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หลักสูตรสาขาวิชาสถติิ 
 
   นกัศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต  รายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะไม่น้อยกว่า  95  หน่วยกิต      และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต      โดยมี
หนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่  131  หนว่ยกิต 
 
1.  หมวดวิชาศกึษาทั่วไป  จ านวนไมน้่อยกวา่  30  หนว่ยกิต   (ดรูายละเอยีดหน้า  8-9) 

     
2.  หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไมน้่อยกวา่  95  หนว่ยกิต  ประกอบด้วย 
  2.1.  วิชาแกน จ านวน  28  หนว่ยกิต ประกอบด้วย 
    511 101 แคลคลูสั 1                 4(4-0-8)  

    (Calculus I) 
 511 102 แคลคลูสั 2                 4(4-0-8)  
    (Calculus II) 
 511 231 แคลคลูสัเวกเตอร์               4(4-0-8) 

   (Vector Calculus) 
 511 241 พีชคณิตเชิงเส้น 1               3(3-0-6) 
    (Linear Algebra I) 
 512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1               3(3-0-6) 

       (General Biology I) 
    512 103 ปฏิบตัิการชีววิทยาทัว่ไป 1             1(0-3-0) 
       (General Biology Laboratory I) 
    513 101 เคมีทัว่ไป 1                3(3-0-6) 
       (General Chemistry I) 
    513 103 ปฏิบตัิการเคมีทัว่ไป 1               1(0-3-0) 
       (General Chemistry Laboratory I) 
    514 107 ฟิสกิส์พืน้ฐาน                4(4-0-8) 
       (Fundamental Physics) 
    514 108 ปฏิบตัิการฟิสกิส์พืน้ฐาน             1(0-3-0) 
       (Fundamental Physics Laboratory) 

  2.2.  วิชาเฉพาะด้าน  จ านวนไมน้่อยกวา่  67  หนว่ยกิต  ประกอบด้วย 

   2.2.1.  วิชาบังคับ  จ านวน  40  หนว่ยกิต  ประกอบด้วย 
 515 202 หลกัสถิติ                 3(2-2-5) 
    (Fundamental Statistics) 
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 515 206 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิตเิบือ้งต้น          1(0-2-1) 
    (Introduction to Statistical Package) 
 515 211 ทฤษฎีสถิติ  1                3(3-0-6) 
    (Statistical Theory I) 
 515 231 ความนา่จะเป็น               3(3-0-6) 
    (Probability) 
 515 311 ทฤษฎีสถิติ  2                3(3-0-6) 
    (Statistical Theory II) 
 515 312 เทคนิคการเลอืกตวัอยา่ง             3(2-2-5) 
    (Sampling Techniques) 
 515 321 การวเิคราะห์การถดถอย             3(2-2-5) 
    (Regression Analysis) 
 515 322 แผนแบบการทดลองเบือ้งต้น            3(2-2-5) 
    (Introduction to Experimental Design) 
 515 391 วิธีการวิจยั                 3(3-0-6) 
    (Research Methods) 
 515 421 การวเิคราะห์ตวัแปรพหปุระยกุต์           3(2-2-5) 
    (Applied Multivariate Analysis)  
 515 422 การวเิคราะห์ข้อมลูเชิงสถิต ิ            3(2-2-5) 
    (Statistical Data Analysis) 
 515 431 กระบวนการสโตแคสติกเบือ้งต้น           3(3-0-6) 
    (Introduction to Stochastic Process) 
 515 491 สมัมนา                 1(0-2-1) 
    (Seminar) 
 515 493 โครงงานวิจยั                2(0-4-2) 
    (Research Project) 
 517 101 คอมพิวเตอร์ส าหรับงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์    3(2-2-5) 
    (Computer for Science and Engineering) 

2.2.2.  วิชาเลือก  จ านวนไมน้่อยกวา่ 27 หนว่ยกิต  

     นกัศกึษาต้องเลอืกเรียนรายวิชาในกลุม่ใดกลุม่หนึ่งต่อไปนี ้ 1. กลุม่วิชาสถิติศาสตร์  
2. กลุม่วิชาสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ  3. กลุม่วิชาสถิติอตุสาหกรรม  อย่างน้อย  12  หน่วยกิต  
สว่นหนว่ยกิตที่เหลือ  นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุม่ใดก็ได้จากกลุม่วิชาสถิติศาสตร์  
กลุม่วิชาสารสนเทศเพื่อการตดัสนิใจ  กลุม่วิชาสถิติอตุสาหกรรม และกลุม่วิชาเลอืกทัว่ไป  
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 1.  กลุ่มวิชาสถติิศาสตร์ 
 511 221 สมการเชิงอนพุนัธ์                3(3-0-6) 
    (Differential Equations) 
 511 371 การวเิคราะห์เชิงตวัเลข             4(3-2-7) 
    (Numerical Analysis) 
 515 324 การประยกุต์สถิติที่ไมใ่ช้พารามเิตอร์          3(2-2-5) 
    (Applied Nonparametric Statistics) 
 515 325 การวเิคราะห์ข้อมลูจ าแนกประเภทเบือ้งต้น        3(2-2-5) 
    (Introduction to Categorical Data Analysis) 
 515 326  การวเิคราะห์เชิงอนบุรรพ             3(3-0-6) 
    (Sequential Analysis) 
 515 423 ทฤษฎีการตดัสนิใจเบือ้งต้น            3(2-2-5) 
    (Introduction to Decision Theory) 
 515 471 สถิติเชิงค านวณ               3(2-2-5) 
    (Computational Statistics) 

