร การสืบคน
วิท ยานิ พ นธ กระบวนการจั ด การสารนิ เ ทศ การอ า งอิ ง และการจั ด รู ป แบบ
บรรณานุกรม
Techniques for information retrieval, information retrieval in a library,
information retrieval in scientific field and social science, electronic information
retrieval, information management, citation and bibliography formats
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01-210-004

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
ความหมายและความเป น มาของวิ ช าจิ ต วิ ท ยา อิ ท ธิ พ ลของพั น ธุ ก รรมและ
สิ่งแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมมนุษย พัฒนาการมนุษย พื้นฐานสรีระวิทยาของ
มนุ ษย การรั บสั มผั ส การรั บรู การเรียนรู แรงจูง ใจและอารมณ เชาวป ญญา
บุคลิกภาพและการปรับตัว สุขภาพจิต พฤติกรรมผิดปกติและพฤติกรรมทางสังคม
Definition, the origin of psychology, genetic and environmental factors, human
development, basic human physiology, sensation and perception, learning,
motivation and emotion, intelligence, personality and adjustment, mental health,
abnormal behavior, social behavior

01-210-005

จิตวิทยาองค์การ
3(3-0-6)
Organizational Psychology
ความรูเบื้องตนของจิตวิทยาองคการ บุคคลกับพฤติกรรมการทํางาน กลุมและ
พฤติกรรมกลุม องคการและพฤติกรรมองค การ ภาวะผูนํ า แรงจู งใจในการ
ทํางาน ขวัญและความพึงพอใจในการทํางาน การบริหารความขัดแยง
Fundamentals of organizational psychology, personnel and working behavior,
group behavior, organizational behavior, leadership, working motivation, morale
and working satisfaction, and conflict management

01-210-010

ศาสนากับวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
Religions and Thai Culture
ความเป น มาและหลั ก คํ า สอนของศาสนาสํ า คั ญ ในประเทศไทย การพั ฒ นา
ความคิดดานศาสนาของคนไทยในแตละสมัย ความสัมพันธระหวางความคิดดาน
ศาสนากับวัฒนธรรมไทยดานเศรษฐกิจ การเมือง การปกครองและสังคมไทย
History and principles of important religions in Thailand, development of
religious thinking of Thai people, relation between religions and Thai culture in
terms of economics, politics and Thai society
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01-210-011

พืน้ ฐานอารยธรรมไทย
3(3-0-6)
Foundations of Thai Civilization
ความหมายของอารยธรรมและวั ฒ นธรรม พื้ น ฐานทางประวั ติ ศ าสตร ไ ทย
พื้นฐานอารยธรรมไทยดานสังคม เอกลักษณ คานิยม ประเพณีและการปกครอง
ดานเศรษฐกิจ ดานลัทธิ ความเชื่อและศาสนา ดานภาษาและวรรณคดีไทย ดาน
ศิลปกรรมและการอนุรักษสงเสริมวัฒนธรรมและอารยธรรมไทย
Civilization and culture, fundamentals of Thai civilization: tradition, value
symbolic, politics, economy, doctrine, belief and religion; Thai language and
literature, and Thai art preservation and conservation

01-310-001

ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร
3(2-2-5)
Thai for Communication
หลักการสื่อสาร ความรูพื้นฐานการใชภาษาไทย การฟงอยางมีวิจารณญาณ การ
อานจับใจความ และวิเคราะหความ การเขียนหนังสือราชการ จดหมายสมัครงาน
โครงการ และการพูดในโอกาสตาง ๆ
Principles of communication, Thai language usage, critical reading and
listening, writing for government services, writing proposal and application
letters, and making speeches in various occasions

01-310-006

การอ่านและการเขียนทางวิชาการ
3(2-2-5)
Academic Reading and Writing
หลักการอานเอกสารทางวิชาการ หลักการเขียนทางวิชาการ การอานและเขียน
สรุปสาระสําคัญ การศึกษาคนควาและการนําเสนอผลงานในรูปแบบวิชาการ
Principles of academic reading and writing, reading and summarizing, research
and academic presentation

01-310-007

การเขียนเชิ งวิชาชีพ
3(2-2-5)
Writing for Careers
รูปแบบและประเภทของการเขียนในงานอาชีพ ลักษณะการเขียนที่ดี การวางแผน
การเขียน การเรียบเรียงเอกสารและรายงานวิชาชีพ การเขียนเพื่อนําเสนอผลงาน
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Different kinds of writing for careers, good characteristic of writing, planning
and document filing system, professional reports, and report writing and
presentation
01-310-009

ศิลปะการพูด
3(2-2-5)
Arts of Speaking
หลักการพูด องคประกอบของการพูด การวิเคราะหผูฟง การประเมินผลการพูด
การพูดในที่ประชุมชน การพูดใหความรู การพูดเพื่อโนมนาวใจ การอภิปราย การ
พูดในโอกาสตาง ๆ
Fundamentals of speaking, listener analysis and speaking evaluation, public
speaking, persuasion, informative speaking, discussion, and speeches on
different occasions

01-320-001

ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
โครงสร า งภาษาและไวยากรณ จ ากงานประเภทต า งๆ ความสั ม พั น ธ ข อง
องคประกอบภายในประโยคและระหวางประโยค
English structures and grammar from different written texts

01-320 -002 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
3(2-2-5)
Communicative English
พัฒนาความสามารถการฟง พูด อาน และเขียน โครงสรางที่สําคัญของภาษา เนน
ความสามารถในการใชภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณตาง ๆ
Development of listening, speaking, reading and writing abilities, key language
structures, language for communication in various situations
01-320-003

สนทนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Conversation
คํ า ศั พ ท สํ า นวน และโครงสร า งภาษา การสนทนาตามสถานการณ ต า งๆ ที่
เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา
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Vocabulary, expressions and language structures appropriately used in various
situations according to native speakers’ culture
01-320-004

