หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา สถิติประยุกต์
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หลักสู ตรวิท ยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิตปิ ระยุกต์
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554

3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 130 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้า งหลัก สู ต ร แบ่ งเป็ นหมวดวิช าที สอดคล้อ งก บั ที ก าํ หนดไว้ใ นเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี
ก.

ข.

ค.

หมวดวิชาศึกษาทัวไป
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2) กลุ่มวิชาภาษา
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ไม่น้อยกว่า
ไม่นอ้ ยกว่า
ไม่นอ้ ยกว่า
ไม่นอ้ ยกว่า

30
6
9
6

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า

9

หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาชีพ
- วิชาชีพ (บังคับ)
- วิชาชีพ (เลือก)
2) กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ
หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า
ไม่นอ้ ยกว่า

94
87
60
27
7

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า

ไม่น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต

ข.

หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 94 หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 87 หน่ วยกิต
วิชาชีพ (บังคับ)
60 หน่ วยกิต
4111601 คณิตศาสตร์สาํ หรับสถิติประยุกต์ 1
3(3-0-6)
Mathematics for Applied Statistics I
4111602 คณิตศาสตร์สาํ หรับสถิติประยุกต์ 2
3(3-0-6)
Mathematics for Applied Statistics II
3(2-2-5)
4112101 สถิติวิเคราะห์ 1
Statistical Analysis I
3(2-2-5)
4112102 สถิติวิเคราะห์ 2
Statistical Analysis II
3(3-0-6)
4112201 ความน่าจะเป็ นและสถิติเบืองต้น
Introduction to Probability and Statistics
4112202 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1
3(3-0-6)
Mathematical Statistics I
4112603 คณิตศาสตร์สาํ หรับสถิติประยุกต์ 3
3(3-0-6)
Mathematics for Applied Statistics III
4113301 การวิเคราะห์การถดถอย
3(2-2-5)
Regression Analysis
4113302 สถิตินอนพาราเมตริก
3(2-2-5)
Nonparametric Statistics
4113304 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
3(3-0-6)
Sampling Techniques
4113305 แผนแบบการทดลอง 1
3(2-2-5)
Experimental Design I
4113309 เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ
3(2-2-5)
Forecasting Techniques
4113312 สถิติเชิงคํานวณ
3(2-2-5)
Computational Statistics
4113501 การวิจยั ดําเนินงาน 1
3(2-2-5)
Operation Research I
4113601 โปรแกรมประยุกต์ดา้ นสถิตแิ ละวิจยั
3(2-2-5)
Application of Programming to Statistics and
Research

4113703 การจัดการฐานข้อมูลทางสถิติ
Statistical Database Management
4114201 ทฤษฎีความน่าจะเป็ น 1
Theory of Probability I
4114304 หลักการวิจยั
Principles of Research
4114307 การวิเคราะห์ตวั แปรเชิงพหุ
Multivariate Analysis
4114902 โครงการพิเศษ
Special project
วิชาชีพ (เลือก)ไม่น้อยกว่า

4112203 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 2
Mathematical Statistics II
4112302 วิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
Research in Sciences
4113306 แผนแบบการทดลอง 2
Experimental Design II
4113313 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงกลุ่ม 1
Categorical Data Analysis I
4113314 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงกลุ่ม 2
Categorical Data Analysis II
4113315 สถิติภาครัฐ
Government Statistics
4113502 การวิจยั ดําเนินงาน 2
Operation Research II
4113503 การวิเคราะห์การตัดสินใจ
Decision Analysis
4113505 การบริ หารคุณภาพ
Quality Management
4113506 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน
Logistics and Supply Chain Management
4113507 การวางแผนการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลัง
Production Planning and Inventory Control

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

27 หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

4113701 เทคโนโลยีพนฐานสํ
ื
าหรับการประมวลผล
ข้อมูลทางสถิติ
Basic Technology for Statistical Data
Processing
4113702 ระบบปฏิบตั กิ ารเพืองานทางสถิติ
Operating Systems for Statistics
4113704 เหมืองข้อมูล
Data Mining
4113705 การจัดการระบบข้อมูลทางสถิติ
Statistical Management Information System
4113706 การวิเคราะห์ระบบและการจัดการข้อมูลทาง
สถิติ
Statistical System Analysis and Management
4114316 การจําลอง
Simulation
4114317 การประมวลผลข้อมูลเบืองต้น
Introduction to Data Processing
4114318 การจัดการข้อมูลทางสถิติ
Statistical Data Management
4114319 การประมวลผลข้อมูลทางสถิติ
Statistical Data Processing
4114320 การบริ หารและจัดการระบบข้อมูลทางสถิติ
Management in Statistical Data System
4114321 รายงานและการนําเสนอผลงานทางสถิติ
Statistical Report and Presentation
4114322 สถิติประกนั ภัย
Actuarial Statistics
4114323 สถิติการเสียงภัย
Risk Statistics
4114707 การจัดการข่ายงานข้อมูลทางสถิติ
Network Operations for Statistical Data
4114708 การพัฒนาระบบข้อมูลทางสถิตธิ ุรกิจ
Development of Information System in
Business Statistics

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

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

4114709 โปรแกรมสําเร็จรู ปทางสถิติสาํ หรับธุรกิจ
Statistics Software for Business
4114710 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce
4114901 สัมมนาเกียวกบั สถิติ
Seminar in Statistics

3(2-2-5)

