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ปรัชญาของหลกัสูตร 
ปรัชญาของหลกัสูตร คือ จดัการเรียนรู้ทางสถิติศาสตร์ในระดบัปริญญาตรี ให้นักศึกษาไดเ้รียนรู้

ศาสตร์และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการน าขอ้เทจ็จริงจากขอ้มูลมาสรุปเป็นสารสนเทศ โดยใชร้ะเบียบวิธีท่ีวา่ดว้ย
การเก็บรวมรวมขอ้มูล การประมวลผล การน าเสนอขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การสรุปและการตีความผล
การวิเคราะห์ ผา่นกระบวนการและแนวปฏิบติั ดงักล่าว นอกจากน้ียงัมุ่งใหบ้ณัฑิตท่ีจบหลกัสูตรน้ี เป็นผูท่ี้มี
ความรู้ในสาขาวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบติั และการประยุกต ์มีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์และการ
ส่ือสาร สามารถวิเคราะห์ปัญหาแบบองคร์วม แกปั้ญหาแบบบูรณาการดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
เป็นบุคคลคุณภาพยดึประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง มีความซ่ือสัตย ์ยติุธรรม มีความรับผดิชอบต่อ
ตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยจดัการศึกษาตามแนวทางพฒันาการนิยม (Progressivism) ให้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลางของการเรียนรู้ ซ่ึงน าไปสู่การจดัการศึกษาท่ีมุ่งเน้นผลลพัธ์ (Outcome Based Education) เน้น
กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)โดยเฉพาะการใช้ปัญหาและกรณีศึกษาเป็นฐานในการเรียนรู้ 
(Problem-based and Case-based Learning)และการใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO 1 พิสูจนห์ลกัการและทฤษฎีสถิติ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

PLO1.1 อธิบายหลกัการและทฤษฎีสถิติ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
PLO1.2 เขียนพิสูจน์ทฤษฎีสถิติ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

PLO 2 เลือกใชว้ิธีการทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ได ้
PLO 3 เลือกใชซ้อฟตแ์วร์มาตรฐานทางสถิติ ในการวิเคราะห์ขอ้มูลได ้
PLO 4 ประยกุตค์วามรู้ทางสถิติในการจดัการและวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big data) ได ้
PLO 5 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ในการสืบคน้ขอ้มูล เพื่อแสวงหาความรู้ในการพฒันาตนเอง 
PLO 6 ใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร และเลือกใชรู้ปแบบการนาเสนอผลงานได ้
PLO 7 ปฏิบติัตนอยูใ่นระเบียบวนิยั ยดึหลกัคุณธรรม ความซ่ือสตัยสุ์จริต และมีจริยธรรมทางวิชาการและ

การใชเ้ทคโนโลย ี
PLO8 มีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความรับผดิชอบต่อตนเอง ต่อสงัคม มีจิตสาธารณะ ทางานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  138 หน่วยกติ 

1. หมวดรายวชิาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกติ 

สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  4 หน่วยกติ 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  2((2)-0-4) 
 The King’s Philosophy and Sustainable Development 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย1์  1((1)-0-2) 
 Health for All 
315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์  1((1)-0-2) 
 Benefit of Mankinds 
สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นติ  5 หน่วยกติ 
950-102 ชีวิตท่ีดี  3((3)-0-6)  
 Happy and Peaceful Life 
895-001 พลเมืองท่ีดี  2((2)-0-4)  
 Good Citizens 
สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ  1 หน่วยกติ 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ   1((1)-0-2) 
 Idea to Entrepreneurship   
สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทนั และการรู้ดิจิทลั  4 หน่วยกติ 
315-201  ชีวิตแห่งอนาคต   2((2)-0-4) 
 Life in the Future    
345-104  รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั   2((2)-0-4) 
 Digital Technology Literacy  
สาระที ่5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข  4 หน่วยกติ 
การคิดเชิงระบบ บงัคบั 2 หน่วยกิต  
315-202  การคิดกบัการใชเ้หตุผล   2((2)-0-4) 
 Thinking and Reasoning   
การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข บงัคบั 2 หน่วยกิต ใหเ้ลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ี  
142-129  คิดไปขา้งหนา้*   2((2)-0-4) 
 Organic Thinking    
472-118  เงินในกระเป๋า*   2((2)-0-4) 
 Pocket Money 
 * จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ  



สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร  4 หน่วยกติ 
890-001  สรรสาระภาษาองักฤษ   2((2)-0-4) 
 Essential English    
890-002  ภาษาองักฤษในชีวิตประจาวนั   2((2)-0-4) 
 Everyday English    
890-003  ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4) 
 English on the Go    
890-004  ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั   2((2)-0-4) 
 English in the Digital World    
890-005  ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ   2((2)-0-4) 
 English for Academic Success   
หมายเหตุ : ก าหนดกลุ่มผูเ้รียนตามศกัยภาพทางดา้นภาษาองักฤษของนกัศึกษา 
สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา  2 หน่วยกติ 
เลือกเรียนจากสาระต่อไปน้ี 
895-020 ขิมไทย  1((1)-0-2) 
 Thai Khim  
895-021 ร้อง เล่น เตน้ร า  1((1)-0-2) 
 Singing, Playing, Dancing  
895-022 จงัหวะจะเพลง  1((1)-0-2) 
 Rhythm and Song  
895-023 กีตาร์  1((1)-0-2) 
 Guitar  
895-024 อูคูเลเล่  1((1)-0-2) 
 Ukulele  
895-025 ฮาร์โมนิกา  1((1)-0-2) 
 Harmonica  
895-026 ดูหนงัดูละครยอ้นดูตน  1((1)-0-2) 
 Drama and Self-reflection  
895-027 อรรถรสภาษาไทย  1((1)-0-2) 
 Appreciation in Thai Language  
895-028 การวาดเสน้สร้างสรรค ์  1((1)-0-2) 
 Creative Drawing 
  