การอ่ านภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Reading
การหาความหมายของคําศัพท สํานวน และขอความ กลวิธีการอาน การพัฒนา
ความสามารถการอานภาษาอังกฤษ
Finding meaning of words, expressions, and statements, reading strategies,
development of reading abilities

01-320-005

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสมัครงาน
3(2-2-5)
English for Job Application
คําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษา เอกสารที่เกี่ยวของกับการสมัครงาน และ
การสัมภาษณงาน
Vocabulary, expressions, language structures, and documents used in job
application and job interview

01-320-006

ภาษาอังกฤษเพือ่ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3(2-2-5)
English for Science and Technology
คําศัพท สํานวนและโครงสรางภาษา การฟง พูด อาน และเขียนเพื่อการสื่อสารใน
สถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Vocabulary, expressions and language structures, listening, speaking, reading
and writing on science and technology topics

01-320-007

ภาษาอังกฤษเพือ่ การนําเสนอ
3(2-2-5)
English for Presentations
คําศัพท สํานวน โครงสรางภาษา ประเภทของผลงาน การใชสื่อ การพูดและการ
เขียนเพื่อนําเสนอผลงาน
Vocabulary, expressions, and language structures for presentations, types of
project works, media , written and oral presentations

180
09-121-045

สถิติทั่วไป
3(3-0-6)
General Statistics
สถิติเชิงพรรณนา ความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจงตัวแปรสุม การสุม
ตัวอยาง การแจกแจงของตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบสมมติฐานของ
ประชากรกลุมเดียว และการทดสอบไคสแควร
Descriptive statistics, probability, random variable, probability distribution of
random variable, sampling, sampling distribution, estimation, hypothesis testing
of one population, chi-square test

09-130-044

การใช้ โปรแกรมสํ าหรับสํ านักงานสมัยใหม่
3(2-2-5)
Application of Software for Modern Offices
ประเภทของโปรแกรมสํ าหรับ สํา นั ก งานสมั ย ใหม การใช โ ปรแกรมสํ าหรั บ
สํานัก งานแตละประเภท การนํ าโปรแกรมสําหรับสํ านัก งานไปประยุกต ใชใ ห
เหมาะสมกับงานอยางมีประสิทธิภาพและทันสมัย การนําเสนอขอมูลขาวสาร การ
จัดเก็บสารสนเทศ การจัดทํารายงานและเอกสารในรูปแบบตาง ๆ
Types of software for modern offices, software for individual types of offices,
effective and update application of software for individual offices, information
presentation and storage, preparation of reports and documents in various forms

09-210-033

เทคโนโลยีสีเขียว
3(3-0-6)
Green Technology
ปญหาสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักการและ
กระบวนการของเทคโนโลยี สี เ ขี ย ว การประเมิ น วั ฏ จั ก รชี วิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ ก าร
ออกแบบเชิ ง นิ เ วศเศรษฐกิ จ กรณี ศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การและการเลื อ กใช
เทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
Environmental problems from science and technology development, principle
and process of green technology, product life cycle assessment, condensing,
case study of managing and appropriate use of friendly environmental
technology
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09-311-052

ชีววิทยากับเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Biology and Sufficiency Economy
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนวพระราชดํ า ริ เศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ ชี ว วิ ท ยา การ
ดํารงชี วิตโดยใช ห ลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ยง ผลกระทบของเศรษฐกิ จ พอเพี ยงต อ
สิ่งแวดลอม มีการศึกษานอกสถานที่
His Majesty the King’s sufficient economy philosophy, sufficient economy and
biology, living by using the sufficient economy philosophy, effects of sufficient
economy on environment, and field trip

09-410-041

มนุษย์ และวิทยาศาสตร์ กายภาพ
3(3-0-6)
Man and Physical Science
วิธีการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรและความหมายของวิทยาศาสตร การวัด
และหนวยการวัดทางวิทยาศาสตร ดาราศาสตรเบื้องตน วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก
และธรณี วิทยาเบื้ องต น บรรยากาศและการพยากรณ อากาศ คลื่ น เสี ยงและ
เทคโนโลยีทางเสียง ปรากฏการณทางแสงและทัศนูปกรณ
Acquisition of science knowledge and definition of science, measurement in
science and its units, introduction to astronomy, earth science and introduction
to geology, atmosphere and weather forecasting, sound wave and its technology,
optics and optical instruments

09-416-056

พลังงานทางเลือก
3(3-0-6)
Alternative Energy
ความหมายและประเภทของพลังงาน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงาน
น้ํา พลั งงาน ชีวมวล พลั งงานความร อนใต พิภพ และพลั ง งานนิวเคลี ยร การ
ประยุกตใชและการอนุรักษพลังงาน
Definition and types of energy, solar energy, wind energy, water power, biomass
energy, geothermal energy, nuclear energy, application and conservation of
energy
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01-610-001

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
เลือกกิ จ กรรมกี ฬ าประเภทบุ ค คล เช น กรี ฑ า ลี ล าศ กิ จ กรรมเข าจั ง หวะ ยู โ ด
แบดมินตัน วายน้ํา เทนนิส และเทเบิลเทนนิส เปนตน ความรูเบื้องตนของกีฬา
และการ พัฒนาบุคคลทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา การฝก
ปฏิบัติทักษะพื้นฐานของกีฬา วิธีการเลน และกติกาของกีฬา
Fundamentals of individual sports and human development in the following five
aspects: physical, psychological, emotional, social and intellectual development;
practice of basic skills, playing methods and rules of the individual sports
selected

01-610-002

กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
เลือกกิจกรรมกีฬาประเภททีม เชน ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลยบอล ซอฟท
บอล และรักบี้ฟุตบอล เปนตน ความรูเบี้องตนของกีฬาและการพัฒนาบุคคลทั้ง
ดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา การฝกปฏิบัติทักษะพื้นฐานของ
กีฬา วิธีการเลนและกติกาของกีฬา
Fundarmentals of team sports and human development in following five aspects:
physical, psychological, emotional, social and intellectual development; practice
of basic skills, playing methods and rules of the team sports selected