2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
4112801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพสถิติ
ประยุกต์
Preparation for Professional Experience in
Applied Statistics
4114804 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพสถิติประยุกต์
Field Experience in Applied Statistics

7 หน่ วยกิต
2(90)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

3(2-2-5)
3(2-2-5)

5(350)

ไม่น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต

เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยไม่ซาก
ํ ับรายวิชา
ทีเคยเรี ยนมาแล้วและต้องไม่เป็ นรายวิชาทีกาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ
4111601

คณิตศาสตร์ สําหรับสถิตปิ ระยุกต์ 1
Mathematics for Applied Statistics I

3(3-0-6)

ลิมิตและความต่อเนืองของฟังก์ชนั ความชันเส้นโค้ง อนุพนั ธ์ของฟังก์ชัน ความเร็ ว
และอัตราการเปลียนแปลง สูตรเบืองต้นสําหรับหาอนุพนั ธ์ อนุพนั ธ์อนั ดับสูง อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั แฝง
และสมการอิงตัวแปรเสริ ม อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั มูลฐาน การประยุกต์ของอนุพนั ธ์ เส้นสัม ผัสและเส้น
ตังฉาก มุมทีเส้นโค้งตัดกนั อัตราสัมพัทธ์ ค่าสูงสุดและค่าตําสุด กฎของโลปิ ตาล อิ นทิก รัล จําก ดั เขต
และอินทิกรัลไม่จาํ กดั เขต การหาพืนทีระหว่างเส้นโค้ง เทคนิคการอินทิเกรต
4111602

คณิตศาสตร์ สําหรับสถิตปิ ระยุกต์ 2
Mathematics for Applied Statistics II
วิชาทีต้องเรี ยนก่ อน: 4111601คณิ ตศาสตร์ สาํ หรั บสถิติประยุกต์ 1

3(3-0-6)

อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์อินทิกรัลจํากดั เขต การหาความยาวของส่วนโค้ง
พืนทีผิวทีเกิดจากหมุน ปริ มาตรทีเกิดจากการหมุน โมเมนต์จุดศูนย์กลางมวล โมเมนต์ความเฉือย ลิมิต
และความต่อเนืองของฟังก์ชนั หลายตัวแปร อนุพนั ธ์ยอ่ ยและการประยุกต์ อินทิกรัลสองชัน อิ นทิก รัล
สามชัน และการประยุกต์ลาํ ดับและอนุกรม การทดสอบการลู่ เข้า อนุ ก รมก าํ ลัง อนุ ก รมแมคคลอรี น
อนุกรมเทย์เลอร์และอนุกรม ฟูเรี ยร์

4112101

สถิติวเิ คราะห์ 1
Statistical Analysis I

3(2-2-5)

ความหมายขอบเขตและประโยชน์ข องสถิ ติ การเก็บรวบรวมข้อ มู ล การนําเสนอ
ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลตัวเลข (ค่ากลาง การกระจายของข้อมูล ตําแหน่งของข้อมูล ความเบ้และ
ความโด่ง) ความน่าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหมายและความแปรปรวน การแจกแจงแบบทวินาม
แบบปัวส์ซอง และแบบปกติ ทฤษฎีตวั อย่างสุ่ม การแจกแจงแบบที แบบไคสแควร์ และแบบเอฟ การ
ประมาณค่ า และการทดสอบสมมุ ติ ฐาน เกียวก บั ค่ า เฉลี ย สัดส่ วน และความแปรปรวนของ
ประชากร หนึงกลุ่มและสองกลุ่ม

4112102

สถิติวเิ คราะห์ 2
Statistical Analysis II
วิชาทีต้องเรี ยนก่ อน: 4112101สถิติวิเคราะห์ 1

3(2-2-5)

การทดสอบภาวะสารู ปสนิทดี การทดสอบความเป็ นอิสระ การทดสอบความเท่าก นั
ของความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยวและสองทาง การวิเคราะห์ ก ารถดถอย
เชิงเส้น และสหสัมพันธ์แบบธรรมดา สถิตินอนพาราเมตริ กเบืองต้น อนุก รมเวลาเบืองต้น และเลข
ดรรชนี

4112201

ความน่ าจะเป็ นและสถิติเบืองต้ น
Introduction to Probability and Fundamental Statistics

3(3-0-6)

ความน่ า จะเป็ น ตัว แปรสุ่ ม การแจกแจงความน่ า จะเป็ น การคาดคะเนทาง
คณิตศาสตร์ การแจกแจงค่าทีได้จากตัวอย่าง หลักการประมาณ การทดสอบสมมุติฐาน
4112202

สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1
Mathematical Statistics I
วิชาทีต้องเรี ยนก่ อน : 4111602 คณิ ตศาสตร์ สาํ หรั บสถิติประยุกต์ 2

3(3-0-6)

ความน่าจะเป็ น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็ น ค่าคาดหมายของ ตัวแปรสุ่ ม
โมเมนต์และฟังก์ชนั ทีให้โมเมนต์ การแจกแจงหนึงตัวแปรทีสําคัญ การแจกแจงร่ วมและการแจกแจง
ทางเดียว การแจกแจงทีมีเงือนไขและตัวแปรสุ่มอิสระ ความแปรปรวนร่ วม โมเมนต์ร่วมและฟังก์ชนั
ทีได้โมเมนต์ร่วม ค่าคาดหมายทีมีเงือนไข การแจกแจงหลายตัวแปรทีสําคัญ ฟั งก์ชันของตัวแปรสุ่ ม
ทฤษฎีตวั อย่างสุ่มและการแจกแจงของตัวสถิติ กฎของเลขจํานวนมาก และทฤษฎีลิมิตสู่ส่วนกลาง
4112603