895-030 วา่ยน ้า  1((1)-0-2) 
 Swimming  
895-031 เทนนิส  1((1)-0-2) 
 Tennis  
895-032 บาสเกตบอล  1((1)-0-2) 
 Basketball  
895-033 กรีฑา  1((1)-0-2) 
 Track and Field  
895-034 ลีลาศ  1((1)-0-2) 
 Social Dance  
895-035 เปตอง  1((1)-0-2) 
 Petanque  
895-036 ค่ายพกัแรม  1((1)-0-2) 
 Camping  
895-037 แบดมินตนั  1((1)-0-2) 
 Badminton  
895-038 เทเบิลเทนนิส  1((1)-0-2) 
 Table Tennis  
895-039 การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ  1((1)-0-2) 
 Exercise for Health  
340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ  1((1)-0-2) 
 The Aesthetic in Photography 
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย  1((1)-0-2) 
 Aesthetics of Thai Dance  
472-116 ถกัทอเส้นใย เขา้ใจทอ้งถ่ิน*  1((1)-0-2) 
 Local Arts and Fabric  
472-117 สุขภาพดี ชีวีมีสุข*  1((1)-0-2) 
 Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life  
142-234 โลกสวย*  1((1)-0-2) 
 Life is Beautiful  
142-135 พบัเพียบเรียบร้อย*  1((1)-0-2) 
 Paper Craft 
  



142-136 ป้ันดินใหเ้ป็นดาว*  1((1)-0-2) 
 Sculpture   
142-137 ใคร ๆ กว็าดได*้  1((1)-0-2) 
 Everyone Can Draw  
142-138 มนตรั์กเสียงดนตรี*  1((1)-0-2) 
 The Sound of Musics  
142-139 ท่องโลกศิลปะ*  1((1)-0-2) 
 Through The World of Art  
142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า*  1((1)-0-2) 
 The Designers and Their Black Attires  
* จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
รายวชิาเลือก  6 หน่วยกติ 
 ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มสาระท่ีก าหนดหรือจากรายวิชาท่ีเลือกของหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไปท่ีเปิดสอนในคณะ/วิทยาเขตต่าง ๆ ตามท่ีหลกัสูตรก าหนด ทั้งน้ีตอ้งตรงตามปรัชญาของหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ไป ซ่ึงผา่นความเห็นชอบจากศูนยศึ์กษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  102 หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน  24 หน่วยกติ 
322-101 แคลคูลสั 1  3((3)-0-6) 
 Calculus I  
322-102 แคลคูลสั 2  3((3)-0-6) 
 Calculus II  
324-101 เคมีทัว่ไป 1  3((3)-0-6) 
 General Chemistry I  
325-101 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 1  1(0-3-0) 
 General Chemistry Laboratory I  
330-101 หลกัชีววิทยา 1  3((3)-0-6) 
 Principles of Biology I  
331-101 ปฏิบติัการหลกัชีววิทยา 1  1(0-3-0) 
 Principles of Biology Laboratory I  
332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน   3((3)-0-6) 
 Fundamental Physics   
333-101 ปฏิบติัการฟิสิกส์พื้นฐาน   1(0-2-1) 
 Fundamental Physics Laboratory   



346-111 หลกัสถิติ  3((3)-0-6) 
 Principles of Statistics   
346-361 ฐานขอ้มูลและภาษา SQL ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล 3((2)-2-5) 
 Database and SQL for Data Analytics    
2.2 กลุ่มวชิาบังคบั   
 ส าหรับแผนปกติ   57  หน่วยกติ 
 ส าหรับแผนสหกจิศึกษา  61  หน่วยกติ 
346-161 ซอฟตแ์วร์มาตรฐานทางสถิติ  3((2)-2-5) 
 Standard Statistical Software  
346-221 ความน่าจะเป็นส าหรับสถิติศาสตร์  3((3)-0-6) 
 Probability for Statistics  
346-222 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์  3((3)-0-6) 
 Nonparametric Statistics  
346-223 คณิตสถิติศาสตร์ 1  3((3)-0-6) 
 Mathematical Statistics I  
346-231 การประกนัภยัเบ้ืองตน้  3((3)-0-6) 
 Introduction to Insurance  
346-232 การวิเคราะห์การถดถอย  4((4)-0-8) 
 Regression Analysis  
346-241 ชุดวิชาพีชคณิตและการวิจยัด าเนินการ  5((4)-2-9) 
 Module: Linear Algebra and Operations Research  
346-261 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้  2((1)-2-3) 
 Basic Computer Programming  
346-321 คณิตสถิติศาสตร์ 2  3((3)-0-6) 
 Mathematical Statistics II  
346-322 เทคนิคการเลือกตวัอยา่ง  3((3)-0-6) 
 Sampling Techniques   
346-331 การวิเคราะห์หลายตวัแปรเชิงประยกุต ์  3((2)-2-5) 
 Applied Multivariate Analysis  
346-332 การวิเคราะห์เชิงท านาย  3((2)-2-5) 
 Predictive Analytic   
346-333 แผนแบบการทดลองเบ้ืองตน้  3((3)-0-6) 
 Introduction to Experimental Designs  