01-610-003

นันทนาการเพือ่ ชีวติ ประจําวัน
1(0-2-1)
Recreation for Daily Life
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการแบบตางๆ
และเลือกกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสม
Fundamentals of recreation, organization of recreation activities, and selection
of appropriate recreation activities
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01-010-001

วิถีชีวติ สั งคมไทยในยุคโลกาภิวฒ
ั น์
3(3-0-6)
Thai Life Style in Globalization
ประวัติศาสตรสังคมไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย อารยธรรมโลก บทบาทของศาสนา
และคุ ณธรรมต อสัง คมไทย สภาพสั งคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดลอมกับ สภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของโลก การเมืองการปกครองและกฏหมายกับโลกสมัยใหม
History of Thai society, Thai arts and culture, world civilizations, roles of
religions and virtues in Thai society, socio-economy and environment in global
changes, politics, government and law in modern society

01-010-006

ภูมิปัญญาไทยเพือ่ ชีวติ ที่พอเพียง
2(2-0-4)
Thai Wisdom for Sufficiency Life
ความหมาย ขอบขาย ความสํ าคั ญ พั ฒนาการ และกระบวนการเรี ยนรู ข องภู มิ
ปญญาไทย ภูมิ ป ญญาท องถิ่น ความสัม พัน ธข องภูมิปญญาไทยกับ ภูมิปญญา
ทองถิ่ น เพื่ อพั ฒนาชี วิตที่ พอเพี ยง ตั ว อย างการมี ชี วิ ตที่ พ อเพี ย งของบุ ค คลใน
สังคมไทย
Concepts, scope and development of Thai wisdom, Local wisdom, the relation
between Thai wisdom and Local wisdom for developing sufficiency life, a case
study on sufficiency life’s person in Thailand

01-010-010

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
ความหมายและความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ
การพั ฒนาและการประเงิ นบุ ค ลิ ก ภาพ สุ ข ภาพจิ ตและการปรั บ ตั ว การพั ฒนา
บุ ค ลิ ก ภาพด า นการแต ง กาย การใช ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สาร การคิ ด สร า งสรรค
มารยาททางสังคม ความฉลาดทางอารมณ การเสริมสรางมนุษยสัมพันธ ความเปน
ผูนําและผูตามที่ดี
Concepts and importance of personality development, psychological theories of
personality development and personality assessment, mental health and
adjustment, Personality development in clothing, language for communication,
creativity, social etiquette, emotional quotient, human relations, Leadership and
followership

184
04-040-007

การดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ ภายในบ้ าน
2(2-0-4)
Residential Appliances Maintenance
ความรูเ บื้องต นเกี่ยวกั บอุ ปกรณ เครื่องใช ไฟฟาภายในบ าน รู จัก การทํ างานขั้ น
พื้นฐาน และการดูแลรักษาใหมีคุณภาพที่ดี มีความปลอดภัย ความรูเกี่ยวกับ
พลังงาน และหลักการประหยัดพลัง งาน การดูแลรั กษาและซ อมแซม พื้ นผนั ง
หลังคา ระบบสุขภัณฑและน้ําเสียในอาคารที่พักอาศัย
Basic knowledge of the electric appliances, operation and maintenance, safety in
usage, principle of an energy saving, maintenance and repair of wall, ceiling and
roof, sanitary system and residential water treatment

06-060-008

ศิลปะการดําเนินชีวติ
2(2-0-4)
Arts of Living
การดําเนิ นชี วิตในสั ง คมอยางมี ความสุข ความฉลาดในการบริ โภคสิ น คาและ
บริ การ การเลื อกเสื้อผาใหเ หมาะสมกั บบุค ลิก และโอกาส มารยาททางสัง คม
เทคนิคการทํางานรวมกับบุคคลอื่น จริยธรรมและศีลธรรม อันดีในชีวิตประจําวัน
Happy living in society, a wise choice of products and services, appropriate
selection of clothes for one’s self on different occasions, social manners,
interpersonal skills at work, ethical and moral practice in daily life

09-090-009

เทคโนโลยีกับโลกาภิวตั น์
3(3-0-6)
Technology and Globalization
สถานการณสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาวะโลก
รอนและผลกระทบจากภาวะโลกร อน เทคโนโลยี ด านพลั ง งานทดแทน เช น
พลั ง งานน้ํ า พลั ง งานลม นิ ว เคลี ย ร แ ละการประยุ ก ต ใ ช ดาราศาสตร แ ละ
ความก า วหน า ทางอวกาศ อาหารและโภชนาการ อาหารเพื่ อสุ ข ภาพ ความ
ปลอดภัยของอาหาร มีการศึกษานอกสถานที่
Environmental situations from science and technology development, global
warming and its effects, renewable energy technology such as water power,
wind energy, nuclear and its application, astronomy and advanced space
technology, food and nutrition, healthy food, food safety, and field trip
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11-110-012

การดูแลสุ ขภาพครอบครัว
2(1-3-3)
Home Health Care
แนวคิดพื้นฐานเกี่ ยวกับสุ ขภาพกายและจิ ต เพศศึ กษา ความตองการทางดาน
สุ ข ภาพของบุ ค คลตามวั ย การดู แ ลสุ ข ภาพเบื้ อ งต น ทั้ ง ในภาวะเสี่ ย งต อ การ
เจ็บปวยและภาวะเจ็บปวย หลักการออกกําลังกายที่ถูกตองตามวัย การประยุกต
ศาสตรการแพทยแผนไทยในการดูแลสุขภาพ
Basic concepts of physical and mental health, sex education, health care
according to ages, basic health care for risk situations and illness conditions,
principles of exercises for different ages, application of Thai traditional
medicine in health care

09-111-151

แคลคูลสั 1
3(3-0-6)
Calculus 1
ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน การหาอนุพันธของฟงกชันคาจริงของหนึ่งตัว
แปรจริงและการประยุกต ปริพันธของฟงกชันและการประยุกต
Limits and continuity of functions, differentiation of real-valued functions of a
real variable and applications, integration of functions and applications