   2.  กลุ่มวิชาสารสนเทศเพื่อการตัดสนิใจ 
 515 271 การเขยีนโปรแกรมสถิต ิ             3(2-2-5) 
    (Statistical Programming) 
 515 272 การเขยีนโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ          3(2-2-5) 
    (Statistical Package Programming) 
 515 273 การจดัการสารสนเทศ              3(2-2-5) 
    (Information Management) 
 515 331 ทฤษฎีสารสนเทศเชิงสถิติเบือ้งต้น           3(3-0-6) 
    (Introduction to Statistical Information Theory) 
 515 425 เทคนิคเหมืองข้อมลู              3(2-2-5) 
    (Data Mining Techniques) 
 515 426 ระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ            3(2-2-5) 
    (Decision Support System) 
 517 111 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1           3(2-2-5) 
    (Computer Programming I) 
 517 112 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2           3(2-2-5) 
    (Computer Programming II)  
 517 211 โครงสร้างข้อมลู               4(3-2-7) 
    (Data Structures)  
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 3. กลุ่มวชิาสถติอุิตสาหกรรม   
 515 221 หลกัควบคมุคณุภาพเชิงสถิติ             3(2-2-5) 
    (Fundamentals of Statistical Quality Control) 
 515 323 ระบบการจดัการคณุภาพอตุสาหกรรม         3(2-2-5) 
    (Industrial Quality Management Systems) 
 515 341 การวจิยัด าเนินงาน 1              3(2-2-5) 

     (Operations  Research I) 
 515 342  การวิจยัด าเนินงาน 2              3(2-2-5) 

     (Operations Research II) 
 515 424 วิธีการพยากรณ์เชิงสถิติ             3(2-2-5) 

     (Statistical Forecasting Methods) 
 515 441 การโปรแกรมเชิงเส้นเบือ้งต้น            3(3-0-6) 

     (Introduction to Linear Programming) 
  515 442 ตวัแบบแถวคอย               3(3-0-6) 
     (Queuing Model) 
  515 472 การสร้างและการจ าลองแบบ            3(2-2-5) 
      (Modelling and Simulation) 

4. กลุ่มวชิาเลือกทั่วไป 
 515 251 ประชากรศาสตร์เบือ้งต้น             3(3-0-6) 
    (Introduction to Demography) 
 515 252 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการประกนัภยั          3(3-0-6) 
    (Elements of Insurance) 
 515 327 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงค้นหา            3(2-2-5) 
    (Exploratory Data Analysis) 
 515 351 การวเิคราะห์ทางประชากรศาสตร์           3(3-0-6) 
    (Demographic Analysis) 
 515 352 สถิติกบัภาวะชมุชนเมอืง             3(3-0-6) 
    (Statistics in Urbanization) 
 515 353 คณิตศาสตร์ประกนัชีวิต             3(3-0-6) 
    (Mathematics of Life Insurance) 
 515 354 คณิตศาสตร์ประกนัภยั             3(3-0-6) 
    (Actuarial Science) 
 515 427  เศรษฐมิตเิบือ้งต้น               3(2-2-5) 
    (Introduction to Econometrics) 
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 515 481 เร่ืองคดัเฉพาะทางสถิติ 1             3(3-0-6) 
    (Selected Topics in Statistics I) 
 515 482  เร่ืองคดัเฉพาะทางสถิติ 2             3(3-0-6) 
    (Selected Topics in Statistics II) 
  และรายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์  สาขา
คณิตศาสตร์ประยุกต์  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทัง้
รายวิชาอื่น ๆ ในหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาสถิติ  สาขาคณิตศาสตร์  สาขาคณิตศาสตร์
ประยกุต์  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับอนมุตัิให้เพิ่มเติม
ภายหลงั 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวนไมน้่อยกวา่  6  หนว่ยกิต 
  ให้เลอืกศกึษาได้จากทกุรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลยัศิลปากรหรือรายวิชาของสถาบนัอื่น ๆ ที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ถ้านกัศกึษาเลอืกศกึษารายวิชาในวิชา
เลือกของหมวดวิชาเฉพาะจะต้องน าไปคิดค่าระดบัเฉลี่ยของทุกรายวิชาในวิชาเฉพาะด้านของหมวด
วิชาเฉพาะด้วย เพื่อตรวจสอบเง่ือนไขการส าเร็จการศกึษา 

 
หมายเหตุ  การนับหน่วยกติในแต่ละหมวดวิชา  ให้นับเป็นรายวิชา  จะแยกนับหน่วยกติรายวิชาใด 

รายวิชาหน่ึงไปไว้ทัง้สองหมวดวิชาไม่ได้ 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถติ ิ
 
 

ปีที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 

081 102 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 3(2-2-5) 
511 101 แคลคลูสั  1 4(4-0-8) 
512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1 3(3-0-6) 
512 103 ปฏิบตัิการชีววิทยาทัว่ไป 1 1(0-3-0) 
515 201 สถิติพืน้ฐาน  3(3-0-6) 
515 206 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิตเิบือ้งต้น 1(0-2-1) 
517 101 คอมพิวเตอร์ส าหรับงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 

 รวมหน่วยกติ 18 

 
 

 
 
 

ปีที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 

081 103 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 
511 102 แคลคลูสั  2 4(4-0-8) 
513 101 เคมีทัว่ไป  1  3(3-0-6) 
513 103 ปฏิบตัิการเคมีทัว่ไป 1 1(0-3-0) 
515 202 หลกัสถิติ 3(2-2-5) 

--- --- วิชาบงัคบัเลอืกหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 
 รวมหน่วยกติ 17 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถติ ิ
 
 

ปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 

510 201 ภาษาองักฤษเชิงวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
511 231 แคลคลูสัเวกเตอร์ 4(4-0-8) 
514 107 ฟิสกิส์พืน้ฐาน 4(4-0-8) 
514 108 ปฏิบตัิการฟิสกิส์พืน้ฐาน 1(0-3-0) 
515 231 ความนา่จะเป็น 3(3-0-6) 

--- --- วิชาบงัคบัเลอืกหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 
 รวมหน่วยกติ 18 

 
 
 
 

ปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 2  
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 

510 202 ภาษาองักฤษส าหรับการสือ่สาร 3(3-0-6) 
511 241 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6) 
515 211 ทฤษฎีสถิติ 1 3(3-0-6) 

--- --- วิชาบงัคบัเลอืกหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 
--- --- วิชาเลอืกในหมวดวชิาเฉพาะหรือเลอืกเสรี 6 