346-334 ระเบียบวิธีวิจยัเบ้ืองตน้   3((3)-0-6) 
 Introduction to Research Methodology  
346-351 การวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่และการประยกุต ์  3((2)-2-5) 
 Big Data Analytics and Applications  
346-441 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ  3((3)-0-6) 
 Statistical Quality Control  
346-451 สถิติส าหรับวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 3((2)-2-5) 
 Statistics for Data Science and Business Analytics  
346-471 สัมมนาทางสถิติ  1(0-2-1) 
 Seminar in Statistics  
346-472 สหกิจศึกษา**  6(0-40-0) 
 Cooperative Education  
346-491 โครงงานทางสถิติ 1  1(0-3-0) 
 Project in Statistics I                      
346-492 โครงงานทางสถิติ 2*  2(0-6-0) 
 Project in Statistics II                    
หมายเหตุ  * ไม่บงัคบัส าหรับแผนสหกิจศึกษา 
 ** ส าหรับแผนสหกิจศึกษา 
2.3 วชิาเลือก   
 ส าหรับแผนปกติ   21  หน่วยกติ 
 ส าหรับแผนสหกจิศึกษา  17  หน่วยกติ 
1) เลือกรายวิชาทีเ่ปิดสอนโดยภาควชิาคณติศาสตร์และสถิติอย่างน้อย  12  หน่วยกติ 
รายวชิา/กลุ่มสาระ ทีเ่ปิดสอนโดยสาขาวชิาสถิติ 
346-335  การวิเคราะห์ขอ้มูลระยะยาว  3((3)-0-6) 
 Longitudinal Data Analysis  
346-336 การวิเคราะห์ขอ้มูลจ าแนกประเภท  3((3)-0-6) 
 Categorical Data Analysis  
346-341 การประยกุตใ์ชส้ถิติส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  3((2)-2-5) 
 Application of Statistics to Health Sciences  
346-342 ตวัแบบระบบแถวคอยเบ้ืองตน้  3((3)-0-6) 
 Introduction to Queuing Models  
346-343 การจดัการสินคา้คงคลงั  3((3)-0-6) 
 Inventory Management  



346-344 ชุดวิชาวิทยาการประกนัภยั  7((6)-2-13) 
 Module: Actuarial Science  
346-371 การฝึกงานทางสถิติ  1(0-30-0) 
 Job Training in Statistics  
346-431 การวิเคราะห์การรอดชีพเบ้ืองตน้  3((3)-0-6) 
 Introduction to Survival Analysis  
346-432 สถิติประชากรเบ้ืองตน้  3((3)-0-6) 
 Introduction to Population Statistics  
346-442 กระบวนการสโตแคสติก  3((3)-0-6) 
 Stochastic Process  
346-443 ทฤษฎีการตดัสินใจ  3((3)-0-6) 
 Decision Theory  
346-444 การจ าลองสถานการณ์ส าหรับการจดัการโลจิสติกส์ 3((3)-0-6) 
 Simulation for Logistics Management  
346-445 การจดัการคลงัสินคา้ส าหรับโลจิสติกส์ 4.0  3((3)-0-6) 
 Warehouse Management for Logistics 4.0  
346-481 หวัขอ้พิเศษทางสถิติ 1  2((2)-0-4) 
 Special Topics in Statistics I  
346-482 หวัขอ้พิเศษทางสถิติ 2  3((3)-0-6) 
 Special Topics in Statistics II  
รายวชิาทีเ่ปิดสอนโดยสาขาวชิาคณติศาสตร์ 
322-201 แคลคูลสัขั้นสูง  3((3)-0-6) 
 Advanced Calculus  
322-252 ชุดวิชาคณิตศาสตร์เชิงค านวณ   5((4)-2-9) 
 Module: Computational Mathematics  
322-322 ทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน้  3((3)-0-6) 
 Introduction to Graph Theory  
322-324 คณิตศาสตร์เชิงการจดั  3((3)-0-6) 
 Combinatorics  
322-355 กระบวนการสุ่มเบ้ืองตน้  3((3)-0-6) 
 Introduction to Random Processes 
 
 



2) เลือกรายวิชาทีเ่ปิดสอนโดยคณะหรือภาควิชาอ่ืน 
 ส าหรับแผนปกติไม่เกนิ   9  หน่วยกติ  
 ส าหรับแผนสหกจิ  5  หน่วยกติ  
รายวชิาทีเ่ปิดสอนโดยคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
225-355 การจดัการผลิตและการด าเนินงาน  3((3)-0-6) 
 Production and Operations Management  
รายวชิาทีเ่ปิดสอนโดยสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
308-231 การโปรแกรมเชิงโครงสร้างและการประยกุต ์  3(2-2-5) 
 Structured Programming and Applications  
308-232 การออกแบบและพฒันาเวบ็  3(2-2-5) 
 Web Development and Design  
308-233 ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างขอ้มูล  3(2-2-5) 
 Algorithms and Data Structures  
308-311 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ  3(2-2-5) 
 Information Systems Analysis and Design  
308-352 การท าเหมืองขอ้มูลและทศันภาพ  3(2-2-5) 
 Data Mining and Visualizations 
รายวชิาทีเ่ปิดสอนโดยภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 
344-212 การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็  3((3)-0-6) 
 Web Application Programming  
344-312 การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณ์เคล่ือนท่ี  3((3)-0-6) 
 Mobile Application Development  
344-334 ระบบธุรกิจอจัฉริยะ  3((3)-0-6) 
 Business Intelligent System  
345-211  หลกัการโปรแกรม  3((3)-0-6) 
 Principles of Programming  
รายวชิาทีเ่ปิดสอนโดยคณะวทิยาการจัดการ 
460-101 หลกัการตลาด  3((3)-0-6) 
 Principles of Marketing  
460-202 ชุดวิชาดิจิทลั นวตักรรม และการเป็นผูป้ระกอบการ  7((3)-8-10) 
 Module: Digital, Innovation and Entrepreneurship in Practice  
476-201 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัการโลจิสติกส์  3((3)-0-6) 
 Introduction to Logistics Management  



รายวชิาทีเ่ปิดสอนโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
542-261   การส ารวจการใชแ้ผนท่ีและภาพถ่ายทางอากาศ  3((2)-3-4) 
 Surveying, Maps and Aerial Photography  
รายวชิาทีเ่ปิดสอนโดยคณะเศรษฐศาสตร์ 
876-102 หลกัเศรษฐศาสตร์พื้นฐานและการประยกุตใ์ช ้  3((3)-0-6) 
 Principles of Economics and Application  
875-309 เศรษฐมิติเบ้ืองตน้  4((4)-0-8) 
 Introduction to Econometrics  
 เพื่อใหก้ารพฒันาหลกัสูตรเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางวิชาการและ
เทคโนโลย ีภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ อาจก าหนดรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
หรือมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงพิจารณาแลว้เห็นวา่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา
สถิติใหเ้ป็นวชิาเลือกเพิ่มเติมในหมวดวิชาเฉพาะไดต้ามความเหมาะสม 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 

