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หลักสูตรสาขาวิชาสถิติ 

     นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต  รายวิชา

ในหมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา  95  หนวยกิต  และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา  6  

หนวยกิต  โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  131  หนวยกิต 
 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไมนอยกวา  30  หนวยกิต (ดูรายละเอียดหนา 7-9) 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวนไมนอยกวา  95  หนวยกิต ประกอบดวย 

 2.1  วิชาแกน จํานวน  27 หนวยกิต ประกอบดวย 

511 101  แคลคูลัส 1                  4(4-0-8) 

     (Calculus I) 

511 102  แคลคูลัส 2                  4(4-0-8) 

    (Calculus II) 

511 204  แคลคูลัสหลายตัวแปรเบื้องตน             3(3-0-6) 

    (Introduction to Multivariable Calculus) 

511 242  พีชคณิตเชิงเสนและการประยุกต            3(3-0-6) 

    (Linear Algebra with Applications) 

512 101  ชีววิทยาท่ัวไป 1                 3(3-0-6) 

    (General Biology I) 

512 103  ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1              1(0-3-0) 

    (General Biology Laboratory I) 

513 101  เคมีท่ัวไป 1                  3(3-0-6) 

    (General Chemistry I) 

513 103  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1               1(0-3-0) 

    (General Chemistry Laboratory I) 

514 107  ฟสิกสพ้ืนฐาน                  4(4-0-8) 

    (Fundamental Physics) 

514 108  ปฏิบัติการฟสิกสพ้ืนฐาน              1(0-3-0) 

    (Fundamental Physics Laboratory) 



54 
 

 2.2.วิชาเฉพาะดาน  จํานวนไมนอยกวา  68  หนวยกิต ประกอบดวย 

    2.2.1 วิชาบังคับ จํานวน 41 หนวยกิต ประกอบดวย 

515 101   การคิดเชิงสถิติ                  2(1-2-3) 

    (Statistical Thinking) 

515 202   หลักสถิติ                   3(2-2-5) 

    (Fundamental Statistics) 

515 211   การอนุมานเชิงสถิติ 1                3(3-0-6) 

    (Statistical Inference I) 

515 231  ความนาจะเปน                 3(3-0-6) 

    (Probability) 

515 261   การเขียนโปรแกรมทางสถิติ              3(2-2-5) 

    (Statistical Programming) 

515 311  การอนุมานเชิงสถิติ 2               3(3-0-6) 

    (Statistical Inference II) 

515 312  เทคนิคการเลือกตัวอยาง              3(2-2-5) 

    (Sampling Techniques) 

515 321  การวิเคราะหการถดถอย              3(2-2-5) 

    (Regression Analysis) 

515 322   แผนแบบการทดลองเบื้องตน             3(2-2-5) 

    (Introduction to Experimental Design) 

515 391  วิธีการวิจัย                  3(3-0-6) 

    (Research Methods) 

515 421   การวิเคราะหหลายตัวแปรเชิงประยุกต          3(2-2-5) 

    (Applied Multivariate Analysis) 

515 422  การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ              3(2-2-5) 

    (Statistical Data Analysis) 

515 491   สัมมนา                   1(0-2-1) 

    (Seminar) 
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515 493  โครงงานวิจัย                  2(0-4-2) 

    (Research Project) 

517 101  คอมพิวเตอรสําหรับงานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร     3(2-2-5) 

    (Computer for Science and Engineering) 
 

    2.2.2 วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 27 หนวยกิต 

    นักศึกษาตองเลือกเรียนรายวิชาในกลุมใดกลุมหนึ่งตอไปนี้     1. กลุมวิชาสถิติศาสตร  

2. กลุมวิทยาการขอมูล  3. กลุมวิชาธุรกิจและอุตสาหกรรม อยางนอย 12 หนวยกิต สวนหนวยกิตท่ี

เหลือ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุมใดก็ไดจากกลุมวิชาสถิติศาสตร  กลุมวิชาวิทยาการ

ขอมูล  กลุมวิชาธุรกิจและอุตสาหกรรม และกลุมวิชาเลือกท่ัวไป   และรายวิชาทุกรายวิชาในวิชา

เฉพาะดาน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. กลุมวิชาสถิติศาสตร   ประกอบดวย 

515 221   การตัดสินใจทางสถิติเบื้องตน             3(2-2-5) 

    (Introduction to Statistical Decision Making) 

515 222   การประยุกตสถิติท่ีไมใชพารามิเตอร           3(2-2-5) 

      (Applied Nonparametric Statistics) 

515 323   วิธีการพยากรณเชิงสถิติ               3(2-2-5) 

      (Statistical Forecasting Methods) 

515 324   วิธีวิเคราะหทางสถิติสําหรับขอมูลความเชื่อถือได       3(2-2-5) 

      (Statistical Methods for Reliability Data) 

515 325   การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภทเบื้องตน         3(2-2-5) 

      (Introduction to Categorical Data Analysis) 

515 423   กระบวนการสโตแคสติกเบื้องตน            3(3-0-6) 

      (Introduction to Stochastic Process) 

515 424   เศรษฐมิติเบื้องตน                3(2-2-5) 

      (Introduction to Econometrics) 
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2. กลุมวิชาวิทยาการขอมูล    ประกอบดวย 

515 262   การวิเคราะหขอมูลเชิงคนหา             3(2-2-5) 