คณิตศาสตร์ สําหรับสถิตปิ ระยุกต์ 3
Mathematics for Applied Statistics III
วิชาทีต้องเรี ยนก่ อน: 4111602 คณิ ตศาสตร์ สาํ หรั บสถิติประยุกต์ 2

3(3-0-6)

เมตริ กซ์ ชนิดของเมตริ กซ์ การบวก การคูณเมตริ กซ์ เมตริ กซ์ผกผัน ระบบสมการเชิง
เส้นและการหาคําตอบ ค่าไอเกน ไอเกนเวกเตอร์ สเกลาร์และเวกเตอร์ พีชคณิ ตของเวกเตอร์ สมการ
ของเส้นตรงและระนาบ สนามสเกลาร์ และสนามเวกเตอร์ อนุ พ นั ธ์ ข องเวกเตอร์ เส้น โค้ง ปริ ภู มิ
อนุพนั ธ์ระบุทิศทาง เกรเดียนต์ ไดเวอร์เจนซ์ เคิร์ล อินทิกรัลของเวกเตอร์ อินทิกรัลตามเส้น อิ นทิก รัล
ตามพืนผิว ทฤษฎีบทกรี น ทฤษฎีบทสโตกส์ ทฤษฎีบทไดเวอร์เจนซ์

4113301

การวิเคราะห์การถดถอย
Regression Analysis
วิชาทีต้องเรี ยนก่ อน : 4112102 สถิติวิเคราะห์ 2

3(2-2-5)

ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นแบบธรรมดาและแบบพหุ คู ณ และข้อ สมมุ ติทีเกียวข้อ ง
การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธีกาํ ลังสองน้อยทีสุด การประมาณค่าแบบช่ วงของสัม ประสิ ทธ์ก าร
ถดถอย การพยากรณ์ การทดสอบความมีนยั สําคัญของสัมประสิทธิการถดถอย การตรวจสอบความ
เหมาะสมของตัว แบบเชิ ง เส้นและการแก ป้ ั ญหาของตัวแบบ การใช้ต ัวแปรหุ่ น สํา หรั บตัวแปร
เชิงคุณภาพในการวิเคราะห์การถดถอย การสร้างตัวแบบทีเหมาะสม การคัดเลื อ กตัวแปรวิธีต่างๆ
การเปรี ยบเทียบตัวแบบและการถดถอยทีไม่ใช่เชิงเส้น
4113302

สถิตินอนพาราเมตริก
Nonparametric Statistics
วิชาทีต้องเรี ยนก่ อน : 4112102 สถิติวิเคราะห์ 2

3(2-2-5)

การทดสอบภาวะสารรู ปสนิทดี การทดสอบสมมุติฐานเกียวกับพารามิเตอร์ต่างๆ โดย
สถิตินอนพาราเมตริ กของประชากรหนึ งกลุ่ ม สองกลุ่ ม และหลายกลุ่ ม การทดสอบความสุ่ ม และ
สหสัมพันธ์แบบนอนพาราเมตริ ก
4113304

เทคนิคการสุ่ มตัวอย่ าง
Sampling Techniques
วิชาทีต้องเรี ยนก่ อน : 4112202 สถิติเชิ งคณิ ตศาสตร์ 1

3(3-0-6)

ประโยชน์ ทางงานสํารวจ ขันตอนการสํา รวจ การสุ่ ม อย่า งง่ าย การสุ่ ม แบบ
แบ่งชันภูมิ การสุ่ ม แบบมี ระบบ การสุ่ ม แบบแบ่งกลุ่ ม ตัวประมาณค่ าอัตราส่ วน ตัวประมาณค่ า
ถดถอย การสุ่ ม ตัวอย่างทีไม่ ใช้ค วามน่ าจะเป็ น ความคลาดเคลื อนของงานสํารวจ การปฏิบตั ิงาน
ภาคสนาม การเสนอรายงานการสํารวจ
4113305

แผนแบบการทดลอง 1
Experimental Design I
วิชาทีต้องเรี ยนก่ อน : 4112102 สถิติวิเคราะห์ 2

3(2-2-5)

หลัก การวางแผนการทดลอง แผนแบบสุ่ ม สมบูรณ์ แผนแบบบล็ อ กสุ่ ม สมบูร ณ์
แผนแบบจัตุรัสลาติน แผนแบบแฟคทอเรี ยล การเปรี ยบเทียบเชิงพหุ การวิเคราะห์เมือมีค่าสูญหาย

4113309

เทคนิคการพยากรณ์ เชิงสถิติ
Forecasting Techniques
วิชาทีต้องเรี ยนก่ อน : 4112102 สถิติวิเคราะห์ 2

3(2-2-5)

การกรองมู ล เพื อพยากรณ์ ตัวแบบพยากรณ์ เบืองต้น เทคนิ ค ควบคุ ม ทีปรับได้
เทคนิคของบอกซ์ และเจนกินส์ (ARIMA Model) และการพยากรณ์ตามวิจารณญาณ (Judgemental
Forecasting)
4113312

สถิติเชิงคํานวณ
Computational Statistics
วิชาทีต้องเรี ยนก่ อน : 4114201 ทฤษฎีความน่ าจะเป็ น 1

3(2-2-5)