 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ท่ีสนใจ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือ
มหาวิทยาลยัอ่ืน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร/ภาควิชา 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 
322-101 แคลคูลสั 1  3((3)-0-6) 
324-101 เคมีทัว่ไป 1  3((3)-0-6) 
325-101   ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 1  1(0-3-0) 
330-101   หลกัชีววิทยา 1  3((3)-0-6) 
331-101   ปฏิบติัการหลกัชีววิทยา 1  1(0-3-0) 
332-101   ฟิสิกส์พื้นฐาน   3((3)-0-6) 
333-101   ปฏิบติัการฟิสิกส์พื้นฐาน   1(0-2-1) 
388-100   สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
950-102   ชีวิตท่ีดี 3((3)-0-6) 
890-001   สรรสาระภาษาองักฤษ* (ตามคะแนน ONET)                    2((2)-0-4)* 
  รวม 19((x)-y-z)* 
หมายเหตุ  *การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 890-001 สรรสาระภาษาองักฤษ  ไม่คิดหน่วยกิต และเป็นไปตามท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
322-102   แคลคูลสั 2  3((3)-0-6) 
346-111   หลกัสถิติ 3((3)-0-6) 
346-161   ซอฟตแ์วร์มาตรฐานทางสถิติ 3((2)-2-5) 
345-104   รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั 2((2)-0-4) 
890-xxx   กลุ่มภาษาและการส่ือสาร  (ตามความสามารถของนกัศึกษา) 2((x)-y-z) 
895-xxx   สุนทรียศาสตร์และกีฬา 1((x)-y-z) 
895-001   พลเมืองท่ีดี 2((2)-0-4) 
xxx-xxx   วิชาเลือกของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 4((x)-y-z) 
 รวม 20((x)-y-z) 
 
 
 
 
 



ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 
346-221   ความน่าจะเป็นส าหรับสถิติศาสตร์ 3((3)-0-6) 
346-222   สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์     3((3)-0-6) 
346-231   การประกนัภยัเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6) 
315-202   การคิดกบัการใชเ้หตุผล 2((2)-0-4) 
890-xxx   กลุ่มภาษาและการส่ือสาร (ตามความสามารถของนกัศึกษา) 2((x)-y-z) 
895-xxx   สุนทรียศาสตร์และกีฬา 1((x)-y-z) 
xxx-xxx   สาระท่ี 5 กลุ่มการคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2((x)-y-z) 
xxx-xxx   วิชาเลือกของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 2((x)-y-z) 
 รวม          18((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
346-223   คณิตสถิติศาสตร์ 1 3((3)-0-6) 
346-232   การวิเคราะห์การถดถอย 4((4)-0-8) 
346-241   ชุดวิชาพีชคณิตและการวิจยัด าเนินงาน    5((4)-2-9) 
346-261   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 2((1)-2-3) 
001-102   ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 2((2)-0-4) 
001-103   ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2) 
315-200  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
315-201   ชีวิตแห่งอนาคต 2((2)-0-4) 
 รวม 20(17-6-37) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 
346-321   คณิตสถิติศาสตร์ 2 3((3)-0-6) 
346-322   เทคนิคการเลือกตวัอยา่ง  3((3)-0-6) 
346-331   การวิเคราะห์หลายตวัแปรเชิงประยกุต ์ 3((2)-2-5) 
346-361   ฐานขอ้มูลและภาษา SQL ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล 3((2)-2-5) 
xxx-xxx   วิชาเลือก   9((x)-y-z) 
 รวม 21((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
346-332  การวิเคราะห์เชิงท านาย 3((2)-2-5) 
346-333  แผนแบบการทดลองเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6) 
346-334  ระเบียบวิธีวจิยัเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6) 
346-351  การวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่และการประยกุต ์ 3((2)-2-5) 
xxx-xxx   วิชาเลือก 6((x)-y-z) 
 รวม                                  18((x)-y-z) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 (แผนการศึกษาแบบปกติ) 
346-441   การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 3((3)-0-6) 
346-451   สถิติส าหรับวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 3((2)-2-5) 
346-491   โครงงานทางสถิติ 1 1(0-3-0) 
346-471   สัมมนาทางสถิติ 1(0-2-1) 
xxx-xxx วิชาเลือก 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 6((x)-y-z) 
 รวม            17((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที่ 1 (แผนการศึกษาแบบสหกจิศึกษา) 
.....-...... .......................................................... ......(.......) 
346-441   การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 3((3)-0-6) 
346-451   สถิติส าหรับวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 3((2)-2-5) 
346-471   สัมมนาทางสถิติ 1(0-2-1) 
346-491   โครงงานทางสถิติ 1 1(0-3-0) 
xxx-xxx วิชาเลือก 2((x)-y-z) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 6((x)-y-z) 
 รวม            16((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนการศึกษาแบบปกติ) 
346-492 โครงงานทางสถิติ 2 2(0-6-0) 
xxx-xxx วิชาเลือก 3((x)-y-z) 
 รวม 5((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนการศึกษาแบบสหกจิศึกษา) 
346-472  สหกิจศึกษา 6(0-40-0) 
 รวม 6(0-40-0) 
หมายเหตุ นกัศึกษาตอ้งผา่นการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาอยา่งนอ้ย 30 ชัว่โมง 
 
 
 
 



                 ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมินผล    

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

PLO1 พิสูจนห์ลกัการและทฤษฎี
สถิติ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
PLO1.1 อธิบายหลกัการและ
ทฤษฎีสถิติ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
PLO1.2 เขียนพิสูจนท์ฤษฎีสถิติ 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

- ล าดบัเน้ือหาในรายวิชา จากง่ายไปยาก
- ท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือทบทวน

เน้ือหาก่อนเขา้สู่บทเรียนใหม่
- จดัการเรียนการสอนแบบ Lecture

Based ผา่นการบรรยาย และ
ผสมผสานการเรียนรู้แบบ Active
Learning ในรูปแบบ Cased Based
และ Thinking Based ดว้ยการฝึกท า
โจทยเ์พ่ือทบทวน/ท าความเขา้ใจ
เน้ือหาและเสริมสร้างประสบการณ์
ผา่นประสบการณ์ของผูส้อน โดย
มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเขา้ใจถึงหลกัการและ
องคค์วามรู้ดา้นทฤษฎีอยา่งถูกตอ้ง

- ฝึกท าแบบฝึกหดั/งานท่ีไดรั้บ
มอบหมายดว้ยตนเองเพ่ือทบทวน
บทเรียน เป็นพ้ืนฐานของบทเรียน
ต่อไป

- เพ่ิมประสบการณ์ผา่นวิทยากรจาก
หน่วยงานภายนอก ดว้ยการบรรยาย
หรือการเสวนา ในรายวิชาท่ีมีจดั
การศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน
(Work Integrated  Learning : WIL)
เพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นประโยชนแ์ละ
เห็นการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีกบังานจริง

- การท าแบบทดสอบก่อนและหลงั
เรียน/การสรุปบทเรียนตามหวัขอ้ท่ี
ก าหนด

- การสอบขอ้เขียนกลางภาคและปลาย
ภาค

- การทดสอบยอ่ย
- การท าแบบฝึกหดั/งานท่ีไดรั้บ

มอบหมาย

PLO2 สามารถเลือกใชว้ิธีการ
ทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล
ต่าง ๆ ได ้

- จดัการเรียนการสอนแบบ Lecture
Based ผา่นการบรรยาย และ
ผสมผสานการเรียนรู้แบบ Active
Learning ในรูปแบบ Cased Based
และ Thinking Based ดว้ยการฝึกท า
โจทยก์ารวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือทบทวน/
ท าความเขา้ใจทฤษฎีทางสถิติ โดย

- การตอบค าถามเชิงวิเคราะห์และ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น

- การท าแบบฝึกหดัการเลือกใชว้ิธีการ
ทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล/การ
สรุปบทเรียนตามหวัขอ้ท่ีก าหนด/การ
เขียนใบงาน ตามท่ีโจทยก์ าหนด

- การสอบขอ้เขียนกลางภาคและปลาย



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนสามารถประยกุตใ์ช้
หลกัการและองคค์วามรู้ดา้นทฤษฎีใน
การวิเคราะห์ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง 

- ฝึกท าแบบฝึกหดั/งานท่ีไดรั้บ
มอบหมายดว้ยตนเองเพ่ือทบทวน
บทเรียน เป็นพ้ืนฐานของบทเรียน
ต่อไป    

ภาค 
- การทดสอบยอ่ย 
- รายงาน/น าเสนองาน วิเคราะห์ขอ้มูล

ดว้ยวิธีการทางสถิติท่ีเหมาะสม ตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

PLO3 สามารถเลือกใชซ้อฟตแ์วร์
มาตรฐานทางสถิติ ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลได ้

- จดัการเรียนการสอนภาคปฏิบติัทาง
คอมพิวเตอร์ ควบคู่กบัรายวิชาทฤษฎี 
เพ่ือผูเ้รียนไดรั้บทกัษะการใช้
ซอฟตแ์วร์มาตรฐานทางสถิติในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล 

- จดัการเรียนการสอนในรูปแบบ 
Active Learning มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนฝึก
ทกัษะการใชซ้อฟตแ์วร์มาตรฐานทาง
สถิติ  ผา่นประสบการณ์ของผูส้อน
ดว้ยการเรียนรู้แบบ Case Based 
learning  

- การมอบหมายงานวิเคราะห์ขอ้มูลตาม
การเรียนรู้แบบ Project Based  และฝึก
การท างานแบบกล่ม Team Based 
learning  ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
ซอฟตแ์วร์มาตรฐาน 

- เพ่ิมประสบการณ์การวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยซอฟตแ์วร์มาตรฐานผา่นขอ้มูล
จริงจากหน่วยงานภายนอก 

- จดัประสบการณ์เรียนรู้ดว้ยตนเองใน
ภาคปฏิบติัดา้นการใชซ้อฟตแ์วร์
มาตรฐานทางสถิติในรายวิชาโครงงาน
ทางสถิติ/รายวิชาสหกิจศึกษา/รายวิชา
ฝึกงานทางสถิติ 
 

- การตอบค าถามเชิงวิเคราะห์และ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  

- การท าแบบฝึกปฏิบติัการวิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยซอฟตแ์วร์มาตรฐานทาง
สถิติท่ีหลากหลาย 

- การสอบขอ้เขียนกลางภาคและปลาย
ภาค 

- การท าแบบทดสอบยอ่ย 
- รายงาน/น าเสนองาน วิเคราะห์ขอ้มูล

ดว้ยซอฟตแ์วร์มาตรฐานทางสถิติท่ี
เหมาะสม ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

PLO4 สามารถประยกุตค์วามรู้
ทางสถิติในการจดัการและ
วิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big 
data) ได ้
 

- จดัการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 
มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้เร่ืองการ
จดัการและการวิเคราะห์ขอ้มูลขนาด
ใหญ่ (Big data) ผา่นประสบการณ์
ของผูส้อนดว้ย Active learning แบบ 

- การตอบค าถามเชิงวิเคราะห์และ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  

- การท าแบบฝึกปฏิบติัการจดัการและ
การวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ 

- การสอบขอ้เขียนกลางภาคและปลาย



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

Case Based  
- จดัการเรียนการสอนภาคปฏิบติัทาง

คอมพิวเตอร์ ควบคู่กบัภาคทฤษฎี เพ่ือ
ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ดา้นการจดัการ
และการวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ 
(Big data) โดยใชซ้อฟตแ์วร์ท่ี
เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล
ขนาดใหญ่   