      (Exploratory Data Analysis) 

515 263   การจัดการสารสนเทศ               3(2-2-5) 

      (Information Management) 

515 361   สถิติเชิงคํานวณ                 3(2-2-5) 

      (Computational Statistics) 

515 362   ทฤษฎีสารสนเทศเชิงสถิติเบื้องตน            3(3-0-6) 

      (Introduction to Statistical Information Theory) 

515 363   ระบบสนับสนนุการตัดสินใจ             3(2-2-5) 

      (Decision Support System) 

515 461   การทําเหมืองขอมูลและการวิเคราะห               3(2-2-5) 

      (Data Mining and Analysis)  

515 462   การวิเคราะหหลายตัวแปรสําหรับขอมูลทางสังคมศาสตร       3(2-2-5) 

      (Multivariate Analysis for the Social Science Data) 

3. กลุมธุรกิจและอุตสาหกรรม  ประกอบดวย 

515 241   หลักควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ             3(2-2-5) 

      (Fundamentals of Statistical Quality Control) 

515 242   การวิเคราะหระบบการวัดเบื้องตน            3(2-2-5) 

     (Introduction to Measurement System Analysis) 

515 251   ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการประกันภัย           3(3-0-6) 

      (Elements of Insurance)  

515 341   การวิจัยดําเนินงาน 1               3(2-2-5) 

      (Operations  Research I) 

515 342   การวิจัยดําเนินงาน 2               3(2-2-5) 

      (Operations Research II) 

515 343   ระบบการจัดการคุณภาพอุตสาหกรรม          3(2-2-5) 

      (Industrial Quality Management Systems) 
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515 344   การวางแผนและการควบคุมการผลิต           3(2-2-5) 

      (Production Planning and Control) 

515 351   คณิตศาสตรประกันชีวิต               3(3-0-6) 

      (Mathematics of Life Insurance) 

515 441   โลจิสติกสและการจัดการโซอุปทาน           3(2-2-5) 

      (Logistics and Supply Chain Management) 

515 442   การวิจัยตลาด                 3(3-0-6) 

      (Marketing Research) 

4. กลุมวิชาเลือกท่ัวไป  ประกอบดวย 

515 481   เรื่องคัดเฉพาะทางสถิติ 1              3(3-0-6) 

      (Selected Topics in Statistics I) 

515 482   เรื่องคัดเฉพาะทางสถิติ 2              3(3-0-6) 

      (Selected Topics in Statistics II) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   จํานวนไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

     ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือรายวิชาของ

สถาบันอ่ืนๆ ท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ถานักศึกษาเลือก

ศึกษารายวิชาในวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะจะตองนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในวิชา

เฉพาะดานของหมวดวิชาเฉพาะดวย เพ่ือตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา 
 

หมายเหตุ   การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชาใหนับเปนรายวิชา  จะแยกนับหนวยกิต 

     รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งไปไวท้ังสองหมวดวิชาไมได 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถิติ 

 

ป 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

511 101 แคลคูลัส 1 4(4-0-8) 

512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1  3(3-0-6) 

512 103 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1 1(0-3-0) 

515 101 การคิดเชิงสถิติ 2(1-2-3) 

517 101 คอมพิวเตอรสําหรับงานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 3(2-2-5) 

 รวมจํานวน 16 

 

 

 

 

ป 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

511 102 แคลคูลัส 2 4(4-0-8) 

513 101 เคมีท่ัวไป 1  3(3-0-6) 

513 103 ปฎิบัติการเคมีท่ัวไป 1 1(0-3-0) 

515 201 สถิติพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

.......... วิชาบังคับเลือกหมวดศึกษาท่ัวไป 3 

 รวมจํานวน 17 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถิติ 

 

 

ป 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

510 201 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 

511 204 แคลคูลัสหลายตัวแปรเบื้องตน 3(3-0-6) 

514 107 ฟสิกสพ้ืนฐาน  4(4-0-8) 

514 108 ปฎิบัติการฟสิกสพ้ืนฐาน 1(0-3-0) 

515 202 หลักสถิติ 3(2-2-5) 

515 231 ความนาจะเปน 3(3-0-6) 

.......... วิชาบังคับเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 

 รวมจํานวน 20 

 

 

 

ป 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

510 202 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสาร 3(3-0-6) 

511 242 พีชคณิตเชิงเสนและการประยุกต 3(3-0-6) 

515 211 การอนุมานเชิงสถิติ 1  3(3-0-6) 

515 261 การเขียนโปรแกรมทางสถิติ 3(2-2-5) 

.......... วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 3 

.......... วิชาเลือกของรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีกําหนดโดยคณะวิทยาศาสตร 3 

 รวมจํานวน 18 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถิติ 

 

 

ป 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

081 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

515 311 การอนุมานเชิงสถิติ 2 3(3-0-6) 

515 321 การวิเคราะหการถดถอย  3(2-2-5) 

.......... วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 6 

.......... วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสร ี 3 

 รวมจํานวน 18 

 

 

 

ป 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

515 312 เทคนิคการเลือกตัวอยาง 3(2-2-5) 

515 322 แผนแบบการทดลองเบื้องตน 3(2-2-5) 

515 391 วิธีการวิจัย  3(3-0-6) 

.......... วิชาบังคับเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 

.......... วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 6 

 รวมจํานวน 18 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถิติ 

 

 