เทคนิ ค การสร้ า งเลขสุ่ ม การอิ น ทิ ก รั ล โดยมอนติ ค าร์ โ ลและเทคนิ ค ลดความ
แปรปรวน มอนติคาร์โลทีเกียวข้องกบั การอนุมานเชิงสถิ ติ บูทสแตรป แจ็ค ไนฟ์ การประมาณความ
หนาแน่นความน่าจะเป็ น
4113501

การวิจัยดําเนินงาน 1
Operational Research I

3(2-2-5)

ตัวแบบการวิจยั ดําเนินงาน กาํ หนดการเชิงเส้น ปัญหาคู่กนั (Duality) การวิเคราะห์
ความไว ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการจัดงาน การตัดสินใจและทฤษฎีเกม
4113601

โปรแกรมประยุกต์ ด้านสถิติและวิจัย
Application of Programming to Statistics and Research

3(2-2-5)

การคํานวณ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกียวกับค่าร้อยละ การวัดแนวโน้ม
สู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายการทดสอบสมมติฐาน เกียวกับค่าเฉลียค่าสัด ส่ วน และส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน การวัดความสัมพันธ์ การวัดความเชือมันและเชื อถื อ ได้ข องแบบสอบถาม การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียวและสองทางการทดสอบนอนพาราเมตริ ก ไคสแควร์ และการใช้โปรแกรม
สําเร็จรู ปเพือการวิจยั

4113703

การจัดการฐานข้อมูลทางสถิติ
Statistical Database Management

3(2-2-5)

นิยาม ความหมายและความสัมพันธ์ของสถิ ติก บั ระบบฐานข้อมู ล ชนิ ดและประเภทของ
ข้อมูลสถิติ สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล รู ปแบบ ชนิด ประเภทของระบบฐานข้อมูล ฐานข้อ มู ล เชิ ง
สัมพันธ์ ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ การออกแบบฐานข้อ มู ล การบริ ห ารและจัดการฐานข้อมู ลทางสถิ ติ การ
ประยุกต์ฐานข้อมูล สําหรับข้อมูลทางสถิติดว้ ยระบบการจัดการฐานข้อมูลทีเหมาะสม และเป็ นสากลทัง
โปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับฐานข้อ มู ล และชุ ดคําสังทางคอมพิวเตอร์ ทีทันสมัย การติดตังและการ
บํารุ งรักษาฐานข้อมูล
4114201

ทฤษฎีความน่ าจะเป็ น
Probability Theory
วิชาทีต้องเรี ยนก่ อน : 4111602 คณิ ตศาสตร์ สาํ หรั บสถิติประยุกต์ 2

3(3-0-6)

ปริ ภูมิ ค วามน่ าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ ม และเวกเตอร์ สุ่ม โมเมนต์ข องตัวแปรสุ่ ม และ
เวกเตอร์ สุ่ม ฟั ง ก์ชันก่อ ก าํ เนิ ด(Generating function) และฟั งก์ชันลัก ษณะเฉพาะ (Characteristic
function) การแปลงตัวแปรและผลประสาน (Convolution) การลู่เข้าในเชิงความน่ าจะเป็ น การลู่ เข้า
ในเชิงการแจกแจง กฎของเลขจํานวนมาก และทฤษฎีลิมิตสู่ส่วนกลาง
4114304

หลักการวิจัย
Research Principles

3(2-2-5)

วิวฒั นาการของการแสวงหาความรู ้ ความหมายของการวิ จยั ประโยชน์ข องการวิจ ัย
ประเภทของการวิจยั องค์ประกอบของการวิจยั กระบวนการวิจยั ตัวแปร สมมติฐาน การเลื อกตัวอย่าง
เครื องมือทีใช้ในการรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพของเครื องมือ การจัดกระทําข้อมูลและสถิติทีใช้
การเขียนรายงานการวิจยั การประเมินผลการวิจยั และการประยุกต์ใช้
4114307

การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุ
3(2-2-5)
Multivariate Analysis
วิชาทีต้องเรี ยนก่ อน: 4112202 สถิติเชิ งคณิ ตศาสตร์ 1 และ 4113301 การวิเคราะห์

การถดถอย
พีชคณิ ตของเมตริ ก ซ์และเวคเตอร์ สุ่ม การแจกแจงแบบปกติข องตัว แปรเชิ งพหุ
การอนุมานเวกเตอร์ค่าเฉลียโดยวิธีโฮลเทลลิงทีสแควร์ การอนุมาน เวกเตอร์ค่าเฉลียของกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนของตัวแปรเชิ งพหุ ทางเดี ยว (One-way MANOVA) และ
สองทาง (Two-way MANOVA) และการถดถอยแบบพหุ คูณของตัวแปรเชิงพหุ

4114902

โครงการพิเศษ
Special projects

3(2-2-5)

ค้นคว้าทางทฤษฎีหรื อทําการทดลอง สํารวจ วิจยั ในหัวข้อเรื องทีน่าสนใจ พร้อมทัง
รายงานทางวิชาการโดยการเขียนหรื อนําเสนอต่อทีประชุม ซึงอยูใ่ นดุลยพินิจของอาจารย์ผคู ้ วบคุม
วิชาชีพ(เลือก)
4112203 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 2
Mathematical Statistics II
รายวิชาทีต้ องเรี ยนมาก่ อน : 4112202 สถิติเชิ งคณิ ตศาสตร์ 1

3(3-0-6)