09-111-152

แคลคูลสั 2
3(3-0-6)
Calculus 2
วิชาบังคับก่ อน : 09-111-151 แคลคูลสั 1
Pre-requisite : 09-111-151 Calculus 1
ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธ
ยอยและการประยุกต อนุกรมอนันต
Functions of several variables, limits and continuity of functions of several
variables, partial derivatives and applications, infinites series

09-113-202

พีชคณิตเชิงเส้ น
3(3-0-6)
Linear Algebra
เมทริกซและดีเทอรมิแนนต ระบบสมการเชิงเสนและการดําเนินการขั้นมูลฐาน
ปริภูมิเวกเตอร การแปลงเชิงเสน คาเจาะจงและเวกเตอรเจาะจง และการประยุกต
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Matrices and determinants, systems of linear equations and elementary
operations, vector spaces, linear transformations, eigenvalues and
eigentvectors, and applications
09-210-125

เคมี 1
3(3-0-6)
Chemistry 1
ทฤษฎีอะตอมและปริมาณสัมพันธ โครงสรางอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติตาม
ตารางธาตุ พันธะเคมี สารละลาย อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและสมดุลเคมี สมดุล
ไอออนในน้ํา และเคมีไฟฟา
Atomic theory and stoichiometry, electronic structure of atom, properties of
elements and trends within the periodic table, chemical bonding, solutions, rates
of chemical reaction and chemical equilibrium, ionic equilibrium in aqueous
solution and electrochemistry

09-210-126

ปฏิบัติการเคมี 1
1(0-3-1)
Chemistry Laboratory 1
วิชาบังคับก่ อน : 09-210-125 เคมี 1 หรื อเรียนควบคู่กนั
Pre-requisite : 09-210-125 Chemistry 1 or concurrent enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการชั่ง ตวง วัดทางวิทยาศาสตร ปริมาณสัมพันธ สมบัติตาม
ตารางธาตุ พันธะเคมี สารละลาย อัตราปฏิกิริยาเคมีและสมดุลเคมี สมดุลไอออน
ในน้ํา เคมีไฟฟา
Experiments on the scientific measurements, stoichiometry, properties and
trends within the periodic table, chemical bonding, solutions, rate of chemical
and chemical equilibrium, ionic equilibrium in aqueous solution and
electrochemistry

09-311-148

หลักชีววิทยา
3(3-0-6)
Principles of Biology
พื้นฐานของสิ่ งมี ชีวิต เซลล องคประกอบของเซลล การแบ งเซลล กลไกของ
สิ่ ง มี ชี วิ ต เนื้ อ เยื่ อ พื ช การเจริ ญ เติ บ โตและโครงสร า งพื ช เนื้ อ เยื่ อ สั ต ว การ
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เจริญเติบโตและโครงสรางสัตว วิวัฒนาการและความหลากหลายทางชีวภาพของ
สิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาเบื้องตน และพันธุศาสตรเบื้องตน
Basic principles of organisms, cells, composition of cells, cell division,
mechanism of organisms, plant tissues, growth and structure of plants, animal
tissues, growth and structure of animals, evolution and biodiversity of
organisms, fundamental of ecology and fundamental of genetic
09-311-149

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
1(0-3-1)
Principles of Biology Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 09-311-148 หลักชีววิทยา หรือเรียนควบคู่กนั
Pre-requisite : 09-311-148 Principles of Biology or concurrent
enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชกลองจุลทรรศน เซลลพืชและเซลลสัตว การแบงเซลล
การลําเลียงสารผานเซลล กระบวนการเมแทบอลิซึม เนื้อเยื่อพืช และโครงสราง
พืช เนื้อเยื่อสัตวและโครงสรางสัตว การจัดจําแนกสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาเบื้องตน
พันธุศาสตรเบื้องตน และพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต
Experiments on using of the microscope, plant and animal cells, cell division,
cell transportation, process of metabolism, plant tissues and plant structures,
animal tissues and animal structures, identification of organisms, fundamental of
ecology, and fundamental of genetic

09-410-155

ฟิ สิกส์ เบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introductory Physics
เวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน การเคลื่อนที่แบบออสซิล
เลต กลศาสตร ข องไหล อุ ณ หพลศาสตร คลื่ น และคลื่ น เสี ย ง สนามไฟฟ า
สนามแมเหล็ก ไฟฟากระแสตรง คลื่นแมเหล็กไฟฟา แสงและทัศนศาสตร ฟสิกส
ยุคใหม
Vector, force and motion, momentum and energy, , oscillatory motion, fluid
mechanics, thermodynamics, waves and sound waves, electric fields, magnetic
fields, direct current, electromagnetic wave, light and optics, modern physics
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09-410-156

09-416-273

09-121-201

ปฏิบัติการฟิ สิ กส์ เบือ้ งต้ น
1(0-3-1)
Introductory Physics Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 09-410-155 ฟิ สิกส์ เบือ้ งต้ น หรือเรียนควบคู่กนั
Pre-requisite : 09-410-155 Introductory Physics or concurrent
enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับแรงและการเคลื่ อนที่ โมเมนตั มและพลัง งาน พลัง งาน การ
เคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตรของไหล อุณหพลศาสตร คลื่นและคลื่นเสียง
สนามไฟฟา สนามแมเหล็ก ไฟฟากระแสตรง แสงและทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหม
Experiment on force and motions, momentum and energy, oscillatory motion,
fluid mechanics, thermodynamics, waves and sound waves, electric fields,
magnetic fields, direct current, light and optics, modern physics
ภัยพิบัติธรรมชาติ
Natural Disaster
วิชาบังคับก่อน : 09-410-131 ฟิ สิกส์ 1 หรือ
09-410-155 ฟิ สิ กส์ เบือ้ งต้ น หรือ
09-410-040 ฟิ สิ กส์ ทั่วไป
Prerequisite : 09-410-131 Physics 1 or
09-410-155 Introductory Physics or
09-410-040 General Physics
คํ า จํ า กั ด ความของภั ย พิ บั ติ ธ รรมชาติ แผ น ดิ น ไหว ดิ น ถล ม พายุ อุ ท กภั ย
เทคโนโลยีการเฝาระวังภัยพิบัติธรรมชาติ ระบบเตือนภัย การเขาถึงและคัดเลือก
ขอมูลทางภัยพิบัติธรรมชาติ
Definition of natural disaster, earthquakes, landslide, thunderstorms, flood,
technology of the surveillance of natural disaster, warning systems, data access
and data selection for natural disaster
สถิติวเิ คราะห์ สําหรับวิทยาศาสตร์
Statistical Analysis for Science
วิชาบังคับก่ อน : 09-121-045 สถิติทั่วไป
Pre-requisite : 09-121-045 General Statistics