ป 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

515 421 การวิเคราะหหลายตัวแปรเชิงประยุกต 3(2-2-5) 

515 422 การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ 3(2-2-5) 

.......... วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 6 

.......... วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสร ี 3 

 รวมจํานวน 15 

 

 

 

ป 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

515 491 สัมมนา 1(0-2-1) 

515 493 โครงงานวิจัย  2(0-4-2) 

.......... วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 6 

 รวมจํานวน 9 
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คําอธิบายรายวิชาสาขาวิชาสถิติ  

 

515 101  การคิดเชิงสถิติ 2(1-2-3) 
 (Statistical Thinking) 
  การคิดเชิงกระบวนการท่ีประยุกตใชกับการแกปญหาในเชิงสถิติ การเรียนรูและ

การทําความเขาใจเก่ียวกับความไมแนนอน แนวคิดเก่ียวกับความผันแปร การสุม ความ
แมนและความเท่ียง การใชขอมูลและสารสนเทศเพ่ือเปนแนวทางในการตัดสินใจ โดย
เนนการเรียนรูแบบกลุมผานกิจกรรม การแสดงความคิดเห็น และการนําเสนอ 

  Process thinking applied to problem solving in statistics.  Learning 
and understanding uncertainty.   Concepts of variation, randomization, 
accuracy, and precision.  Using data and information to guide decision-
making.  Emphasis on group learning through activities, discussions, and 
presentations. 

 

515 202   หลักสถิติ 3(2-2-5) 
 (Fundamental Statistics) 

 วิชาบังคับกอน : 515 201 สถิติพ้ืนฐาน 
   การวิเคราะหความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียวและสองทาง การวางแผนการ

ทดลองเบื้องตน  การเปรียบเทียบเชิงพหุ  การวิเคราะหความแปรปรวนรวม  การ
ทดสอบสมมติฐานสําหรับประชากรมากกวาสองกลุมโดยวิธีการทางสถิติ ท่ีไมใช
พารามิเตอร  การถดถอยพหุคูณ  การวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบคลาสสิก  การควบคุม
คุณภาพเชิงสถิติ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห 

   One-way and two-way analysis of variance.   Basic experimental 
design.  Multiple comparisons.  Analysis of covariance. Hypothesis testing 
for more than two populations by using nonparametric statistical 
procedures. Multiple regressions. Classical time-series analysis.  Statistical 
quality control. Utilization of software packages for analysis. 

 

515 211  การอนุมานเชิงสถิติ 1  3(3-0-6) 
 (Statistical Inference I) 
 วิชาบังคับกอน : 515 231 ความนาจะเปน 
   การประมาณคาแบบจุด วิธีการหาตัวประมาณ วิธีการประเมินสมบัติของตัว

ประมาณ  ความไมเอนเอียงและความพอเพียง ตัวประมาณไมเอนเอียงท่ีมีความ
แปรปรวนต่ําสุด การประมาณคาแบบชวง 

   Point estimation.  Methods for finding estimators.  Methods for 
evaluating estimators.  Unbiasedness and sufficiency.  Minimum variance 
unbiased estimators. Interval estimation.  
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515 221 การตัดสินใจทางสถิติเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

 (Introduction to Statistical Decision Making) 

 วิชาบังคับกอน : 515 231 ความนาจะเปน  

 แนวคิดพ้ืนฐานและนิยามศัพทในทฤษฎีการตัดสินใจ  เกณฑการตัดสินใจภายใต

สภาวะการณท่ีไมแนนอนกรณีท่ีไมใช และใชความนาจะเปน อรรถประโยชน  การ

ตัดสินใจเชิงสถิติแบบเบส  การตัดสินใจเชิงลําดับ  การตัดสินใจท่ีมีหลายเปาหมาย การ

ประยุกตกับขอมูลจริง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห 

 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.  Some real-life data applications. Utilization of 

software packages for analysis. 
 

515 222 การประยุกตสถิติท่ีไมใชพารามิเตอร 3(2-2-5) 
 (Applied Nonparametric Statistics) 

วิชาบังคับกอน : 515 202 หลักสถิติ 
  แนวคิดเก่ียวกับสถิติ ท่ี ไม ใชพารามิเตอร การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับ

พารามิเตอรของโลเคชันและสเกล  กรณีตัวอยางท่ีเปนอิสระกันและเก่ียวของกัน  การ
ทดสอบภาวะสารูปดี  การวิเคราะหความเก่ียวพัน  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
วิเคราะห 

  Concepts of nonparametric statistics.  Hypothesis testing for location 
and scale parameters on independent and related samples.  Goodness-of-
fit test.  Association analysis. Utilization of software packages for analysis.  