การอนุ ม านเชิ งสถิ ติ การประมาณค่ า แบบจุ ด ตัว ประมาณค่ า ทีดี (ไม่ เอนเอี ย ง
มีประสิทธิภาพ มีความแนบนัยและมี ค วามเพียงพอ) การหาตัวประมาณค่ าโดยวิธีโมเมนต์ วิธีภาวะ
น่ าจะเป็ นสู งสุ ดและวิ ธีข องเบย์ การประมาณค่ าแบบช่ วง และวิธีห าช่ วงความเชื อมัน ทฤษฎี ก าร
ทดสอบสมมุติฐานของนียแ์ มนและเพียร์สนั การทดสอบทีมีอาํ นาจสูงสุดในรู ปแบบเดียวกัน การทดสอบ
อัตราส่วนภาวะน่าจะเป็ นและการทดสอบไคสแควร์
4112302

วิธีวจิ ัยทางวิทยาศาสตร์
Research Methodology in Sciences

3(2-2-5)

พืนฐานทัวไปของการวิจยั ความหมายของการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ประเภทการวิจยั
ทางวิทยาศาสตร์ เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ การกําหนดปัญหาการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ การศึก ษาเอกสาร
และงานวิจยั ทีเกียวข้อง ตัวแปรและสมมุติ-ฐาน การวิจยั ทางวิทยา-ศาสตร์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจยั หลักการวางแผนการทดลอง สถิติพืนฐานในการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ การเขี ยนเค้าโครงและ
รายงานการวิจยั การประเมินผลและการนําผลการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้
4113306

แผนแบบการทดลอง 2
Experimental Design II
วิชาทีต้องเรี ยนก่ อน : 4113305 แผนแบบการทดลอง 1

3(2-2-5)

คอนฟาวดิง แผนแบบสปลิ ทพลอท แผนแบบสุ่ ม แบ่งบล็ อ คไม่ สมบูรณ์ แผนแบบยู
เด็นสแควร์ แผนแบบแลททิช แผนแบบสลับ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วม

4113313

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม 1
Categorical Data Analysis I
วิชาทีต้องเรี ยนก่ อน : 4112102 สถิติวิเคราะห์ 2

3(2-2-5)

คําจํากดั ความของตัวแปรเชิงกลุ่ม ประเภทของตัวแปรสําหรับการวิเคราะห์ ข อ้ มู ล เชิ ง
กลุ่ม หลักการสร้างตัวแบบเชิงสถิติ ตารางการณ์จร การอนุ ม านตารางการณ์จร ตัวแบบสําหรับตัวแปร
ตอบสนองแบบทวิ ได้แก่ การถดถอยโลจีสติก ตัวแบบโลจิทสําหรับข้อมูลเชิงกลุ่ม ตัวแบบ โพรบิท
และตัวแบบล็อกลิเนียร์
4113314

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม 2
Categorical Data Analysis II
วิชาทีต้องเรี ยนก่ อน :: 4113313 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งกลุ่ม 1

3(2-2-5)

ตัวแบบล็ อ กลิ เนี ยร์ -โลจิทสําหรับตัวแปรแบบลําดับ ตัวแบบมัล ติโนเมี ยล ตัวแบบ
สําหรับการจับคู่เปรี ยบเทียบ ทฤษฎีเชิงเส้นก าํ ก บั สําหรับตัวแบบพาราเมตริ ก ซ์ ทฤษฎี ก ารประมาณค่ า
สํา หรั บ ตัว แบบพาราเมตริ ก ซ์ การประยุก ต์ใ ช้ก ารวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เชิ ง กลุ่ ม และการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาํ หรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงกลุ่ม
4113315

สถิติภาครัฐ
Government Statistics

3(3-0-6)

การใช้สถิติในการตัดสินใจและการวางแผนของหน่วยงานรัฐบาล การสํารวจและวาง
แผนการทดลองเพือการเก็บรวบรวมข้อ มู ล ของหน่ วยงานรัฐบาล การสํารวจความคิ ดเห็ น การสํารวจ
ประชามติ การสํารวจความพึงพอใจ การประเมิ น ผลการปฏิบตั ิงาน และการประเมิ นโครงการ การ
วิเคราะห์และการนําเสนอข้อมูลสถิติเพือประกอบรายงาน
4113502

การวิจัยดําเนินงาน 2
Operational Research II
วิชาทีต้องเรี ยนก่ อน 4113501 การวิจัยดําเนินงาน 1

3(2-2-5)

การวิเคราะห์ ข่ ายงาน CPM และ PERT ตัวแบบสิ นค้าคงคลัง ตัวแบบแถวคอย
การจําลองแบบปัญหา และกาํ หนดการไดนามิค

4113503

การวิเคราะห์การตัดสินใจ
Decision Analysis
วิชาทีต้องเรี ยนก่ อน : 4112101 สถิติวิเคราะห์ 1

3(3-0-6)

ตัวแบบการตัดสินใจ การตัดสินใจทีไม่ใช้ความน่าจะเป็ น การตัดสินใจภายใต้ความไม่
แน่นอน อรรถประโยชน์ก บั การตัดสิ นใจ การตัดสิ นใจแบบซี ค วนเชี ยล การตัดสิ นใจบนฐานข้อ มู ล
ตัวอย่าง ทฤษฎีเกมและกระบวนการตัดสินใจของมาร์คอฟ
3(3-0-6)
4113505 การบริหารคุณภาพ
Quality Management
วิชาทีต้องเรี ยนก่ อน : 4112102 สถิติวิเคราะห์ 2
การวางแผนและจัดองค์การงานควบคุมคุณภาพ คุณภาพกบั การออกแบบผลิตภัณฑ์ การ
ผลิตและจําหน่าย ความสัมพันธ์ระหว่างผูผ้ ลิตและลูกค้า มนุษยสัมพันธ์ในการควบคุมคุณภาพ กิจกรรม
กลุ่ม คิวซีเซอร์เคิล การประยุกต์เทคนิคทางสถิติเพือวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพกบั ประกันคุณภาพ

