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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน  

    3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จํานวนหนวยกติ รวมตลอดหลักสูตร           ไมนอยกวา    133  หนวยกติ  

       3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  

(1) หมวดวชิาศกึษาทั่วไป                                  30 หนวยกติ 

- กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร    12 หนวยกติ    

- กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      9 หนวยกติ    

- กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร     6 หนวยกติ    

- กลุมวชิาการเรยีนรูผานกิจกรรม     3 หนวยกติ    

(2) หมวดวชิาเฉพาะ                                   ไมนอยกวา  97 หนวยกติ      

- วชิาแกน   27 หนวยกติ    

- วชิาเอก                                                ไมนอยกวา  55 หนวยกติ    

  วชิาเอกบังคับรวม   34 หนวยกติ 

  วชิาเอกบังคับประจําแผนการศกึษา  

       แผนปกติ     3 หนวยกติ 

        แผนสหกิจศกึษา     6 หนวยกติ 

  วชิาเอกเลอืก  

              แผนปกต ิ                                 ไมนอยกวา   18  หนวยกติ 

              แผนสหกจิศกึษา                          ไมนอยกวา     15  หนวยกติ 

         - วชิาโท                                               ไมนอยกวา     15  หนวยกติ 

(3) หมวดวชิาเลือกเสร ี ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 

 

        3.1.3 กระบวนวชิา                                                                

(1)  หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป 

      General Education  

30 หนวยกติ

30 Credits 

- กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร          

   Language and Communication                     

12 หนวยกติ 

12 Credits 

 001101 ม.อ.101 

ENGL 101 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 

Fundamental English 1 

3(3-0-6) 

 001102 ม.อ.102 

ENGL 102 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 

Fundamental English 2 

3(3-0-6) 

001201 ม.อ.201 

ENGL 201 

การอานเชิงวเิคราะหและการเขยีนอยางมปีระสทิธผิล 

Critical Reading and Effective Writing 

3(3-0-6) 

001225 ม.อ.225 ภาษาอังกฤษในบรบิทวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
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ENGL 225 English in Science and Technology Contexts 

- กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                 

   Humanities and Social Sciences                

9 หนวยกติ 

9 Credits 

      โดยเลือกจากกลุมวิชามนุษยศาสตร 3 หนวยกิต กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 หนวยกิต และ

กระบวนวชิามนุษยศาสตรหรอืสังคมศาสตรอกี 3 หนวยกิต จากกระบวนวชิาดังตอไปนี้ 

      Students may choose 3 credits from Humanities, 3 credits from Social Sciences, and 3 

credits from Humanities or Social Sciences. 

   กลุมวชิามนุษยศาสตร 

   Humanities 

011269 ม.ปร.269 

PHIL 269 

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

Philosophy of Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

012200 ม.ศน.200 

RE 200 

จิตอาสา 

Mind Volunteer 

3(2-2-5) 

013110 ม.จว.110 

PSY 110 

จติวทิยากับชีวติประจําวัน  

Psychology and Daily Life 

3(3-0-6) 

050100 ม.ศท.100 

HUGE 100 

การใชภาษาไทย 

Usage of the Thai Language 

3(3-0-6) 

 

050106 ม.ศท.106 

HUGE 106 

ศลิปะแหงการเปนมนุษยที่มคีุณคา  

Humanistic Arts 

3(3-0-6) 

    

   กลุมวชิาสังคมศาสตร 

   Social Sciences 

 

057136 ศ.ล.136 

EDPE 136 

กฬีา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวติ 

Sport, Health, Fitness and Wellness Development 

3(1-6-0) 

074100 ศ .สข. 100 

EDHL 100 

โภชนาการเพื่อการสงเสริมสุขภาพ  

Nutrition for Promotion of Health 

3(3-0-6) 

127100 ร .ปค. 100 

GOV 100 

การเมอืงในชีวติประจําวัน 

Politics in Everyday Life 

3(3-0-6) 

154105 ส .ภม. 105 

GEO 105 

ภูมสิารสนเทศในชีวติประจําวัน  

Geo-Information in Daily Life 

3(3-0-6) 

176100 น .ศท. 100 

LAGE 100 

กฎหมายและโลกสมัยใหม 

Law and Modern World 

3(3-0-6) 

571151 พย .ศท. 151 

NGGE 151 

ศาสตรและศลิปในการสรางความสุข 

Science and Art for Happiness Creation 

3(2-3-4) 

702101 บธ .กง. 101 

FINA 101 

การเงนิในชีวิตประจําวัน 

Finance for Daily Life 

3(3-0-6) 
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703103 บธ .กจ. 103 

MGMT 103 

การเปนผูประกอบการและธุรกจิเบื้องตน 

Introduction to Entrepreneurship and Business 

3(3-0-6) 

751100 ศศ.100 

ECON 100 

เศรษฐศาสตรในชีวติประจําวัน 

Economics for Everyday Life 

3(3-0-6) 

- กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร      

   Science and Mathematics                              

6 หนวยกติ 

6 Credits 

201110 ว .วท. 110 

SC 110 

คณติศาสตรบูรณาการ 

Integrated Mathematical Sciences 

3(2-2-5) 

และเลอืกอกี 3 หนวยกติจากกระบวนวชิาตอไปนี้ 

and select 3 credits from the following courses: 

 

201111 ว .วท. 111 

SC 111 

โลกแหงวทิยาศาสตร 

The World of Science 

3(3-0-6) 

259108 วศ.ท.108 

ENGR 108 

ไฟฟาในชีวติประจําวัน  

Electricity in Everyday Life 

3(3-0-6) 

462130 ภ .บก.  130 

PHPC 130 

ยาในชีวติประจําวัน 

Medications in Everyday Life 

3(3-0-6) 

571111 พย .ศท. 111 

NGGE 111 

การคดิเชิงวพิากษและการคดิสรางสรรค  

Critical Thinking and Creative Thinking 

3(2-2-5) 

951100 ศท.อ. 100 

ANI 100 

ชีวติสมัยใหมกับแอนนิเมชัน 

Modern Life and Animation 

3(3-0-6) 

    

- กลุมวชิาการเรยีนรูผานกจิกรรม     

   Activities Base Courses                                

3 หนวยกติ 

3 Credits 

201191 ว .วท. 191 

SC 191 

การเรยีนรูผานกจิกรรม 

Learning Through Activities 

2(0-6-0) 

และเลอืกอกี 1 หนวยกติจากกระบวนวชิาตอไปนี้ 

and select 1 credit from the following : 

 

201192 ว .วท. 192 

SC 192 

ดอยสุเทพศกึษา 

Doi Suthep Study 

1(0-3-0) 

057121 ศ .ล. 121 

EDPE 121 

ฟุตบอลเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย   

Football for Life and Exercise 

1(1-0-2) 

057122 ศ .ล. 122 

EDPE 122 

วายน้ําเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  

Swimming for Life and Exercise 

1(1-0-2) 

057123 ศ .ล. 123 

EDPE 123 

วอลเลยบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 

Volleyball for Life and Exercise 

1(1-0-2) 

057125 ศ .ล. 125 

EDPE 125 

กจิกรรมเขาจังหวะเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 

Rhythmic Activities for Life and Exercise 

1(1-0-2) 
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057126 ศ .ล. 126 

EDPE 126 

บาสเกตบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  

Basketball for Life and Exercise 

1(1-0-2) 

057127 ศ .ล. 127 

EDPE 127 

แบดมนิตันเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  

Badminton for Life and Exercise 

1(1-0-2) 

057128 ศ .ล. 128 

EDPE 128 

เทนนสิเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย   

Tennis for Life and Exercise 

1(1-0-2) 

057129 ศ .ล. 129 

EDPE 129 

เทเบิ้ลเทนนสิเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  

Table Tennis for Life and Exercise 

1(1-0-2) 

057130 ศ .ล. 130 

EDPE 130 

กอลฟเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 

Golf for Life and Exercise 

1(1-0-2) 

หรอืกระบวนวิชาการเรยีนรูผานกจิกรรมที่เปดสอนเพิ่มเตมิในมหาวทิยาลยัเชียงใหม 

or additional learning through activity subjects in Chiang Mai University which will be open. 

(2)  หมวดวชิาเฉพาะ                                              ไมนอยกวา 

      Field of Specialization : a minimum of  

97 หนวยกติ 

97 Credits 

- วชิาแกน                

   Core Courses         

27 หนวยกติ

27 Credits 

202101 ว .ชว. 101 

BIOL 101 

ชีววทิยาพื้นฐาน 1 

Basic Biology 1 

3(3-0-6) 

202103 ว .ชว. 103 

BIOL 103 

ปฏบิัตกิารชีววทิยา 1 

Biology Laboratory 1 

1(0-3-0) 

    

203111 ว .คม. 111 

CHEM 111 

เคม ี1 

Chemistry 1 

3(3-0-6) 

203115 ว .คม. 115 

CHEM 115 

ปฏบิัตกิารเคม ี1 

Chemistry Laboratory 1 

1(0-3-0) 

204101 ว .คพ. 101 

CS 101 

คอมพวิเตอรเบื้องตน       

Introduction to Computer 

3(2-2-5) 

204202 ว .คพ. 202 

CS 202 

เทคโนโลยสีารสนเทศ  2 

Information Technology 2 

3(2-2-5) 

204214 ว .คพ. 214 

CS 214 

การเขยีนโปรแกรมภาษาเบสคิ 

Basic Programming 

3(2-2-5) 

หรอื 204215 ว .คพ. 215 

CS 215 

การเขยีนโปรแกรมภาษาปาสคาล 

Pascal Programming 

3(2-2-5) 

หรอื 204216 ว .คพ. 216 

CS 216 

การเขยีนโปรแกรมภาษาซี 

C Programming 

3(2-2-5) 

หรอื 204217 ว .คพ. 217 

CS 217 

ภาษาโปรแกรมคอมพวิเตอร 

Computer Programming Languages 

3(2-2-5) 

หรอื 204219 ว .คพ. 219 การเขยีนโปรแกรมภาษาจาวา 3(2-2-5) 
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CS 219 Java Programming 

 206111 ว .คณ. 111 

MATH 111 

แคลคูลัส 1 

Calculus 1 

3(3-0-6) 

 206112 ว .คณ. 112 

MATH 112 

แคลคูลัส 2 

Calculus 2 

3(3-0-6) 

 207117 ว .ฟส. 117 

PHYS 117 

ปฏบิัตกิารฟสกิส 1 

Physics Laboratory 1 

1(0-3-0) 

 207187 ว .ฟส. 187 

PHYS 187 

ฟสกิส 1 

Physics 1 

3(3-0-6) 

- วชิาเอก                                                             ไมนอยกวา        

   Major : a minimum of  

55 หนวยกติ

55 Credits 

ในจํานวนหนวยกิตดังกลาวจะตองเปนวิชาในระดับ 300-400 ไมนอยกวา 36 หนวยกิต และใน

จํานวนนี้จะตองเปนวชิาในระดับ 400 ไมนอยกวา 19 หนวยกติ 

Among the credits earned from major courses taken, a minimum of 36 credits must be from 

the advanced level courses (300-400), and of which at least 19 credits must be from the 400 

level courses. 