 

515 231 ความนาจะเปน 3(3-0-6) 
 (Probability) 
 วิชาบังคับกอน : 511 102 แคลคูลัส 2  
  ปริภูมิของความนาจะเปน  การคาดหวังเชิงคณิตศาสตร  โมเมนตและฟงกชัน

กอกําเนิดโมเมนต  การแจกแจงแบบไมตอเนื่องและแบบตอเนื่องบางชนิด  การแจกแจง
แบบมีเง่ือนไข  ความเปนอิสระ  การแจกแจงของตัวอยาง สถิติอันดับ  การลูเขาเชิง
ความนาจะเปน และการลูเขาเชิงการแจกแจง 

  Probability space. Mathematical expectation. Moments and moment 
generating function.  Some discrete and continuous distributions. 
Conditional distribution.  Independence.  Sampling distribution.  Order 
statistics. Convergence in probability and convergence in distribution. 
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515 241  หลักควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ       3(2-2-5) 
    (Fundamentals of Statistical Quality Control) 
 วิชาบังคับกอน : 515 201 สถิติพ้ืนฐาน   
  แนวคิดพ้ืนฐานการควบคุมคุณภาพ  การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ  เครื่องมือ

พ้ืนฐานทางสถิติในการควบคุมคุณภาพ  การแจกแจงความนาจะเปนแบบตางๆ ท่ี
เก่ียวของ  แผนภูมิควบคุม  การสรางและการตีความหมายแผนภูมิควบคุม  การเลือก
ตัวอยางเพ่ือการยอมรับ  ระบบการเลือกตัวอยางเพ่ือการยอมรับของดอดจและโรมิก
และแบบอ่ืนๆ  ระบบมาตรฐานทางทหาร 105E การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
วิเคราะห 

  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 system 
and others.  Military Standard 105E.  Utilization of software packages for 
analysis. 

 

515 242  การวิเคราะหระบบการวัดเบ้ืองตน      3(2-2-5) 
    (Introduction to Measurement System Analysis) 
    วิชาบังคับกอน : 515 202 หลักสถิติ    

  ระบบการวัด ความแมนและความเท่ียงของระบบการวัด การวิเคราะหระบบการ  
วัดสําหรับคาวัด  การวิเคราะหความเอนเอียง ความเปนเชิงเสน และความเสถียรของ
ระบบการวัด ความสัมพันธระหวางดัชนีศักยภาพกระบวนการผลิตและดัชนีศักยภาพ
ระบบการวัด การวิเคราะหระบบการวัดสําหรับคุณลักษณะ 
  Measurement systems.  Accuracy and precision of measurement 
system.  Measurement system analysis for variables.  Analysis of bias, 
linearity and stability of measurement system.  Relationship between 
process and measurement capability indices.  Measurement system 
analysis for attributes. 

          

515 251 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการประกันภัย 3(3-0-6) 
 (Elements of Insurance) 

 ลักษณะพ้ืนฐานและประโยชนของการประกันภัย  ประเภทของการประกันภัย  
แบบของสัญญาและเง่ือนไขของกรมธรรมประกันภัย  โครงสรางของตลาดประกันภัย  
การคัดเลือกภัย  การประกันกลุม  การควบคุมกิจการประกันภัย  การประกันตอและ
การประกันตนเอง 
 Nature and advantages of insurance.  Classes of insurance.  Types of 
contracts and policy provisions.   Structure of insurance market.   Risk 
election.  Group insurance.  Statutory control of insurance.  Reinsurance 
and self-insurance. 
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515 261  การเขียนโปรแกรมทางสถิติ  3(2-2-5) 

 (Statistical Programming) 

  การเขียนโปรแกรมสถิติและคณิตศาสตร   โครงสรางขอมูล   การเขียนฟงกชัน

และแมคโคร การทําซํ้า  การจําลอง การสรางแผนภาพและกราฟทางสถิติ การประยุกต

กับปญหาสถิติ 

  Statistical and mathematical programming.  Data structures. 

Functions and macros writing. Repetition. Simulation. Creation of statistical 

plots and graphs.  Applications to statistical problems. 
 

515 262   การวิเคราะหขอมูลเชิงคนหา              3(2-2-5) 

 (Exploratory Data Analysis) 

  แนวคิดการวิเคราะหขอมูลเชิงคนหา การสรางภาพขอมูล วิธีการทางกราฟ การ

วิเคราะหสวนเหลือ การชี้จุดคานอกกลุม การจําแนกกลุม การตรวจสอบการแจกแจง

และขอสมมติ การคนหารูปแบบ การตรวจสอบความสัมพันธ การแปลงขอมูล 

กระบวนการท่ีมีความแกรง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห 

  Concepts of exploratory data analysis. Data visualization. Graphical 

methods.  Residual analysis.  Spotting outliers.  Discriminating clusters. 

Checking distributions and assumptions.  Pattern discovery.  Relationship 

examination.  Data transformation.  Robust  procedures.  Utilization of 

software packages for analysis.  
 

515 263   การจัดการสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 (Information Management) 

 วิชาบังคับกอน : 517 101 คอมพิวเตอรสําหรับงานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

  แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการสารสนเทศ บทบาทของการจัดการและ

โครงสรางขององคกรท่ีสัมพันธกับกลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบ

โครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี การเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศใหเหมาะสมกับ

เปาหมายขององคกร 

  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   การอนุมานเชิงสถิติ 2 3(3-0-6) 
 (Statistical Inference II) 
 วิชาบังคับกอน :  515 211 การอนุมานเชิงสถิติ 1 

 การทดสอบสมมติฐาน ขนาดและกําลังของการทดสอบ    ทฤษฎีบทของเนย
แมน-เพียรสัน การทดสอบท่ีมีกําลังสูงท่ีสุดและสูงท่ีสุดเสมอ  การทดสอบอัตราสวน
ภาวะนาจะเปน ทฤษฎีกําลังสองนอยท่ีสุด วิธีกําลังสองนอยท่ีสุดในเชิงเรขาคณิต  ตัว
แบบเชิงเสนท่ัวไปและการทดสอบสมมติฐานของตัวแบบ 

 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 its hypothesis testing. 