4113506

โลจิสติกส์ และการจัดการโซ่ อปุ ทาน
Logistics and Supply Chain Management

3(2-2-5)

การใช้โลจิสติกส์กบั การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการวัสดุค งคลังขันพืนฐาน ลัก ษณะ
การขนส่ง สายการขนส่ งและโลจิสติก ส์ นโยบายวัสดุ ค งคลัง คลังสิ นค้า การจัดการวัสดุ ค งคลัง ทีตัง
คลังสินค้า โลจิสติกส์ระหว่างประเทศและโซ่อุปทาน โลจิสติกส์ในท้องถิน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

4113507

การวางแผนการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลัง
Production Planning and Inventory Control
วิชาทีต้องเรี ยนก่ อน : 4113501 การวิจัยดําเนินงาน 1

3(2-2-5)

การพยากรณ์ การจัดการสิ น ค้า คงเหลื อ การวางแผนรวม การวางแผนการผลิ ต
การวางแผนความต้องการสินค้า การวางแผนและควบคุมความจุ ระบบ JIT กิจกรรมการวางแผนการผลิต
จ็อบช๊อฟ เทคนิคการบริ หารโครงการด้วย PERT และ CPM

4113701

เทคโนโลยีพืนฐานสําหรับการประมวลผลข้อมูลทางสถิติ
Basic Technology for Statistical Data Processing
วิชาทีต้องเรี ยนก่ อน : 4112102 สถิติวิเคราะห์ 2

3(2-2-5)

นิยาม ความหมาย ประเภทและวิวฒั นาการของเทคโนโลยี ทีนํามาประยุก ต์ใช้เพือการ
ประมวลผลข้อมูลทางสถิติทีนิยมใช้จากอดีตถึงปัจจุบนั โครงสร้างพืนฐาน วัสดุ อุ ปกรณ์ ชุ ดคําสังและ
กระบวนการดําเนินงานเพือการจัดการข้อมูล ตังแต่ก ารจัดเก็บรวบรวมข้อ มู ล ตรวจสอบความถู ก ต้อ ง
สมบูรณ์ของข้อมูล การลงรหัส การวิเคราะห์ รายงานผลทังในรู ปแบบตาราง กราฟิ กและผลสรุ ปสําหรับ
ผูบ้ ริ หาร ตลอดจนเทคโนโลยีในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ในรู ปสไลด์ โปสเตอร์ พร้อ มเอฟเฟคและ
เทคนิคทีทันสมัยต่าง ๆ ในปัจจุบนั
4113702

ระบบปฏิบตั ิการเพืองานทางสถิติ
Operating Systems for Statistics

3(2-2-5)

นิยาม ความหมาย และโครงสร้างการดําเนิ นงานของระบบปฏิ บตั ิการคอมพิวเตอร์ ต่างๆ
สําหรับการประมวลผลงานทางสถิ ติ อุ ปกรณ์และองค์ประกอบของระบบปฏิบตั ิก ารคอมพิวเตอร์ ที
จําเป็ นสําหรับการจัดการกบั ข้อมู ล และประมวลผลข้อมู ลด้วยคอมพิวเตอร์ หน้าทีและบทบาทในการ
บริ หารและจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร์ การคงสภาพ การป้ องก นั ภาวะอับจน การจัดสรรอุ ปกรณ์
การสือสารและการรักษาความปลอดภัยของระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์เพืองานทางสถิติ
4113704

เหมืองข้อมูล
3(2-2-5)
Data Mining
วิชาทีต้ องเรี ยนก่ อน : 4112102 สถิ ติวิเคราะห์ 2 และ 4114317 การประมวลผลข้ อ มู ล

เบืองต้ น
การค้นข้อมูลเชิงลึกและการค้นหาความรู ้ ฐานข้อมูล ขันตอน วิธีและเทคนิคต่างๆ การ
ทําคลังข้อมูลและเทคโนโลยีเพือการค้นข้อมูลเชิงลึก การประมวลผลข้อมูล ภาษาและระบบการค้นข้อมูล
เชิ งพรรณนา การก าํ หนดลัก ษณะและการเปรี ยบเทียบ การวิเคราะห์ ก ารจัดหมู่ การจําแนกและการ
พยากรณ์ การวิเคราะห์ชนข้
ั อมูล การค้นข้อมู ล ทีมี รูปแบบเชิ งซ้อ น การประยุก ต์และแนวโน้ม การค้น
ข้อมูลเชิงลึก

4113705

การจัดการระบบข้อมูลทางสถิติ
Statistical Information System Management
วิชาทีต้องเรี ยนก่ อน: 4114317 การประมวลผลข้อมูลเบืองต้ น

3(2-2-5)

นิยามและแนวคิดเกียวกับการจัดการระบบข้อมูล คุณลักษณะของระบบข้อมูลทางสถิติ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบข้อมูลทางสถิติเพือใช้ในกระบวนการวิจยั กระบวน การจัดการและการ
ตัดสินใจ การประยุกต์ใช้ระบบข้อมูลทางสถิติในงานวิชาการและธุรกิจ การนําเสนอลัก ษณะของระบบ
ข้อมูลทางสถิติทีเหมาะสมกบั งานทีเกียวข้อง
4113706