 รวมหน่วยกติ 18 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถติ ิ
 
 

ปีที่ 3   ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 

081 101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 3(3-0-6) 
515 311 ทฤษฎีสถิติ 2 3(3-0-6) 
515 321 การวเิคราะห์การถดถอย 3(2-2-5) 

--- --- วิชาเลอืกในหมวดวชิาเฉพาะหรือเลอืกเสรี 9 
 รวมหน่วยกติ 18 

 
 
 
 
 

ปีที่ 3   ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 

515 312 เทคนิคการเลอืกตวัอยา่ง 3(2-2-5) 
515 322 แผนแบบการทดลองเบือ้งต้น 3(2-2-5) 
515 391 วิธีการวิจยั 3(3-0-6) 

--- --- วิชาเลอืกของรายวิชาศกึษาทัว่ไปท่ีก าหนดโดยคณะวิทยาศาสตร์ 3 
--- --- วิชาเลอืกในหมวดวชิาเฉพาะหรือเลอืกเสรี 6 

 รวมหน่วยกติ 18 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถติ ิ
 
 

ปีที่ 4   ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 

515 421 การวเิคราะห์ตวัแปรพหปุระยกุต์ 3(2-2-5) 
515 431 กระบวนการสโตแคสติกเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

--- --- วิชาเลอืกในหมวดวชิาเฉพาะหรือเลอืกเสรี 9 
 รวมหน่วยกติ 15 

 
 
 
 
 

ปีที่ 4   ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 

515 422 การวเิคราะห์ข้อมลูเชิงสถิติ   3(2-2-5) 
515 491 สมัมนา 1(0-2-1) 
515 493 โครงงานวิจยั 2(0-4-2) 

--- --- วิชาเลอืกในหมวดวชิาเฉพาะหรือเลอืกเสรี 3 
 รวมหน่วยกติ 9 
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ค าอธิบายรายวิชาสาขาวิชาสถติิ 
 
515 202  หลักสถติ ิ                    3(2-2-5) 
     (Fundamental Statistics) 
     วิชาบงัคบัก่อน  : 515 201 สถิติพืน้ฐาน 
     การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดยีวและสองทาง การวางแผนการทดลองเบือ้งต้น  
การเปรียบเทียบเชิงพห ุ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม  การทดสอบสมมติฐานส าหรับประชากรมากกว่า
สองกลุม่โดยวิธีการทางสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์  การถดถอยพหคุณู  การวิเคราะห์อนกุรมเวลาแบบคลาสสิก            
การควบคมุคณุภาพเชิงสถิติ  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ 
     One-way and two-way analysis of variance. Basic experimental designs. Multiple 
comparisons. Analysis of covariance. Hypothesis testing for more than two populations using 
nonparametric statistical procedures.  Multiple regression.  Classical time series analysis.  Statistical 
quality control. Utilization of packages for analysis. 
 
515 206  โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถติิเบือ้งต้น            1(0-2-1) 
    (Introduction to Statistical Package) 
     วิชาบงัคบัก่อน  : * 515 201 สถิติพืน้ฐาน 
               * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
     การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  ประเภทตวัแปร  การเตรียมและการจดัการข้อมูล  ค าสัง่และ
ฟังก์ชนัทางสถิติ  การวิเคราะห์และแปลความผลลพัธ์ของโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  การประยกุต์กบัปัญหา
ทางสถิติ 
     Use of statistical package.  Type of variables.  Data preparation and management.  
Commands and functions in statistics.  Analysis and interpretation of output of statistical package.  
Applications to some statistical problems. 
 
515 211  ทฤษฎสีถติิ 1                   3(3-0-6) 
     (Statistical Theory I) 
     วิชาบงัคบัก่อน  : 515 231 ความนา่จะเป็น 
     การประมาณแบบจดุ สมบตัิของตวัประมาณ วิธีการหาตวัประมาณและสมบตัิของตวัประมาณ     
ตวัประมาณไม่เอนเอียงและมีความแปรปรวนต ่าสดุ  ตวัประมาณไม่เอนเอียงและมีความแปรปรวนเท่ากับ      
ขอบเขตลา่ง  การประมาณแบบช่วง 
     Point estimation.  Properties of estimators. Methods of finding estimators and their 
properties.  Minimum variance unbiased estimators. Minimum variance bound unbiased estimators. 
Interval estimation.  
 



195 
 

 

515 221  หลักควบคุมคุณภาพเชงิสถติิ              3(2-2-5) 
    (Fundamentals of Statistical Quality Control) 
    วิชาบงัคบัก่อน :   515 201 สถิตพิืน้ฐาน   
    แนวคิดพืน้ฐานการควบคมุคณุภาพ  การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ  เคร่ืองมือพืน้ฐานทาง
สถิติ   ในการควบคมุคณุภาพ  การแจกแจงความนา่จะเป็นแบบตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง  แผนภมูิควบคมุ  การสร้าง
และ      การตีความหมายแผนภมูิควบคมุ  การเลือกตวัอย่างเพื่อการยอมรับ  แผนการเลือกตวัอย่างเพื่อการ
ยอมรับของดอด์จและโรมิกและแบบอื่น ๆ  ระบบมาตรฐานทางทหาร 105D  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ 
    Basic concepts of quality control.  Statistical process control.  Statistical basic tools in 
quality control. Some related probability distributions. Control charts. Construction and interpretation 
of control charts. Acceptance samplings. Dodge-Romig acceptance sampling plans and others.  
Military Standard 105D. Utilization of packages for analysis. 
 
515 231  ความน่าจะเป็น                  3(3-0-6) 
     (Probability) 
     วิชาบงัคบัก่อน  : 511 102 แคลคลูสั 2  
                              515 201 สถิติพืน้ฐาน   
    ปริภูมิของความน่าจะเป็น    การคาดหวงัเชิงคณิตศาสตร์   โมเมนต์และฟังก์ชนัแบบโมเมนต์
เจนเนอเรตติง  การแจกแจงแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่องบางชนิด  การแจกแจงแบบมีเง่ือนไข  ความเป็น
อิสระแก่กนั  การแจกแจงของตวัอยา่ง สถิติล าดบั  การแจกแจงลมิิต  
    Probability space. Mathematical expectation. Moments and moment generating 
function. Some discrete and continuous distributions. Conditional distribution. Independence. 
Sampling distribution. Order statistics. Limiting distribution. 
 
515 251  ประชากรศาสตร์เบือ้งต้น                 3(3-0-6) 
     (Introduction to Demography) 
    วิชาบงัคบัก่อน :   515 201 สถิตพิืน้ฐาน  
     แหลง่ข้อมลูประชากร การค านวณคา่ของอตัราเกิดและอตัราตาย การเกิดทดแทน  การย้ายถ่ิน  
วิธีการประมาณและท านายจ านวนประชากร  การใช้ตารางชีพและหวัข้อที่เก่ียวข้อง  การเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้างประชากร  วิธีการวิเคราะห์เบือ้งต้นของสถิติประชากร 
     Sources of population data.  Calculation of birth rate and death rate.  Reproduction. 
Migration.  Methods of estimation and prediction of population.  The use of life chart and related 
topics.  Change of population structure.  Basic methods of analysis of population statistics. 
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515 252  ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับการประกันภยั            3(3-0-6) 
     (Elements of Insurance) 
     ลกัษณะพืน้ฐานและประโยชน์ของการประกนัภยั  ประเภทของการประกนัภยั  แบบของสญัญา
และเง่ือนไขของกรมธรรม์ประกนัภยั  โครงสร้างของตลาดประกนัภยั  การคดัเลือกภยั  การประกันกลุ่ม  การ
ควบคมุกิจการประกนัภยั  การประกนัตอ่และการประกนัตนเอง 
     Nature and advantages of insurance.  Classes of insurance.  Types of contracts and 
policy provisions.  Structure of insurance market.  Selection of risks.  Group insurance.  Statutory 
control of insurance.  Reinsurance and self-insurance. 
 
515 271  การเขียนโปรแกรมสถติ ิ               3(2-2-5) 
    (Statistical Programming) 
    การเขียนโปรแกรมสถิติและคณิตศาสตร์  โครงสร้างข้อมูล การเขียนฟังก์ชันและแมคโคร การ
สร้างแผนภาพทางสถิติ การประยกุต์กบัปัญหาสถิติ 
    Statistical and mathematical programming.  Data structure.  Functions and macros 
writing. Creation of statistical plots. Applications to some statistical problems. 
 
515 272  การเขียนโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถติ ิ            3(2-2-5) 
    (Statistical Package Programming) 
    ชุดค าสัง่โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  การเตรียมและการจดัการข้อมูล  การแปลงข้อมลู  การ
วิเคราะห์ข้อมลู  การประยกุต์กบัปัญหาสถิติ 
     Syntax of statistical package. Data preparation and management. Data 
transformation.  Data analysis.  Applications to some statistical problems. 
 
515 273  การจัดการสารสนเทศ                3(2-2-5) 
    (Information Management) 
    วิชาบงัคบัก่อน  : 517 101 คอมพิวเตอร์ส าหรับงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
     แนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกบัการจดัการสารสนเทศ บทบาทของการจดัการและโครงสร้างขององค์กร
ที่สมัพันธ์กับกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบโครงสร้างพืน้ฐานทางเทคโนโลยี การเลือก
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกบัเปา้หมายขององค์กร 
    Basic concepts of information management. The role of management and the 
structure of organizations relative to information technology strategies. Technology infrastructure 
designs. Choosing information technology appropriate to goals of organization. 
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515 311  ทฤษฎสีถติิ 2                   3(3-0-6) 
    (Statistical Theory II) 
    วิชาบงัคบัก่อน  : 515 211 ทฤษฎีสถิติ 1 
     การทดสอบสมมติฐาน  ขนาดและก าลงัของการทดสอบ  ทฤษฎีบทของเนย์แมน -เพียร์สัน            
การทดสอบที่มีก าลงัสงูที่สดุและสงูที่สดุเสมอ  การทดสอบอตัราสว่นภาวะนา่จะเป็น ทฤษฎีก าลงัสองน้อยที่สดุ     
วิธีก าลงัสองน้อยที่สดุในเชิงเรขาคณิต  ตวัแบบเชิงเส้นทัว่ไปและการทดสอบสมมติฐานของตวัแบบ 
     Hypothesis testing. Size and power of the tests. Neyman-Pearson theorem. Most 
powerful and uniformly most powerful tests. Likelihood ratio test. Least squares theory. Geometric 
least squares method. General linear model and hypothesis testing.  
 
515 312  เทคนิคการเลือกตวัอย่าง               3(2-2-5) 
     (Sampling Techniques) 
     วิชาบงัคบัก่อน  : 515 211 ทฤษฎีสถิติ 1 
     หลกัการเลอืกตวัอยา่ง ความเอนเอียงและความคลาดเคลือ่น  แผนแบบการเลือกตวัอย่าง  การ
เลอืกตวัอยา่งแบบง่าย  การเลอืกตวัอย่างแบบมีชัน้ภมูิ  การเลือกตวัอย่างแบบมีระบบ การเลือกตวัอย่างแบบ
กลุม่      การเลอืกตวัอยา่งแบบหลายขัน้  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ 
     Sampling principles.  Biases and errors. Sampling designs: simple random sampling, 
stratified sampling, systematic sampling, cluster sampling, multi-stage sampling. Utilization of 
packages for analysis. 
 