 

515 312   เทคนิคการเลือกตัวอยาง               3(2-2-5) 
(Sampling Techniques) 

 วิชาบังคับกอน : 515 211 การอนุมานเชิงสถิติ 1 
 หลักการเลือกตัวอยาง ความเอนเอียงและความคลาดเคลื่อน  การเลือกตัวอยาง
แบบไมใชความนาจะเปน แผนแบบการเลือกตัวอยาง  การเลือกตัวอยางสุมแบบงาย  
การเลือกตัวอยางแบบมีระบบ การเลือกตัวอยางดวยความนาจะเปนท่ีไมเทากัน การ
กําหนดขนาดตัวอยาง การเลือกตัวอยางแบบมีชั้นภูมิ  การเลือกตัวอยางแบบกลุม การ
เลือกตัวอยางแบบหลายข้ัน  การประยุกตกับสถานการณจริง การใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ในการวิเคราะห 
 Sampling principles. Biases and errors. Non-probability sampling. 
Sampling designs. Simple random sampling. Systematic sampling. Unequal 
probability sampling. Sample size determination. Stratified sampling. 
Cluster sampling, Multi-stage sampling. Real-life situation applications. 
Utilization of software packages for analysis. 

 

515 321 การวิเคราะหการถดถอย 3(2-2-5) 
 (Regression Analysis) 
  วิชาบังคับกอน : 515 202 หลักสถิติ 

 การถดถอยเชิงเสนอยางงาย  การถดถอยเชิงเสนพหุคูณ  การถดถอยเชิงเสนโคง  
ตัวแปรดัมมี สหสัมพันธและสหสัมพันธบางสวน การเลือกเซตตัวแปรอิสระเขาสมการ 
การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห 
  Simple linear regression. Multiple regression. Curvilinear regression. 
Dummy variables. Correlation and partial correlation. Choosing a set of 
independent variables. Model diagnostics. Utilization of software packages 
for analysis. 
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515 322 แผนแบบการทดลองเบ้ืองตน 3(2-2-5) 
 (Introduction to Experimental Design) 
 วิชาบังคับกอน : 515 202 หลักสถิติ 

 หลักการวางแผนการทดลองและขอสมมติเบื้องตน  แผนแบบการทดลองสุม
สมบูรณ แผนแบบบล็อกสมบูรณเชิงสุม แผนแบบจัตุรัสละตินและแผนแบบอ่ืนท่ี
เก่ียวของ แผนแบบแฟกทอเรียล  แผนแบบซอนใน  แผนแบบสปลิตพล็อต คาคาดหมาย
ของคาเฉลี่ยกําลังสอง  ตัวแบบอิทธิพลตรึง อิทธิพลสุมและอิทธิพลผสม การวิเคราะหกับ
ขอมูลจริง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห 
 Principles of experimental design and basic assumptions. 
Completely randomized design. Randomized complete block design. Latin 
square and related designs.  Factorial designs. Nested designs.  Split-plot 
designs.   Expected mean square.   Fixed, random and mixed effect 
models.  Real-life data applications.  Utilization of software packages for 
analysis. 
 

515 323 วิธีการพยากรณเชิงสถิติ  3(2-2-5)
 (Statistical Forecasting Methods) 

 วิชาบังคับกอน : 515 202 หลักสถิติ 
 แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการพยากรณ การวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบคลาสสิก 
วิธีการทําใหเรียบ การวิเคราะหการถดถอย วิธีบอกซ-เจนกินส และการพยากรณดวย
วิธีการวิเคราะหแบบอ่ืน ๆ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห 
  Basic concepts of forecasting.   Classical time series analysis.  
Smoothing method.  Regression analysis.  Box-Jenkin method and other 
forecasting methods. Utilization of software packages for analysis. 

 

515 324 วิธีวิเคราะหทางสถิติสําหรับขอมูลความเช่ือถือได  3(2-2-5) 
 (Statistical Methods for Reliability Data)  

  แนวคิดเก่ียวกับความเชื่อถือไดและขอมูลความเชื่อถือได ตัวแบบ การตัดปลาย 
และภาวะนาจะเปนสําหรับขอมูลอายุการใชงาน การประมาณท่ีไมใชพารามิเตอร การ
พล็อตความนาจะเปน การประมาณการแจกแจงของอายุการใชงาน ความนาเชื่อถือของ
ระบบ การทดสอบอายุการใชงานและการอนุมาน การประยุกตกับขอมูลจริง การใช
โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห 
  Reliability concepts and reliability data. Models, censoring, and 
likelihood for lifetime data. Non-parametric estimation. Probability 
plotting. Fitting lifetime distributions. System reliability. Life testing and 
inference. Some real-life data applications. Utilization of software 
packages for analysis. 
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515 325 การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภทเบ้ืองตน 3(2-2-5) 
 (Introduction to Categorical Data Analysis) 
 วิชาบังคับกอน : * 515 311 การอนุมานเชิงสถิติ 2  
                                  * อาจเรียนพรอมกันได 
  ตัวแปรจําแนกประเภท  ตารางการจร  การอนุมานตารางการจร  การทดสอบภาวะ

สารูปดี  การวัดความเก่ียวพันสําหรับตัวแปรจําแนกประเภท      ตัวแบบเชิงเสนนัยท่ัวไปและ
การประยุกต ตัวแบบลอจิสติก ตัวแบบล็อกลิเนียร  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
วิเคราะห 

   Categorical variables. Contingency tables. Inference for contingency tables. 
Goodness-of-fit test. Measures of association for categorical variables. Generalized 
linear models and applications. Logistic models. Loglinear models. Utilization of 
software packages for analysis. 

 

515 341  การวิจัยดําเนินงาน 1 3(2-2-5) 
 (Operations Research I) 
 วิชาบังคับกอน : 511 102  แคลคูลัส 2   

 แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการวิจัยดําเนินงานและการสรางตัวแบบคณิตศาสตร การ
โปรแกรมเชิงเสน ตัวแบบการขนสง  ตัวแบบการมอบหมายงาน การวิเคราะหขายงาน 
เพิรต-ซีพีเอ็ม การโปรแกรมจํานวนเต็ม การโปรแกรมพลวัต การโปรแกรมไมใชเชิงเสน 
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห  
 Basic concepts of operations research and mathematical model 
construction. Linear programming. Transportation models. Assignment 
models. Network analysis. PERT-CPM. Integer programming. Dynamic 
programming. Non-linear programming. Utilization of software packages for 
analysis. 

 

515 342   การวิจัยดําเนินงาน 2 3(2-2-5) 
 (Operations Research II) 
 วิชาบังคับกอน : 515 341 การวิจัยดําเนินงาน 1  
   การวิเคราะหการตัดสินใจ  ทฤษฎีเกม โซมารคอฟ และการตัดสินใจแบบ

มารคอฟ ตัวแบบสินคาคงคลัง ตัวแบบแถวคอย การจําลอง การประยุกตใชเทคนิคตางๆ 
ในการแกปญหาทางธุรกิจและอุตสาหกรรม การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห  

   Decision analysis. Game theory. Markov chains and Markovian 
decision. Inventory models. Queuing models. Simulation. Applications of 
techniques to problem solving in business and industry. Utilization of 
software packages for analysis 

 



229 

 

 
 

515 343  ระบบการจัดการคุณภาพอุตสาหกรรม       3(2-2-5) 
 (Industrial Quality Management Systems) 

 หลักและเทคนิคพ้ืนฐานของระบบจัดการคุณภาพ (QMS) บทบาทและความ
รับผิดชอบของการจัดการคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ระบบการประกันคุณภาพ 
มาตรฐานระดับนานาชาติ ISO 9000 และ ISO 14001 การรับรองระบบคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม 5 ส ซิกสซิกมา   
 มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 Basic principles and techniques of a Quality Management Systems 
(QMS) .  Roles and responsibilities of a quality management in industry. 
Quality assurance system. International standards ISO 9000 and ISO 14001. 
Certifying quality system in industry. 5 S. Six Sigma.  
  Field trips required. 

 

515 344 การวางแผนและควบคุมการผลิต  3(2-2-5) 
 (Production Planning and Control) 

 วิชาบังคับกอน : 515 202 หลักสถิติ 
  บทบาทของการควบคุมการผลิต การพยากรณการผลิต การวางแผนการผลิตรวม 
การปรับแผนการผลิต การควบคุมสินคาคงคลังและการวางแผนความตองการวัสดุ การ
วางแผนกําลังการผลิต การจัดตารางการทํางานและลําดับงาน การวางแผนโครงการดวย
เพิรตและซีพีเอ็ม 

   Roles of production control. Production forecasting.  Aggregate 
      production  planning. Production plan adjustment. Inventory control 
              and material requirements planning. Capacity planning. Scheduling and  
      sequencing. Project planning with PERT and CPM. 
 

515 351 คณิตศาสตรประกันชีวิต 3(3-0-6) 

 (Mathematics of Life Insurance) 

 วิชาบังคับกอน : 515 251 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการประกันภัย 

 ทฤษฏีดอกเบี้ย การสรางตารางมรณะ  การคํานวณเบี้ยประกันสุทธิ  เบี้ยประกัน

รวม  เงินสํารองโดยใชเบี้ยประกันสุทธิ เงินสํารองโดยวิธีพิเศษอ่ืน  และมูลคาท่ีไมถูกริบ 

 Theory of interest. Construction of mortality table.  Calculation of 

net premiums. Gross premiums. Net level reserve.  Modified reserve and 

non-forfeiture values. 
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515 361   สถิติเชิงคํานวณ 3(2-2-5) 
 (Computational Statistics) 
 วิชาบังคับกอน :  511 101 แคลคูลัส 1 
  แนวคิดพ้ืนฐานของวิธีการเชิงคํานวณในการอนุมานทางสถิติ วิธีมอนติคารโล

สําหรับการอนุมานทางสถิติ การประมาณฟงกชันความหนาแนนนาจะเปน การสุมขอมูล 
การแบงแยกขอมูล และการเสริมขอมูล  วิธีบูทสแตรป อัลกอริทึม การหาคาเหมาะท่ีสุด
ทางสถิติ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห 

  Basic concepts of computational techniques in statistical inference.  
Monte carlo methods for statistical inference.  Estimation of probability 
density functions.  Data randomization, partitioning, and augmentation. 
Bootstrap methods. Optimization algorithms in statistics.  Utilization of 
software packages for analysis 

 

515 362 ทฤษฎีสารสนเทศเชิงสถิติเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
 (Introduction to Statistical Information Theory) 
 วิชาบังคับกอน :  515 231 ความนาจะเปน 
   แนวคิดเก่ียวกับสารสนเทศและความไมแนนอน มาตรวัดสารสนเทศ ฟงกชัน

สกอรฟงกชันภาวะนาจะเปน สารสนเทศของฟชเชอรและความสัมพันธกับมาตรวัด
สารสนเทศอ่ืนๆ  หลักการของเอนโทรปมากท่ีสุด หลักการของสารสนเทศของความ
แตกตางนอยท่ีสุด กระบวนการเรียนรูสารสนเทศ 

   Concepts of information and uncertainty information.  Information 
measures.  Score function.  Likelihood function.  Fisher’ s information and 
relationship to other information measures. Maximum entropy principles. 
Minimum discrimination information principle.  Information learning 
processes. 

 

515 363 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(2-2-5) 
 (Decision Support System) 
 วิชาบังคับกอน : 515 263 การจัดการสารสนเทศ 

 ความหมายและบทบาทของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ความสัมพันธของระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจกับระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร โครงสรางของระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ การออกแบบและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาระบบ  กระบวนการพัฒนา
ระบบ และการประยุกต การใชโปรแกรมสําเรจ็รูปในการวิเคราะห 
  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 software packages for analysis. 
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515 391 วิธีการวิจัย 3(3-0-6) 
 (Research Methods) 
 วิชาบังคับกอน : 515 202 หลักสถิติ  

 หลักการวิจัย  การวางแผนแบบการวิจัยและระเบียบวิธีการวิจัย  เครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล  แผนการวิเคราะหขอมูล  การประเมินผลงานวิจัย  การ
เขียนรายงานและการนําเสนอ การบริหารงานวิจัย 
 มีการปฏิบัติงานภาคสนาม และ การศึกษานอกสถานท่ี 
 Research principles. Research designs and methodologies. Research 
tools.  Data collection. Statistical analysis plan. Evaluation of research studies. 
Report writing and presentation.  Research administration. 
 Field works and field trips required. 
 

515 421   การวิเคราะหหลายตัวแปรเชิงประยุกต       3(2-2-5) 
 (Applied Multivariate Analysis) 
 วิชาบังคับกอน :  511 242 พีชคณิตเชิงเสนและการประยุกต 
                     515 311 การอนุมานเชิงสถิติ 2 
  สถิติเชิงพรรณนาสําหรับขอมูลหลายตัวแปร การแจกแจงปรกติหลายตัวแปร การ

อนุมานเก่ียวกับเวกเตอรคาเฉลี่ยและเมทริกซความแปรปรวนรวม การวิเคราะหความ
แปรปรวนหลายตัวแปร การวิเคราะหสวนประกอบหลัก การวิเคราะหปจจัย การ
วิเคราะหจําแนกกลุม การวิเคราะหแบงกลุม โดยเนนแนวคิดและวิธีการวิเคราะหขอมูล 
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล 

   Multivariate descriptive statistics. Multivariate normal distribution. 
Inference about mean vectors and covariance matrices. Multivariate 
analysis of variance (MANOVA). Principal component analysis. Factor 
analysis. Discriminant analysis. Cluster analysis. Emphasis on concepts and 
data analysis methods. Utilization of software packages for data analysis. 

 

515 422   การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ 3(2-2-5) 
 (Statistical Data Analysis) 
 วิชาบังคับกอน :   515 202 หลักสถิติ                    

 หลักเกณฑและเทคนิคการวิเคราะหเชิงสถิติสําหรับขอมูลแบบตางๆ  การเลือกใช
เทคนิคการวิ เคราะหขอมูล ท่ี เหมาะสมภายใตขอสมมติ   การสรุปผลและการ
ตีความหมายของผลลัพธ  โดยเนนการวิเคราะหขอมูลจริง  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปใน
การวิเคราะห 
    Principles and statistical analysis techniques for various types of 
data.  Selection of appropriate techniques related to assumptions.  
Summary and interpretation of results. Emphasis on the analysis of actual 
data set.  Utilization of software packages for analysis. 
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515 423 กระบวนการสโตแคสติกเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

(Introduction to Stochastic Process) 

 วิชาบังคับกอน : 515 231 ความนาจะเปน 

 แนวคิดพ้ืนฐานของกระบวนการสโตแคสติก  กระบวนการมารคอฟ  โซมารคอฟ 

กระบวนการปวซง กระบวนการทําใหม  ระบบแถวคอย  กระบวนการแตกก่ิง 

 Basic concepts of stochastic processes.  Markov processes.  Markov 

chains. Poisson process.  Renewal processes.  Queuing systems.  Branching 

processes. 
 

515 424 เศรษฐมิติเบ้ืองตน 3(2-2-5) 
 (Introduction to Econometrics) 
 วิชาบังคับกอน : 515 321 การวิเคราะหการถดถอย 

 ขอบขายและวิธีของเศรษฐมิติ เบื้องตน  ฟงกชันและตัวแปรตาง ๆ    ใน
เศรษฐศาสตรมหภาคและเศรษฐศาสตรจุลภาค  การถดถอยพหุคูณและสหสัมพันธ  การ
วิเคราะหปรากฏการณตาง ๆ ทางเศรษฐศาสตร    การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
วิเคราะห 
  Scope and method of elementary econometrics.   Functions and 
variables in macroeconomics and microeconomics.   Multiple regression 
and correlation.   Analysis of economic phenomena.   Utilization of 
software packages for analysis. 
 