- เพ่ิมประสบการณ์การวิเคราะห์ขอ้มูล
ขนาดใหญ่ดว้ยซอฟตแ์วร์ท่ีเหมาะสม
กบัขอ้มูลจริงจากหน่วยงานภายนอก 
ในรายวิชาท่ีมีจดัการศึกษาเชิงบูรณา
การกบัการท างาน (Work Integrated  
Learning : WIL) เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิด
การสร้างองคค์วามรู้ใหม่หรือ
นวตักรรม 

- ฝึกทกัษะและความสามารถ ในการ
ประยกุตท์ฤษฎีดา้นขอ้มูลขนาดใหญ่
ในงานวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ดว้ย
การเรียนรู้แบบ Project Based  และฝึก
การท างานแบบกลุ่ม Team Based 
learning   

- จดัประสบการณ์เรียนรู้ดว้ยตนเองใน
ภาคปฏิบติัดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูล
ขนาดใหญ่ในรายวิชาโครงงานทาง
สถิติ/รายวิชาสหกิจศึกษา/รายวิชา
ฝึกงานทางสถิติ 

ภาค 
- การท าแบบทดสอบยอ่ย 
- รายงาน/การน าเสนองาน/นวตักรรม 

เก่ียวกบัการจดัการและการวิเคราะห์
ขอ้มูลขนาดใหญ่ดว้ยซอฟตแ์วร์ท่ี
เหมาะสม 

PLO5 สามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการสืบคน้ขอ้มูล 
เพ่ือแสวงหาความรู้ในการพฒันา
ตนเอง 

- จดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดใ้ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบคน้ขอ้มูล/ฐานขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง
และเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

- จดัประสบการณ์เรียนรู้ดว้ยตนเองใน
ภาคปฏิบติัดา้นการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการสืบคน้ขอ้มูลการใน
รายวิชาระเบียบวิธีวิจยัเบ้ืองตน้/
รายวิชาสมัมนาทางสถิติ/รายวิชา
โครงงานทางสถิติ/รายวิชาสหกิจ

- รายงาน/น าเสนองานท่ีมีคุณภาพท่ีได้
จากการใชค้วามรู้ความสามารถดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง 

- การประเมินการอธิบายท่ีมาและการ
อา้งอิงแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้

- ผลการทดสอบความรู้ความสามารถ
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์
คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

ศึกษา/รายวิชาฝึกงานทางสถิติ 
- เขา้ร่วมการทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศของศูนยค์อมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

- ส่งเสริม/ประชาสมัพนัธ์ ใหผู้เ้รียนเขา้
ร่วมหลกัสูตรการอบรม การสืบคน้
ขอ้มูล ส านกัทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

PLO6 สามารถใชภ้าษาไทยและ
ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร และ
เลือกใชรู้ปแบบการน าเสนอ
ผลงานได ้

- ใชส่ื้อการเรียนการสอนท่ีเป็น
ภาษาองักฤษ 

- จดัประสบการณ์ภาคปฏิบติัดา้นการใช้
ทกัษะทางภาษาในการส่ือสารและ
น าเสนอผลงานทางสถิติ ในรายวิชา
โครงงานทางสถิติ/รายวิชาสหกิจ
ศึกษา/รายวิชาฝึกงานทางสถิติ 

- ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรม 
English Club ของภาควิชาและ
กิจกรรมของชมรมภาษาต่างประเทศ  

- ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์
ในการใชภ้าษา จากการฝึกงานหรือ
ฝึกสหกิจศึกษาในหน่วยงาน/สถาบนั
ต่างประเทศ 

- รายงาน/โปสเตอร์ ท่ีใชค้วามรู้
ความสามารถดา้นภาษาภาษาไทย
และภาษาองักฤษ 

- การประเมินการเขียนการอา้งอิงท่ีใช้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

- การน าเสนองานและอภิปรายผลงาน
ดว้ยวาจา ท่ีใชรู้ปแบบการน าเสนอ
ผลงานไดเ้หมาะสมและน่าสนใจ 

PLO7 ปฏิบติัตนอยู่ในระเบียบ
วินยั ยึดหลกัคุณธรรม ความ
ซ่ือสตัยสุ์จริต และมีจริยธรรม
ทางวิชาการและการใช้
เทคโนโลยี 

- จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียน
ปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสัง่ 
ประกาศ หรือขอ้ก าหนดของคณะและ
มหาวิทยาลยั 

- จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียน
ยึดหลกัคุณธรรม จริยธรรม 

- จดัใหมี้รายวิชาโครงงานทางสถิติและ
รายวิชาสมัมนาทางสถิติ ซ่ึงเป็น
รายวิชาท่ีผูเ้รียนฝึกปฏิบติัการใช้
จริยธรรมทางวิชาการและการใช้
เทคโนโลยี 

- จดัใหมี้รายวิชาฝึกงานและรายวิชาสห
กิจศึกษา ซ่ึงเป็นรายวิชาท่ีผูเ้รียนตอ้ง

- การประเมินความมีระเบียบวินยัใน
เร่ืองการแต่งกายของนกัศึกษาในการ
เขา้ชั้นเรียน การตรงต่อเวลาในการ
เขา้ชั้นเรียน 

- การประเมินจากความรับผิดชอบ 
ความเสียสละ การอุทิศตนเพ่ือส่วน
ร่วมในการท างานกลุ่มท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

- การประเมินจริยธรรมทางวิชาการ
และการใชเ้ทคโนโลยี จากรายงาน/
โปสเตอร์/การน าเสนองานและ
อภิปรายผลงานดว้ยวาจา ในรายวิชา
โครงงานทางสถิติและและรายวิชา



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

ออกปฏิบติังานจริง ณ สถาน
ประกอบการ เป็นการฝึกใหผู้เ้รียน
ปฏิบติัตนตามระเบียบวินยัขององคก์ร
ได ้

