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 Bachelor of Science Program in Statistics 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

  

ปรัชญาของหลักสูตร 

 สถิติเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การเก็บข้อมูล การรวบรวม

ข้อมูล การวิเคราะหข์้อมูล ใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย ก่อใหเ้กิดสารสนเทศที่มีประโยชน์ในการวางแผน 

การตัดสินใจ และการพัฒนาประเทศ โดยยึดคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักสถิติ 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีทางสถิติและสามารถน าองค์ความรู้ด้านสถิติมา

ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ก่อให้เกิดสารสนเทศที่มปีระโยชน์ในการ

วางแผน และการตัดสินใจ 

  2. เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพสถิติ และมีทักษะความพร้อม

ด้านสังคมที่จ าเป็นต่อการท างานและการใชชี้วิตในอนาคต 

 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง    

        “ซื่อสัตย์และอดทนต่อการเก็บข้อมูล  วเิคราะหถ์ูกต้องตามหลักสถิติ  เป็นคนดีของสังคม” 

 

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา  

 1.  นักสถิต ินักเวชสถิติ 

 2.  นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา 

 3.  นักประกันภัย นักวิเคราะหค์วามเสี่ยง 

 4.  เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบหรอืควบคุมคุณภาพ 

 5.  เจ้าหนา้ที่วเิคราะหน์โยบายและแผน 

 6.  นักวางแผนและควบคุมการผลิต 

  7.  โปรแกรมเมอร์ 

 8.  พนักงานธนาคาร 
 

  



โครงสร้างหลักสูตร 

 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

   1.1 หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบังคับ 

   1.2 หมวดวิชาศกึษาทั่วไปเลือก 

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 

30 

30 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

    2.1 กลุ่มวิชาแกน 

          2.1.1 วิชาพืน้ฐาน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

          2.1.2 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 

    2.2 กลุ่มวิชาเอก 

            2.2.1 วิชาเอกบังคับ 

            2.2.2 วิชาเอกเลือก 

ไม่น้อยกว่า 72 หนว่ยกิต 85 

 

21 

 

6 

 

46 

12 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกิต 6 

รวม (หน่วยกิต)  ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 121 หน่วยกิต 

 

รายวิชา  

     1) หมวดวิชาศกึษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 

    หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบังคับ จ านวน  30  หน่วยกิต 

       001101  การใชภ้าษาไทย     3(2-2-5) 

    Usage of Thai Language 

  001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม   3(2-2-5) 

    Ready English  

  001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง    3(2-2-5) 

    Explorative English 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า    3(2-2-5) 

    Step UP English 

 002201 พลเมอืงใจอาสา 3(2-2-5) 

    Citizen Mind by Citizenship 



  002202 สังคมพหุวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

    Multicultural Society 

003201  การสื่อสารในสังคมดิจทิัล   3(2-2-5) 

    Communication in Digital Society 

  003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

    Health and Environmental Management  

004101  ศลิปะในการด าเนินชีวติ    3(2-2-5) 

    Arts of Living 

  004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  3(2-2-5) 

    Socialized Personality 
 

               2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  88  หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวชิาแกน 

   2.1.1 วิชาพื้นฐานวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์  

241111 คณิตศาสตร ์1 

Mathematics I 

3(2-2-5) 

241112 คณิตศาสตร ์2 

Mathematics II 

 

3(2-2-5) 

242104 เคมี 1 

Chemistry I 

4(3-3-8) 

243101 ชีววิทยา 1 

Biology I 

4(3-3-8) 

244103 ฟิสิกส์เบือ้งตน้   

Introductory Physics 

4(3-3-8) 

247211 สถิตเิบือ้งตน้  

Introductory Statistics 

3(2-2-5) 

  

  2.1.2 วิชาพืน้ฐานเฉพาะด้าน 

122130 ธุรกิจเบือ้งตน้ 

Introduction to Business 

3(3-0-6) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for specific purpose        

3(3-0-6) 



  2.2 กลุ่มวชิาเอก 

    2.2.1 วิชาเอกบังคับ 

   

225120 ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม 

Programming Methodology 

3(2-2-5) 

241321 พีชคณิตเชิงเส้น 1                   

Linear Algebra I 

3(2-2-5) 

247223 สถิตไิม่อิงพารามิเตอร์ 

Nonparametric Statistics 

3(2-2-5) 

247231 ทฤษฎีสถิต ิ1 

Statistical Theory I 

3(3-0-6) 

247271 การวิจัยด าเนินการ        

Operational Research  

3(2-2-5) 

247324 

 

การวิเคราะหก์ารถดถอย 

Regression Analysis 

3(2-2-5) 

 

247331 ทฤษฎีสถิต ิ2  

Statistical Theory II                    

3(3-0-6) 

247341 การเสี่ยงและการประกันภัยเบือ้งตน้ 

Introduction to Risk and Insurance           

3(2-2-5) 

247441 สถิตสิ าหรับการควบคุมคุณภาพ   

 Statistics for Quality Control 

3(2-2-5) 

247351 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง   

Sampling Techniques 

3(2-2-5) 

247361 การวางแผนการทดลอง 

Design  of  Experiment  

3(2-2-5) 

247381 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

Statistical Package Program         

3(2-2-5) 

247425 ระเบียบวิธีวิจัย            

Research Methodology           

3(2-2-5) 

247491 สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2) 

247492 การศกึษาอิสระ * 

Independent Study 

6 หนว่ยกิต 



247493 ฝกึงาน * 

Professional Training   

6 หนว่ยกิต 

247494 สหกิจศึกษา * 

Co – operative Education 

6 หนว่ยกิต 

หมายเหตุ  * ใหน้ิสติเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 

    2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หนว่ยกิต 

    ให้นสิิตเลือกเรียนรายวิชาดังตอ่ไปนี้  

247326 การวิเคราะหห์ลายตัวแปร  

Multivariate Analysis 

3(2-2-5) 

247327 การวิเคราะหข์้อมูลเชงิกลุ่ม 

Categorical Data Analysis 

3(2-2-5) 

247342 สถิตเิพื่อการพยากรณ์   

Statistical Method for Forecasting 

3(2-2-5) 

247343 สถิตคิณิตศาสตรก์ารเงนิ 

Financial Mathematics and Statistics 

3(2-2-5)  

 

247344 คณิตศาสตรส์ าหรับการประกันชีวติ   

Life Insurance Mathematics 

3(2-2-5) 

247352 ประชากรศาสตร์ 

Demography 

3(2-2-5) 

247353 การวิเคราะหก์ารอยู่รอด 

Survival Analysis 

3(2-2-5) 

247382 เทคนิคการท าเหมอืงขอ้มูลเบือ้งตน้ 

Introduction to Data Mining Techniques 

3(2-2-5) 

   

     

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี       จ านวน          6  หน่วยกิต 

                 นิ สิ ต ส ามารถ เลื อ ก เรี ยน รายวิ ชาที่ เปิ ด สอน ในมหาวิ ท ยาลั ยพ ะเย า  ห รื อ

สถาบันอุดมศกึษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

 

 

 

 



แผนการศึกษา  

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English 

3(2-2-5) 

 

004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ 

Arts of Living 

3(2-2-5) 

241111 คณิตศาสตร ์1 

Mathematics I 

3(2-2-5) 

242104 เคมี 1 

Chemistry I 

4(3-3-8) 

243101 ชีววิทยา 1 

Biology I 

4(3-3-8) 

 รวม 17 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใชภ้าษาไทย  

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

 

001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

3(2-2-5) 

003202

  

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environment Management 

3(2-2-5) 

225120 ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม 

Programming Methodology 

3(2-2-5) 

241112 คณิตศาสตร ์2 

Mathematics II 

3(2-2-5) 

244103 ฟิสิกส์เบือ้งตน้ 

Introductory Physics 

4(3-3-8) 

 รวม 19 หน่วยกิต 

 

 



ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-5-5) 

002201 พลเมอืงใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

122130 ธุรกิจเบือ้งตน้ 

Introduction to Business 

3(3-0-6) 

241321 พีชคณิตเชิงเส้น 1 

Calculus 

3(2-2-5) 

247211 สถิตเิบือ้งตน้ 

Introductory Statistics 

3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจติทัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for specific purpose        

3(3-0-6) 

247223 สถิตไิม่อิงพารามิเตอร์ 

Nonparametric Statistics 

3(2-2-5) 

247231 ทฤษฎีสถิต ิ1 

Statistical Theory I 

3(3-0-6) 

247271 การวิจัยด าเนินการ  

Operational Research  

3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

 

 



ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 

   

247324 การวิเคราะหก์ารถดถอย 

Regression Analysis 

3(2-2-5) 

247331 ทฤษฎีสถิต ิ2 

Statistical Theory II 

3(3-0-6) 

247341 การเสี่ยงและการประกันภัยเบือ้งตน้ 

Introduction to Risk and Insurance 

3(2-2-5) 

247351 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง 

Sampling Techniques 

3(2-2-5) 

247xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

247361 การวางแผนการทดลอง 

Design of Experiments 

3(2-2-5) 

247381 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

Statistical Package Program 

3(2-2-5) 

247xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

247xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

247xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

 



ชั้นปีที่  4 

ภาคการศึกษาต้น 

247425 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

3(2-2-5) 

247441 สถิตสิ าหรับการควบคุมคุณภาพ   

Statistics for Quality Control 

3(2-2-5) 

247491 สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2) 

 รวม 7 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังตอ่ไปนี ้1 รายวิชา  

247492 การศกึษาอิสระ      

Independent Study 

6 หนว่ยกิต 

หรอื 

247493 การฝึกงาน 

Professional Training 

6 หนว่ยกิต 

หรอื 

247494 สหกิจศึกษา 

Co-operative Education 

6 หนว่ยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต 

 
  



ค าอธิบายรายวิชา  
 

001101 การใช้ภาษาไทย        3(2-2-5) 

  Usage of Thai Language 

  การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับ

ใจความส าคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่าน

ทักษะการใชภ้าษาไทยที่เหมาะสม 

  Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language 

usage, identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing including 

thinking expression through the use of appropriate Thai  
 

001102 ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม        3(2-2-5)

 Ready English  

 ค าศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน 

การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและ

การปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร 

การเลือกซือ้สินค้า และการกล่าวลา 

 English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking, 

reading and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with 

someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning, 

conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone 
 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง      3(2-2-5) 

 Explorative English  

 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตาม

สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต 

การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน   

การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก 

 Skills of English language:  listening, speaking, reading, and writing, vocabularies 

and English grammar for different situations in communication and effectiveness in international 

context including trip planning, flight and accommodation booking using internet, international 



phone calling, communication in airport, airport announcement, communication in customs and 

immigration, communication in bad situations and party 
 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า   3(2-2-5)

 Step UP English  

 ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้

ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อา่น เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมลล ์การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและ

ถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศกึษา

และอาชีพ 

 English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for 

listening, speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading 

and sharing, data interpretation from graphs and tables, interpretation and information 

presentation for further study and future careers 

 

002201 พลเมืองใจอาสา       3(2-2-5) 

 Citizen Mind by Citizenship 

 สิทธิ บทบาทและหนา้ที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ ความ

กตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และวัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก 

     Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude, 

citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, 

adaptation to social and cultural changing 

 

002202  สังคมพหุวัฒนธรรม       3(2-2-5) 

 Multicultural Society 

  มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุ

วัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคม

และวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา  

  Man and society, multicultural society, bias and violence management in 

multicultural society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of 

Thailand’s regional, Phayao and University of Phayao dimensions  

 



003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล      3(2-2-5) 

  Communication in Digital Society 

ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของ

เศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรม

ประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและ

ชีวิตประจ าวัน การสื่อสารในเครอืข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  Fundamentals of  technology:  hardware, software and networking, innovation in 

digital economy, electronic commerce transaction, office automation program and software 

application for multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, 

communication through online social networking in accordance with ethical and related legal regulation 

 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

 Health and Environmental Management 

 แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อ

สุขภาพ การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน

ชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและ

การจัดการน้ าในชวีิตประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด 

 Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health 

factors, analysis and planning of healthy consumption, daily-health product, relation between 

emotion and health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic 

accident, planning with accident, natural disaster, water management in daily life, waste 

processing and environmental saving 
 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ  3(2-2-5) 

 Arts of Living 

 การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็น

คุณค่าในตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

กระบวนการคิดเชงิบวก คิดวิเคราะห ์คิดสร้างสรรค ์การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 

 Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others, goal setting 

in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency economy,thinking system, 

positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control and management 



004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม     3(2-2-5) 

  Socialized Personality 

  ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย 

วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

 Important of personality, personality development, personality development of 

physical, verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to 

University of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context 

 

122130  ธุรกิจเบื้องต้น        3(3-0-6) 

Introduction to Business  

ความหมายและความส าคัญของธุรกิจ รูปแบบขององค์การธุรกิจ แนวความคิดของการ

บริหารธุรกิจ ลักษณะพื้นฐานและประเภทของธุรกิจ กิจกรรมส าคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจด้านการผลิต  

การตลาด การเงิน  การบัญชี  และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวทางการประกอบธุรกิจขนาดย่อม 

ธุรกิจระหว่างประเทศ  เศรษฐกิจพอเพียง จรยิธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ 

Meaning and importance of business, forms of business organization, concepts of 

business administration, basic  characteristics of different types of business activities, terms of production, 

marketing, finance, accounting and human resource management, small business guideline, international 

business, sufficiency economy, ethics and social responsibility of businessman 

 

146200  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 

English for Specific Purposes 

  การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

ที่มคีวามเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นสิิตก าลังศกึษา 

      English in specific contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing 

skillsrelated to students’ discipline 

 
  



225120 ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม      3(2-2-5) 

Programming Methodology 

 กระบวนการท างานของคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ปัญหา ผังงาน โครงสร้างควบคุม 

โครงสร้างของโปรแกรม ตัวกระท าการและนิพจน์ การรับและแสดงผลข้อมูล ค าสั่งควบคุม ฟังก์ชัน 

แถวล าดับ ชนิดขอ้มูลแบบโครงสรา้ง 

 Computer process, flowchart, problem analysis, flowchart, control structure, program 

structure, operators and expression, input and output, control statement, function, array, structure data type 

  

241111  คณิตศาสตร์ 1        3(2-2-5)  

Mathematics I 

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและ

ฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์  

    Limits and continuity of functions, derivatives and integral of algebraic and 

transcendental functions, applications of derivatives and integrals 

 

241112  คณิตศาสตร์ 2        3(2-2-5) 

Mathematics II 

เทคนิคการอินทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง อนุกรม

ก าลัง ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลาย

ตัวแปร 

Techniques of integration, improper integrals, sequences and series of real 

numbers, power series, functions of several variables,  limits and continuity of several variable 

functions, derivative of several variable functions 

 

241324  พีชคณิตเชิงเส้น 1         3(2-2-5)  

Linear Algebra I 

เมทริกซ์สมมูล ค่าล าดับช้ันของเมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้นและผลเฉลย ตัวก าหนด 

และหลักเกณฑ์คราเมอร์ ปริภูมิ เวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะ และเวกเตอร์

ลักษณะเฉพาะเบือ้งตน้ 

Equivalent matrices, rank of matrices, system of linear equations and solution, determinants 

and Cramer’s rule, vector space, linear transformation, introduction to eigenvalues and eigenvectors 



242104  เคมี 1         4(3-3-8)  

Chemistry I 

      บทน าทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ 

พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ของแข็งอสัณฐานและคอลลอยด์ การเปลี่ยนแปลงสถานะและเทอร์

โมไดนามิกส์เบือ้งตน้ สารละลายและสมบัติของสารละลาย ทฤษฎีกรดเบส เคมีอินทรีย์ เคมี

สิ่งแวดล้อม 

               Introduction of chemistry, stoichiometry, atomic structure, periodic table, properties 

of elements, chemical bonding, gas, solid, liquid, amorphous and colloid, changing of state and 

introduction to thermodynamic, solution and solution properties, acid-base theory, organic 

chemistry, environmental chemistry 

 

243101  ชวีวิทยา 1        4(3-3-8)  

Biology I 

ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์และ

เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมชีีวิต โครงสร้างและหนา้ที่ของพืชและ

สัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

Scienctific methodology, characteristics, organization and chemistry of life, cell and metabolism, 

genetics, evolution, biodiversity, structure and functions of plants and animals, ecology and behavior 

 

244103  ฟิสิกส์เบื้องต้น        4(3-3-8)  

Introductory Physics 

  คณิตศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิกส์ กลศาสตร์เบื้องต้น กฎการเคลื่อนที่ แรงโน้มถ่วง งาน 

และพลังงาน โมเมนตัมและการชนการเคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่น  

และการสั่น เทอร์โมไดนามกิส์ แมเ่หล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

        Mathematics for physics, introduction of mechanics, law of motion, gravitational 

force, work and energy, momentum and collisions, rotation motion, properties of matter, fluids 

mechanics, wave and vibration, thermodynamics, electromagnetics, electric circuits, modern physics 
 

  



247111 ชีวสถติิ    3(2-2-5)  

Biostatistics  

แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน สถิติพรรณนา การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบด้วยไคก าลังสอง และ

การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะหแ์ละแปลผล 

Concepts extent and benefits of statistics for health science, the application of 

statistics in daily life, descriptive statistics, estimation and hypothesis test, elementary analysis of 

variance, regression and correlation analysis, chi-square test, the use of statistical package 

program to analyze and interpret the data 

 

247112  สถิติพื้นฐานทางการแพทย์      2(2-0-4) 

  Basic Medical Statistics 

แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน สถิติพรรณนา การค านวณขนาดตัวอย่างเบื้องต้น การทดสอบการแจกแจงแบบปกติ 

การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การทดสอบด้วยไค

ก าลังสอง อัตราส่วนออดส์ การแปลผลและการน าเสนอผลสถิติ  

Concepts extent and benefits of statistics for health science, the application of 

statistics in daily life, descriptive statistics, elementary sample size calculation, normal distribution 

test, estimation and hypothesis test, elementary analysis of variance, chi-square test, odds ratio, 

the data interpretation and presentation to research 

 

247211  สถิติเบื้องต้น        3(2-2-5) 

   Introductory Statistics 

แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การน าเสนอข้อมูล สถิติพรรณนา ทฤษฎีความ

น่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติ การอนุมานทางสถิติ

เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชากร การอนุมานทางสถิติเกี่ยวกับสัดส่วนของประชากร การอนุมานทางสถิติ

เกี่ยวกับความแปรปรวนของประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบือ้งต้น การวิเคราะหก์ารถดถอย

และสหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบด้วยไคก าลังสอง และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์และ

แปลผล 

Concept, extent and utility of statistics, data representation, descriptive statistics, 

probability therory, random variable and probability distribution, sampling distribution, inference for 



means, inference for proportions, inference for variances, elementary analysis of variance, linear 

regression and correlation analysis, chi-square test, the use of statistical package program to 

analyze and interpret the data  

 

247221  สถิติวิเคราะห์        3(2-2-5)  

Statistical Analysis 

แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การน าสถิติไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ระเบียบ

วิธีการทางสถิติ หลักเบื้องต้นของการส ารวจด้วยตัวอย่าง สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น  ตัวแปรสุ่ม

และความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่าและการทดสอบ

สมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะหก์ารถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การ

ทดสอบด้วยไคก าลังสอง และการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะหแ์ละแปลผล 

Concept, extent and utility of statistics, the application of statistics in daily life, 

statistical methodology, principle of sample survey, descriptive statistics, probability, random 

variable and probability distribution, sampling distribution, estimation and hypothesis test, 

elementary analysis of variance, linear regression and correlation analysis, chi-square test, the 

use of statistical package program to analyze and interpret the data  

 

247222 ความน่าจะเป็นและสถิติ      3(2-2-5) 

Probability and statistics  

แนวคิดพื้นฐานของความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข ทฤษฎีของเบส์ ตัว

แปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงค่าสถิติ การอนุมานทางสถิติ การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนเบือ้งตน้ สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย และการทดสอบด้วยไคก าลังสอง 

Basic concept of probability, conditional probability, Bayes theorem, random 

variables and probability distribution, sampling distribution, inferential statistics, elementary 

analysis of variance, correlation and linear regression, and chi-square test 

 

247231  ทฤษฎีสถติิ 1        3(3-0-6)  

Statistics Theory I 

ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันความน่าจะเป็นและฟังก์ชันความน่าจะเป็น

ร่วม ค่าคาดหมาย โมเมนต์และฟังก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์ของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง 

การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง ทฤษฎีบทเชบีเชฟ ทฤษฎี

ขีดจ ากัดส่วนกลางและสถิตอิันดับ  



Probability theory, random variables, probability function and joint probability 

function, expectation, moment and moment generating function of discrete and continuous random 

variables, probability distribution of discrete and continuous random variables, Chebyshev theorem, 

central limit theorem and order statistics 

 

247241  สถิติธุรกิจ        3(2-2-5)  

Business Statistics 

ความหมาย ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติทางด้านธุรกิจ การวิเคราะหข์้อมูลเบือ้งต้น 

ความน่าจะเป็น การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบ

สถิตไิคก าลังสอง สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย เลขดัชนี และการควบคุมคุณภาพทางสถิติ 

Definition and advantages of statistics in business, fundamental of data analysis, 

probability, estimation and testing hypotheses, analysis of variance , chi-square test, correlation 

and linear regression, index number, and statistical quality control 

 

247223 สถิติไม่อิงพารามิเตอร์       3(2-2-5)  

Nonparametric Statistics 

แนวคิดของสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ ประเภทของสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การทดสอบไม่

อิงพารามิเตอร์กรณีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มหรือมากกว่าสองกลุ่มที่สัมพันธ์กัน 

กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มหรือมากกว่าสองกลุ่มที่อิสระกัน การวัดความสัมพันธ์ และการทดสอบสถิติไม่

อิงพารามิเตอรด์้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และแปลผล 

 Concept of nonparametric statistics, types of nonparametric statistics, testing 

hypotheses for one sample, two or more dependent samples, two or more independent samples, 

measure of correlation, the use of statistical package program to analyze and interpret the data 

 

247324 การวเิคราะห์การถดถอย      3(2-2-5)  

  Regression Analysis 

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์การถดถอยและ

สหสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงเดียวและเชิงเส้นพหุคูณ ตัวแปรหุ่น การเลือกตัวแบบ การตรวจสอบความเหมาะสม

ของตัวแบบ การถดถอยไม่เชิงเส้น การวิเคราะห์การถดถอยแบบอื่นๆ และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

สถิต ิ



Basic concept of regression analysis, simple and multiple linear regression and 

correlation analysis, dummy variables, model selection, model diagnostics, non-linear regression, 

other regression analyses and the use of statistical software 

 

247326 การวเิคราะห์หลายตัวแปร      3(2-2-5)  

Multivariate Analysis 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลายตัวแปร การแจกแจงแบบปรกติของหลายตัวแปร การ

อนุมานเวกเตอร์ของค่าเฉลี่ยส าหรับหลายตัวแปร การวิเคราะห์ความแปรปรวนของหลายตัวแปร การ

วิเคราะห์ส่วนประกอบมุขส าคัญ การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์จ าแนกประเภทแบบกลุ่ม การ

ประยุกต์ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และหัวข้ออื่นที่น่าสนใจ 

Introduction to multivariate, multivariate normal distribution, inference for vector mean of 

multivariate, multivariate analysis of variance, principal component analysis, factor analysis, discriminant 

analysis, the use of statistical package program to analyze and other interesting topics 

 

247327 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม      3(2-2-5)  

  Categorical Data Analysis 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงกลุ่ม การแจกแจงทวินามและการแจกแจงอเนกนาม

ส าหรับข้อมูลเชิงกลุ่ม  ตารางการจร  การอนุมานตารางการจร  ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป ตัวแบบ  

โลจทิ ตัวแบบการถดถอยโลจสิติก และตัวแบบล็อกลิเนียร์ขัน้พืน้ฐาน และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

Introduction to categorical data, binomial and multinomial distributions for 

categorical data, contingency tables, inference for contingency tables, generalized linear model, 

logit model, logistic regression model and basic log-linear model and the use of statistical software 

 

247331  ทฤษฎีสถติิ 2        3(3-0-6)  

Statistics Theory II 

การประมาณค่าแบบจุด ความไม่เอนเอียง ความต้องกัน ความมีประสิทธิภาพ           

ตัวประมาณไม่เอนเอียงที่มีความแปรปรวนต่ าสุด สถิติพอเพียง ฟังก์ชันความหนาแน่นของวงศ์เลขชี้

ก าลัง การประมาณค่าด้วยวิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุดและวิธีของโมเมนต์ การประมาณค่าแบบช่วง การ

ทดสอบสมมุตฐิานเชงิสถิติ ทฤษฎีเนย์แมนเพียร์สัน การทดสอบที่มีอ านาจสูงสุดในรูปแบบเดียวกัน การ

ทดสอบด้วยอัตราสว่นภาวะนา่จะเป็น และการทดสอบไคก าลังสอง  

Point estimation, unbiasedness, consistency, efficiency, minimum variance unbiased 

estimator, sufficient statistics, exponential family of probability density function, method of 



maximum likelihood estimator and moment estimator,  interval estimator, statistical hypotheses 

testing, Neyman-Pearson theory, uniformly most powerful test, likelihood ratio test and chi-square test 

 

247341  การเสี่ยงและการประกันภัยเบื้องต้น     3(2-2-5)  

Introduction to Risk and Insurance 

แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงภัย และการจัดการความเสี่ยงภัย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ

การประกันภัย หลักส าคัญของการประกันภัย เบี้ยประกัน และปัจจัยที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกัน 

หลักกฎหมายขั้นพื้นฐานของสัญญาประกันภัย ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตขั้นพื้นฐาน การเลือก

และการจัดการประเภทของภัย การประกันวินาศภัยต่างๆ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการ

วิเคราะหแ์ละแปลผล 

Concepts of risk and risk management, basic concept of insurance, principle of 

insurance, insurance price and insurance pricing elements, fundamental principle of Insurance 

contract, basic concept of life insurance, selection and classification of risks, and non-life insurance, 

the use of statistical package program to analyze and interpret the data 

 

247342 สถิติเพื่อการพยากรณ์       3(2-2-5)  

Statistical Method for Forecasting 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการอนุกรมเวลา การวิเคราะห์อนุกรมเวลา วิธีการแยกส่วน

องค์ประกอบ แนวโน้ม วัฏจักร ฤดูกาล และสิ่งที่ผิดปกติ เทคนิคการปรับให้เรียบ อนุกรมเวลาเพื่อการ

พยากรณ์ อนุกรมเวลาบอกซ์และเจนกินส์ การเลือกเทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสม การใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปทางสถิติในการวเิคราะหแ์ละแปลผล และ กรณีศกึษา  

Introduction to time series, time series analysis, decomposition method, trend 

component, cyclical component, seasonal component, irregular component, smoothing method, 

time series analysis for forecasting, Box-Jenkins methodology, selecting an appropriate forecasting 

method, the use of statistical package program to analyze and interpret the data and case study 

 

247343 สถิติและคณิตศาสตร์การเงนิ      3(2-2-5) 

Financial Mathematics and Statistics 

  เครื่องมือทางการเงิน หุ้น และพันธบัตร การหาอัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้ พันธบัตร 

และหลักทรัพย์อื่นๆ ทฤษฎีการคิดดอกเบี้ยแบบต่าง ๆ เงินรายปี การช าระหนี้แบบต่าง ๆ การคิดค่า

เสื่อมราคา การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ ตารางการไถ่ถอน การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในการ

วิเคราะหป์ัญหาดา้นการเงนิ และการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวเิคราะหแ์ละแปลผล 



  Financial instruments, share and bond, yield rate calculation on corporate bond, 

bond and related security, interest calculation theory, annuity, settlements, depreciation, 

ssessment on value assets, redemption table, application of mathematics in financial problems 

analysis and the use of statistical package program to analyze and interpret the data 

    

247344 คณิตศาสตร์ส าหรับการประกันชีวติ       3(2-2-5) 

  Life Insurance Mathematics 

  การวิเคราะห์รูปแบบการแจกแจงการอยู่รอดของชีวิต และตารางชีพ การก าหนดเบี้ย

ประกันชีวิตสุทธิ ค่ารายงวดตามการทรงชีพ  เบี้ยประกันภัยรวมค่าใช้จ่ายของการประกันชีวิตที่

คุ้มครองชีวิตเดียว การค านวณเงินส ารองแบบต่างๆ  รูปแบบการประกันชีวิตแบบต่อเนื่องและไม่

ต่อเนื่อง จรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย  

  Analysis of survival model and life tables, net and gross premium, life annuities, 

various methods of policy valuation using continuous and discrete models, ethic and code of 

conduct of actuary.  

 

247351  เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง       3(2-2-5)  

Sampling Techniques 

ขั้นตอนในการส ารวจด้วยตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง

ช้ัน การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มช้ันเดียวและหลายช้ัน การประมาณค่ายอด

รวมและค่าเฉลี่ยโดยใช้อัตราส่วนและการถดถอย การประมาณค่าสัดส่วนและอัตราส่วน  วิธีการ

ก าหนดขนาดตัวอย่าง ความคลาดเคลื่อนในการส ารวจด้วยตัวอย่าง 

Steps in a sample survey, simple random sampling, stratified random sampling, 

systematic random sampling, single and multistage cluster sampling, estimation of total and mean 

by ratio and regression, estimation of proportion and ratio, determining sample size and error in 

sample survey 

 

247352 ประชากรศาสตร์       3(2-2-5)  

Demography 

ความรู้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับประชากร แหล่งข้อมูลทางประชากร โครงสร้างและ

องค์ประกอบของประชากร เทคนิคการวิเคราะหท์างสถิติประชากรเกี่ยวกับอัตราการเกิด การป่วย การ

ตาย และการย้ายถิ่นฐาน การคาดประมาณประชากรและภาพฉายประชากร ตารางชีพและการประยุกต์  



Introduction to demography, sources of demographic data, the population structure 

and composition, statistical techniques of demographic analysis concerning fertility, morbidity, 

mortality and migration, population estimation and projection, life tables and its application 

 

247353 การวเิคราะห์การอยู่รอด      3(2-2-5)  

Survival Analysis 

แนวคิดพื้นฐานของการวิเคราะหต์ัวแบบการอยู่รอด  ตัวแบบภาวะภัย  การประมาณ

ค่าและการเปรียบเทียบเส้นโค้งการอยู่รอด  การประมาณตัวแบบการถดถอยของค็อกซ์  การประยุกต์

ตัวแบบการอยู่รอด ตารางชีพ และการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวเิคราะหแ์ละแปลผล 

  Basic concepts of survival analysis, hazard models, estimating and comparing 

survival curves, estimating Cox regression models, application of survival models, life table and the 

use of statistical package program to analyze and interpret the data 

 

247361  การวางแผนการทดลอง      3(2-2-5)  

Design of Experiments 

แนวความคิดเกี่ยวกับแผนการทดลอง แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนการ

ทดลองแบบบล็อกสุ่ม แผนการทดลองแบบละตินสแควร์ แผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล ข้อมูลสูญ

หาย การวิเคราะหค์วามแปรปรวนร่วม และการใชโ้ปแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะหแ์ละแปลผล 

Concept of experimental designs, completely randomized designs, randomized 

complete block designs, Latin squares designs, factorial experiments, missing data, analysis of 

covariance and the use of statistical package program to analyze and interpret the data 

 

247271  การวจิัยด าเนินการ       3(2-2-5)  

Operational Research  

การวิจัยด าเนินการ ก าหนดการเชิงเส้นและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของก าหนดการเชิง

เส้น การหาผลเฉลยเชิงกราฟและวิธีซิมเพล็กซ์ ปัญหาภาวะคู่กันและการวิเคราะห์ความไว ปัญหาการ

ขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน การวิเคราะหข์่ายงาน การวางแผนและควบคุมโครงการโดยเพิร์ตและ

ซีพีเอ็ม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีเกมและทฤษฎีแถวคอย โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อแก้ปัญหา

ทางการวจิัยด าเนินการ 

Operational research, linear programming and the mathematical constructing 

model, graphical solution and simplex method, duality problem and sensitivity analysis, 



transportation problem, assignment problem, network analysis, PERT and CPM project planning 

and control, introduction to game theory and queuing theory, package software for solving 

operations research problems 

 

247381  โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถติิ      3(2-2-5)  

Statistical Package Program 

การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การประมาณค่า 

การทดสอบสมมุตฐิาน การวิเคราะหค์วามแปรปรวน การวิเคราะหส์หสัมพันธ์ และการวิเคราะหก์ารถดถอย  

Application of statistical package program to preliminary data analysis, estimation, 

hypothesis testing, analysis of variances, correlation analysis and regression analysis  

 

247382  เทคนิคการท าเหมืองข้อมูลเบื้องต้น     3(2-2-5) 

   Introduction to Data Mining Techniques  

พื้นฐานของการท าเหมืองข้อมูล การหากฎความสัมพันธ์  การแบ่งกลุ่มข้อมูล  

การจ าแนกประเภทข้อมูล และกรณีศกึษาที่เกี่ยวข้องกับการท าเหมอืงขอ้มูลในปัจจุบัน 

Introduction to data mining, association rule discovery, clustering, classification and 

case studies related to current issue of data mining 

 

247425 ระเบียบวิธีวจิัย       3(2-2-5)  

Research Methodology 

ระเบียบวิธีการวิจัย ประเภทของการวิจัยและกระบวนการท าวิจัย การก าหนดปัญหา

ของการวิจัย ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การสร้างกรอบแนวคิดและออกแบบการวิจัย 

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การสร้างเครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล

และวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย และการน าเสนอผลการวิจัย  ตามหลักคุณธรรม 

จรยิธรรม และจรรยาบรรณของนักสถิติ 

Research methodology, type of research and processing, determination of research 

problem, review of related literature, conceptual framework and research designs, research 

proposal, equipment research construction, data collecting, data processing and analysis, research 

writing and presentation with morality and ethics for statistician 

 

  



247441  สถิติส าหรับการควบคุมคุณภาพ     3(2-2-5)  

Statistics for Quality Control 

การควบคุมคุณภาพ ทฤษฎีความน่าจะเป็นที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุม 

แผนการเลือกตัวอย่าง ความสามารถของกระบวนการผลิตเพื่อการยอมรับ แผนการยอมรับผลิตภัณฑ ์

แผนการยอมรับผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดทาคุชิ และแบบอื่นๆ ที่น่าสนใจ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

สถิตใินการวิเคราะหแ์ละแปลผล 

Quality control, probability theory in quality control, control chart, product  and 

production capability acceptance sampling designs, acceptance product plan, acceptance designs, 

Taguchi concept acceptance plan and other interesting designs, the use of statistical package 

program to analyze and interpret the data 

 

247491  สัมมนา         1(0-3-2)  

Seminar 

การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบ

ข้อซักถามในประเด็นทางดา้นสถิต ิสถิตปิระยุกต์ หรอืสถิตสิารสนเทศ  

Searching, data collection, analysis, presentation, discussion and to answer 

questions on the topics related to statistics, applied statistics or informational statistics  

 

247492 การศึกษาอิสระ       6 หน่วยกิต  

Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ 

และการอภิปรายในหัวข้อทางดา้นสถิต ิสถิตปิระยุกต์ หรอืสถิตสิารสนเทศ  

Searching, data collection, research, analysis, reporting, presentation and 

discussion on topics related to statistics, applied statistics or informational statistics  

 

247493 ฝึกงาน         6 หน่วยกิต  

Professional Training 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะ ในงานที่เกี่ยวข้องกับสถิติ สถิติ

ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ หรอืงานที่เกี่ยวข้อง ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรอืเอกชน  

Training, learning, enhance experience and skill on statistics, applied statistics, 

computer, mathematics or any related area in enterprise, organization or company 



 

247494 สหกิจศึกษา        6 หน่วยกิต  

Co-operative Education 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะ ในงานที่เกี่ยวข้องกับสถิติ สถิติ

ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ หรอืงานที่เกี่ยวข้อง ในฐานะพนักงานฝกึหัด ในสถานประกอบการ 

องค์กรภาครัฐ หรอืเอกชน 

Training, learning, enhance experience and skill on statistics, applied statistics, 

computer, mathematics or any related area as the trainee in enterprise, organization or company  

 
 