515 441 โลจิสติกสและการจัดการโซอุปทาน 3(2-2-5) 

 (Logistics and Supply Chain Management)    

 แนวคิดพ้ืนฐานของการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  การพยากรณ การจัดซ้ือ 

การจัดตารางการผลิต  การวางแผนความตองการวัสดุ  การจัดการสินคาคงคลัง  การ

ขนสง การเลือกสถานท่ีตั้งโรงงานและคลังสินคา การใหบริการลูกคา เทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการโซอุปทาน การจัดการโลจิสติกระหวางประเทศ ฝกปฏิบัติโดยใช

กรณีศึกษา 

 Basic concepts of logistics and supply chain management.  

Forecasting. Purchasing.  Production scheduling. Material requirements 

planning.  Inventory management.  Transportation.  Locating plant and 

warehouse. Customer service. Information technology for supply chain 

management. Global logistics management. Utiilization of case studies for 

practice. 
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515 442 การวิจัยตลาด     3(3-0-6) 
 (Marketing Research) 
  บทบาทการวิจัยในการจัดการตลาด กระบวนการวิจัยตลาด การกําหนดปญหา

การวิจัยตลาด การพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยตลาด การออกแบบการวิจัยตลาด การ
เก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ  แผนแบบการเลือกตัวอยางแบบตาง ๆ การ
แบงกลุมลูกคา การวางตําแหนงผลิตภัณฑ การออกแบบผลิตภัณฑ การประเมินความพึง
พอใจของลูกคา การจัดทํารายงานและเสนอผลการวิจัย 

   Roles of research in marketing management. Marketing research 
process. Problem formulation in marketing research. Research proposal 
development. Marketing research design. Primary and secondary data 
collection. Sampling design. Customer classification. Product positioning. 
Product design. Assessment of customer satisfaction.  Research report and 
presentation. 

 

515 461 การทําเหมืองขอมูลและการวิเคราะห 3(2-2-5) 

 (Data Mining and Analysis) 

 วิชาบังคับกอน :  515 421 การวิเคราะหหลายตัวแปรเชิงประยุกต 

  แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการทําเหมืองขอมูลและการวิเคราะห  การวิเคราะห

ขอมูลเชิงตัวเลขและเชิงจําแนกประเภท  ขอมูลเชิงกราฟ  วิธีเคอรเนล การวิเคราะห

ขอมูลท่ีมีมิติขนาดใหญ  การลดมิติ การทําเหมืองเพ่ือหารูปแบบ การแบงกลุม  การ

จําแนก  

  Basic concepts of data mining and analysis.  Numeric and categorical 

data analysis. Graph data. Kernel methods. High dimensional data analysis.  

Dimension reduction.   Pattern mining.  Clustering.  Classification.  
 

515 462 การวิเคราะหหลายตัวแปรสําหรับขอมูลทางสังคมศาสตร  3(2-2-5) 

 (Multivariate Analysis for the Social Science Data) 

 วิชาบังคับกอน : 511 242 พีชคณิตเชิงเสนและการประยุกต 

  การวิเคราะหหลายตัวแปรท่ีใชในการวิจัยทางสังคมศาสตร ตัวแบบสมการ

โครงสราง การวิเคราะหเสนทาง การวิเคราะหโครงสรางแฝง การวิเคราะหปจจัยเชิง

คนหา การวิเคราะหปจจัยเชิงยืนยัน  

   Multivariate analysis used in social science researches. Structural 

equation modeling. Path analysis. Latent structure analysis (LSA). 

Exploratory factor analysis. Confirmatory factor analysis.  
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515 481 เรื่องคัดเฉพาะทางสถิติ 1 3(3-0-6) 

 (Selected Topics in Statistics I) 

 เง่ือนไข  โดยความยินยอมของภาควิชาสถิติ 

  เรื่องท่ีนาสนใจทางสถิติ 

 Topics of interest in statistics. 
 

515 482 เรื่องคัดเฉพาะทางสถิติ 2 3(3-0-6) 

 (Selected Topics in Statistics II) 

 เง่ือนไข  โดยความยินยอมของภาควิชาสถิติ 

  เรื่องท่ีนาสนใจทางสถิติ 

 Topics of interest in statistics. 
 

515 491 สัมมนา 1(0-2-1) 

 (Seminar) 

 วิชาบังคับกอน : 515 311 การอนุมานเชิงสถิติ 2 

 เง่ือนไข : วิชานี้วัดผลเปน  S หรือ U   

   สัมมนาในหัวขอท่ีนาสนใจทางสถิติ  โดยความเห็นชอบของภาควิชา 

   Seminar on topics of interest in statistics as approved by the 

department. 
 

515 493 โครงงานวิจัย 2(0-4-2) 

 (Research Project) 

 วิชาบังคับกอน : * 515 422 การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ 

                                  * อาจเรียนพรอมกันได  

 เง่ือนไข : วิชานี้วัดผลเปน  S หรือ U   

  วิจัยในหัวขอท่ีนาสนใจทางสถิติหรือการประยุกต  ภายใตการแนะนําของอาจารย

ในภาควิชา 

   Research on topics of interest in statistics and applications under 

the supervision of departmental lectures. 
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