สมัมนาทางสถิติ 
- การประเมินผลการฝึกงาน/การปฏิบติั

สหกิจ จากสถานประกอบการ 

PLO8 มีพฤติกรรมท่ีแสดงถึง
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อ
สงัคม มีจิตสาธารณะ ท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

- จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียน
ไดมี้ประสบการณ์ การท างานเป็นกลุ่ม 
สร้างปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล มี
ความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

- จดัใหมี้รายวิชาโครงงานทางสถิติและ
รายวิชาสมัมนาทางสถิติ  

- จดัใหมี้รายวิชาฝึกงานและรายวิชาสห
กิจศึกษา ซ่ึงเป็นรายวิชาท่ีผูเ้รียนตอ้ง
ออกปฏิบติังานจริง ณ สถาน
ประกอบการ เป็นการฝึกใหผู้เ้รียน มี
ความรับผิดชอบต่อ ตนเอง สงัคม มีจิต
สาธารณะ และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

- การประเมินความรับผิดชอบและ
ความสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้
จากการท างานเป็นกลุ่ม 

- การประเมินความรับผิดชอบต่อการ
ท างานตลอดทั้งภาคการศึกษา ใน
รายวิชาโครงงานทางสถิติและ
รายวิชาสมัมนาทางสถิติ 

- การประเมินผลการฝึกงาน/การปฏิบติั
สหกิจจากสถานประกอบการ 

 
 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ
คณะวทิยำศำสตร์ 
สำขำวชิำสถิต ิ

346-111  หลกัสถิติ  3((2)-2-5) 
Principles of Statistics 
รำยวชิำบังคบัก่อน : 322 101 
Prerequisite : 322 101 
ขอบข่ายของสถิติ การจ าแนกขอ้มูล กราฟเชิงเดียว การสรุปขอ้มูลในเชิงตวัเลขและกราฟ ความ

น่าจะเป็น ตวัแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงปรกติ การแจกแจงของค่าเฉล่ียตวัอย่าง 
การประมาณค่าและทดสอบสมมติฐานของค่าเฉล่ีย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การประมาณค่า
และทดสอบสมมติฐานสาหรับขอ้มูลจ าแนกประเภท การทดสอบความเป็นอิสระของตวัแปรจ าแนกประเภท 
2 ตวั การถดถอยเชิงเสน้ อยา่งง่ายและการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

Scope of statistics; data classification; simple graphs; numerical summaries and graphs; 
probability; random variable and probability distributions; normal distribution; distribution of sample 
means; estimation and hypothesis testing for means; one-way analysis of variance; estimation and 
hypothesis testing for categorical data; chi-square test for independence; simple linear regression and 
correlation analysis; use of statistical software 
346-161  ซอฟต์แวร์มำตรฐำนทำงสถิติ 3(0-6-3) 

Standard Statistical Software 
รำยวชิำบังคบัเรียนควบกนั : 346-111 
Prerequisite concurrently: 346-111 
การใชซ้อฟตแ์วร์มาตรฐานทางสถิติ SPSS MINITAB และ R สาหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลและการ

แปลผล 
Use of standard statistical software: SPSS, MINITAB and R, for data analysis and interpretation 

346-221  ควำมน่ำจะเป็นสำหรับสถิติศำสตร์ 3((3)-0-6) 
Probability for Statistics 
รำยวชิำบังคบัก่อน : 346-111 หรือ 347 204 หรือโดยควำมเห็นชอบของผู้สอน 
Prerequisite : 346-111 or 347 204 or Lecturer consent 
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ตวัแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น ค่าคาดหมายและความ

แปรปรวน ฟังก์ชนัก่อก าเนิดโมเมนต์ การแจกแจงไม่ต่อเน่ืองและการแจกแจงต่อเน่ือง ตวัแปรสุ่มพหุคูณ 



การแจกแจงร่วมและการแจกแจงตามขอบ ความแปรปรวนร่วม การแจกแจงมีเง่ือนไข ค่าคาดหมายมีเง่ือนไข 
การแจกแจงปรกติสองตวัแปร ฟังกช์นัของตวัแปรสุ่ม 
 Probability of events; random variables and probability distributions; expectation and variance; 
moment generating functions; discrete and continuous distributions; multiple random variables; joint and 
marginal distributions; covariance; conditional distributions; conditional expectation; bivariate normal 
distributions; functions of random variables 
346-222  สถิติศำสตร์ไม่องิพำรำมิเตอร์  3((2)-2-5) 
 Nonparametric Statistics 
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 346-111 
 Prerequisite : 346-111 
 ความรู้พื้นฐานส าหรับสถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ การทดสอบกรณีตวัอย่างหน่ึงกลุ่ม ตวัอย่าง
สองกลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกัน ตวัอย่างสองกลุ่มท่ีสัมพนัธ์กนั ตวัอย่างมากกว่าสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกัน 
ตวัอย่างมากกว่าสองกลุ่มท่ีสัมพนัธ์กนั การวิเคราะห์ตารางการจร การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ล าดบัท่ี การ
ประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
 Basic knowledge of nonparametric statistics; nonparametric testing in case of one sample, two 
independent samples, two related samples, more than two independent samples, more than two related 
samples; contingency table analysis; rank correlation analysis; computer software applications 
346-223  คณติสถิติศำสตร์ 1  3((3)-0-6) 
 Mathematical Statistics I 
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 346-221 
 Prerequisite : 346-221 
 สถิติอนัดับ อสมการความน่าจะเป็น การลู่เขา้ของตวัแปรสุ่ม ตวัอย่างสุ่มและการแจกแจงค่า
ตวัอยา่ง คุณสมบติัของค่าเฉล่ียและของความแปรปรวนของตวัอยา่งจากการแจกแจงปรกติ การประมาณค่า
แบบจุดตวั ตวัประมาณค่าโมเมนต ์ตวัประมาณค่าควรจะเป็นสูงสุด ตวัประมาณค่าเบส์ ตวัประมาณค่าก าลงั
สองนอ้ยสุด 
 Order statistics; probability inequality; convergence of random variables; random samples and 
sampling distributions; properties of the sample mean and variance of sample from normal distribution; 
point estimation; moment estimator; maximum likelihood estimator; Bayes estimator; least squared 
estimator 
346-231  กำรประกนัภัยเบ้ืองต้น  3((3)-0-6) 
 Introduction to Insurance 
 ความเป็นมา ความหมายและประโยชน์ของการประกนัภยั ความเส่ียงภยั แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบั
การประกนัภยั สญัญาประกนัภยั การประกนัชีวิต การประกนัวินาศภยั องคก์รประกนัภยั 