3(3-0-6)
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การแจกแจงความนาจะเปนของตัวอยางสุมกรณีสองประชากร การประมาณคา
และการทดสอบสมมติฐานกรณีสองประชากร การวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว การวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง การถดถอยเชิงเสนแบบธรรมดา
และสหสัมพันธ การถดถอยแบบพหุคูณ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
Probability distribution of random samples for two populations, estimation and
hypothesis testing for two populations, one-way analysis of variance, two-way
analysis of variance, simple linear regression and correlation, multiple
regression, using statistical software
09-121-202

สถิติเชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Mathematical Statistics
วิชาบังคับก่ อน : 09-121-045 สถิตทิ ั่วไป
Pre-requisite : 09-121-045 General Statistics
ทฤษฎีความนาจะเปน ความนาจะเปนแบบมีเงื่อนไขและความเปนอิสระ ตัวแปร
สุม ฟงกชันของตัวแปรสุม คาคาดหวังและความแปรปรวน การแจกแจงของตัว
แปรสุมชนิดไมตอเนื่องและชนิดตอเนื่อง
Probability theory, conditional probability and independence, random variables,
functions of a random variable, expectation and variance and probability
distribution of discrete and continuous random variables

09-121-303

สถิติเชิงอนุมาน 1
3(3-0-6)
Statistical Inference 1
วิธีบังคับก่ อน : 09-121-202 สถิติเชิงคณิตศาสตร์
Pre-requisite : 09-121-202 Mathematical Statistics
การแจกแจงการสุมตัวอยาง ทฤษฎีลิมิต กฏของเลขจํานวนมาก ทฤษฎีขีดจํากัด
กลาง คุ ณสมบัติข องตั วประมาณคาที่ ดี ตั วประมาณคาที่ ไรอคติแ ละมี ค าความ
แปรปรวนน อยที่ สุด ตั วประมาณคาที่ ดีที่ สุด การประมาณคาแบบจุ ดและการ
ประมาณคาแบบชวง
Sampling distribution, limit theorem, law of large number, central limit theorem,
desirable of good estimator, minimum variance and unbiased estimator, best
estimator, point estimation and interval estimation
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09-121-304

การวางแผนการทดลอง
3(3-0-6)
Experimental Designs
วิชาบังคับก่ อน : 09-121-201 สถิตวิ เิ คราะห์ สําหรับวิทยาศาสตร์
Pre-requisite : 09-121-201 Statistical Analysis for Science
แนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนการทดลอง แผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ
แผนการทดลองแบบบล็อกสุม แผนการทดลองแบบจัตุรัสลาติน แผนการทดลอง
แบบแฟคทอเรี ย ล แผนการทดลองแบบสปลิ ท พลอต การวิ เ คราะห ค วาม
แปรปรวนรวม การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
Concept of experimental designs, randomized complete design, randomized
block design, latin squares design, factorial design split-plot design, analysis of
co-variance, using statistical software

09-121-305

การวิเคราะห์ การถดถอย
3(3-0-6)
Regression Analysis
วิชาบังคับก่ อน : 09-121-201 สถิตวิ เิ คราะห์ สําหรับวิทยาศาสตร์
Pre-requisite : 09-121-201 Statistical Analysis for Science
แนวความคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ การวิเคราะหการ
ถดถอยอย า งง า ย การวิ เ คราะห ก ารถดถอยเชิ ง พหุ ป ญ หาตั ว แปรอิ ส ระมี
ความสัมพันธกันเองสูง การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ เทคนิคการ
เลือกสมการถดถอยที่ดีที่สุด การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
Concept of regression and correlation analysis, simple regression, multiple
regression, multicollinearity problem, model diagnostic, techniques for selecting
the best regression equation, using statistical software

09-121-306

อนุกรมเวลาประยุกต์
3(3-0-6)
Applied Time Series
วิชาบังคับก่ อน : 09-121-201 สถิตวิ เิ คราะห์ สําหรับวิทยาศาสตร์
Pre-requisite : 09-121-201 Statistical Analysis for Science
คุณสมบัติและชนิดของขอมูลอนุกรมเวลา วิธีการพยากรณขอมูลอนุกรมเวลาขั้น
พื้นฐาน การพยากรณโดยอาศัยเทคนิคการปรับใหเรียบ การเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่
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แบบเอ็ ก ซ โพเนนเชี ยล การพยากรณ แ บบปรั บ และตั วแบบการพยากรณ ข อง
บอกซและเจนกินซ
Properties and types of time series data, basic method to forecast time series
data, forecasting by smoothing techniques, moving average, exponential,
adaptive forecasting and Box-Jenkin’s forecasting model
09-121-307

สถิติเชิงอนุมาน 2
3(3-0-6)
Statistical Inference 2
วิชาบังคับก่ อน : 09-121-303 สถิติเชิงอนุมาน 1
Pre-requisite : 09-121-303 Statistical Inference 1
แนวความคิดเกี่ ยวกั บการทดสอบสมมติ ฐ านทางสถิ ติ การทดสอบสมมติ ฐ าน
เชิงเดี่ยวโดยทฤษฎีของเนยแมน-เพียรสัน การทดสอบสมมติฐานเชิงประกอบ การ
ทดสอบอัตราสวนภาวะน าจะเป น การทดสอบไคสแควร และการทดสอบเชิ ง
ลําดับ
Concept of statistical hypothesis testing, simple hypothesis testing by NeymanPearson theorem, composite hypothesis testing, likelihood ratio test, chi-square
test, and sequential test

09-121-308

การวิจัยดําเนินงาน
3(3-0-6)
Operations Research
แนวความคิดเกี่ยวกับการวิจัยดําเนินงาน การใชเทคนิคเพื่อหาผลลัพธที่เหมาะสม
ที่สุด ตั วแบบกํ าหนดการเชิ ง เส น วิ ธีก ารซิ มเพล็ ก ซ ป ญหาการขนส ง การ
วิเคราะหโครงขาย กําหนดการเชิงเสนโดยใชเพิรท และซีพีเอ็ม กําหนดการแบบ
ไดนามิค
Concept of operation research, using techniques to find the optimal solution,
linear programming model, simplex method, transportation problem, network
analysis, linear programming by using PERT and CPM, dynamic programming
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09-121-309

เทคนิคการสํารวจตัวอย่าง
3(3-0-6)
Sampling Techniques
วิชาบังคับก่ อน : 09-121-045 สถิตทิ ั่วไป
Pre-requisite : 09-121-045 General Statistics
แนวความคิดเกี่ยวกับการสุม ตัวอยาง การสุมตั วอย างแบบสุมอยางงาย การสุ ม
ตัวอยางแบบเปนระบบ การสุมตัวอยางแบบแบงเปนชั้นภูมิ การสุมตัวอยางแบบ
แบงเปนกลุม การสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน และการประยุกตใชในการวิจัย
เชิงสํารวจ
Concept of sampling, simple random sampling, systematic sampling, stratified
sampling, cluster sampling, and application for sample survey

09-121-410

สัมมนาทางสถิติ
1(0-3-1)
Seminar in Statistics
สัมมนาเรื่องตาง ๆ ที่นาสนใจในสาขาสถิติประยุกต หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติ
Seminar in interesting topics of applied statistics or statistical information
technology

09-121-411

โครงงานด้านสถิติ

Project in Statistics

2(0-6-2)

ฝกทําวิจัยโดยการศึกษาคนควาอยางอิสระ นําเสนอผลการศึกษาพรอมสงรายงาน
ฉบับสมบูรณภายใตการดูแลและใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน
Project on conduction a research, presentation and report writing conduction a
research by consideration of project advisor
09-122-201

สถิตินอนพาราเมตริก
3(3-0-6)
Nonparametric Statistics
วิชาบังคับกอน : 09-121-045 สถิตทิ ั่วไป
Pre-requisite : 09-121-045 General Statistics
แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ สถิ ติ น อนพาราเมตริ ก การทดสอบสมติ ฐ านสํ า หรั บ
ประชากรกลุมเดียว การทดสอบสมมติฐานสําหรับประชากรสองกลุมที่เปนอิสระ
กัน การทดสอบสมมติ ฐ านสํ าหรับประชากรสองกลุ มที่ไม เป น อิ สระกั น การ
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ทดสอบสมมติ ฐ านสํ า หรั บ ประชากรที่ ม ากกว า สองกลุ ม การวิ เ คราะห
ความสัมพันธระหวางตัวแปรและการทดสอบภาวะสารูปสนิทดี
Concept of nonparametric statistics, hypotheses testing for one, two independent
and dependent, and more than two populations, association analysis and
goodness of fit test
09-122-302

การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
3(3-0-6)
Statistical Quality Control
วิชาบังคับกอน : 09-121-201 สถิตวิ ิเคราะหสําหรับวิทยาศาสตร
Pre-requisite : 09-121-201 Statistical Analysis for Science
การควบคุมคุณภาพในเชิงสถิติ แผนภูมิควบคุม แผนภูมิควบคุมคาเฉลี่ย แผนภูมิ
ควบคุมคาพิสัย แผนภูมิควบคุมคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แผนภูมิควบคุมคาพี
แผนภูมิควบคุมคาซี และแผนภูมิควบคุมคายู การยอมรับคุณภาพของผลิตภัณฑ
โดยการสุมตัวอยาง ตัวอยางคูและตัวอยางหมู การนําระบบดอดจโรมิคและระบบ
กระทรวงกลาโหมมาใชในการตรวจรับคุณภาพผลิตภัณฑ
Statistical quality control, control chart, average control chart, range control
chart, standard deviation control chart, P control chart, C control chart, and U
control chart, acceptance sampling with double-sampling plan and multiple
sampling plan, Robert Dodge driven schemes, and The Department of Defense
to examine the quality of products

09-122-303

ทฤษฎีการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Decision Theory
วิชาบังคับกอน : 09-121-202 สถิติเชิงคณิตศาสตร
Pre-requisite : 09-121-202 Mathematical Statistics
แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ กระบวนการแก ป ญ หา หลั ก การตั ด สิ น ใจภายใต ภ าวะ
สถานการณที่ไมแนนอนแบบมินิแมกซ แมกซิมิน หลักการที่ใชในการตัดสินใจ
แบบใชข อมู ล และแบบไม ใ ชข อมู ล และแบบใชข อการตั ดสิ นใจแบบเบย การ
ตัดสินใจแบบลําดับขั้น การตัดสินใจเชิงอนุมานทางสถิติ การประยุกตดานธุรกิจ
Concept of decision problem, decision making under uncertainty, minimax
criterion, maximin criterion, decision making using sample information and
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without using information, sequantial decision, decision making for statistical
inference, decision making for business
09-122-404

การจําลองเชิงสถิติ
3(3-0-6)
Statistical Simulation
วิชาบังคับกอน : 09-121-202 สถิติเชิงคณิตศาสตร
Pre-requisite : 09-121-202 Mathematical Statistics
ระบบและตัวแบบ การวัดสรางแบบจําลอง การจําลองแบบเหตุการณไมตอเนื่อง
การวางแผนการทดลองในการจําลองแบบ การเลือกการแจกแจงความนาจะเปน
สําหรับขอมูลเขา การสรางเลขสุม การสรางคาของตัวแปรสุมที่มีการแจกแจง
แบบตาง ๆ การวิเคราะหผลการจําลองแบบทางสถิติ
System and model, simulation and evaluation, discrete event simulation,
experimental design in model simulation, distribution selection, probability of
input data, random number generator, generation of random variables for typical
distributions, statistical analysis of simulation model

09-122-405

สถิติสําหรับงานวิจัย
3(3-0-6)
Statistics for Research
ระเบี ยบวิ ธีวิจั ย พื้นฐานการใช ส ถิติในงานวิจั ย สถิ ติเ ชิง พรรณนาและสถิ ติเ ชิ ง
อนุ ม านสํ าหรับ งานวิจั ย การประยุก ต ระเบี ยบวิ ธี ท างสถิ ติสํ าหรั บ การวิ จั ย ทั้ ง
ทางดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
Research Methodology, fundamental statistics for research, descriptive and
inferential statistics for research, applied statistics method for research both
sciences and social sciences, and using statistical software
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เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ
3(3-0-6)
Statistical Information Technology
วิชาบังคับกอน : 09-121-045 สถิตทิ ั่วไป
Pre-requisite : 09-121-045 General Statistics
แนวความคิดพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไป
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การจัดเก็บขอมูล การนําเสนอขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล และการพัฒนาระบบสารสนเทศทางดานสถิติ
Basic concepts of information technology, using information technology in
collecting data, storing data, presenting data, analyzing data and statistical
information systems development

09-123-202

คอมพิวเตอรสําหรับนักสถิติ
3(2-2-5)
Computer for Statistician
ความรู พื้ น ฐานการเขี ย นโปรแกรม องค ป ระกอบพื้ น ฐานที่ สํ า คั ญ ของ
ภาษาคอมพิวเตอร คําสั่งควบคุมการทํางานของโปรแกรม โปรแกรมยอยหรือการ
เขียนฟงกชัน การเขียนโปรแกรมจัดการแฟมขอมูลโดยใชภาษาคอมพิวเตอร ที่
เหมาะสมกับงานทางสถิติ โปรแกรมสําเร็จรูปทางดานสถิติ
Basic knowledge of programming, fundamental of computer language,
command control program, subprogram or functions writing, file data
management programming by using computer language which is appropriate to
statistics, statistical software

09-123-303

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
3(2-2-5)
Usage of Statistical Software
การใชโ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทางสถิ ติ การเตรี ย มข อ มู ล การจั ด การข อ มู ล การ
ประมวลผลขอมูล การวิเคราะหตัวแปรเชิงเดี่ยว ตัวแปรเชิงทวิ และตัวแปรเชิงพหุ
ดวยวิธีการทางสถิติโดยอาศัยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
Using statistical software, data preparation, data management and data
processing. Univariate analysis, bivariate analysis and multivariate analysis with
statistical method and software
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09-123-304

การวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางงาน
3(2-2-5)
Data Analysis Using Worksheet Program
การเตรียมขอมูลดวยโปรแกรมตารางงาน การนําเขาขอมูล การวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติฟงกชั่นและการนําเสนอขอมูล
Data preparation using worksheet program, data input, statistical data analysis,
function and data presentation

09-123-305

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับงานทางสถิติ
3(2-2-5)
Computer Programming for Statistics
แนวความคิดพื้นฐานในการเขียนภาษาโปรแกรม คาขอมูล ตัวแปร ชนิดของ
ระบบ โครงสรางการควบคุม คอมไพเลอร การสรางโคด และโครงสรางขอมูล
การออกแบบเว็บไซต และการบริหาร การสราง การเขียนสคริปต และภาษาใน
การโปรแกรม มัลติมีเดีย ความปลอดภัย เครื่องมือคนหาและภาษาคอมพิวเตอรใน
การเขียนโปรแกรมบนอินเทอรเน็ต
Fundamental concepts of programming languages, values, variables, type
systems, control structures, compilers, code generation, and data structures
website design and administration, markup, scripting and programming
languages, multimedia, security, search engines and computer language for
Internet programming

09-123-406

ระบบฐานข้ อมูลทางสถิติ
3(3-0-6)
Statistics Database Systems
การออกแบบ การปฏิบัติ เครื่องมือ และการจัดการระบบฐานขอมูล ตัวแบบขอมูล
การปรับขอมูลเขาบรรทัดฐาน ภาษาการสอบถาม การประมวลผลรายการ การกู
คืนรายการ การควบคุมความถูกตอง การบํารุงรักษาฐานขอมูล และการเขียน
โปรแกรม
Design, implementation, and management of database systems, data model,
normalization, query languages, transaction processing, transaction recovery,
concurrency control, database maintenance and programming
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09-124-301

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประกันภัย
3(3-0-6)
General Principles of Riskand Insurance
หลั ก พื้ น ฐานของความเสี่ ย งภั ย และการประกั น ภั ย ธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย สั ญ ญา
ประกั นภั ย การประกั นชี วิต การประกั น วิ น าศภั ย การประกั น ภั ยต อการ
ประกันสังคม
Basic principle of risk and insurance, insurance industry, insurance contract, life
insurance, non-life insurance, reinsurance, social insurance

09-124-302

ทฤษฎีดอกเบีย้
3(3-0-6)
Theory of Interest
วิชาบังคับก่ อน : 09-111-151 แคลคูลสั 1
Pre-requisite : 09-111-151 Calculus 1
อัตราดอกเบี้ย ปญหาเกี่ยวกับดอกเบี้ย คาเงินรายปและการวิเคราะหรายงวดแบบ
แนนอน พันธบัตร หุน หลักทรัพยอื่น ๆ การชําระหนี้แบบตาง ๆ การประยุกตใช
คณิตศาสตรและสถิติเพื่อเปนเครื่องมือตัดสินใจในการวิเคราะหดานการเงิน
Interest, the problem on interest, annuity and certain annuity analysis, bond,
stock, other asset, loan repayment methods, using mathematics and statistics for
application and make decision based on financial analysis

09-124-403

สถิติประกันชีวติ
3(3-0-6)
Life Insurance Statistics
วิชาบังคับก่ อน : 09-124-302 ทฤษฎีดอกเบีย้
Pre-requisite : 09-124-302 Theory of Interest
การแจกแจงการอยูรอดของชีวิต ตารางมรณะ เบี้ยประกันภัยสุทธิจายครั้งเดียว
คาเงินไดรายงวดหากมีชีวิตรอด เบี้ยประกันชีวิตสุทธิจายรายงวด เงินสํารอง
ประกันชีวิต ระบบเบี้ยประกันสุทธิคงที่ ระบบเงินสํารองประกันชีวิตแบบ
ดัดแปลง คาใชจายเบี้ยประกันภัยรวม
Survivor distribution, mortality table, net single premium, annuities, net annual
premium, life insurance reserve, net level premium, modified reserve, gross
premium
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09-124-404

สถิติประกันวินาศภัย
3(3-0-6)
Non-Life Insurance Statistics
วิชาบังคับก่ อน : 09-124-302 ทฤษฎีดอกเบีย้
Pre-requisite : 09-124-302 Theory of Interest
การสรางอัตราเบี้ยประกันภัยทางวินาศภัย ลักษณะขอมูลสําหรับการสรางอัตรา
เบี้ยประกันภัย การปรับอัตราเบี้ยประกันภัย การสํารองความสูญเสีย วิธีการสํารอง
ความสูญเสีย การประมาณความสูญเสียโดยแยกตามการเกิดและขนาดของความ
สูญเสีย
Ratemaking of Non-Life Insurance, data for ratemaking, premium adjusting,
loss reserving, loss reserving methods, loss estimation based on occurred loss
and size of loss

09-001-301

การเตรียมความพร้ อมฝึ กประสบการณ์วชิ าชี พ
1(0-2-1)
Preparation for Professional Experience
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการสหกิจศึกษา หลักการเขียนจดหมายสมัคร
งาน การเลือกสถานประกอบการ หลักการสัมภาษณงานอาชีพ วัฒนธรรมองคกร
การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน
การประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและความ
ปลอดภัยในการทํางาน การใชงานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงาน
การนําเสนอผลงาน ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห ทักษะการแกปญ
 หา
เฉพาะหนาและการตัดสินใจ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืบคนขอมูล
Basic knowledge in cooperative education processes, principles of job
application letter writing, how to select working places, how to achieve a job
interview, organizational culture, personality development, professional ethics,
virtue and morality, labour law, social security, 5S activities, quality assurance
and safety standards, English for communication, report writing, presentation,
planning skills, analysis skills, facing problem solving and decision making
skills, general knowledge of information technology, IT law and information
retrieval
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09-001-302

สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
Cooperative Education
วิชาบังคับก่ อน : 09-001-301 การเตรียมความพร้ อมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
Pre-requisite : 09-001-301 Preparing for Professional Experience
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนหนึ่งเปนพนักงานของสถานประกอบการ
ในตําแหนงตามที่ตรงกับสาขาวิชาและเหมาะสมกั บความรูความสามารถ เป น
ระยะเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารบุคคลของ
สถานประกอบการในระหว า งปฏิ บั ติ ง าน มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบแน น อนและ
รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการอยางเต็มความสามารถ มี
ผูนิเทศงาน การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา ทําใหเกิดการพัฒนาตนเองและมีประสบการณ
จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการกอนสําเร็จการศึกษา
Minimum 16 weeks of apprenticeship in a workplace as one of the employees
performing duty according to students’ major and level of knowledge capacity,
strictly observing and following regulations and codes of conduct posed by the
administration of the workplace during apprenticeship, carrying out duty under
responsibility assigned by the workplace up to students’ maximum capacity, job
orientation systematic follow ups and evaluations done by members of faculty
on students progress self development and job experiences gained during
apprenticeship prior to students graduation
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ฝึ กงาน
3(0-40-0)
On the Job Training
วิชาบังคับก่ อน : 09-001-301 การเตรียมความพร้ อมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
Pre-requisite : 09-001-301 Preparation for Professional Experience
ฝก ปฏิ บั ติง านจริ ง ในสถานประกอบการภาคเอกชน รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ รั ฐ บาล
ทางดาน ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษาอยางเปนระบบ เปนระยะเวลาไม
นอยกว า 270 ชั่ วโมง ทํ าให เ กิ ดประสบการณ จ ริ ง จากการทํ างานก อนสํ าเร็ จ
การศึกษา
Systematical practice in relevant field within private company or state enterprise
or government organization for at least 270 hours to realize working experiences
before graduation

09-001-304

ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
Workplace Special Problem

3(0-6-3)

วิชาบังคับก่ อน : 09-001-303 ฝึ กงาน
Pre-requisite : 09-001-303 On the Job Training
นําโจทยปญหาที่ไดจากสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาล ที่
นักศึกษาไดออกทําการฝกงาน นํามาศึกษา วิเคราะห โดยใชความรูจากวิชาชีพมา
ทําการประยุ ก ต แ ก ป ญหา และจั ดทํ าตามรู ป แบบของโครงการ โดยมี อาจารย
ผูเชี่ยวชาญในสาขาคอยแนะนําและเปนที่ปรึกษา
Bring problem from relevant field with in private company, state enterprise or
government organization for detailed study, analysis, and/or research on any
special issue that student adopts from direct experience after individual training
by applying professional knowledge to solve the problems and complete the
project, advised by a professor or an expert in its relevant field