การวิเคราะห์ระบบและการจัดการข้อมูลทางสถิติ
Statistical System Analysis and Management
วิชาทีต้องเรี ยนก่ อน: 4114317 การประมวลผลข้อมูลเบืองต้ น

3(2-2-5)

การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ ขันตอน วิธีการ การกําหนดความต้องการระบบ
การ
ออกแบบระบบเพือตอบสนองความต้องการใช้ระบบข้อมูลทางสถิติ การจัดการในการพัฒนาระบบและ
บํารุ งรักษาระบบ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรู ปเพือการจัดการระบบข้อมูลทางสถิติ
4114316

การจําลอง
Simulation
วิชาทีต้องเรี ยนก่ อน : 4114201 ทฤษฎีความน่ าจะเป็ น

3(2-2-5)

ระบบการตัดสินใจและตัวแบบการจําลองและตัวแบบสัญลักษณ์ข องระบบพลวัตการ
สร้ า งเลขคล้า ยสุ่ ม การจํา ลองเหตุ ก ารณ์ สุ่ ม ตัว อย่า ง ตัว แบบจํา ลอง การวิ เ คราะห์ ผลการจํา ลอง
ประสิทธิภาพการจําลอง การตรวจสอบแบบจําลองและการจําลองปัญหาในทางปฏิบตั ิ การหาคําตอบที
เหมาะสมทีสุดโดยวิธีจาํ ลอง
4114317

การประมวลผลข้อมูลเบืองต้ น
Introduction to Data Processing

3(2-2-5)

ความรู ้เบืองต้นเกียวกับข้อมูล ลักษณะและคุณสมบัติของข้อมูลทางสถิติ การจัดเตรียม
ข้อมูลเพือการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีค อมพิวเตอร์ ทีจะใช้ในการประมวลผลข้อ มู ล
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ หรับการประมวลผลข้อมูลเบืองต้นและการโปรแกรม

4114318

การจัดการข้อมูลทางสถิติ
Statistical Data Management
วิชาทีต้องเรี ยนก่ อน: 4114317 การประมวลผลข้อมูลเบืองต้ น

3(2-2-5)

นิยาม ความหมาย และลักษณะโครงสร้างข้อมูลรู ปแบบต่างๆ ได้แก่ โครงสร้างข้อ มู ล
เชิงเส้น โครงสร้างข้อมูลเชิงต้นไม้ การจัดการข้อมูลภายในโครงสร้าง รู ปแบบของข้อ มู ล ทางสถิ ติ การ
จัดการข้อมูลเพือพัฒนาระบบสารสนเทศทางสถิติ เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยอุ ปกรณ์ต่างๆ และ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ การประมวลข้อมูลบนองค์ประกอบของแฟ้ มข้อมูล การจัดระบบแฟ้ มข้อมูล
และการประยุกต์ใช้กบั ข้อมูลทางสถิติ เทคโนโลยีในการจัดเก็บ จัดเรี ยง การค้นหาและการจัดทํารายงาน
สรุ ปผลของข้อมูล คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
4114319

การประมวลผลข้อมูลทางสถิติ
Statistical Data Processing
วิชาทีต้องเรี ยนก่ อน : 4112102 สถิติวิเคราะห์ 2

3(2-2-5)

ลักษณะของข้อมูลทางสถิติ การจัดเตรี ยมข้อมูลเพือการประมวลผล การก าํ หนดรหั ส
รู ปแบบของสื อข้อ มู ล แฟ้ มข้อ มู ล รู ปแบบของตาราง วิธีก ารประมวลผลทางสถิ ติ หน้าทีของระบบ
คอมพิวเตอร์ และเครื องมือทีใช้ในการประมวลผล การจัดเตรี ยมคําสังเพือทําตารางและการทํารายงาน
โปรแกรมสําเร็จรู ปและการใช้งาน การจัดทํารายงาน และนําเสนอผลทีได้
4114320

การบริหารและจัดการระบบข้อมูลทางสถิติ
Management of Statistical Data System

3(2-2-5)

นิยาม ความหมายของหลักการบริ หาร และการจัดการข้อมูลทางสถิติ ชนิด ประเภทของ
ข้อมู ลทางสถิ ติ ทีเหมาะสมสําหรั บการตัดสิ นใจในระดับต่ างๆ วิ ธีการได้ม าซึ งข้อ มู ลที มี คุ ณภาพ การ
ตรวจสอบและการคงคุณภาพของข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบระบบข้อมูลทางสถิติทีเหมาะสมก บั
ประเภท และชนิดของข้อมูลลักษณะต่างๆ การนําเสนอข้อมูลทีเหมาะสมสํา หรับผูใ้ ช้ตามชนิ ดและ
ปริ มาณของข้อมูลทางสถิติ
4114321

รายงานและการนําเสนอผลงานทางสถิติ
Statistical Report and Presentation
วิชาทีต้องเรี ยนก่ อน: 4114317 การประมวลผลข้อมูลเบืองต้ น

3(2-2-5)

นิยามและความหมายของรายงานทางสถิติ รู ปแบบและวิธีก ารเขี ยนรายงานทางสถิ ติ
วิธีการนําเสนอผลงานทางสถิติ สือและอุปกรณ์ทีใช้ในการนําเสนอผลงานโปรแกรมสําเร็จรู ปทีใช้ในการ
นําเสนอผลงานทางสถิติ