 

- วชิาเอกบังคับรวม    

   Joint Compulsory Courses                                          

34 หนวยกติ 

34 Credits 

 204381 ว .คพ. 381 

CS 381 

การคํานวณเชิงตัวเลขและซอฟตแวร 

Numerical Computation and Software 

3(3-0-6) 

 206216 ว .คณ. 216 

MATH 216 

คณติตรรกศาสตรเบื้องตน 

Introduction to Mathematical Logic 

3(3-0-6) 

 206324 ว .คณ. 324 

MATH 324 

พชีคณติเชิงเสนประยุกต 

Applied Linear Algebra 

3(3-0-6) 

 208264 ว .สถ. 264 

STAT 264 

หลักสถติ ิ

Principles of Statistics 

3(2-2-5) 

 208280 ว .สถ. 280 

STAT 280 

วธิเีชิงสถติิ 

Statistical Method 

3(2-2-5) 

 208321 ว .สถ. 321 

STAT 321 

สถติคิณติศาสตร 1  

Mathematical Statistics 1 

3(3-0-6) 

 208322 ว .สถ. 322 

STAT 322 

สถติคิณติศาสตร 2 

Mathematical Statistics 2 

3(3-0-6) 

 208329 ว .สถ. 329 

STAT 329 

การวเิคราะหการถดถอย 

Regression Analysis 

3(2-2-5) 

 208362 ว .สถ. 362 

STAT 362 

ระเบยีบวธิวีจัิยเชิงสถติิ 

Statistical Research Methodology 

3(2-2-5) 
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 208444 ว .สถ. 444 

STAT 444 

เทคนคิการชักตัวอยาง 

Sampling Technique 

3(2-2-5) 

 208446 ว .สถ. 446 

STAT 446 

แผนการทดลองเบื้องตน 

Introduction to Experimental Design 

3(2-2-5) 

 208492 ว .สถ. 492 

STAT 492 

การฝกงานทางสถติิ 

Statistical Training 

1(0-6-0) 

- วชิาเอกบังคับประจําแผนการศึกษา       

   Option Required Courses 

 

 แผนปกต ิ

Regular Plan 

 3 หนวยกติ 

3 Credits 

 208499 ว .สถ. 499 

STAT 499 

การศกึษาดวยตนเอง 

Independent Study 

3(0-9-0) 

 แผนสหกจิศึกษา 

Cooperative Education Plan 

6 หนวยกติ 

6 Credits 

 208497 ว .สถ. 497 

STAT 497 

สหกจิศกึษา 

Cooperative Education 

6 หนวยกติ 

6 Credits 

     

- วชิาเอกเลอืก       

   Major Elective Courses 

 

            แผนปกต ิ:                                                  ไมนอยกวา   

            Regular Plan : a minimum of 

18 หนวยกติ 

18 Credits 

            แผนแผนสหกิจศึกษา :                                  ไมนอยกวา    

            Cooperative Education Plan : a minimum of 

15 หนวยกติ 

15 Credits 

  เลอืกจากกระบวนวิชาตอไปนี้ 

Select from the following courses: 

 

 206331 ว .คณ. 331 

MATH 331 

แคลคูลัสขัน้สูง 

Advanced Calculus 

3(3-0-6) 

 208323 ว .สถ. 323 

STAT 323 

ความนาจะเปนสําหรับสถติิศาสตร 

Probability for Statistics 

3(3-0-6) 

 208324 ว .สถ. 324 

STAT 324 

ทฤษฎกีารอนุมานทางสถติิและการประยุกต 

Theory of Statistical Inference and Its Application 

3(3-0-6) 

 208343 ว .สถ. 343 

STAT 343 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถติปิระชากร 

Introduction to Demographic Statistics 

3(3-0-6) 

 208345 ว .สถ. 345 

STAT 345 

การควบคุมคุณภาพเชิงสถติิ 

Statistical Quality Control 

3(3-0-6) 

 208348 ว .สถ. 348 

STAT 348 

สถติศิาสตรไมองิพารามเิตอร 

Non-Parametric Statistics 

3(3-0-6) 
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 208353 ว .สถ. 353 

STAT 353 

สถติกิารเงินและการประกันภัย 

Financial Statistics and Actuarial Science 

3(3-0-6) 

 208423 ว .สถ. 423 

STAT 423 

การวเิคราะหการตัดสนิใจเชิงสถติิ 

Statistical Decision Analysis 

3(3-0-6) 

 208425 ว .สถ. 425 

STAT 425 

การวเิคราะหอนุกรมเวลา 

Time Series Analysis 

3(3-0-6) 

 208439 ว .สถ. 439 

STAT 439 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถติสิําหรับหลายตัวแปร 

Introduction to Multivariate Statistics 

3(3-0-6) 

 208440 ว .สถ. 440 

STAT 440 

หลักการวจัิยดําเนนิงาน 

Principle of Operations Research 

3(3-0-6) 

 208443 ว .สถ. 443 

STAT 443 

การวเิคราะหทางประชากรศาสตร 

Demographic Analysis 

3(3-0-6) 

 208460 ว .สถ. 460 

STAT 460 

การประมวลผลขอมูลทางสถติ ิ

Statistical Data Processing 

3(1-4-4) 

 208470 ว .สถ. 470 

STAT 470 

หัวขอเลอืกสรรทางสถติศิาสตร 

Selected Topics in Statistics 

1(1-0-2) 

 และกระบวนวิชาอื่นระดับ 300-400 ที่เปดสอนเพิ่มเตมิในสาขาวิชาสถติิ 

and select from additional 300-400 level courses in Statistics 

 

- วชิาโท                                                               ไมนอยกวา     

   Minor : a minimum of   

15 หนวยกติ 

15 Credits 

 นักศกึษาจะตองเลอืกเรยีนวิชาโทจํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกติ จากกลุมวชิาโท ในสาขาวิชาอื่น

นอกสาขาวิชาสถติ ิทัง้นี้ โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรกึษา 

Student is required to take a minor subject by choosing any field from any department in the 

university, taken outside major field with approval of the major advisor for a minimum of 15 

credits in minor courses. 

(3)  หมวดวชิาเลอืกเสร ี                                          ไมนอยกวา 

Free Electives : a minimum of 

6 หนวยกติ 

6 Credits 

 นักศกึษาตองเลอืกเรียนกระบวนวิชานอกสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาโท จํานวนไมนอยกวา  

6  หนวยกติ 

At least 6 Credits of elective courses, taken outside major and minor fields, are required. 

จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร                           ไมนอยกวา      

Total : a minimum of    

133 หนวยกติ 

133 Credits 

 

 

 

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 

รหัสกระบวนวชิาที่ใชกําหนดเปนตัวเลข 6 หลัก ดังตอไปนี้ 

javascript:__doPostBack('GVCuriculumList$ctl04$btnCurriculumNameEng','')
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1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถงึ คณะ และภาควิชา/สาขาวชิา ที่กระบวนวิชานั้นสังกัด 

2. เลข 3 ตัวทาย จําแนกไดดังนี้ 

1) เลขตัวแรก (หลักรอย) แสดงถงึ ระดับของกระบวนวชิา 

“1” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดับปที่ 1 

“2” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดับปที่ 2 

“3” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดับปที่ 3 

“4” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดับปที่ 4 

2) เลขตัวกลาง (หลักสบิ) แสดงถงึ หมวดหมูในสาขาวิชา 

3) เลขตัวทาย (หลักหนวย) แสดงถงึ อนุกรมในหมวดหมูของสาขาวชิา 
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1.1.4 แผนการศึกษา 

 

แผนการศึกษา : แผนปกต ิ/ แผนสหกจิศึกษา 

ช้ันปท่ี 1 

 ภาคการศึกษาท่ี 1                                           หนวยกติ 

 001101 ม.อ.101  

ENGL 101 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 

Fundamental English 1 

3 

 

 201110 ว .วท. 110 

SC 110 
คณติศาสตรบูรณาการ 

Integrated Mathematical Sciences 

3 

 

 202101 ว .ชว. 101  

BIOL 101  
ชีววทิยาพื้นฐาน 1 

Basic Biology 1 

3 

 

 202103 ว .ชว. 103 
BIOL 103 

ปฏบัิติการชีววทิยา 1 

Biology Laboratory 1 

1 

 

 203111 ว .คม. 111 
CHEM 111 

เคม ี1 

Chemistry 1 

3 

 

 203115 ว .คม. 115  

CHEM 115 
ปฏบัิตกิารเคม ี1 

Chemistry Laboratory 1 

1 

 

 206111 ว .คณ. 111  

MATH 111 
แคลคูลัส 1 

Calculus 1 

3 

 

 รวม 17 
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แผนการศึกษา : แผนปกต ิ/ แผนสหกจิศึกษา 

ช้ันปท่ี 1 

ภาคการศกึษาที่ 2 หนวยกิต 

 001102 ม.อ.102 

ENGL 102 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2   

Fundamental English 2     

3 

 

 206112 ว .คณ. 112 

MATH 112 
แคลคูลัส 2 
Calculus 2 

3 

 

 207117 ว .ฟส. 117 

PHYS 117 
ปฏบัิติการฟสกิส 1  
Physics Laboratory 1 

1 

 

 207187 ว .ฟส. 187 

PHYS 187 
ฟสกิส 1 

Physics 1 

3 

 

 208264 ว .สถ. 264 

STAT 264 
หลักสถติ ิ

Principles of Statistics 

3 

 

 กลุมวชิามนุษยศาสตร 

Humanities 

3 

 

 กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 3 

 Science and Mathematics  

รวม 19 
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แผนการศึกษา : แผนปกติ / แผนสหกจิศึกษา 

ช้ันปท่ี 2 

 ภาคการศึกษาท่ี 1                                           หนวยกติ 

 001201 ม.อ.201 

ENGL 201 

การอานเชิงวเิคราะหและการเขยีนอยางมปีระสทิธิผล 

Critical Reading and Effective Writing 

3 

 

 204101 ว.คพ.101 

CS 101 

คอมพวิเตอรเบ้ืองตน       

Introduction to Computer 

3 

 

 204202 ว.คพ.202 

CS 202 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  2 

Information Technology 2 

3 

 

 208280 ว.สถ.280 

STAT 280 

วธีิเชิงสถติิ 

Statistical Methods 

3 

 

 208321 ว.สถ.321 

STAT 321 

สถติิคณติศาสตร 1  

Mathematical Statistics 1 

3 

 

 กลุมวชิาสังคมศาสตร 

Social Sciences 

3 

 

 รวม 18 
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แผนการศึกษา : แผนปกต ิ/ แผนสหกจิศึกษา 

ช้ันปท่ี 2 

ภาคการศกึษาที่ 2 หนวยกิต 

 001225 ม.อ.225  

ENGL 225 
ภาษาอังกฤษในบริบทวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

English in Science and Technology Contexts 

3 

 

 204214 ว .คพ. 214  

CS 214 

การเขยีนโปรแกรมภาษาเบสคิ 

Basic Programming 
 

หรือ 204215 ว .คพ. 215 

CS 215 

การเขยีนโปรแกรมภาษาปาสคาล 

Pascal Programming 
 

หรือ 204216 ว .คพ. 216 

CS 216 

การเขยีนโปรแกรมภาษาซี 

C Programming 
 

หรือ 204217 ว .คพ. 217 

CS 217 

ภาษาโปรแกรมคอมพวิเตอร 

Computer Programming Languages 
 

หรือ 204219 ว .คพ. 219  

CS 219 

การเขยีนโปรแกรมภาษาจาวา 

Java Programming 
3 

 206216 ว .คณ. 216  

MATH 216 
คณติตรรกศาสตรเบ้ืองตน 

Introduction to Mathematical Logic 

3 

 

 208322 ว .สถ. 322  

STAT 322 
สถติิคณติศาสตร 2 

Mathematical Statistics 2  

3 

 

 วชิาเอกเลอืก 

Major Elective  

3 

 

 วชิาโท 

Minor 

3 

 

รวม 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

แผนการศึกษา : แผนปกติ / แผนสหกจิศึกษา 

ช้ันปท่ี 3 

ภาคการศกึษาที่ 1 หนวยกิต 

 204381 ว .คพ. 381  

CS 381 
การคํานวณเชิงตัวเลขและซอฟตแวร 

Numerical Computation and Software 

3 

 

 206324 ว .คณ. 324  

MATH 324 

พชีคณติเชิงเสนประยุกต 

Applied Linear Algebra 

3 

 

 208329 ว .สถ. 329 

STAT 329 

การวเิคราะหการถดถอย 

Regression Analysis 

3 

 

 วชิาเอกเลอืก 

Major Elective  

6 

 

 วชิาโท 

Minor 

3 

 

รวม 18 

ภาคการศกึษาที่ 2 หนวยกิต 

 201191 ว .วท. 191 

SC 191 

การเรียนรูผานกจิกรรม 

Learning Through Activities 

2 

 

 208362 ว .สถ. 362 
STAT 362 

ระเบียบวธีิวจิัยเชิงสถติิ 

Statistical Research Methodology 

3 

 

 208444 ว .สถ. 444 
STAT 444 

เทคนคิการชักตัวอยาง 

Sampling Technique 

3 

 

 208446 ว .สถ. 446 
STAT 446 

แผนการทดลองเบ้ืองตน 

Introduction to Experimental Design 

3 

 

 กลุมวชิามนุษยศาสตรหรือสังคมศาสตร 

Humanities and Social Sciences 

3 

 

 วชิาเอกเลอืก 

Major Elective  

3 

 

 วชิาโท 

Minor 

3 

 

รวม 20 
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แผนการศึกษา : แผนปกต ิ แผนการศึกษา : แผนสหกจิศึกษา 

ช้ันปท่ี 4 ช้ันปท่ี 4 

 ภาคการศกึษาที่ 1 หนวยกิต  ภาคการศกึษาที่ 1 หนวยกิต 

 208492 ว .สถ. 492  

STAT 492 
การฝกงานทางสถติ ิ

Statistical Training 

1 

 

 208492 ว .สถ. 492  

STAT 492 
การฝกงานทางสถติ ิ

Statistical Training 

1 

 

 วชิาเอกเลอืก 

Major Elective  

6 

 

 วชิาเอกเลอืก 

Major Elective  

3 

 

 วชิาโท 

Minor 

3 

 

 วชิาโท 

Minor 

6 

 

 วชิาเลอืกเสรี 

Free Electives 

3 

 

 วชิาเลอืกเสรี 

Free Electives 

6 

 

 กลุมวชิาการเรียนรูผานกจิกรรม 

Learning through Activities 

1 

 

 กลุมวชิาการเรียนรูผานกจิกรรม 

Learning through Activities 

1 

 

 รวม 14  รวม 17 

         ภาคการศกึษาที่ 2   หนวยกิต  ภาคการศกึษาที่ 2   หนวยกิต 

 208499 

 

ว .สถ. 499 

STAT 499 

การศึกษาดวยตนเอง 

Independent Study 

3 

 

 208497 ว .สถ. 497 

STAT 497 

สหกจิศึกษา  

Cooperative Education 

6 

 

 วชิาเลอืกเสรี 

Free Electives 

3 

 

 
รวม 6 

 วชิาโท 

Minor 

3 

 

  
 

 รวม 9    
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3.1.5 คําอธบิายลักษณะกระบวนวชิา (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
ระบุไวในภาคผนวก 

 

ภาคผนวก 

1. คําอธบิายลักษณะกระบวนวชิา  

(1) หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป  

- กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร   

ม.อ .101  (001101) : ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1       3(3-0-6) 

ENGL 101 : Fundamental English 1 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน ทักษะการฟง พูด อานและเขียนใน

ระดับเบื้องตน ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรูตลอดชีวติ 

 Communication in English for everyday interactions. Basic listening, speaking, reading and 

writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning. 
 

ม.อ .10 2 (001102) : ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2       3(3-0-6) 

ENGL 102 : Fundamental English 2 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  001101 หรอืตามความเห็นชอบของภาควชิา 

 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน ทักษะการฟง พูด อานและเขียนใน

ระดับที่ซับซอนขึ้นในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรูตลอดชีวติ 

 Communication in English for everyday interactions.  More advanced listening, speaking, reading 

and writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning. 
 

ม.อ.201 (001201) : การอานเชงิวเิคราะหและการเขยีนอยางมปีระสทิธิผล       3(3-0-6) 

ENGL 201 : Critical Reading and Effective Writing 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  001102 หรอืตามความเห็นชอบของภาควชิา 

 ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการอานเชิงวิเคราะหจากแหลงขอมูลและสื่อตางๆ และการเขียนอยางมี

ประสทิธผิล ในหัวขอตามความสนใจของผูเรียน 

 English language skills for critical reading from different sources and media and effective writing 

on topics of students’ interests. 
 

ม.อ.225 (001225) : ภาษาองักฤษในบรบิทวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี       3(3-0-6) 

ENGL 225 : English in Science and Technology Context 
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เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  001102 หรอืตามความเห็นชอบของภาควชิา 

 ทักษะ องคประกอบ และหนาที่ของภาษาเฉพาะทาง เพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพในบริบท

ทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 Specific language functions, components and skills for effective communication in science and 

technology contexts. 

- กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    

ม.ปร.269 (011269) : ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง       3(3-0-6) 

PHIL 269 : Philosophy of Sufficiency Economy 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 นิยาม แนวคิด และหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง หลักการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

 Definition, concept and principle of philosophy of sufficiency economy.  Livelihood according to 

philosophy of sufficiency economy. Application of the principle philosophy of sufficiency economy. 
 

ม.ศน.200 (012200) : จติอาสา       3(2-2-5) 

RE 200 : Mind Volunteer 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 แนวคิดเรื่องจติอาสา หลักธรรมพื้นฐานของจติอาสาในศาสนาตางๆ การฝกปฏบิัตงิานดวยจติอาสา 

 The concept of mind volunteer, basic principles of mind volunteer in various religions, the practice 

of mind volunteer. 
   

ม.จว .110  (013110) : จติวทิยากับชวีติประจาํวนั       3(3-0-6) 

PSY 110 : Psychology and Daily Life 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี; สําหรับนักศึกษาท่ีไมใชวชิาเอกเทาน้ัน 

 จิตวิทยากับชีวิตประจําวัน ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล 

ปจจัยดานสังคม 

 Psychology and daily life. Individual factors. Interpersonal factors. Social factors. 
 

ม .ศท. 100 (050100) : การใชภาษาไทย       3(3-0-6) 

HUGE 100 : Usage of the Thai Language  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 ศกึษาและฝกทักษะการใชภาษาไทย 

 A study of the usage of the Thai Language and practice in writing. 
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ม .ศท. 106 (050106) : ศลิปะแหงการเปนมนุษยท่ีมคีุณคา       3(3-0-6) 

HUGE 106 : Humanistic Arts  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 การศึกษาธรรมชาติและความหมายของความเปนมนุษยเพื่อความเขาใจและรูจักตนเองและผูอื่น 

มนุษยในสภาพแวดลอมปจจุบัน เปาหมายของมนุษย แนวทางวิธีการหรือศิลปะที่นําไปสูเปาหมายของมนุษย 

ความรูเชิงขอเท็จจริงและเชิงคุณคา การใชชีวิตและทํางานรวมกับผูอื่นในสังคมอยางสันติ ดวยมโนธรรมและ

สํานกึตอสังคม 

 The study of nature and the meaning of humanity to understand oneself and others; humanity in 

today’s environment; the purpose of human life; paths to fulfillment through humanistic arts, factual 

knowledge and installation of values; living and working together peacefully and with a sense of social 

responsibility. 
 

ศ.ล.136 (057136) : กฬีา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพชวีติ       3(3-0-6) 

EDPE 136 : Sport, Health, Fitness and Wellness Development 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 สุขภาพ หลักการดูกีฬา การเลือกกิจกรรมการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับตนเองและการใช

ชีวิตประจําวัน การฝกทักษะขั้นพื้นฐานทางการกีฬาและการสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย การเลนกีฬาและ

การออกกําลังกาย รวมทัง้การดูแลตนเองเพื่อการมสีุขภาพที่ดแีละการพัฒนาคุณภาพชีวติ 

 Health, principle of sports.  Select of sport activities exercise for health and everyday living. 

Practice of basic skill of sports and building physical fitness.  Playing sport and exercise.  Self care for health 

and wellness development. 
 

ศ.สข.100 (074100) : โภชนาการเพือ่การสงเสรมิสุขภาพ       3(3-0-6) 

EDHL 100 : Nutrition for Promotion of Health 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 ความหมาย และความสําคัญของการสงเสริมสุขภาพ และโภชนาการ ความตองการอาหารของ

บุคคลวัยตางๆ การวางแผนดานโภชนาการ และการประเมินภาวะโภชนาการ การศึกษาบริโภคนิสัยของบุคคล 

และการวเิคราะห วจิารณ ภาวะที่เกิดจากการบริโภค 

 Meaning and importance of health promotion and nutrition.  Food requirements at all stages of 

life. Planning of nutrition and evaluation of nutrition status. Study of consumer behavior. Analysis and synthesis 

of consumer status. 
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ร.ปค.100 (127100) : การเมอืงในชวีติประจําวนั       3(3-0-6) 

GOV 100 : Politics in Everyday Life 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 หนาที่ของพลเมืองในระดับทองถ่ิน ระดับรัฐและระดับโลก ความเปนประชาธิปไตย หนาที่ของ

พลเมอืงในการมสีวนรวมทางการเมอืง การปกครองตนเอง การกระจายอํานาจ ผลกระทบของการเมอืงโลกที่มี

ตอชีวติประจําวัน บทบาทหนาที่ขององคการระหวางประเทศ การคาเสรี การดํารงชีวติในภาวะโลกาภวัิตน 

 Citizenship and duties of citizen in local level, state level and international level, political 

participation, self- rule, decentralization, the impact of international politics toward people, the role of 

international organizations, free trade and globalization. 
    

ส.ภม.105 (154105) : ภูมสิารสนเทศในชวีติประจาํวัน       3(3-0-6) 

GEO 105 : Geo-Information in Daily Life 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 ความหมายของภูมิสารสนเทศและบทบาทของภูมิสารสนเทศในชีวิตประจําวัน เทคโนโลยีภูมิ

สารสนเทศและการประยุกตใชเทคโนโลยีภูมสิารสนเทศ ความหมาย องคประกอบ รูปแบบการดําเนนิงาน และ

ความกาวหนาของเทคโนโลยีแผนที่ ระบบระบุตําแหนงโลกดวยดาวเทียม การสํารวจรังวัดดวยภาพถายทาง

อากาศ การสํารวจระยะไกลดวยดาวเทียม และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร รวมถึงการบูรณาการเพื่อ

ประยุกตใชเทคโนโลยภีูมสิารสนเทศเพื่อการวเิคราะหดานตางๆ 

 Definitions and roles of Geo-information in daily life. Geo-informatics technology and application 

of Geo- informatics technology.  Definitions, elements, operative patterns, and developments of map 

technology, global positioning system (GPS), aerial photo survey and interpretation, remote sensing (RS), and 

geographic information systems (GIS), are including integration of Geo-information technology application for 

various analyses. 
 

น .ศท. 100 (176100) : กฎหมายและโลกสมัยใหม       3(3-0-6) 

LAGE 100 : Law and Modern World 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 แนวคิดทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสังคม กฎหมายกับสังคมระหวาง

ประเทศ กฎหมายกับปญหาทองถ่ิน และกฎหมายกับสทิธชุิมชน บทบาทของกฎหมายระดับทองถ่ิน ระดับสังคม

เมือง และบทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภิวัตน ศึกษาวิเคราะหปญหาจากกรณีศึกษาตางๆ เก่ียวกับกฎหมาย

และโลกสมัยใหม 

 Legal concepts.  Legal Institutions.  Law and its roles in society.  Law and international societies. 

Law and local problems.  Law and community rights.  Roles of law in the rural and urban societies.  Roles of 

law in the globalized era. Analyses of issues derived from case studies relating to law and modern world. 
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พย.ศท.151 (571151) : ศาสตรและศลิปในการสรางความสุข       3(2-3-4) 

NGGE 151 : Science and Art for Happiness Creation 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 การรูจักตัวเอง การเขาใจตนเองและผูอื่น ความหมาย ความสําคัญและสาระที่แทของชีวิตและ

การศึกษา ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและแนวทางของจิตตปญญาศึกษา สาระและความสําคัญแหง

ความสุข นิยามของความสุข ประเภทของความสุขและการสรางความสุขดวยตัวเอง ความเช่ือมโยงของสาระ

แหงชีวิต การศึกษาจติตปญญาศกึษาและการสรางความสุข เพื่อการมคุีณภาพชีวติที่ดหีรอืการมีชีวติที่สมบูรณ 

ดวยการเขาถึงความรู ความจริง และความดงีามของธรรมชาตแิละสรรพสิ่ง 

 Knowing of oneself; understanding of self and others; meaning, significance, and contexts of life 

and education; definition and concepts of contemplative education; contexts and significances of happiness; 

definition, type, and self- creation of happiness; linkage among life contexts- education- contemplative 

education and happiness creation for perfect or quality of life through true knowledge and the beauty and 

goodness of natures and all things. 
  

บธ.กง.101 (702101) : การเงนิในชวีติประจาํวนั       3(3-0-6) 

FINA 101 : Finance for Daily Life 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 ความรูเบื้องตนของการบริหารการเงนิในชีวติประจําวัน การสรางฐานะมั่นคงทางการเงนิ การสํารวจ

สุขภาพทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน การบริหารรายได รายจาย และภาระหนี้สิน บริการของสถาบัน

การเงิน การออมเงิน การใหเงินทํางาน การวางแผนการเงินสําหรับเหตุการณของชีวิต การประกันความเสี่ยง 

การวางแผนภาษ ีและการเตรียมความพรอมเพื่อความสุข 

 Basic knowledge of financial management for daily life.  Wealth creation.  Financial health 

evaluation.  Financial planning.  Income, expenses and debt management.  Financial institution services. 

Savings.  Letting the money work for you.  Financial planning for life events.  Risk insurance.  Tax planning. 

Preparing for happiness. 
 

บธ.กจ.103 (703103) : การเปนผูประกอบการและธุรกจิเบื้องตน       3(3-0-6) 

MGMT 103 : Introduction to Entrepreneurship and Business 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 บทบาทการเปนผูประกอบการกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โอกาสในการประกอบธุรกิจ 

คุณลักษณะและแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ สภาพแวดลอม ประเภท รูปแบบและแผนธุรกิจ หลักการ

จัดการ การจัดการดานการตลาด การผลิต การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ ธุรกิจระหวางประเทศ และ

จริยธรรมสําหรับผูประกอบการ 
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 Entrepreneur role in economics development country Entrepreneur and business opportunities. 

The characteristic of entrepreneur and motivation factors, environment, types of business, forms of business, 

business plans, principle of management, marketing management, production management, financial 

management, accounting, taxation, business law, international business and business ethics for entrepreneur. 
 

ศศ.100 (751100) : เศรษฐศาสตรในชวีติประจาํวัน       3(3-0-6) 

ECON 100 : Economics for Everyday Life 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 แนวคิดทางเศรษฐศาสตรที่นําไปใชในชีวิตประจําวัน ที่เก่ียวของกับการผลิต การบริโภค ตลาด 

รายไดประชาชาติ การคลังสาธารณะ การเงินและการธนาคาร ภาวะเงินเฟอและเงินฝด การจางงาน เศรษฐกิจ

การคาและการเงนิระหวางประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 

 Basic economic concepts and application for everyday life concerning production, consumption, 

markets, national income, public finance, money and banking, inflation and deflation, employment, 

international trade and finance, and economic development and environment. 
 

- กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร   

ว.วท.110 (201110) : คณติศาสตรบูรณาการ       3(2-2-5) 

SC 110 : Integrated Mathematical Sciences 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 คอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน คณิตศาสตรและสถิติ ในปรากฏการณตางๆ การประยุกต

คณติศาสตร สถิตแิละคอมพวิเตอรในวชิาการ กระบวนการแกปญหาโดยใชคณติศาสตร สถิต ิและคอมพวิเตอร 

กระบวนวชิานี้สําหรับนักศกึษาที่มพีื้นฐานทางวทิยาศาสตร 

 Computer in everyday life.  Mathematics and statistics in various phenomena.  Mathematics, 

statistics, and computer applications in academic.  Problem solving process by using mathematics, statistics, 

and computer. This course is recommended for science-based students. 
 

ว.วท.111 (201111) : โลกแหงวทิยาศาสตร       3(3-0-6) 

SC 111 : The World of Science 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 บทนํา ความหมายของวทิยาศาสตร เทคโนโลย ีและนวัตกรรม ประวัติของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม กระบวนการทางวทิยาศาสตร กิจกรรมกลุมเก่ียวกับวทิยาศาสตรและเทคโนโลยใีนชีวติประจําวนั 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจ วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีกับสังคม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับวัฒนธรรม 
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับชุมชนทองถ่ิน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยกัีบการพัฒนาที่ยั่งยนื หรอืหวัขออื่นๆ ตามความสนใจของนักศกึษา และการนําเสนอ

ในหองเรียน 

 Introduction, Meaning and history of science, technology and innovation, Scientific method, Group 

activities about science and technology in daily life, science and technology and country development, 

economy, society, environment, culture, local communities, climate change, sustainable development, or 

other topics depending on students’ interests, and class presentations. 
 

วศ.ท.108 (259108)   :   ไฟฟาในชวีติประจาํวัน  3(3-0-6) 

ENGR 108    :   Electricity in Everyday Life 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

ความปลอดภัยในการใชไฟฟา อุปกรณไฟฟาในชีวิตประจําวัน การดูแลรักษาอุปกรณไฟฟา การใช

เครื่องไฟฟาอยางปลอดภัย การชวยเหลือและปฐมพยาบาลผูประสบอันตรายจากไฟฟา การประหยัดไฟฟา

เบื้องตน การใชเครื่องไฟฟาอยางประหยัด การประหยัดไฟฟาแสงสวาง การใชเครื่องปรับอากาศใหประหยัด 

มาตรการประหยัดไฟฟา การคิดคาไฟฟา อัตราคาไฟฟาประเภทตางๆ การปรับคาไฟโดยอัตโนมัติ (คาเอฟที) 

หนวยงานไฟฟาในประเทศไทย การผลิตไฟฟาในปจจุบันและอนาคต โรงงานไฟฟาประเภทตางๆ โรงไฟฟา

นวิเคลยีร ระบบสงไฟฟา 

Electrical safety, Electrical equipments in daily life, Electrical equipments maintenance, Electrical 

appliances safety, Help and First- aids for electrical hazards, Basic electricity saving, Electrical appliances 

electricity saving, Electric light energy saving, Air conditioning electricity saving, Electricity saving policy, 

Electricity cost calculation, Electricity cost rate, Fuel Adjustment Charge ( at the given time :  Ft) , Electricity 

organizations in Thailand, Electricity generation nowadays and in the future, Electrical power plants, Nuclear 

power plant, Electricity distribution system. 
 

ภ.บก.130 )462130(    :   ยาในชวีติประจําวนั   3(3-0-6) 

PHPC 130    :   Medications in Everyday Life 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 แนะนําความรูพื้นฐานเก่ียวกับการใชยา ชนิดของยา ขอควรระวังในการใชยา ผลขางเคียงของยา พิษ

ของยา การใชสมุนไพรใกลตัว และผลิตภัณฑเสริมอาหาร เพื่อการดูแลสุขภาพตนเองและเพื่อประโยชนในดาน

ความปลอดภัยในการใชยา และสงเสริมสุขภาพอนามัย 

 Introduction to the basic knowledge for medication uses including types of medication, 

precautions, adverse drug reactions, toxicity, as well as herbal medicines and food supplement products for 

the safety of self-care medications and health promotion. 
 

พย.ศท.111 (571111) : การคดิเชงิวพิากษและการคดิสรางสรรค       3(2-2-5) 

NGGE 111 : Critical Thinking and Creative Thinking 
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เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 แนวคิดพื้นฐานของการคิด ประเภทของการคิด ความหมายของการคิดเชิงวิพากษและการคิด

สรางสรรค หลักการและองคประกอบของการคิดเชิงวิพากษและการคิดสรางสรรค ประโยชนของการคิดเชิง

วิพากษและการคิดสรางสรรค ปจจัยที่มีผลตอการคิดเชิงวิพากษและการคิดสรางสรรค การพัฒนาและการ

สงเสริมการคิดเชิงวิพากษและการคิดสรางสรรค และการนําการคิดเชิงวิพากษและการคิดสรางสรรคไปใชใน

ชีวติประจําวัน 
 Fundamental principles of thinking, forms of thinking, definitions of critical thinking and creative 

thinking.  Principles and components of critical thinking and creative thinking.  Advantages of critical thinking 

and creative thinking. Factors related to critical thinking and creative thinking. Development and enhancement 

of critical thinking and creative thinking and use of critical thinking and creative thinking in daily life. 
 

ศท.อ.100 (951100) : ชวีติสมัยใหมกับแอนนเิมชนั       3(3-0-6) 

ANI 100 : Modern Life and Animation 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 ความเขาใจเชิงประวัตศิาสตรแอนนเิมชันและภาพยนตรแอนนเิมชัน ววิัฒนาการ และรูปแบบแอนนเิมชัน

ในปจจุบัน แนวคิดและกระบวนการสรางแอนนเิมชันเบื้องตน เชน ขัน้เตรียมการผลติ การผลติและหลงัการผลติ 

การใชไฟลในงานแอนนเิมชันตาง ๆ เพื่อนาํเสนอผลงานของนักศกึษา การออกแบบตัวละครแอนนเิมชันเบื้องตน 

 Understanding in animation works and animated cinema. Evolution and forms of animation at present 

day. Idea and basic process of animation production, for instance, pre-production, production, and post-

production. File utilization in presenting the animation projects of students. And the basic design of animation 

character. 
 

- กลุมวชิาการเรยีนรูผานกจิกรรม   

ว.วท.191 (201191) : การเรยีนรูผานกจิกรรม       2(0-6-0) 

SC 191 : Learning Through Activities 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 การเขารวมกิจกรรมที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การเสริมทักษะและประสบการณ

ชีวิตตางๆ ที่ถูกจัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เปนสวนประกอบที่ดีที่ทําใหนักศึกษามีสวนรวมใน

ชวงเวลาของการศกึษาในมหาวิทยาลัย กิจกรรมตางๆ เหลานี้สามารถทําใหนักศึกษาประยุกตใชการเรียนรูจาก

กิจกรมตางๆ ไปพัฒนาในดานเก่ียวกับการสรางจิตสํานึกที่ดี ตระหนักในคุณคาความเปนมนุษย มีการพัฒนา

บุคลิกภาพ เขาใจการทํางานเปนทีม มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําไปใชเปนแบบอยางในการดํารงชีพใน

อนาคตไดอยางมีความสุขทั้งรางกายและจิตใจ พรอมทั้งมีจิตสาธารณะ สํานึกและรับผิดชอบตอตนเอง และ

สังคม 
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 Activities to promote skills/ moral and ethical behaviors in addition to development of personality, 

art and culture, local wisdom, environmental preservation as well as community-based economy by students 

under supervision of advisors and/or joint supervision with the government or private organizations. 
 

ว.วท.192 (201192) : ดอยสุเทพศกึษา       1(0-3-0) 

SC 192 : Doi Suthep Study 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 ศึกษาดอยสุเทพใน 4 มิติ คือ มิติทางกายภาพ  ธรณีวิทยา มิติทางชีวภาพ : ระบบนิเวศ :และความ

หลากหลายทางชีวภาพ มิติทางสังคมและวัฒนธรรม ศาสนาและมานุษยวทิยา และมิติทางการอนุรักษ : พื้นที ่:

อนุรักษ การฟนฟูปาและการทองเที่ยวเชิงนเิวศ ความสัมพันธระหวางดอยสุเทพกับมหาวทิยาลัยเชียงใหม 

 Studying Doi Suthep in 4 aspects: physical - geology, biology, ecosystems and biodiversity; social 

and cultural -  religion and anthropology; and conservation -  conservation area, forest restoration, eco-

tourism, and relationship between Doi Suthep and Chiang Mai University. 
 

ศ .ล. 121 (057121) : ฟุตบอลเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย       1(1-0-2) 

EDPE 121 : Football for Life and Exercise 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนฟุตบอล การอบอุนรางกายและคลายเยน็ในกีฬาฟุตบอล 

การเลนฟุตบอลในตําแหนงตางๆ การประยุกตเลนกีฬาฟุตบอลในรูปแบบตางๆ กติกาทั่วไปในการเลนกีฬา

ฟุตบอล การวิเคราะหเกมการแขงขันฟุตบอลและการเขารวมทีมฟุตบอลในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาท

ของการเปนผูเลน และผูดูที่ดใีนกีฬาฟุตบอล 

 The principles of exercise for health by playing Football. Warm up and cool down. Playing in each 

position and in different styles.  Rules of playing Football.  Analysis of Football matches and participation in 

competition at different levels. Benefits and etiquette for players and spectators. 
 

ศ .ล. 122 (057122) : วายน้าํเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย       1(1-0-2) 

EDPE 122 : Swimming for Life and Exercise 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการวายน้ํา การอบอุนรางกายในกีฬาวายน้ํา หลักการหายใจและ

การเคลื่อนไหวในน้ํา การใชสวนตางๆ ของรางกายในการวายน้ําทาตางๆ การชวยเหลือผูไดรับอันตรายตางๆ 

จากการวายน้ํา การวิเคราะหทาทางการวายน้ํา การวายน้ําเพื่อสุขภาพและการเขารวมการแขงขันวายน้ําใน

ระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดใีนกีฬาวายน้ํา 

 The principles of exercise for health by Swimming.  Warm up and cool down.  Principles of 

breathing and movement under water.  Using body physically to swim in each style.  Helping others from 
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dangers in swimming. Swimming for health and participation in competition at different levels. Benefits and 

etiquette for players and spectators. 
 

 

ศ .ล. 123 (057123) : วอลเลยบอลเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย       1(1-0-2) 

EDPE 123 : Volleyball for Life and Exercise 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนวอลเลยบอล การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬา

วอลเลยบอล การเลนวอลเลยบอลในตําแหนงตางๆ การใชอวัยวะสวนตางๆ ของรางกายในการเลนวอลเลยบอล 

กติกาทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬาวอลเลยบอล การประยุกตเลนกีฬาวอลเลยบอลในรูปแบบตางๆ การ

วิเคราะหเกมการแขงขันวอลเลยบอลและการเขารวมแขงขันวอลเลยบอลในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาท

ของการเปนผูเลนและผูดูที่ดใีนกีฬาวอลเลยบอล 

 The principles of exercise for health by playing Volleyball. Warm up and cool down. How to play 

in each position and how to use parts of body to play Volleyball.  Rules for playing and scoring in Volleyball. 

Playing Volleyball in different styles. Analysis of Volleyball matches and participation in Volleyball competition 

at different levels. Benefits and etiquette for players and spectators. 
 

ศ .ล. 125 (057125) : กจิกรรมเขาจงัหวะเพื่อชวีติและการออกกาํลังกาย       1(1-0-2) 

EDPE 125 : Rhythmic Activities for Life and Exercise 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกิจกรรมเขาจังหวะ การเคลื่อนไหวของรางกายในลักษณะ

ตางๆ การเคลื่อนไหวของรางกายใหเขากับจังหวะและเสยีงดนตรี การเตนรําพื้นเมอืงของประเทศตางๆ และการ

เตนลีลาศในจังหวะตางๆ มารยาทในการเขาสังคมและมารยาทในการลลีาศ การวิเคราะหทาทางการเตนลลีาศ

จังหวะตางๆ การรวมงานลลีาศและการจัดงานลลีาศในรูปแบบตางๆ 

 The principles of exercise for health through Rhythmic Activity.  Body movements in different 

styles. Body movements with rhythm and music. Folk dances and social dances. Social manners and social 

dances etiquette. Analysis of social dances types. Participating in and organizing social dance parties. 
 

ศ .ล. 126 (057126) : บาสเกตบอลเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย       1(1-0-2) 

EDPE 126 : Basketball for Life and Exercise 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนบาสเกตบอล การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬา

บาสเกตบอล การเลนบาสเกตบอลในตําแหนงตางๆ ความปลอดภัยในการเลนกีฬาบาสเกตบอล กติกาการเลน

บาสเกตบอลท่ัวไป การประยุกตเลนกีฬาบาสเกตบอลในรูปแบบตางๆ การวเิคราะหเกมการแขงขันบาสเกตบอล
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และการเขารวมแขงขันบาสเกตบอลในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดีในกีฬา

บาสเกตบอล 

 The principles of exercise for health by playing Basketball. Warm up and cool down. How to play 

in different positions, safety and regulations.  Playing Basketball in different styles.  Analysis of Basketball 

matches and participation in Basketball competition at different levels. Benefits and etiquette for players and 

spectators. 
 

ศ .ล. 127 (057127) : แบดมนิตันเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย       1(1-0-2) 

EDPE 127 : Badminton for Life and Exercise 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนแบดมินตัน การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬา

แบดมินตัน การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตีลูกแบดมินตันในลักษณะตางๆ กติกาแบดมินตัน

ทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬาแบดมินตัน การประยุกตเลนกีฬาแบดมินตันในรูปแบบตางๆ การวิเคราะหเกม

การแขงขันแบดมินตันและการเขารวมแขงขันแบดมนิตันในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลน

และผูดูที่ดใีนกีฬาแบดมนิตัน 

 The principles of exercise for health by playing Badminton. Warm up and cool down. How to hold 

the racquet and body movements to hit the shuttlecock. Rules and scoring in Badminton. Playing Badminton 

in different styles.  Analysis of Badminton matches and participation in Badminton competition at different 

levels. Benefits and etiquette for players and spectators. 
 

ศ .ล. 128 (057128) : เทนนสิเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย       1(1-0-2) 

EDPE 128 : Tennis for Life and Exercise 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนเทนนิส การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬาเทนนิส 

การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตเีทนนสิในลักษณะตางๆ กตกิาเทนนสิทั่วไปและการนับคะแนน

ในกีฬาเทนนสิ การประยุกตเลนกีฬาเทนนสิในรูปแบบตางๆ การวเิคราะหเกมการแขงขันเทนนสิและการเขารวม

การแขงขันเทนนสิในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดใีนกีฬาเทนนสิ 

 The principles of exercise for health by playing Tennis. Warm up and cool down. How to hold the 

racquet and body movements to hit the tennis ball.  Rules and scoring in Tennis.  Playing Tennis in different 

styles.  Analysis of Tennis matches and participation in Tennis competition at different levels.  Benefits and 

etiquette for players and spectators. 
 

ศ .ล. 129 (057129) : เทเบิ้ลเทนนสิเพือ่ชวีติและการออกกําลังกาย       1(1-0-2) 

EDPE 129 : Table Tennis for Life and Exercise 
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เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกีฬาเทเบิลเทนนิส การอบอุนรางกายและคลายเย็นใน

กีฬาเทเบิลเทนนิส การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตีลูกเทเบิลเทนนิสในลักษณะตางๆ กติกา

ทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬาเทเบิลเทนนิส การประยุกตเลนกีฬาเทเบิลเทนนสิในรูปแบบตางๆ การวิเคราะห

เกมการแขงขันเทเบิลเทนนิสและการเขารวมแขงขันเทเบิลเทนนิสในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการ

เปนผูเลนและผูดูที่ดใีนกีฬาเทเบลิเทนนสิ 

 The principles of exercise for health by playing Table Tennis.  Warm up and cool down.  How to 

hold the racket and body movements to play Table Tennis. Rules and scoring in Table Tennis. Playing Table 

Tennis in different styles.  Analysis of Table Tennis matches and participation in Table Tennis competition at 

different levels. Benefits and etiquette for players and spectators. 
 

ศ .ล. 130 (057130) : กอลฟเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย       1(1-0-2) 

EDPE 130 : Golf for Life and Exercise 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกีฬากอลฟ การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬากอลฟ 

การจับไม ทาทางการตีลูกและการยืนในกีฬากอลฟในลักษณะตางๆ กติกาการเลนกอลฟทั่วไปและการนับ

คะแนนในกีฬากอลฟ การประยุกตเลนกีฬากอลฟในรูปแบบตางๆ การวิเคราะหทาทางในการตีกอลฟและการ

เขารวมแขงขันกอลฟในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดใีนกีฬากอลฟ 

 The principles of exercise for health by playing Golf.  Warm up and cool down.  How to hold Golf 

club, stance and position in Golf. Rules and scoring in Golf. Playing Golf in different styles. Analysis of stance 

and position and participate in Golf competition at different levels.  Benefits and etiquette for players and 

spectators. 

 (2) หมวดวชิาเฉพาะ  

- วชิาแกน   

ว.ชว.101 (202101) : ชวีวทิยาพื้นฐาน 1       3(3-0-6) 

BIOL 101 : Basic Biology 1 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 เคมีของสิ่งมีชีวิต เซลล พันธุศาสตรและพันธุศาสตรประชากร วิวัฒนาการของความหลากหลาย

ทางชีวภาพ และนเิวศวทิยา 

 Chemistry of life, cell, genetic and population genetic, evolution concept of biodiversity and 

ecology. 
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ว.ชว.103 (202103) : ปฏบิัตกิารชวีวทิยา 1       1(0-3-0) 

BIOL 103 : Biology Laboratory 1 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ลงทะเบยีนเรยีนพรอมกับ 202101 

 กลองจุลทรรศน โครงสรางและหนาที่ของเซลล การหายใจระดับเซลล การสังเคราะหดวยแสง การ

แบงเซลล พันธุศาสตรเมนเดล การถายทอดลักษณะเชื่อมโยงกับเพศ พันธุศาสตรประชากรและวิวัฒนาการ 

โครงสรางและหนาที่ของสารพันธุกรรม พฤตกิรรม นเิวศวทิยา และนเิวศวทิยาประชากร 

 Microscope, cell structures and functions, cellular respiration, photosynthesis, cell divisions, 

Mendelian genetics, sex- linked inheritance, population genetic and evolution, structures and functions of 

DNA, behavior, ecology and population ecology. 

 

ว.คม.111 (203111) : เคม ี1       3(3-0-6) 

CHEM 111 : Chemistry 1 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 บทนําและปริมาณสัมพันธทางเคม ีโครงสรางอะตอม พันธะเคมีในสารประกอบประเภทตางๆ แกส 

ของเหลว และของแข็ง อุณหพลศาสตรเชิงเคม ีเคมไีฟฟา สารละลาย กรดเบสและสมดุลไอออนกิจลนพลศาสตร

เชิงเคมี 
 Introduction and chemical stoichiometry, atomic structures, chemical bonding in various 

compounds, gases liquid and solid, chemical thermodynamics, electrochemistry, solutions, acid- bases and 

ionic equilibrium, chemical kinetics. 
 

ว.คม.115 (203115) : ปฏบิัตกิารเคม ี1       1(0-3-0) 

CHEM 115 : Chemistry Laboratory 1 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ลงทะเบยีนเรยีนพรอมกับ 203111 

 เทคนคิตางๆ ในหองปฏบิัตกิารเคม ีปฏกิิริยาของทองแดงและสารประกอบของทองแดง สารกําหนด

ปริมาณ :การสังเคราะหแคลเซียมออกซาเลต การสังเคราะหโพแทสเซียมอะลัมจากอะลูมิเนียมฟอยล พันธะ

เคมีและโครงสรางโมเลกุล สมดุลเคมีและปฏิกิริยาผันกลับ ความรอนของปฏิกิริยา เซลลกัลวานิกและเซลล

ความเขมขน อิเล็กโทรลิซีส การหามวลโมเลกุลโดยอาศัยการลดลงของจุดเยือกแข็ง สมดุลกรดเบสและ-

เบส กราฟไทเทรชัน จลนพลศาสตรเคม:ี ปฏกิิริยาไอโอดเินชันของแอซโีตน และการ-บัฟเฟอร การไทเทรตกรด

ทดลองพเิศษ 

 Chemistry laboratory techniques, reactions of copper and its compounds, limiting agent: synthesis 

of calcium oxalate, synthesis of potassium alum from aluminum foils, chemical bonds and molecular structure, 

chemical equilibria and reversible reactions, heat of reactions, galvanic and concentration cells, electrolysis, 

determination of molar mass by freezing point depressing, acid- base equilibria and buffers, acid- base 

titration, titration curves, chemical kinetics: iodination of acetone, and special experiments. 
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ว.คพ.101 (204101) : คอมพวิเตอรเบื้องตน       3(2-2-5) 

CS 101 : Introduction to Computer 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 ระบบคอมพวิเตอร การประมวลผลขอมูล ระบบจํานวนและการแทนรหัสขอมูล ผังงานเชิงโครงสราง

และรหัสเทยีม ภาษาโปรแกรมคอมพวิเตอร และการสื่อสารขอมูล 

 Computer system. Data processing. Number system and data representation. Structure flowchart 

and pseudocode. Computer programming language and data communication. 
 

ว.คพ.202 (204202) : เทคโนโลยสีารสนเทศ 2       3(2-2-5) 

CS 202 : Information Technology 2 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการสื่อสารและเกณฑวิธี เครือขายอินเทอรเน็ต 

เวิลดไวดเว็บ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสและโปรแกรมการคนหา ระบบยูนิกซและคําสั่งพื้นฐาน การสรางเว็บเพจ 

การพัฒนางานประยุกตบนเว็บ 

 Information technology concepts.  Communication system and protocol.  Internet network, World 

Wide Web, e- mail and search engines.  UNIX system and basic commands.  Creating web pages.  Web 

application development. 
 

ว.คพ.214 (204214) : การเขยีนโปรแกรมภาษาเบสคิ       3(2-2-5) 

CS 214 : Basic Programming 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  204101 หรอื 204105 หรือ 204111 

 การเขยีนโปรแกรมในภาษาเบสคิและภาคปฏบิัต ิวธิแีกปญหาโดยใชเครื่องคอมพวิเตอร 

 The BASIC Computer language. Practical are also required. How to solve problems in Computer 

form. 
 

ว.คพ.215 (204215) : การเขยีนโปรแกรมภาษาปาสคาล       3(2-2-5) 

CS 215 : Pascal Programming 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  204101 หรอื 204105 หรือ 204111 

 บทนําเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมดวยภาษาปาสคาล ขอมูล การกระทําตอขอมูลและคําสั่ง การรับ

และแสดงผลขอมูล โครงสรางควบคุม โปรแกรมยอย โครงสรางขอมูล แฟมขอมูล โครงสรางขอมูลแบบพลวตั 

 Introduction to Pascal programming. Data, operations and statements. Input and output. Control 

structures. Subprograms. Data structures. Files. Dynamic data structure. 
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ว.คพ.216 (204216) : การเขยีนโปรแกรมภาษาซี       3(2-2-5) 

CS 216 : C Programming 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  204101 หรอื 204111 

 การแนะนําการเขียนโปรแกรมภาษาซเีบื้องตน ประกอบดวยหลักการพื้นฐาน และองคประกอบของ

ภาษา การพัฒนาซอฟทแวรโดยใชเทคนิคการออกแบบแบบโมดูลาไรเซชัน และแบบทอปดาวน ฟงกชันรับและ

แสดงผลขอมูลสําหรับอุปกรณมาตรฐาน คําสั่งควบคุม ฟงกชันอานและบันทกึแฟมขอมูล 

 Introduction to C programming.  Including a basic principle and elements of language.  Software 

development by using modularization and top- down design technique.  Input/  output functions used on 

standard input/output device. Control statement. Input/output functions emphasized on files. 
 

ว.คพ.217 (204217) : ภาษาโปรแกรมคอมพวิเตอร       3(2-2-5) 

CS 217 : Computer Programming Languages 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  204101 หรอื 204105 หรือ 204111 

 กระบวนวิชานี้ตองการแนะนําภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เปนที่นิยมในปจจุบัน เนื้อหาประกอบ

ดวย แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับภาษาโปรแกรม การใชโปรแกรมระบบและโปรแกรมอรรถประโยชน องคประกอบ

พื้นฐานของภาษาโปรแกรม คําสั่ง โปรแกรมยอย แฟมขอมูล และการประยุกต 

 This course is intended to introduce a currently used programming language.  The contents will 

cover a basic concept of the language, system and utility programs, basic components of the language, 

statements, subprograms, files and applications. 
 

ว.คพ.219 (204219) : การเขยีนโปรแกรมภาษาจาวา       3(2-2-5) 

CS 219 : Java Programming 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  204101 หรอื 204105 หรือ 204111 

 แนะนําการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เครื่องมือภาษาโปรแกรม มูลฐานในการเขียนโปรแกรม อาเรย

และสายอักขระ วัตถุและช้ัน การรับทอดและพหุลักษณ ความสัมพันธระหวางช้ัน การใชงานแฟมขอมลู 

 Introduction to object- oriented programming, programming language tools, fundamentals of 

programming, array and strings, objects and classes, inheritance and polymorphism, class relationship, file 

manipulation. 
 

ว.คณ.111 (206111) : แคลคูลัส 1       3(3-0-6) 

MATH 111 : Calculus 1 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 อนุพันธและการประยุกต การหาปริพันธและการประยุกต สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่งและการ

ประยุกต 
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 Derivatives and applications, integration and applications, and first- order differential equations 

and some applications. 
  

ว.คณ.112 (206112) : แคลคูลัส 2       3(3-0-6) 

MATH 112 : Calculus 2 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  206111 

 สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับสอง ฟงกชันหลายตัวแปร ปริพันธหลายช้ัน อนุกรมอนันต 

 Linear second- order differential equations, functions of several variables, multiple integrals, and 

infinite series. 
  

ว.ฟส.117 (207117) : ปฏบิัตกิารฟสกิส 1       1(0-3-0) 

PHYS 117 : Physics Laboratory 1 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 กระบวนวชิาปฏบิัตกิารเก่ียวกับการใชวธิกีารทางวทิยาศาสตรในฟสกิสพื้นฐาน ซึ่งประกอบดวย การ

ทดลองตางๆ ทางดานกลศาสตร อุณหพลศาสตร คลื่น ไฟฟา สภาวะแมเหล็ก ทัศนศาสตร และฟสกิสยุคใหม 
 Laboratory course dealing with scientific methods in basic physics consisting of various 

experiments in mechanics, thermodynamics, waves, electricity, magnetism, optics and modern physics. 
 

ว.ฟส.187 (207187) : ฟสกิส 1       3(3-0-6) 

PHYS 187 : Physics 1 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและภาพรวมของฟสิกส กลศาสตร การแกวงกวัดและคลื่น อุณหพล

ศาสตร ไฟฟากระแสตรงและไฟฟากระแสสลับ ทัศนศาสตร และฟสกิสยุคใหม 
 Nature of science and overall picture of physics, mechanics, oscillations and waves, 

thermodynamics, DC and AC circuits, optics, and modern physics. 
 

- วชิาเอก    

     -วชิาเอกบังคับรวม         

ว.คพ.381 (204381) : การคํานวณเชงิตัวเลขและซอฟตแวร       3(3-0-6) 

CS 381 : Numerical Computation and Software 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  204211 หรอื 204214 หรอื 204215 หรอื 204216 หรือ  

                                    204217 หรอื 204219; และ 206112 หรอื 206203 

 บทนําและการออกแบบชุดคําสั่ง  :การคํานวณความคลาดเคลื่อน ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจาก

กระบวนการคํานวณทางเลขคณิตในคอมพิวเตอร ระบบสมการเชิงเสน การประมาณคาฟงกช่ันแบบอินโทเปอ

เลท สูตรการคํานวณอนิทิกรัลเชิงตัวเลข การประมาณคาฟงกชันแบบเชิงเสนดวยวธิีกําลังสองนอยที่สุด การหา

คําตอบของสมการไมเชิงเสน 
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 Introduction and software design: error handling. Computer arithmetic and computational errors. 

Linear system of equations. Interpolations. Numerical quadrature. Linear least-square data fitting. Solution 

of nonlinear equations.  

ว.คณ.216 (206216) : คณติตรรกศาสตรเบือ้งตน       3(3-0-6) 

MATH 216 : Introduction to Mathematical Logic 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  206103 หรอื 206111 หรอื 206161 

 การใหเหตุผลแบบอุปนัยและแบบนิรนัย ตรรกศาสตรของประพจน วิธีการพิสูจน ตรรกศาสตรของ

ประพจนมีตัวบงปริมาณ ตรรกศาสตรของประพจนเชิงความสัมพันธ โครงการเชิงคณิตศาสตร พีชคณิตบูลีน

และการประยุกตของตรรกศาสตร 

 Inductive and deductive reasoning, logic of propositions, methods of proof, logic of quantified 

statements, logic of relational statements, mathematical structure, Boolean algebra and application of logic. 
 

ว.คณ.324 (206324) : พชีคณติเชงิเสนประยุกต       3(3-0-6) 

MATH 324 : Applied Linear Algebra 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  206112 หรอื 206203 หรือ 206261 

 ระบบสมการเชิงเสน เมทริกซ ดเีทอรมแินนต ปริภูมเิวกเตอร ปริภูมผิลคูณภายใน การแปลงเชิงเสน 

คาลักษณะเฉพาะและเวกเตอรลักษณะเฉพาะ และการประยุกต 

 System of linear equations, matrices, determinants, vector spaces, inner product spaces, linear 

transformations, eigenvalues and eigenvectors, and their applications. 
 

ว.สถ.264 (208264) : หลักสถติ ิ       3(2-2-5) 

STAT 264 : Principles of Statistics 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 แนวความคิดเก่ียวกับสถิติศาสตร  ขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน  ทฤษฎีความนาจะเปน

เบื้องตน การแจกแจงของตัวแปรสุมแบบไมตอเนื่องที่สําคัญ การแจกแจงของตัวแปรสุมแบบตอเนื่องที่สําคัญ 

ทฤษฎกีารสุมตัวอยาง แนวคิดของการอนุมานเก่ียวกับประชากร 1 กลุม การทดสอบภาวะรูปดดีวยไคกําลังสอง 

 Concepts of statistics, data and exploratory data analysis, basic probability theory, important 

distribution of discrete random variable, important distribution of continuous random variable, sampling 

theory, concepts of inferences for one population, Chi-squared goodness of fit test. 
 

ว.สถ.280 (208280) : วธีิเชงิสถติ ิ       3(2-2-5) 

STAT 280 : Statistical Methods 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  208264 

 การทบทวนสถิติพื้นฐานและตัวอยางสุม ขนาดตัวอยางกรณปีระชากร 2 กลุม การอนุมานทางสถิติ  

การวเิคราะหความสัมพันธระหวาง 2 ตัวแปร ตัวแบบทางสถิต ิสถิตศิาสตรไมองิพารามเิตอร สถิตปิระชากร 
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 Review the basic of statistics and the random samples, sample size for two populations, statistical 

inference, relationship analysis between two variables, statistical model, non- parametric statistics, 

demographic statistics. 
 

ว.สถ.321 (208321) : สถติคิณติศาสตร 1       3(3-0-6) 

STAT 321 : Mathematical Statistics 1 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  208263 หรอื 208264; และ 206111 

 แนวความคิดพื้นฐานความนาจะเปน  ตัวแปรสุมและฟงกชันความนาจะเปน การคาดหมายและ

ความแปรปรวน โมเมนตและฟงกชันกอกําเนิดโมเมนต การแจกแจงความนาจะเปนรวมและสมบัติพื้นฐานบาง

ประการ การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมวยิุต การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมตอเนื่อง การ

แจกแจงของฟงกชันของตัวแปรสุม 

 Basic concepts of probability, random variable and probability function, expectation and variance, 

moment and moment generating function, joint probability distributions and some basic properties, probability 

distribution of discrete random variables, probability distribution of continuous random variables, distributions 

of functions of random variables. 
 

ว.สถ.322 (208322) : สถติคิณติศาสตร 2       3(3-0-6) 

STAT 322 : Mathematical Statistics 2 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  208321 

 ทฤษฎีบทขีดจํากัดพื้นฐานในสถิติศาสตร การชักตัวอยางจากการแจกแจงปรกติ ทฤษฏีการ

ประมาณคา ทฤษฏกีารทดสอบสมมุตฐิาน การประยุกตการทดสอบสมมุตฐิาน การทดสอบไคกําลังสอง 

 Basic limit theorem in statistics, sampling from normal population, theory of estimation, theory of 

hypothesis testing, applications of hypothesis testing, Chi-square test. 
 

ว.สถ.329 (208329) : การวเิคราะหการถดถอย       3(2-2-5) 

STAT 329 : Regression Analysis 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  208321 หรอื 208323 

 แนวคิดของการวิเคราะหการถดถอย  การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย  การวิเคราะหการ

ถดถอยเชิงเสนพหุคูณ  การวเิคราะหการถดถอยที่ไมใชเชิงเสน ตัวแปรหุน การวเิคราะหอัตตสหสัมพันธ 

 Concepts of regression analysis  , simple linear regression analysis, multiple linear regression 

analysis, nonlinear regression analysis, dummy variables, autocorrelation analysis. 
 

ว.สถ.362 (208362) : ระเบยีบวธีิวจิัยเชงิสถติ ิ       3(2-2-5) 

STAT 362 : Statistical Research Methodology 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  208280 
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 ประเภทของประชากรและวิธีการหาขอสรุป จรรยาบรรณในการทํางานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย 

งานวจิัยในสถิตศิาสตรและงานวจิยัในศาสตรอื่น     การเขยีนโครงรางงานวจิัย   การเก็บรวบรวมขอมูลและการ

บันทกึขอมูล    การจัดการและการวเิคราะหขอมูล    การเขยีนรายงานวจิัยและการนําเสนอผลงานวจิัย 

 Type of population and methods in finding conclusion, research  etiquette, research methodology, 

research in statistics and research in other areas, research proposal  writing, data  collecting and recording, 

data management and analysis, report writing and research presentation. 
 

ว.สถ.444 (208444) : เทคนคิการชักตัวอยาง       3(2-2-5) 

STAT 444 : Sampling Technique 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  208321 หรอื 208323   

 การชักตัวอยางแบบใชหลักความนาจะเปนและแบบไมใชหลักความนาจะเปน ความคลาดเคลื่อนที่

เกิดจากการชักตัวอยางและความคลาดเคลื่อนที่ไมไดเกิดจากการชักตัวอยาง  การสํารวจระดับประเทศ

คุณลักษณะประชากรและการประมาณคา  การชักตัวอยางแบบสุมเชิงเดี่ยว การชักตัวอยางแบบแบงเปนช้ัน 

การชักตัวอยางแบบมีระบบ การชักตัวอยางแบบเกาะกลุม การชักตัวอยางแบบหลายช้ัน การประมาณคาดวย

อัตราสวนและการถดถอย 

 Probability and non -  probability sampling, sampling and non-sampling errors, national survey, 

population characteristics and estimation, simple random sampling, stratified sampling, systematic sampling, 

cluster sampling, multi-stage sampling, ratio and regression estimation. 
 

ว.สถ.446 (208446) : แผนการทดลองเบื้องตน       3(2-2-5) 

STAT 446 : Introduction to Experimental Design 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  208322 หรอื 208324   

 การวางแผนการทดลองและการประยุกตใช แผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ แผนการทดลองแบบ

บล็อกสุมสมบูรณ แผนการทดลองแบบบล็อกไมสมบูรณชนดิสมดุล แผนการทดลองแบบลาตนิสแควร แผนการ

ทดลองแบบแฟกทอเรียล การวิเคราะหความแปรปรวนรวม แผนการทดลองแบบรางแห แผนการทดลอง

แบบสปลติพลอต แผนการทดลองแบบสลับ และการวัดซ้ํา 

 Design of experiment and application, completely randomized design, completely randomized 

block design,  balanced incomplete block design, latin square design,  factorial design,  analysis of covariance, 

nested design,  split plot design, change over design and repeated measurement. 
 

ว.สถ.492 (208492) : การฝกงานทางสถติ ิ       1(0-6-0) 

STAT 492 : Statistical Training 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  นักศึกษาช้ันปที่ 4 และตามความเห็นชอบของภาควิชา 

 นักศึกษาเขารับการฝกงานดานสถิติ และ/หรือดานที่เก่ียวของ ในองคกรเอกชนหรือหนวยงานของ

รัฐ โดยไดมกีารจัดทําเอกสารและนําเสนอดวยวาจาตอคณาจารยและผูที่สนใจ  
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การใหลําดับขั้นเปนที่พอใจ (Satisfactory: S) และไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory: U) โดยภาควิชา ซึ่งพิจารณา

จากผลการปฏบิัตงิานของนักศกึษา 

 Students attend a job training in statistics and/ or related fields in a private organization or 

government office. Students are required to do a written report and oral presentation to faculty.  

Grading will be given on the satisfactory ( S)  and unsatisfactory ( U)  basis by the department which is 

determined by student’s performance. 

 

     -วชิาเอกบังคับประจําแผนการศึกษา 

ว.สถ.497 (208497) : สหกจิศกึษา     6 หนวยกติ 

STAT 497 : Cooperative Education 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  นักศึกษาช้ันปที่ 4 และ 208492 และตามความเห็นชอบของภาควิชา 

 นักศกึษาปฏบิัตงิานดานสถติ ิและ/หรอืเกี่ยวของในตําแหนงที่มหีนาที่รับผิดชอบแนนอนเสมือน

พนักงานในหนวยงานของเอกชนหรือหนวยงานของรัฐที่มีการใชสถิติอยางเหมาะสมตามกรอบงานสหกจิ

ศึกษาที่ไดผานการพิจารณาโดยภาควิชารวมกับหนวยงาน เปนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา และ

ปฏิบัติงานไมนอยกวา 36 ช่ัวโมงทํางานตอสัปดาหอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ในขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตอง

เปนไปภายใตการกํากับดูแลของผูไดรับมอบหมายจากหนวยงานและคณาจารยที่ไดรับมอบหมายจาก

ภาควชิาสถิต ิโดยมีการจัดทําเอกสารและนําเสนอดวยปากเปลาตอหนวยงาน คณาจารยและผูที่สนใจทั้ง

ในสวนของขั้นตอนการปฏิบัติงานภายใตกรอบงานและโครงงานสหกิจศึกษา รวมทั้งผลลัพธที่ไดจาก

โครงงานสหกจิศกึษา  

 การใหลําดับขัน้เปนที่พอใจ (Satisfactory: S) และไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory: U) โดยภาควชิา ซึ่ง

พจิารณาจากผลการปฏบิัตงิานและผลลัพธที่ไดจากโครงงานสหกิจศกึษา 

 Students are required to work in statistics and/ or related fields in positions of responsibility with 

private or government agencies of which using appropriate statistics within cooperative education framework 

approved by the department in conjunction with agency for 1 semester with at least 36 hours per week 

continuously.  Students work like employees under supervision of in charge trainer at the organization and 

instructor( s)  of the department.   A written report and oral presentation are required to the agency, faculty 

and people who are interested both in the process of working within framework and results from the 

cooperative education project.  

 Grading will be given on the satisfactory ( S)  and unsatisfactory ( U)  basis by the department 

which is determined by performance and results from the cooperative education project. 

 

 

 

ว.สถ.499 (208499) : การศกึษาดวยตนเอง         3(0-9-0) 
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STAT 499 : Independent Study 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  นักศึกษาช้ันปที่ 4  

 นักศกึษาวชิาเอกสถิตปิที่ 4 ทุกคน จะตองทํางานวจิัยอยางพื้นฐาน หรอืศกึษาหัวขอเรื่อง หรอืปญหา

ที่สนใจพเิศษ และตองเขยีนรายงานสงพรอมทัง้สอบปากเปลาดวย 

Students are required to undertake elementary research or analytical problems.  A written report and oral 

presentation are required.  Grading will be given on satisfactory or unsatisfactory basis.  Course Numbering 

System. 
 

     -วชิาเอกเลอืก 

ว.คณ.331 (206331) : แคลคูลัสขัน้สูง       3(3-0-6) 

MATH 331 : Advanced Calculus 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  206112 หรอื 206203 หรือ 206261 

 ฟงกชันหลายตัวแปร จาโคเบียนของการแปลง คาสูงสุดและคาต่ําสุด ตัวคูณลากรานจ ปริพันธ

จํากัดเขต การหาอนุพันธภายใตเครื่องหมายปริพันธ ปริพันธไมตรงแบบ ปริพันธเชิงวงรี 

 Function of several variables, jacobian of transformation, Maxima and minima, Lagrange 

multiplier. Definite integrals, differentiation under the integral sign. Improper integrals, Elliptic integrals. 
 

ว.สถ.323 (208323) : ความนาจะเปนสําหรับสถติศิาสตร       3(3-0-6) 

STAT 323 : Probability for Statistics 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  206111 and 208264 

 ปรัชญาและแนวคิดของทฤษฎีสถิติศาสตรโดยยอ บทบาทและความสําคัญของความนาจะเปนใน

สถิตศิาสตร ทฤษฎคีวามนาจะเปนเบื้องตน ฟงกชันความนาจะเปนของตัวแปรสุม ฟงกชันความนาจะเปนแบบไม

ตอเนื่องที่สําคัญในสถิติศาสตร ฟงกชันความนาจะเปนแบบตอเนื่องที่สําคัญในสถิติศาสตร ฟงกชันของตัวแปร

สุม  

 Philosophy and concepts of theory of statistics in brief, roles and importance of probability in 

statistics, basic theory of probability, probability function of random variable, key discrete probability functions 

in statistics, key continuous probability functions in statistics, function of random variable(s). 

 

ว.สถ.324 (208324) : ทฤษฎกีารอนุมานทางสถติแิละการประยุกต       3(3-0-6) 

STAT 324 : Theory of Statistical Inference and Its Application 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  208323 

 การอนุมานเก่ียวกับประชากรอนันต การประยุกตความนาจะเปนในทฤษฎีการอนุมานทางสถิติ 

ตัวอยางสุมและสมบัตทิี่สาํคัญ หลักการขั้นพื้นฐานในการลดมติขิอมูล การประมาณแบบจุด การประเมนิสมบัติ

และการควบคุมความผดิพลาดของการประมาณแบบจุด การประยุกตการประมาณแบบจุดเพื่อแกปญหาในทาง

ปฏิบัติ การประยุกตการประมาณแบบจุดสําหรับปญหาที่ซับซอน การทดสอบสมมติฐาน การประเมินสมบัติ 
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และการควบคุมความผิดพลาดของการทดสอบสมมติฐาน การประยุกตการทดสอบสมมติฐานเพื่อแกปญหา

ในทางปฏิบัติ การประยุกตการทดสอบสมมติฐานสําหรับปญหาที่ซับซอน การประมาณแบบชวง การประเมิน

สมบัติและการควบคุมความผิดพลาดของการประมาณแบบชวง การประยุกตการประมาณแบบชวงเพื่อ

แกปญหาในทางปฏบิัต ิการประยุกตการประมาณแบบชวงสําหรับปญหาที่ซับซอน 

 Inference about infinite population, applications of probability in theory of statistical inference, 

random sample and the key properties, basic principles of data reduction, point estimation, evaluation on 

properties and error control of point estimation, applications of point estimation for problems solving in practice, 

applications of point estimation for more complex problems, hypothesis testing, evaluation on properties of 

test statistics and error control of hypothesis testing, applications of hypothesis testing for problems solving 

in practice, applications of hypothesis testing for more complex problems, interval estimation, evaluation on 

properties and error control of interval estimation, applications of interval estimation for problems solving in 

practice, applications of interval estimation for more complex problems. 
 

ว.สถ.343 (208343) : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถติปิระชากร       3(3-0-6) 

STAT 343 : Introduction to Demographic Statistics 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  208263 หรอื 208272 หรือ 208280 

 แหลงที่มาของขอมูลทางประชากร อัตราสวน อัตรา และความนาจะเปน สวนประกอบประชากร 

การวัดภาวะการตาย การปรับเขามาตรฐาน ตารางชีพ การวัดภาวะการสมรสและการหยา การวัดภาวะเจริญ

พันธุ การวัดการยายถ่ิน การเปลี่ยนแปลงของประชากรและการคาดคะเน 

 Sources of demographic data, ratio, rate and probability, population composition, measures of 

mortality, standardization, life table, measures of marriage and divorce, measures of fertility, measurement 

of migration, population change and projection. 
 

ว.สถ.345 (208345) : การควบคุมคุณภาพเชงิสถติิ       3(3-0-6) 

STAT 345 : Statistical Quality Control 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  208263 หรอื 208264 หรือ 208272 

 ความสําคัญของสถิติในการจัดการคุณภาพ การอธิบายความผันแปรโดยหลักสถิติ การแจกแจงที่

สําคัญที่ใชในแผนภูมิควบคุม เครื่องมือทางสถิติสําหรับควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุมสําหรับตัวแปร แผนภูมิ

ควบคุมสําหรับลักษณะ การวิเคราะหความสามารถของกระบวนการ ซิกสซิกมาในกระบวนการผลิต แผนการ

ชักตัวอยางเพื่อการยอมรับ กรณศีกึษาแผนการชักตัวอยางเพื่อการยอมรับที่ใชในปจจุบันและการประยุกต 

 Importance of statistics in quality management, describing variation by principles of statistics,  

important distributions used in control charts, statistical tools for quality control, control charts for variables, 

control charts for attributes, process capability analysis, six sigma in production process, acceptance sampling 

plan, case study of the current acceptance sampling plan and its application. 
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ว.สถ.348 (208348) : สถติศิาสตรไมองิพารามเิตอร       3(3-0-6) 

STAT 348 : Non-Parametric Statistics 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  208263 หรอื 208272 หรือ 208280 

 ความหมายของสถิติศาสตรไมองิพารามเิตอร การเลือกการทดสอบทางสถิตทิี่เหมาะสมในการวจิัย 

การทดสอบสําหรับตัวอยางชุดเดียว การทดสอบสําหรับตัวอยาง 2 ชุดที่สัมพันธกันและที่เปนอิสระกัน การ

ทดสอบสําหรับตัวอยาง k ชุดที่สัมพันธกันและที่เปนอสิระกัน 

 Meaning of non-parametric statistics, choosing an appropriate statistical test in research, test for 

one sample, test for two related samples and two independent samples, test for k related samples and k 

independent samples. 
 

ว.สถ.353 (208353) : สถติกิารเงนิและการประกนัภยั       3(3-0-6) 

STAT 353 : Financial Statistics and Actuarial Science 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  208263 หรอื 208264 หรอื 208272 

 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับการประกันชีวติ อัตราภาวะการตาย สถิตปิระชากรและตารางภาวะการตาย 

ดอกเบี้ยและสวนลด การประยุกตใชสถิติสําหรับความเสี่ยงทางการเงินและการประกันชีวิต เงินสํารองสุทธิ

อัตราคงที่ มูลคาเวนคืนกรมธรรม 

 Basic concept of life insurance, mortality rate, demographic statistics and life table, interest and 

discount, application of statistics for financial risk and life insurance, net level reserve, surrender value. 
 

ว.สถ.423 (208423) : การวเิคราะหการตัดสนิใจเชงิสถติ ิ       3(3-0-6) 

STAT 423 : Statistical Decision Analysis 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  208322 หรอื 208324 

 การตัดสินใจในชีวิตประจําวัน ลูกโซมารคอฟ โครงสรางของตัวแบบการวิเคราะหการตัดสนิใจ การ

วิเคราะหการตัดสินใจภายใตความแนนอน ภายใตความไมแนนอนและภายใตความเสี่ยง การวิเคราะหการ

ตัดสนิใจโดยการสุมตัวอยางและทฤษฎขีองเบส 

 Decision in every day life, Markov chain, structure of decision analysis model, decision analysis 

under certainty, uncertainty and risk, decision analysis using sampling and Bayes’ theorem. 
 

ว.สถ.425 (208425) : การวเิคราะหอนุกรมเวลา       3(3-0-6) 

STAT 425 : Time Series Analysis 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  208322 หรอื 208324 

 แนวคิดของอนุกรมเวลา การวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบคลาสสิก เทคนิคการทําใหเรียบ การ

ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหอนุกรมเวลา การวิเคราะหอัตตสหสัมพันธและอัตตสหสัมพันธ

บางสวน อนุกรมเวลาที่เปนสเตชันนารีและไมเปนสเตชันนารี วิธีบอกซและเจนกินส การประยุกตใชโปรแกรม

สําเร็จรูปเพื่อการวเิคราะหวธิบีอกซและเจนกินส 
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 Concepts of time series, classical time series analysis, smoothing techniques, computer packages 

application for time series analysis, autocorrelation and partial autocorrelation analysis, stationary and 

nonstationary time series, Box and Jenkins method, computer packages application for the Box and Jenkins 

method. 
 

ว.สถ.439 (208439) : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถติสํิาหรับหลายตัวแปร       3(3-0-6) 

STAT 439 : Introduction to Multivariate Statistics 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  208329 

 พีชคณิตของเมทริกซสําหรับการวิเคราะหหลายตัวแปร  การแจกแจงปรกติหลายตัวแปร  การ

อนุมานเวกเตอรคาเฉลี่ย  การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยหลายกลุมหลายตัวแปร การวเิคราะหสหสัมพันธคาโนนคิอล 

การวเิคราะหการจําแนก การวเิคราะหถดถอยโลจสิตกิ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวเิคราะหหลายตัวแปร 

 Matrix algebra for multivariate analysis, multivariate normal distribution, inferences about a mean 

vector, comparisons of several multivariate means, canonical correlation analysis, discriminant analysis, 

logistic regression analysis, multivariate analysis using computer packages programs. 
 

ว.สถ.440 (208440) : หลักการวจิัยดําเนนิงาน       3(3-0-6) 

STAT 440 : Principle of Operations Research  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  208322 หรอื 208324; และ 206324 

 แนวคิดของการวิจัยดําเนินงาน กําหนดการเชิงเสน ผลเฉลยเชิงกราฟ วิธีซิมเพล็กซ ทฤษฎีควบคู

และการวิเคราะหความไว ปญหาการขนสง ทฤษฎีเกม การวิเคราะหขายงาน ปญหาสินคาคงคลัง ทฤษฎี

แถวคอย การจําลองสถานการณ แนวความคิดพื้นฐานเก่ียวกับฮวิริสตกิส 

 Concepts of operations research, linear programming, graphical solution, simplex method, duality 

theory and sensitivity analysis, transportation problem, game theory, network analysis, inventory problem, 

queueing theory, simulation, basic concept of heuristics. 
 

ว.สถ.443 (208443) : การวเิคราะหทางประชากรศาสตร       3(3-0-6) 

STAT 443 : Demographic Analysis 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  208343 

 รูปแบบตามรุนและชวงเวลาของการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะหประชากรศาสตรเชิงแบบ ตัวแบบ

การเพิ่มของประชากร การวเิคราะหขอมูลเชิงกลุมที่ประยุกตใชสําหรับขอมูลทางประชากร วธิกีารแยกและปรับ

มาตรฐาน ตัวแบบทางสถิตทิี่ประยุกตใชสําหรับขอมูลทางประชากร   

 Cohort and period patterns of change, formal demography analysis, population growth models, 

categorical data analysis applied to demographic data, methods of decomposition and standardization, 

statistical models applied to demographic data. 
 

ว.สถ.460 (208460) : การประมวลผลขอมูลทางสถติ ิ       3(1-4-4) 
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STAT 460 : Statistical Data Processing 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  208329 หรอื ลงทะเบยีนเรยีนพรอมกัน 

 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา การทดสอบเก่ียวกับความแตกตางของ

คาเฉลี่ย 2 กลุม การทดสอบแบบไคสแคว สหสัมพันธ การวิเคราะหการถดถอย การทดสอบนอนพาราเมตริก 

การวเิคราะหความแปรปรวน  

 Use of statistical computer packages in:  Descriptive statistics.  Testing difference between two 

means. Chi-square test. Correlation. Regression analysis Nonparametric tests. Analysis of variance. 
 

ว.สถ.470 (208470) : หัวขอเลอืกสรรทางสถติศิาสตร       1(1-0-2) 

STAT 470 : Selected Topics in Statistics 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน :  นักศึกษาช้ันปที่ 4 

 บรรยายและอภิปรายเก่ียวกับหัวขอที่นาสนใจในปจจุบันทางดานสถิติ สถิติคณิตศาสตร สถิติ

ประยุกต หรอืวชิาอื่นที่เก่ียวของ โดยเนื้อหาวชิาจะถูกกําหนดโดยอาจารยผูสอนตามความเห็นชอบของภาควชิา 

 Lecture series are offered on topics of current interest in statistics, mathematical statistics, applied 

statistics or other related subjects through lecture and discussion. The contents of the course are to proposed 

by the instructor (s) and approved by the department of statistics. 
 

 

 

 

 