515 321  การวิเคราะห์การถดถอย               3(2-2-5) 
     (Regression Analysis) 
     วิชาบงัคบัก่อน  : * 515 311 ทฤษฎีสถิติ 2 
                * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
     การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย  การถดถอยเชิงเส้นพหคุณู  การถดถอยเชิงเส้นโค้ง  ตวัแปรดมัมี 
สหสมัพนัธ์และสหสมัพนัธ์บางสว่น การเลอืกตวัแปรอิสระเข้าสมการ การตรวจสอบความเหมาะสมของตวัแบบ     
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ 
     Simple linear regression.  Multiple regression.  Curvilinear regression.  Dummy 
variables.  correlation and partial correlation.  Choosing a set of independent variables.  Model 
diagnostics. Utilization of packages for analysis. 
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515 322  แผนแบบการทดลองเบือ้งต้น               3(2-2-5) 
     (Introduction to Experimental Design) 
     วิชาบงัคบัก่อน  : 515 202 หลกัสถิติ 
                              515 311 ทฤษฎีสถิติ 2 
     หลกัการวางแผนการทดลองและข้อสมมติเบือ้งต้น  แผนแบบการทดลองสุม่สมบรูณ์  แผนแบบ   
การทดลองบล็อกสุม่สมบรูณ์  แผนแบบการทดลองจตัรัุสละติน และการทดลองอื่นที่เก่ียวข้อง  แผนแบบการ
ทดลองแฟกทอเรียล  แผนแบบการทดลองแบบซ้อนใน  แผนแบบการทดลองสปลิตพลอต  ค่าคาดหวงัของ
คา่เฉลีย่ก าลงัสอง  การคอนเฟานด์  ตวัแบบอิทธิพลคงที่  อิทธิพลสุม่และอิทธิพลผสม การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ในการวิเคราะห์ 
     Principles of experimental designs and their basic assumptions.  Randomized 
complete designs. Randomized complete block designs. Latin square and related designs.  
Factorial designs. Nested designs.  Split-plot designs.  Expected mean square.  Confounding.  
Fixed, random and mixed effect models.  Utilization of packages for analysis. 
 
515 323   ระบบการจัดการคุณภาพอุตสาหกรรม            3(2-2-5) 
               (Industrial Quality Management Systems) 
          หลกัและเทคนิคพืน้ฐานของระบบจัดการคุณภาพ (QMS)  บทบาทและความรับผิดชอบของ         
การจดัการคณุภาพในงานอตุสาหกรรม  ระบบการประกนัคณุภาพ  มาตรฐานระดบันานาชาติ  ISO9000 และ 
ISO14001  การรับรองระบบคณุภาพในงานอตุสาหกรรม 
                  มีการศกึษานอกสถานท่ี 
    Basic principles and techniques of a Quality Management Systems (QMS).  Roles and 
responsibilities of a quality management in industry.  Quality assurance system.  International 
standards  ISO9000 and  ISO14001.  Certifying quality system in industry.  
    Field trips are required. 
 
515 324  การประยุกต์สถติทิี่ไม่ใช้พารามิเตอร์            3(2-2-5) 
    (Applied Nonparametric Statistics) 
     วิชาบงัคบัก่อน :   515 202 หลกัสถิติ 
    แนวคิดเก่ียวกับสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์  การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับพารามิเตอร์ของ
โลเคชนัและสเกล  กรณีตวัอยา่งที่เป็นอิสระกนัและเก่ียวข้องกนั  การทดสอบภาวะสารูปดี  การวิเคราะห์ความ
เก่ียวพนั  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ 
     Concepts of nonparametric statistics.  Testing of hypothesis for location and scale 
parameters for independent and related samples.  Goodness-of-fit test.  Association analysis. 
Utilization of packages for analysis.  
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515 325  การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกประเภทเบือ้งต้น          3(2-2-5) 
    (Introduction to Categorical Data Analysis) 
             วิชาบงัคบัก่อน  : * 515 311 ทฤษฎีสถิติ 2 
                        * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
    ตวัแปรจ าแนกประเภท  ตารางการจร  การอนมุานตารางการจร  การทดสอบภาวะสารูปดี  การ
วดัความเก่ียวพนัส าหรับตารางการจร  การประยกุต์ตวัแบบเชิงเส้นนยัทัว่ไป  ตวัแบบลอจิสติก  ตวัแบบล็อก
ลเินียร์  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ 
    Categorical variables.  Contingency tables.  Inference for contingency tables.  
Goodness-of-fit test.  Measures of association for contingency tables. Applications of generalized 
linear models. Logistic models, loglinear models. Utilization of packages for analysis. 
 
515 326  การวิเคราะห์เชิงอนุบรรพ               3(3-0-6) 
    (Sequential Analysis) 
    วิชาบงัคบัก่อน :   515 311 ทฤษฎีสถิติ 2  
    การทดสอบเชิงอนบุรรพ  อสมการและเอกลกัษณ์ของวาลด์  ขนาดตวัอยา่งเฉลีย่  การประมาณ
เชิง อนบุรรพ 
    Sequential test. Wald’s inequality and identity.  Average sampling number.  Sequential 
estimation.   
 
515 327  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงค้นหา              3(2-2-5) 
     (Exploratory Data Analysis) 
      วิชาบงัคบัก่อน :   515 201 สถิตพิืน้ฐาน 
     แนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงค้นหา  การน าเสนอข้อมูลด้วยกราฟ  การประเมินข้อสมมติ           
การเปรียบเทียบการแจกแจง  การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร  การแปลงข้อมลู  เทคนิคที่มีความแกร่ง     
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ 
     Concepts of exploratory data analysis.  Graphical displays.  Assessing of 
assumptions.  Comparison of data distributions.  Study of relation between variables.  Data 
transformation.  Robust  techniques.  Utilization of packages for analysis. 
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515 331  ทฤษฎสีารสนเทศเชิงสถติิเบือ้งต้น             3(3-0-6) 
    (Introduction to Statistical Information Theory) 
    วิชาบงัคบัก่อน :   515 231 ความนา่จะเป็น 
    แนวคิดเก่ียวกับสารสนเทศและความไม่แน่นอน มาตรวดัสารสนเทศ  ฟังก์ชันสกอร์  ฟังก์ชัน
ภาวะนา่จะเป็น  สารสนเทศของฟิชเชอร์และความสมัพนัธ์กบัมาตรวดัสารสนเทศอื่น ๆ  หลกัการของเอนโทรปี
มากที่สดุ  หลกัการของสารสนเทศของความแตกตา่งน้อยที่สดุ  กระบวนการเรียนรู้สารสนเทศ 
     Concepts of information and uncertainty information. Information measures. Score 
function. Likelihood function. Fisher’s information and relationship to other information measure . 
Maximum entropy principles. Minimum discrimination information principle. Information learning 
processes. 
 
515 341  การวิจัยด าเนินงาน 1                3(2-2-5) 
    (Operations Research I) 
    วิชาบงัคบัก่อน :   511 102 แคลคลูสั 2  
    แนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกบัการวิจยัด าเนินงานและการสร้างตวัแบบคณิตศาสตร์  การโปรแกรมเชิง
เส้น  ปัญหาการขนสง่ ปัญหาการจัดสรรงาน การวิเคราะห์ข่ายงาน  เพิร์ท -ซีพีเอ็ม  การโปรแกรมจ านวนเต็ม  
การโปรแกรม ไดนามิค  การโปรแกรมไมใ่ช่เชิงเส้น  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ 
    Basic concepts of operations research and mathematical model construction.  Linear 
programming.  Transportation problems.  Assignment problems.  Network analysis. PERT-CPM.  
Integer programming.  Dynamic programming.  Non-linear programming. Utilization of packages for 
analysis. 
 
515 342  การวิจัยด าเนินงาน 2                3(2-2-5) 
    (Operations Research II) 
    วิชาบงัคบัก่อน :   515 341 การวิจยัด าเนินงาน 1 
    ทฤษฎีการตดัสนิใจ  ทฤษฎีเกม  โซ่มาร์คอฟ  และการตดัสินใจแบบมาร์คอฟ  ตวัแบบสินค้าคง
คลัง  ตัวแบบแถวคอย  การจ าลองแบบ  การประยุกต์เทคนิคต่าง ๆ  ในการแก้ปัญหาทา งธุรกิจและ
อตุสาหกรรม    การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ 
    Decision theory.  Game theory.  Markov chains and Markovian decision.  Inventory 
model.  Queuing model.  Simulation.  Applications of techniques to problem solving in business and 
industry. Utilization of packages for analysis. 
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515 351  การวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์             3(3-0-6) 
    (Demographic Analysis) 
    วิชาบงัคบัก่อน :   515 251 ประชากรศาสตร์เบือ้งต้น 
    ระเบียบวิธีการศกึษาทางประชากรศาสตร์  การวดัภาวะเจริญพนัธุ์  ปัจจยัที่สง่ผลตอ่ภาวะเจริญ
พนัธุ์และความแตกต่างด้านภาวะเจริญพนัธุ์   การวดัภาวะการตาย  แนวโน้มและความแตกต่างในภาวะการ
ตาย        การวิเคราะห์องค์ประกอบประชากร  การเพิ่มของประชากร   การย้ายถ่ินและการกระจายตวัของ
ประชากร  การสร้างตารางชีพ 
    Methodological aspects of population studies.  Measurement of fertility.  Differential 
fertility and its determination.  Measurement of mortality.  Trends and differential mortality.  Analysis 
of population composition. Growth of population.  Migration and the distribution of population.  
Construction of life-table. 
 
515 352  สถติิกับภาวะชุมชนเมือง               3(3-0-6) 
     (Statistics in Urbanization) 
    วิชาบงัคบัก่อน :   515 251 ประชากรศาสตร์เบือ้งต้น 
    แนวคิดพืน้ฐานของภาวะชุมชนเมือง  การจ าแนกชุมชนเมืองและชนบท  ลกัษณะเฉพาะของ
ชุมชนเมือง  การวิเคราะห์ภาวะชุมชนเมืองโดยการวัดการกระจายของร้อยละ และการจัดล าดับ  การวัด  
คา่เฉลีย่ของ     การตัง้ถ่ินฐานและการวดัการรวมตวั   เส้นมธัยฐานและจุดมธัยฐาน  ศนูย์กลางของประชากร  
จุดต ่าสดุของการอพยพ  ระยะทางมาตรฐาน  ศกัยภาพของประชากร  การแบ่งเขตของประชากรจากแผนที่  
การใช้แผนท่ีเป็นเคร่ืองมือ   ปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่การเกิดภาวะชมุชนเมืองและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  ผลกระทบและ
ปัญหาของชมุชนเมือง       นโยบายของการสร้างชมุชนเมือง 
    Basic concepts of urbanization.  Urban - rural classification. Urban characteristics. 
Analysis of urbanization by percentage distribution and rank. Measures of average location and 
measures of concentration. Median lines and median point. Center of population. Point of minimum 
aggregate travel. Standard distance. Population potential. Population in distance zones from map 
features. Mapping devices.  Factors affecting urbanization and related theories.  Effects and 
problems of urbanization.  Urbanization policy. 
 
515 353  คณิตศาสตร์ประกันชวีิต                3(3-0-6) 
    (Mathematics of Life Insurance) 
    วิชาบงัคบัก่อน :   515 252 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการประกนัภยั 
    การสร้างตารางมรณะ  การค านวณเบีย้ประกันสทุธิ  เบีย้ประกันรวม  เงินส ารองโดยใช้ เบีย้
ประกนัสทุธิ  เงินส ารองโดยวิธีพิเศษอื่น  และมลูคา่ที่ไมถ่กูริบ 
    Construction of mortality table.  Calculation of net premiums. Gross premiums. Net 
level reserve.  Modified reserve and non-forfeiture values. 
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515 354  คณิตศาสตร์ประกันภยั                3(3-0-6) 
    (Actuarial Science) 
    วิชาบงัคบัก่อน :   515 251 ประชากรศาสตร์เบือ้งต้น 
    แนวคิดพืน้ฐานของคณิตศาสตร์ประกนัภยั ทางเข้าและทางออกที่จดุระหวา่งกลาง  สตูรเอกซ์โพ
เชอร์ที่ขึน้กบัประวตัิเฉพาะบคุคลและตารางคา่  การศกึษาอตัรามรณะที่น าไปใช้ในทางปฏิบัติ 
    Basic concepts of actuarial science.  Entry and exit at intermediate points.  Exposure 
formulas based on individual records and evaluation schedules.  Practical aspects of mortality 
studies. 
 
515 391  วิธีการวจิัย                   3(3-0-6) 
     (Research Methods) 
     วิชาบงัคบัก่อน :   515 202 หลกัสถิติ  
     หลกัการวิจยั  การวางแผนแบบการวิจยัและระเบียบวิธีการวิจยั  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั  การ
เก็บรวบรวมข้อมลู  แผนการวิเคราะห์ข้อมลู  การประเมินผลงานวิจยั  การเขียนรายงานและการน าเสนอ   การ
บริหารงานวิจยั 
     มีการปฏิบตังิานภาคสนาม และ การศกึษานอกสถานท่ี 
     Principles of research. Research designs and methodologies. Research tools.  Data 
collection. Plan of statistical analysis.  Evaluation of research studies.  Report writing and 
presentation.  Research administration. 
     Field works and field trips are required. 
 
515 421  การวิเคราะห์ตัวแปรพหุประยุกต์             3(2-2-5) 
     (Applied Multivariate Analysis)   
    วิชาบงัคบัก่อน  : 511 241 พีชคณิตเชิงเส้น 1 
          515 311 ทฤษฎีสถิติ 2 
    การอนมุานเก่ียวกบัเวกเตอร์ค่าเฉลี่ยและเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์ความแปร 
ปรวนตวัแปรพห ุ สหสมัพนัธ์คานอนิคลั  สว่นประกอบหลกั   การวิเคราะห์ปัจจยั  การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม  
และการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่ม  โดยเน้นแนวคิดและวิธีการวิเคราะห์ข้อมลู  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ 
    Inference about mean vectors and covariances matrices.  Multivariate analysis of 
variance.  Canonical correlation.  Principal components.  Factor analysis.  Discriminant analysis.  
Cluster analysis.  Emphasizing on concepts and data analysis methods.  Utilization of packages for 
analysis. 
 
 



203 
 

 

515 422  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถติ ิ              3(2-2-5) 
     (Statistical Data Analysis) 
     วิชาบงัคบัก่อน  : 515 321 การวเิคราะห์การถดถอย 
            515 322 แผนแบบการทดลองเบือ้งต้น 
     หลกัเกณฑ์และเทคนิคการวิเคราะห์เชิงสถิติส าหรับข้อมลูแบบต่าง ๆ  การเลือกใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมภายใต้ข้อสมมติ  การสรุปผลและการตีความหมายของผลลพัธ์  โดยเน้นการ
วิเคราะห์ข้อมลูจริง  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ 
     Principles and statistical analysis techniques for various types of data.  Selection of 
appropriate techniques related to assumptions.  Summary and interpretation. Emphasizing on the 
analysis of actual data set.  Utilization of packages for analysis. 
 
515 423  ทฤษฎกีารตดัสนิใจเบือ้งต้น                 3(2-2-5) 
      (Introduction to Decision Theory) 
     วิชาบงัคบัก่อน :   515 231 ความนา่จะเป็น   
     แนวคิดพืน้ฐานและนิยามศพัท์ในทฤษฎีการตดัสินใจ  หลกัการตดัสินใจภายใต้สภาวะการณ์ที่
ไมแ่นน่อนของแบบที่ไมใ่ช้ความนา่จะเป็นและแบบที่ใช้ความน่าจะเป็น  อรรถประโยชน์  การตดัสินใจเชิงสถิติ
แบบเบส์  การตดัสนิใจเชิงอนบุรรพ  การตดัสนิใจที่มีหลายเปา้หมาย  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ 
    Basic concepts and definitions in decision theory.  Nonprobabilistic and probabilistic 
criteria for decision making under uncertainty.  Utility.  Bayesian statistical decision making.  
Sequential decision.  Decision making with multiple objectives.  Utilization of packages for analysis. 
 
515 424  วิธีการพยากรณ์เชิงสถติิ                3(2-2-5) 
    (Statistical Forecasting Methods) 
     วิชาบงัคบัก่อน  : 515 202 หลกัสถิติ 
     แนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกบัการพยากรณ์  การวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบคลาสสิก  วิธีการปรับให้
เรียบ  การวิเคราะห์การถดถอย วิธีบอกซ์-เจนกินส์และการพยากรณ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบอื่น ๆ  การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ 
    Basic concepts of forecasting.  Classical time series analysis.  Smoothing method.  
Regression analysis.  Box-Jenkin method and other forecasting methods.  Utilization of packages 
for analysis. 
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515 425  เทคนิคเหมืองข้อมูล                    3(2-2-5) 
    (Data Mining Techniques) 
    วิชาบงัคบัก่อน  : 515 421 การวเิคราะห์ตวัแปรพหปุระยกุต์ 
    แนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกบัเหมืองข้อมลู เทคนิคที่ใช้ในการค้นหารูปแบบและความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ข้อมลู   การจ าแนก  การพยากรณ์  กฎการแบง่กลุม่และกฎความเก่ียวพนั 
     Basic concepts of data mining.  Techniques in discovering patterns and relationships 
in data.  Classification. Forecasting .  Clustering and association rules. 
 
515 426  ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ              3(2-2-5) 
     (Decision Support System) 
     วิชาบงัคบัก่อน :   515 273 การจดัการสารสนเทศ 
     ความหมายและบทบาทของระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ ความสมัพนัธ์ของระบบสนบัสนนุการ
ตดัสินใจกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร โครงสร้างของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ การออกแบบและ
เทคโนโลยีเพื่อการพฒันาระบบ  กระบวนการพฒันาระบบ และการประยกุต์  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ 
     Definition and roles of decision support system.  Relation between decision support 
system and executive information system.  Decision support system structures.  System design and 
technology for developing decision support system.  System development processes and 
applications.  Utilization of packages for analysis. 
 
515 427  เศรษฐมิติเบือ้งต้น                 3(2-2-5) 
    (Introduction to Econometrics) 
    วิชาบงัคบัก่อน :   515 321 การวิเคราะห์การถดถอย 
     ขอบขา่ยและวิธีของเศรษฐมิติเบือ้งต้น ฟังก์ชนัและตวัแปรต่าง ๆ ในเศรษฐศาสตร์มหภาคและ
เศรษฐศาสตร์จลุภาค  การถดถอยพหคุณูและสหสมัพนัธ์  การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางเศรษฐศาสตร์    
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ 
    Scope and method of elementary econometrics.  Functions and variables in 
macroeconomics and microeconomics.  Multiple regression and correlation.  Analysis of economic 
phenomena.  Utilization of packages for analysis. 
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515 431  กระบวนการสโตแคสตกิเบือ้งต้น             3(3-0-6) 
     (Introduction to Stochastic process) 
    วิชาบงัคบัก่อน :   515 231 ความนา่จะเป็น 
    แนวคิดพืน้ฐานของกระบวนการสโตแคสติก  กระบวนการมาร์คอฟ  โซ่มาร์คอฟ กระบวนการ
เวียนบงัเกิด  ระบบแถวคอย  กระบวนการแตกก่ิง 
     Basic concepts of stochastic processes. Markov processes. Markov chains.  Renewal 
processes.  Queuing systems.  Branching processes. 
 
515 441  การโปรแกรมเชิงเส้นเบือ้งต้น              3(3-0-6) 
    (Introduction to Linear Programming) 
     วิชาบงัคบัก่อน :   511 241 พีชคณิตเชิงเส้น 1 
    ความรู้พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการโปรแกรมเชิงเส้น  วิธีซิมเพล็กซ์  วิธีซิมเพล็กซ์แบบ
ปรับปรุงใหม่  ทฤษฎีควบคู่  วิธีซิมเพล็กซ์ควบคู่  การวิเคราะห์ความไวและการโปรแกรมพาราเมทริก  การ
ประยกุต์การโปรแกรมเชิงเส้น 
    Basic mathematics for linear programming. Simplex method.  Revised simplex 
method.  Duality theory.  Dual simplex method.  Sensitivity analysis and parametric programming.  
Applications of linear programming. 
 
515 442  ตัวแบบแถวคอย                  3(3-0-6) 
     (Queuing Model) 
     วิชาบงัคบัก่อน :   515 231 ความนา่จะเป็น 
    โครงสร้างพืน้ฐานของตัวแบบแถวคอย  กระบวนการมาร์คอฟ กระบวนการเกิดดับ ระบบ
แถวคอยมาร์คอฟ  ระบบแถวคอยที่ไมใ่ช่มาร์คอฟ  โครงขา่ยงานของแถวคอย 
     Basic structure of queuing models.  Markov process.  Birth and death process.  
Markov queuing systems.  Non-Markov systems.  Queuing networks. 
 
515 471   สถติิเชิงค านวณ                  3(2-2-5) 
    (Computational Statistics) 
     วิชาบงัคบัก่อน  : 511 101 แคลคลูสั 1 
     แนวคิดพืน้ฐานของวิธีการเชิงค านวณในการอนุมานทางสถิติ  วิธีการเลือกตัวอย่างจาก
ประชากรที่มีการแจกแจงที่ก าหนดทัง้แบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง  วิธีแจ็คไนฟ์  วิธีบทูสแตรป  อลักอริธึมการ
หาคา่ที่เหมาะสมที่สดุทางสถิติ  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ 
     Basic concepts of computational techniques in statistical inference.  Methods for 
sampling from given discrete and continuous distributions.  Jackknife method.  Bootstrap methods.  
Optimization algorithms in statistics.  Utilization of packages for analysis. 
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515 472  การสร้างและการจ าลองแบบ              3(2-2-5) 
    (Modelling and Simulation) 
     วิชาบงัคบัก่อน :   515 231 ความนา่จะเป็น 
     แนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกับการจ าลองแบบ  กระบวนการจ าลองแบบ  ตัวแบบการจ าลองแบบ             
ไมต่อ่เนื่อง  ภาษาการเขียนโปรแกรมที่ใช้จ าลองแบบ  การสร้างเลขคล้ายสุม่และตวัแปรสุม่ วิธีการมอนติคาร์โล  
การจ าลองแบบโดยใช้ทฤษฎีการแจกแจงความนา่จะเป็น  การตรวจสอบและความถกูต้องของตวัแบบ 
    Basic concepts of simulation.  Simulation processes.  Discrete simulation models.  
Simulation programming languages.  Generation of pseudorandom numbers and variates.  Monte 
Carlo methods.  Probabilistic simulation.  Model verification and validation. 
 

515 481  เร่ืองคัดเฉพาะทางสถติิ 1               3(3-0-6) 
    (Selected Topics in Statistics I) 
     เง่ือนไข  โดยความยินยอมของภาควชิาสถิติ 
    เร่ืองที่นา่สนใจทางสถิติ 
     Topics of interest in Statistics. 
 

515 482  เร่ืองคัดเฉพาะทางสถติิ 2               3(3-0-6) 
    (Selected Topics in Statistics II) 
     เง่ือนไข  โดยความยินยอมของภาควชิาสถิติ 
    เร่ืองที่นา่สนใจทางสถิติ 
    Topics of interest in Statistics. 
 

515 491  สัมมนา                    1(0-2-1) 
    (Seminar) 
     วิชาบงัคบัก่อน  : 515 311 ทฤษฎีสถิติ 2 
            วิชานีว้ดัผลเป็น  S หรือ U   
     สมัมนาในหวัข้อที่นา่สนใจทางสถิติ  โดยความเห็นชอบของภาควชิา 
    Seminar on topics of interest in statistics as approved by the department. 
 

515 493  โครงงานวิจัย                   2(0-4-2) 
    (Research Project) 
    วิชาบงัคบัก่อน  : *515 422 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงสถิติ 
                        *อาจเรียนพร้อมกนัได้  
                       วิชานีว้ดัผลเป็น  S หรือ U   
    วิจยัในหวัข้อที่นา่สนใจทางสถิตหิรือการประยกุต์  ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ในภาควชิา 
    Research on topics of interest in statistics and applications under the supervision of 
departmental staffs. 
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