4114322

สถิติประกันภัย
Actuarial Statistics
วิชาทีต้องเรี ยนก่ อน : 4114201 ทฤษฎีความน่ าจะเป็ น

3(3-0-6)

หลักการเสียงภัยและการประกนั ภัยแบบต่างๆ การแจกแจงของการทรงชีพ อัตรามรณะ
จากสถิติของจํานวนผูเ้ อาประกันภัย ตารางชีพ การคํานวณความน่ าจะเป็ นของการเกิดและการตาย เบีย
ประกันภัยสุทธิ การสร้างอัตราเบียประกนั ภัย การกําหนดอัตราของการเสียงภัยรายบุคคล การจําแนก
ประเภทความเสียงภัย
4114323

สถิติการเสียงภัย
Risk Statistics
วิชาทีต้องเรี ยนก่ อน : 4114201 ทฤษฎีความน่ าจะเป็ น

3(3-0-6)

หลักเศรษฐศาสตร์ของการประกันภัย ได้แก่ ทฤษฎีอรรถประโยชน์ การประก นั ภัยก บั
อรรถประโยชน์ ตัวแบบอรรถประโยชน์ทีเหมาะสมสําหรับการประกนั ภัยตัวแบบการเสี ยงภัยเดี ยวและ
การเสียงภัยรวม การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเสียงภัยในการตัดสินใจส่วนทีเกียวข้องกบั การประกนั ภัย
4114707

การจัดการข่ายงานข้อมูลทางสถิติ
Statistical Data Network Operations

3(2-2-5)

นิยาม ความหมาย รู ปแบบ และวิวฒั นาการของเทคโนโลยีข่ ายงานข้อ มู ล ทางสถิ ติ
องค์ประกอบสําคัญของข่ายงานข้อมู ลทางสถิ ติ ชนิ ดและประเภทของอุ ปกรณ์ทีเหมาะสมต่อ การใช้งาน
ร่ วมกนั ของข่ายงานข้อมูลทางสถิติ การบริ หารและการจัดการข่ายงานข้อ มู ล การพัฒนา การติดตัง การ
สือสารและการป้ องกนั รักษาความปลอดภัยบนข่ายงานข้อมูลทางสถิติ
4114708

การพัฒนาระบบข้อมูลทางสถิติธุรกิจ
Development of Information System in Business Statistics

3(2-2-5)

วิวฒั นาการและโครงสร้างของระบบข้อมูลทางสถิ ติ ระบบข้อ มู ล ทีเหมาะสมก บั งาน
ทางธุ รกิจ ความเหมาะสมของชนิ ดข้อ มู ล ต่างๆ ทีสามารถนําไปประยุก ต์ใช้ก บั งาน การวิ เคราะห์
สภาวะการณ์ต่างๆ ทางธุรกิจ การกําหนดกรอบแนวคิ ดพืนฐาน วิธีก ารออกแบบและพัฒนาข้อ มู ล และ
ฐานข้อมูลทางสถิติสาํ หรับงานธุรกิจต่างๆ

4114709

โปรแกรมสําเร็จรู ปทางสถิติสําหรับธุรกิจ
Statistics Software for Business

3(2-2-5)

การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรู ปทางด้านธุรกิจทีใช้ในปัจจุบนั รวมเข้าก บั สถิ ติศาสตร์ เพือ
สนับสนุนการทํางานในด้านงานบุคคล การตลาด การผลิต การเงิน การบัญชี การศึกษา
4114710

การพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce

3(2-2-5)

นิยาม ความหมาย ชนิด รู ปแบบและโครงสร้างของการพาณิ ชย์อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบ
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยและสากล ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการดําเนิ นงาน การออกแบบและ
พัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการจัดการกับตัวอักษร ภาพ เสียง และการทําภาพ เคลือนไหว
3D HTML และโปรแกรมประยุกต์สาํ หรับการจัดทําเวปไซต์ทีเป็ นสากลในปั จจุบนั ระบบอิ นเตอร์ เนต
การติดตัง บํารุ งรักษา ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบการเงินสําหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4114901

สัมมนาเกียวกับสถิติ
3(2-2-5)
Seminar in Statistics
ค้นคว้าหรื อรวบรวมหัวข้อเกียวกับผลงานวิจยั หรื อผลงานการศึกษาทางสถิติและนํามา
อภิปรายพร้อมทังเขียนรายงานเพือให้ทราบถึงวิธีการทางสถิติ หรื อข้อบกพร่ องทีเกิดขึนในงานวิจยั นันๆ
วิชาปฏิบัติการและฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
4112801 การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพสถิติประยุกต์
Preparation for Professional Experience in Applied Statistics

2(90)

จัดให้มีกจิ กรรมเพือเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทาง
สถิติประยุกต์ ในด้านการรับรู ้ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพการพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้
ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะเหมาะสมกบั วิชาชีพโดยการกระทําในสถานการณ์หรื อ รู ปแบบ
ต่าง ๆ ซึงเกียวข้องกบั งานในวิชาชีพนัน ๆ
4114802

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพสถิตปิ ระยุกต์
Field Experience in Applied Statistics

5(350)

ให้ทาํ การฝึ กงานกบั หน่วยงานทีเกียวข้องกบั การเก็บรวบรวมข้อ มู ล การสํารวจและ
วิจยั การใช้สถิติ การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ

