คําอธิบายรายวิชา
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
422101

สถิติเบื้องตนกับซอฟตแวร
3(2-2)
(Elementary Statistics and Software)
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับวิชาสถิติ ตัวแปร ขอมูลและมาตราการวัด การแจกแจงความถี่
การนําเสนอขอมูล ตัววัดตําแหนงที่ของขอมูล คากลางและการกระจาย ความนาจะเปนเบื้องตน
การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปกติ การแจกแจงตัวอยาง การประมาณคา และการทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับลักษณะของประชากรหนึ่งกลุมและประชากรสองกลุม การวิเคราะห
ขอมูลจําแนกประเภท ซอฟตแวรทางสถิติในการจัดการและวิเคราะหขอมูล
Basic concepts in statistics, variables, data and scales of measurement, frequency
distribution, data presentation, measure of location, center and variability, introduction to
probability, binomial distribution, normal distribution, sampling distribution, estimation and
statistical hypothesis testing of one population and two populations, categorical data analysis,
statistical software for data management and data analysis.

422111** หลักสถิติ
3(3-0)
(Principles of Statistics)
แนวความคิดเกี่ยวกับวิชาสถิติ ตัววัดตําแหนงที่ ตัววัดคากลาง ตัววัดการกระจาย
ตัวแปรสุม และการแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม การแจกแจงทวินาม การแจก
แจงปวสซอง การแจกแจงปกติ การแจกแจงตัวอยาง สถิติอนุมานสําหรับประชากรเดียวและ
สองประชากร การวิเคราะหขอมูลความถี่ การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว
การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบงาย
Concept of statistics, measures of relative standing, measures of center, measures of
dispersion, random variables and their probability distributions, binomial distribution,
Poisson distribution, normal distribution, sampling distribution, statistical inference for one
and two populations, analysis of frequency data, one-way analysis of variance, simple linear
regression analysis.

** รายวิชาปรับปรุง

422112

ความนาจะเปนและสถิติประยุกต
3(3-0)
(Probability and Applied Statistics)
สถิติเชิงพรรณนา ความนาจะเปนเบื้องตน ความนาจะเปนแบบมีเงื่อนไข ตัวแปรสุม
แบบไมตอเนื่องและแบบตอเนื่อง การแจกแจงของตัวแปรสุม คาคาดหวัง คาความแปรปรวน
การแจกแจงตัวอยาง การประมาณคาพารามิเตอร การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความ
แปรปรวน การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบงาย
Descriptive statistics, introduction to probability, conditional probability, discrete
and continuous random variables, distributions of random variables, expected values,
variances, sampling distribution, parameter estimations, testing hypotheses, analysis of
variance, simple linear regression analysis.

422211

สถิติวิเคราะห
3(3-0)
(Statistical Analysis)
พื้นฐาน : 422111
เลขดัชนี การสรางเลขดัชนี การวิเคราะหอนุกรมเวลาอยางงาย การวิเคราะหสถิติ
ไมอิงพารามิเตอรเบื้องตน การตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องตน การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติเบื้องตน
Index numbers, construction of index numbers, classical time series analysis,
introduction to nonparametric statistics, introduction to statistical decision making,
introduction to statistical quality control.

422221** การประมวลผลขอมูลสถิติ
3(2-2)
(Statistical Data Processing)
พื้นฐาน : 422111
เทคนิคการประมวลผลขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล การเตรียมขอมูล การจัดการ
ขอมูล การประมวลผลแฟม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรในการประมวลผลขอมูลและ
รายงาน
Data processing techniques, data collection, data preparation, data management,
file processing, computer programming in data processing and report.

** รายวิชาปรับปรุง

422311** การออกแบบและการวิเคราะหการทดลองเชิงประยุกต
3(2-2)
(Applied Experimental Design and Analysis)
พื้นฐาน : 422111
แนวคิดการออกแบบการทดลอง การออกแบบการทดลองพื้นฐาน การเปรียบเทียบพหุ
การตรวจสอบตัวแบบ การแปลงขอมูล การทดลองแบบแฟกทอเรียล แผนแบบซอนใน
การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ การวิเคราะหความแปรปรวนรวม การประยุกต
ซอฟตแวรคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูลการทดลอง
Concepts of experimental design, basic experimental designs, multiple comparisons,
model checking, data transformation, factorial experiments, nested design, regression and
correlation analysis, analysis of covariance, application of computer software in experimental
data analysis.
422321* การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมตารางทําการ
3(3-0)
(Data Analysis Using Worksheet Program)
พื้นฐาน : 418114
ตารางทําการ การนําเขาขอมูล ฟงกชัน การจัดการขอมูล แผนภูมิและหนวยแสดงผล
กราฟก การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ แมโคร
Worksheets, data input, functions, data management, chart and graphic displays,
statistical data analysis, macros.
422322

การจัดการขอมูล
3(3-0)
(Data Management)
พื้นฐาน : 418112 หรือ 418114
นิยามขอมูล การออกแบบฟอรมการเก็บขอมูล ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล ระบบการ
จับขอมูล การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล การตรวจติดตามขอมูล การทวนสอบ
แหลงขอมูล การตรวจสอบความถูกตองของระบบ กระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐาน
Data definition, form design of data collection, steps in data collection, data capture
system, data validation, data monitoring, data source verification, system validation, standard
operation procedures.

* รายวิชาเปดใหม ** รายวิชาปรับปรุง

422341** สถิติเชิงคณิตศาสตร I
3(3-0)
(Mathematical Statistics I)
พื้นฐาน : 422111
ความนาจะเปน ความนาจะเปนแบบมีเงื่อนไข เหตุการณที่เปนอิสระตอกัน
ทฤษฎีของเบส ตัวแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปน โมเมนตและฟงกชันกอกําเนิดโมเมนต
ฟงกชันของตัวแปรสุม ทฤษฎีลิมิตสูศูนยกลาง การแจกแจงตัวอยางสุมของสถิติ
Probability, conditional probability, independent events, Bayes’ theorem, random
variables, probability distributions, moment and moment generating function, functions of
random variables, central limit theorem, sampling distributions of statistics.
422342** สถิติเชิงคณิตศาสตร II
3(3-0)
(Mathematical Statistics II)
พื้นฐาน : 422341
การประมาณคาแบบจุด สมบัติของตัวประมาณคาแบบจุด การประมาณคาแบบชวง
การทดสอบสมมติฐาน
Point estimation, properties of point estimator, interval estimation, hypothesis
testing.
422343** ตัวแบบความนาจะเปนเบื้องตน
3(3-0)
(Introduction to Probabilistic Model)
ความนาจะเปนและการแจกแจงความนาจะเปน คาคาดหมายและโมเมนตของ
ตัวแปรสุม โซมารคอฟ กระบวนการมารคอฟ ตัวแบบแถวคอย
Probability and probability distributions, expectation and moment of random
variables, Markov chain’s, Markov process, queuing models.
422361** การออกแบบและการวิเคราะหการทดลอง I
3(3-0)
(Design and Analysis of Experiment I)
พื้นฐาน : 422111
ทฤษฎีการออกแบบการทดลอง การออกแบบการทดลองพื้นฐาน การวิเคราะหความ
แปรปรวน การเปรียบเทียบพหุ การตรวจสอบตัวแบบ การวิเคราะหความแปรปรวนโดยวิธีเมท
ริกซ แผนแบบแฟกทอเรียล การกําหนดขนาดตัวอยาง การวิเคราะหความแปรปรวนรวม
Theory of experimental design, basic experimental designs, analysis of variance,
multiple comparisons, model checking, matrix approaches to analysis of variance, factorial
designs, determination of sample sizes, analysis of covariance.
** รายวิชาปรับปรุง

422401** สถิติในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร I
3(2-2)
(Statistics in Behavioral Science Research I)
บทบาทของสถิติในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร การสุมตัวอยางทางสถิติ สถิติเชิง
พรรณนาและเชิงอนุมาน สถิติไมอิงพารามิเตอร การวิเคราะหความแปรปรวน
การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ
Roles of statistics in behavioral science research, statistical samplings, descriptive
and inferential statistics, nonparametric statistics, analysis of variance, regression and

correlation analysis.
422402* สถิติในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร II
3(2-2)
(Statistics in Behavioral Science Research II)
พื้นฐาน : 422111 หรือ 422401
การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหความแปรปรวนรวม การวิเคราะหขอมูล
แบงกลุม การวิเคราะหองคประกอบหลัก การวิเคราะหปจจัย การวิเคราะหจําแนกประเภท
Analysis of variance, analysis of covariance, categorical data analysis, principal
components analysis, factor analysis, discriminant analysis.
422411** สถิติทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
3(3-0)
(Statistics for Environmental Sciences)
พื้นฐาน : 422111
บทบาทของสถิติในวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม การสุมตัวอยางทางสิ่งแวดลอม
ตัวแบบสําหรับขอมูล การติดตามสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบ การวิเคราะหอนุกรมเวลา
การวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่
Roles of statistics in environmental sciences, environmental sampling, models for
data, environmental monitoring, impact assessment, time series analysis, spatial data analysis.

* รายวิชาเปดใหม ** รายวิชาปรับปรุง

422412** วิธีทางสถิติไมอิงพารามิเตอร
3(3-0)
(Nonparametric Statistical Methods)
พื้นฐาน : 422111
แนวคิดเกี่ยวกับสถิติไมอิงพารามิเตอร การอนุมานในหนึ่งและสองประชากร การ
วิเคราะหขอมูลจําแนกทางเดียวและสองทาง การวิเคราะหขอมูลแบงกลุม การถดถอยและ
สหสัมพันธ
Concepts of nonparametric statistics, inferences for one and two populations,
analysis of one-way and two-way classifications, categorical data analysis, regression and
correlation.
422413

สถิติวิเคราะหและการวางแผนการทดลอง
3(3-0)
(Statistical Analysis and Experimental Designs)
พื้นฐาน : 422111
หลักการวางแผนการทดลอง แผนแบบสุมตลอด แผนแบบสุมภายในบล็อก
แผนแบบลาตินสแควร แผนแบบสุมซอน ขอสมมติในการวิเคราะหความแปรปรวน
การแปลงขอมูล การทดลองแบบที่มีหลายตัวประกอบ แผนแบบสปลิตพลอต การวิเคราะห
ความแปรปรวนรวม
Principles of experimental designs, completely randomized design, randomized
complete block design, Latin square design, nested design, assumptions underlying the
analysis of variance, transformation of data, multifactor experiments, split-plot design,
analysis of covariance.

422414** เทคนิคการสุมตัวอยางทางสังคมศาสตร
3(3-0)
(Sampling Techniques in Social Sciences)
พื้นฐาน : 422101 หรือ 422111
ระเบียบวิธีการสํารวจดวยตัวอยาง วิธีการสรางมาตรวัด การสรางแบบสอบถาม
ความถูกตองและความเชื่อถือได การสุมตัวอยางแบบใชความนาจะเปนและไมใชความ
นาจะเปน การสุมตัวอยางแบบตาง ๆ ความคลาดเคลื่อนในการสํารวจดวยตัวอยาง
การประยุกตใชในงานวิจัยทางดานสังคมศาสตร
Sampling methodology, scaling methods, questionaire design, validity and reliability,
probability and non-probability sampling, various sampling plan, errors in sample survey,
applications in social sciences research.

** รายวิชาปรับปรุง

422415** เทคนิคการสุมตัวอยางสําหรับวิทยาศาสตรธรรมชาติ
3(3-0)
(Sampling Techniques for Natural Sciences)
พื้นฐาน : 422111
แนวความคิดเกี่ยวกับการสุมตัวอยาง การสุมตัวอยางแบบตาง ๆ แบบใชความ
นาจะเปนไมเทากัน การประมาณโดยใชอัตราสวนและการถดถอย การสุมตัวอยางจาก
ประชากรพลวัต การประยุกตใชในการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรธรรมชาติ
Basic concepts in sampling, simple random sampling, unequal probability
sampling, ratio and regression estimation, sampling from dynamic population, applications
in natural sciences.
422421** ซอฟตแวรคอมพิวเตอรในทางสถิติ
3(2-2)
(Computer Software in Statistics)
วิชาพื้นฐาน : 422111
การประยุกตซอฟตแวร ฐานขอมูลทางสถิติ การจัดการขอมูล การประมวลผลคํา
การนําเสนอขอมูล การวิเคราะหทางสถิติ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
Software application, statistical database, data management, word processing,
data presentation, statistical analysis, use of computer packages.
422422* การวิเคราะหและออกแบบระบบขอมูลสถิติ
3(3-0)
(Statistical Data System Analysis and Design)
พื้นฐาน : 418112 หรือ 418114
การสืบคนระบบงาน ระบบขอมูล แบบรายงานผลที่ตองการ การวิเคราะหและ
ออกแบบขอมูลเขา การออกแบบรายงานผลและแฟม การวางแผนการวิเคราะหขอมูล
คูมือและเอกสารระบบขอมูลทางสถิติ
System investigation, data system, output reports requirement, analysis and design of
input data, design of output reports and files, planning of data analysis, manual and
document of statistical data system.
422423* ระบบฐานขอมูลทางสถิติ
3(3-0)
(Statistical Database System)
พื้นฐาน : 422422
ระบบจัดการฐานขอมูล การออกแบบฐานขอมูลทางสถิติ ตัวแบบความสัมพันธเอนทิ
ตี ตัวแบบขอมูลเชิงสัมพันธ ภาษาสอบถามเชิงโครงสราง
Database management system, statistical database design, entity-relationship model,
relational data model, Structured Query Language.
* รายวิชาเปดใหม ** รายวิชาปรับปรุง

422424* การวิเคราะหขอมูลดวยเอสพีเอสเอส
3(2-2)
(Data Analysis Using SPSS)
พื้นฐาน : 422101 หรือ 422111
เอ็สพีเอ็สเอ็สเบื้องตน การเตรียมขอมูล การจัดการขอมูล การสํารวจตรวจคนขอมูล
การวิเคราะหทางสถิติ
Introduction to SPSS, data preparation, data management, data exploration, statistical
analysis.
422425* การวิเคราะหขอมูลดวยแซส
3(2-2)
(Data Analysis Using SAS)
พื้นฐาน : 422111
แซสเบื้องตน ขั้นตอนการจัดการขอมูล อรรถประโยชนและฟงกชัน ของแซส
กระบวนงานของแซส การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
Introduction to SAS, data management steps, SAS utilities and functions, SAS
procedures, statistical analysis.
422426

การทําเหมืองขอมูลเบื้องตนทางสถิติ
3(3-0)
(Introduction to Data Mining in Statistics)
พื้นฐาน : 422451 หรือ 422452
ความรูเบื้องตนดานโครงสรางขอมูล แนวคิดดานคลังขอมูลและการทําเหมืองขอมูล
ความสัมพันธระหวางสถิติกับการทําเหมืองขอมูล เทคนิคการทําเหมืองขอมูลดวยวิธีการทาง
สถิติและการเรียนรูของเครื่อง คอมพิวเตอรซอฟตแวรเพื่อการทําเหมืองขอมูล
Introduction to data structure, data warehouse and data mining concepts, relation of
statistics and data mining, data mining techniques with statistical methods and machine
learning, computer software for data mining.

422427* การคํานวณทางสถิติดวยภาษาซี
3(3-0)
(Statistical Computing Using C Language)
พื้นฐาน : 418114
ขั้นตอนวิธีการคํานวณ ภาษาคอมพิวเตอร ผังงาน โปรแกรมโครงสราง การแกปญหา
ทางสถิติดวยภาษาซี
Computational algorithms, computer languages, flowcharts, structural program,
statistical problem solving using C language.
* รายวิชาเปดใหม

422431** สถิติทางชีววิทยา
3(3-0)
(Statistics in Biological Science)
พื้นฐาน : 422111
ชนิดของขอมูลทางชีววิทยา วิธีสํารวจตัวอยาง การเปรียบเทียบสองประชากร
การวิเคราะหขอมูลแบงกลุม การออกแบบการทดลองพื้นฐาน แผนแบบซอนใน การทดลอง
แบบแฟกทอเรียล การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ วิธีทางสถิติไมอิงพารามิเตอร
ดัชนีความหลากหลาย
Types of biological data, sample survey methods, two population comparisons,
categorical data analysis, basic experimental designs, nested designs, factorial experiments,
regression and correlation analysis, nonparametric statistical methods, indices of diversity.
422432** สถิติชีววิเคราะหเบื้องตน
3(3-0)
(Introduction to Statistics for Bioassay)
พื้นฐาน : 422311 หรือ 422361 หรือ 422411
แนวคิดและโครงสรางของชีววิเคราะห การประมาณฤทธิ์สัมพัทธของสารดวย
ชีววิเคราะหโดยวิธีตรงและวิธีออม การประยุกตการวิเคราะหโปรบิทเพื่อศึกษาผลตอบสนอง
ของสารพิษตกคางจากยาปราบศัตรูพืชและการใชรังสี
Concepts and structure of bioassay, estimation of relative potency using direct and
indirect bioassay, application of probit analysis to pesticide and radiation dose response
studies.
422433* สถิติสําหรับชีวสารสนเทศ
3(3-0)
(Statistics for Bioinformatics)
พื้นฐาน : 422111
ความนาจะเปนพื้นฐาน กระบวนการปวสซอง โซมารคอฟ การวิเคราะหลําดับดีเอ็นเอ
การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐาน
Basic probability, poisson process, markov chain, analysis of DNA sequences, data
analysis using software packages, estimation and hypothesis testing.

* รายวิชาเปดใหม ** รายวิชาปรับปรุง

422441* ตัวแบบความนาจะเปน
3(3-0)
(Probability Models)
พื้นฐาน : 422341
ทฤษฎีความนาจะเปนพื้นฐาน ทฤษฎีลิมิต โซมารคอฟ กระบวนการมารคอฟ ทฤษฎี
แถวคอย
Basic probability theories, limit theorems, Markov chains, Markov process,
queuing theory.
422442** วิธีสํารวจตัวอยาง
3(3-0)
(Sample Survey Methods)
พื้นฐาน : 422341
แนวคิดการเลือกตัวอยาง การเลือกตัวอยางแบบงาย การเลือกตัวอยางแบบระบบ
การเลือกตัวอยางแบบชั้นภูมิ การเลือกตัวอยางแบบเกาะกลุม การเลือกตัวอยางแบบหลาย
ขั้นตอน การประมาณคาพารามิเตอร การกําหนดขนาดตัวอยาง ความคลาดเคลื่อนจากการ
เลือกตัวอยาง
Concepts of sampling, simple random sampling, systematic sampling, stratified
random sampling, cluster sampling, multi-stage sampling, parameter estimations, sample size
determination, sampling errors.
422451** การวิเคราะหการถดถอยเชิงประยุกต
3(3-0)
(Applied Regression Analysis)
พื้นฐาน : 422111
การถดถอยเชิงเสนแบบงายและแบบพหุ สหสัมพันธ การตรวจสอบตัวแบบ
ตัวแปรบงชี้ การเลือกตัวแบบ การถดถอยไมเชิงเสน การใชซอฟตแวรคอมพิวเตอร
ในการวิเคราะหการถดถอย
Simple and multiple linear regression, correlation, model checking, indicator
variables, model selection, nonlinear regression, using computer software in regression
analysis.

* รายวิชาเปดใหม ** รายวิชาปรับปรุง

422452** การวิเคราะหการถดถอย
3(3-0 )
(Regression Analysis)
พื้นฐาน : 422341
ตัวแบบการถดถอยเชิงเสน ทฤษฎีการประมาณคาพารามิเตอร ทฤษฎีการอนุมานใน
การวิเคราะหการถดถอย การตรวจสอบตัวแบบ การวิเคราะหการถดถอยดวยพีชคณิตเมทริกซ
ตัวแบบการถดถอยไมเชิงเสน การเลือกตัวแบบ ปญหาในการวิเคราะหการถดถอย การใช
ซอฟตแวรคอมพิวเตอรในการวิเคราะหการถดถอย
Linear regression models, theory of parameter estimation, theory of inferences in
regression analysis, model checking, regression analysis with matrix algebra, nonlinear
regression models, model selection, problems in regression analysis, using computer software
in regression analysis.
422453** เทคนิคการพยากรณเชิงประยุกต
3(3-0)
(Applied Forecasting Techniques)
พื้นฐาน : 422111
อนุกรมเวลา ตัวแบบการพยากรณ เทคนิคการพยากรณ การแยกองคประกอบ
การปรับเรียบ การถดถอยกับขอมูลอนุกรมเวลา วิธีของบ็อกซ-เจนกินส การพยากรณ
วัฏจักร ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ การติดตามผลการพยากรณ การเลือกวิธีพยากรณ
การใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรในการพยากรร
Time series, forecasting models, forecasting techniques: decomposition, smoothing,
regression with time series data, Box-Jenkins method, cycle forecasting, forecast errors, forecast
monitoring, selection of forecasting methods, using computer software in forecasting.
422454** การวิเคราะหการตัดสินใจ
3(3-0)
(Decision Analysis)
พื้นฐาน : 422111
แนวคิดของเบส โครงสรางการตัดสินใจ การตัดสินใจภายใตความแนนอน
ไมแนนอนและเสี่ยง การวิเคราะหปญหาที่มีหลายขั้นตอน ทฤษฎีเกม การใชซอฟตแวร
คอมพิวเตอรในการวิเคราะหการตัดสินใจ
Bayes’ concept, decision structures, decision making under certainty, uncertainty
and risk, analysis of multistage problems, game theory, using computer software in decision
analysis

** รายวิชาปรับปรุง

422455

การวิเคราะหขอมูล
3(3 -0)
(Data Analysis)
พื้นฐาน : 422311 และ 422451 หรือ 422361 และ 422452
การวิเคราะหขอมูลโดยวิธีทางกราฟ การแสดงและการสรุปผลขอมูล การปรับขอมูล
ใหเรียบ การประเมินขอสมมติเรื่องการแจกแจงของขอมูล การสรางและการประเมินตัวแบบ
การถดถอย การแปลงขอมูล เทคนิคที่ใชความแกรงและความตานทานในการถดถอย และ
การวิเคราะหขอมูลตารางสองทางและมากกวาสองทาง
Graphical methods for data analysis, batch displays and summaries, smoothing data,
assessing distributional assumption about data, developing and assessing regression models,
transforming data, robust and resistant techniques for regression and analysis of two - way and
multiway tables.

422456** การวิเคราะหขอมูลแบงกลุมพื้นฐาน 3(3-0)
(Basic Categorical Data Analysis)
พื้นฐาน : 422111
ขอมูลแบงกลุม ตารางการจร ตัวแบบสําหรับขอมูลแบงกลุม การวัดความเกี่ยวของ การ
วิเคราะหขอมูลทวิภาค ตัวแบบล็อกเชิงเสน
Categorical data, contingency tables, model for categorical data, measures of
association, analysis for binary data, log linear models.
422457

การวิเคราะหตัวแปรพหุเบื้องตน
3(3-0)
(Introduction to Multivariate Analysis)
พื้นฐาน : 422451 หรือ 422452
การแจกแจงแบบปรกติของตัวแปรพหุ การแปลงขอมูลใหมีการแจกแจงแบบปรกติ
เทคนิคทางกราฟ การวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปรพหุ การวิเคราะหองคประกอบหลัก
การวิเคราะหปจจัย การวิเคราะหจําแนกประเภท การวิเคราะหจัดกลุม
Multivariate normal distribution, transforming to normality, graphical techniques,
multivariate analysis of variance, principal components analysis, factor analysis, discriminant
analysis, cluster analysis.

** รายวิชาปรับปรุง

422458* การวิเคราะหการถดถอยไมเชิงเสน
3(3-0)
(Nonlinear Regression Analysis)
พื้นฐาน : 422451 หรือ 422452
แนวคิดการถดถอยกําลังสองนอยที่สุด การถดถอยแบบไมเชิงเสน แบบลอจิสติก
แบบปวสซอง แบบแกรง แบบริดจ และแบบไมอิงพารามิเตอร โครงขายประสาทเทียม
Concepts of least square regression; nonlinear, logistic, Poisson, robust, ridge and
nonparametric regression. Artificial neural network.
422461** การออกแบบและการวิเคราะหการทดลอง II
3(3-0)
(Design and Analysis of Experiment II)
พื้นฐาน : 422361
แผนแบบบล็อกไมสมบูรณ แผนแบบซอนใน แผนแบบสปลิตพลอต การวัดซ้ํา
แผนแบบคอนฟาวด แผนแบบแฟกทอเรียลเชิงเศษสวน วิธีพื้นผิวตอบสนอง แผนแบบสลับ
Incomplete block design, nested design, split-plot design, repeated measures,
confounded design, fractional factorial design, response surface methodology, change-over
design.
422462

หลักการวางแผนการทดลอง
3(3-0)
(Principles of Experimental Designs)
พื้นฐาน : 422311
แนวความคิดพื้นฐานในการวางแผนการทดลอง ตรรกยะของการวิเคราะหความ
แปรปรวน ผลกระทบเมื่อขอสมมติของการวิเคราะหความแปรปรวนไมเปนจริง การวางแผน
การทดลองแบบพื้นฐาน การทดลองแบบแฟกทอเรียล แผนแบบคอนฟาวด แผนแบบเศษสวน
แฟกทอเรียล แผนแบบสปลิตพลอต แผนแบบสลับทรีตเมนต แผนแบบบล็อกไมสมบูรณ
Fundamental concepts in the design of experiments, analysis of variance rationale,
effects of failure to meet assumptions in the analysis of variance, basic experimental designs,
factorial experiments, confounded design, fractional factorial design, split-plot design, changeover design, incomplete block design.

* รายวิชาเปดใหม ** รายวิชาปรับปรุง

422471** สถิติการลงทุน
3(3-0)
(Investment Statistics)
พื้นฐาน : 422111
อัตราดอกเบี้ย ปญหาเกี่ยวกับดอกเบี้ย เงินรายงวด อัตราผลตอบแทน การจายหนี้คืน
พันธบัตร หุนและเครื่องมือทางการเงิน
Interest rates, problems of interest, annuities, yield rates, loan repayment, bonds,
stocks and financial instruments.
422472** สถิติประกันชีวิต
3(3-0)
(Life Insurance Statistics)
พื้นฐาน : 422111
ตารางชีพ การแจกแจงการอยูรอด ตัวแบบการประกันชีวิต ตัวแบบเงินชีพรายงวด
เบี้ยประกันภัยสุทธิ เบี้ยประกันภัยรวม เงินสํารองเบี้ยประกันสุทธิ มูลคาที่ริบไมได ฟงกชนั
ชีพแบบพหุ ตัวแบบเงินบํานาญรายงวด
Life tables, survival distribution, life insurance models, life annuity models, net
premiums, gross premiums, net premium reserves, nonforfeiture value, multiple life functions,
pension annuity models.
422473** สถิติประกันวินาศภัย
3(3-0)
(Casualty Insurance Statistics)
พื้นฐาน : 422111
ความคุมครอง การกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย เงินสํารองความสูญเสีย ตัวแบบ
ความเสี่ยง เบี้ยประกันความเสี่ยง อัตราตามประสบการณ เทคนิคการจําลองสถานการณ
ในการประกันภัย
Coverage, premiums ratemaking, loss reserve, risk models, risk premiums,
experience rating, simulation techniques in insurance.

** รายวิชาปรับปรุง

422481** การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
3(3-0)
(Statistical Quality Control)
พื้นฐาน : 422111
ปรัชญาเกี่ยวกับคุณภาพ ตัวแบบความนาจะเปน การอนุมานเกี่ยวกับคุณภาพของ
กระบวนการ การควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ แผนภูมิควบคุม การวิเคราะหสมรรถนะ
ของกระบวนการ การสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับ
Quality philosophy, probability models, inferences about process quality, statistical
process control, control charts, process capability analysis, acceptance sampling.
422482

สถิติในการอุตสาหการ
3(3-0)
(Industrial Statistics)
พื้นฐาน : 422111
คุณภาพและระบบคุณภาพ การควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ การควบคุมคุณภาพ
แบบออฟไลนและออนไลน การสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับผลิตภัณฑ การประกันคุณภาพ การ
ปรับปรุงคุณภาพ การทดลองทางอุตสาหกรรม ความไวใจได
Quality and quality systems, statistical process control, off-line and on-line quality
control, acceptance sampling, quality assurance, quality improvement, industrial
experimentation, reliability.

422483** การวิจัยดําเนินการเบื้องตน
3(3-0)
(Introduction to Operations Research)
พื้นฐาน : 417111
แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยดําเนินการ กําหนดการเชิงเสน วิธีซิมเพล็กซ ตัวแบบการ
ขนสง การวิเคราะหขายงาน การวางแผนและควบคุมโครงงาน กําหนดการแบบพลวัต
ตัวแบบพัสดุคงคลัง ตัวแบบแถวคอย
Concepts of operations research, linear programming, simplex method, transportation
model, network analysis, project planning and control, dynamic programming, inventory
model, queuing model.

** รายวิชาปรับปรุง

422484** การวิจัยดําเนินการเชิงกําหนด
3(3-0)
(Deterministic Operations Research)
พื้นฐาน : 417111
แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยดําเนินการ เทคนิคการหาคาที่เหมาะสมที่สุด กําหนดการเชิง
เสน วิธีซิมเพล็กซ สมบัติคูกันในกําหนดการเชิงเสน ตัวแบบการขนสง การวิเคราะหขายงาน
การวางแผนและควบคุมขายงาน การกําหนดงาน การกําหนดลําดับของงาน กําหนดการแบบ
พลวัต
Concepts of operations research, optimization techniques, linear programming,
simplex method, properties of dual in linear programming, transportation model, network
analysis, project planning and control, scheduling, sequencing, dynamic programming.
422485

การวิจัยดําเนินการเชิงเฟนสุม
3(3-0)
(Operations Research - Stochastic)
พื้นฐาน : 417112
ทฤษฎีความนาจะเปน ลูกโซแบบมารคอฟ กระบวนการมารคอฟ ตัวแบบแถวคอย
ตัวแบบพัสดุคงคลัง การวิเคราะหการตัดสินใจ ทฤษฎีเกม การจําลองแบบระบบงาน
Probability theory, Markov chain, Markov processes, queuing model, inventory
model, decision analysis, game theory, system simulation.

422486** การจําลองระบบ
(System Simulation)
พื้นฐาน : 422341 หรือ 422343

3(3-0)

ระบบและตัวแบบ การจําลองเหตุการณไมตอเนื่อง การออกแบบการจําลองระบบ
กระบวนการนําเขาตัวแบบ การสรางและการทดสอบเลขสุม การสรางตัวแปรสุม การวิเคราะหผล
การจําลอง
Systems and models, discrete event simulation, design of system simulation, modeling input
process, random number generating and testing, random variate generation, analysis of simulation
output.

** รายวิชาปรับปรุง

422491** ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางสถิติ
3(3-0)
(Basic Research Methods in Statistics)
หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางสถิติ การกําหนดปญหา การวางรูปแบบวิจัย การตั้ง
วัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม การวิเคราะหและ
ตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย
Principles and research methods in statistics, identification of research problems,
formulation of research objecttives and hypotheses, collection of data, construction of
questionnaire, data analysis and interpretation, application of statistics for research, report
writing and presentation.
422496

เรื่องเฉพาะทางสถิติ
3(3-0)
(Selected Topics in Statistics)
เรื่องเฉพาะทางสถิติในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in statistics at the bachelor’s degree level. Topics are subject to
change in each semester.

422497

สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอ และอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางสถิติในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in statistics at the bachelor’s
degree level.

422498

ปญหาพิเศษ
3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางสถิติระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in statistics at the bachelor’s degree level and compiled into
a written report.

** รายวิชาปรับปรุง