 Background; meaning and benefits of insurance; risk; basic concepts about insurance; contract of 
insurance; life insurance; non-life insurance; insurance organization 
346-232  กำรวิเครำะห์กำรถดถอย  4((3)-2-7)  
 Regression Analysis 
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 346-111 หรือ 347--204 
 Prerequisite : 346-111 or 347-204 
 แผนภาพการกระจาย การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์เชิงเดียว การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว 
การใช้เมทริกซ์ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว การอนุมานการถดถอยเชิงเส้นเชิงเ ดียว การ
ตรวจสอบตวัแบบการถดถอยและการแปลงขอ้มูล การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ การเลือกตวัแบบ
และเกณฑส์าหรับการเลือกตวัแบบการถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์การถดถอยเม่ือตวัแปรอิสระเป็นตวัแปร
หุ่น การถดถอยลอจิสติก การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
 Scatter diagram; simple correlation analysis; simple linear regression analysis; simple linear 
regression analysis using matrix approaches; inferences of simple linear regression; regression model 
checking and data transformations; multiple linear regression analysis; model selection and criteria for 
model selection; regression analysis with dummy independent variable; logistic regression; computer 
software applications 
346-241  ชุดวชิำพชีคณติและกำรวจัิยด ำเนินงำน  5((4)-2-9)  
 Module: Linear Algebra and Operations Research 
 เวกเตอร์และเมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้นและวิธีการหาผลเฉลย ปริภูมิเชิงเส้นและความเป็น
อิสระเชิงเส้น เมทริกซ์ผกผนั ดีเทอร์มิแนนต ์ตวัแบบก าหนดการเชิงเส้น ผลเฉลยเชิงกราฟ ขั้นตอนวิธีซิม
เพลกซ์ ภาวะคู่กนั การวิเคราะห์ความไว การประยุกตใ์ชก้ าหนดการเชิงเส้นและขั้นตอนวิธีหาผลเฉลยกบั
ปัญหาก าหนดการจ านวนเต็ม ปัญหาการจดัสรรงาน ปัญหาการขนส่ง และการวิเคราะห์ข่ายงาน การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 
 Vectors and matrices; linear equation system and methods for finding solutions; linear space and 
linear independence; inverse of matric; determinant; Linear programming model; graphical solutions; 
simplex algorithm; duality; sensitivity analysis; application of linear programming and algorithms for 
solving integer programming problems, assignment problems, transportation problem and network 
analysis; use of computer package 
346-261  กำรเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์เบ้ืองต้น  2((1)-2-3) 
 Basic Computer Programming 
 แนวคิดพื้นฐานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตวัแปร ชนิดขอ้มูล การด าเนินการ การวนซ ้ า ค  าสั่ง
ควบคุม อาเรย ์อาเรยลิ์สต ์สตริง ฟังกช์นั การด าเนินการกบัแฟ้มขอ้มูล 



 Basic concept of computer programming; variable; data type; operation; loop; control statement; 
array; array list; string; function; file operations 
346-321  คณติสถิติศำสตร์ 2  3((3)-0-6) 
 Mathematical Statistics II 
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 346-223 
 Prerequisite : 346-223 
 ทบทวนการประมาณค่าแบบจุด คุณสมบัติของตัวประมาณ ตัวประมาณไม่เอนเอียงความ
แปรปรวนต ่าสุดเอกรูป ทฤษฎีบทเราวแ์ละแบลเวลล ์การประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมุติฐาน การ
ทดสอบก าลงัสูงสุด บทตั้งเนยแ์มน- เพียร์สัน การทดสอบก าลงัสูงสุดเอกรูป การทดสอบอตัราส่วนภาวะ
น่าจะเป็น 
 Review of point estimation; properties of estimators; uniformly minimum variance unbiased 
estimator; Rao-Blackwell theorem; interval estimation; hypothesis testing; most powerful test; Neyman-
Pearson lemma; uniformly most powerful test; likelihood ratio test 
346-322  เทคนิคกำรเลือกตัวอย่ำง  3((3)-0-6) 
 Sampling Techniques 
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 346-221 หรือโดยควำมเห็นชอบของผู้สอน 
 Prerequisite : 346-221 or Lecturer consent 
 การส ารวจตวัอย่าง การเลือกตวัอย่างสุ่มแบบง่าย การประมาณค่าเฉล่ีย ค่ารวม ค่าสัดส่วน และ
ความแปรปรวน การก าหนดขนาดตวัอยา่ง การเลือกตวัอยา่งแบบมีระบบ การเลือกตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ 
การเลือกตวัอยา่งแบบกลุ่ม วิธีการเลือกตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น การประมาณขนาดประชากร 
 Sample survey; simple random sampling; estimation for mean, total, proportion and variance; 
sample size determination; systematic sampling; stratified sampling; cluster sampling; non-probability 
sampling; estimating the population size 
346-331  กำรวเิครำะห์หลำยตัวแปรเชิงประยุกต์  3((2)-2-5) 
 Applied Multivariate Analysis 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 346-232 
 Prerequisite : 346-232 
 ทบทวนพีชคณิตของเมทริกซ์แนวคิดเก่ียวกบัการวิเคราะห์หลายตวัแปร การแจกแจงปรกติหลาย
ตวัแปร การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเม่ือประชากรมีการแจกแจงของตวัแปรพหุเป็นแบบปกติ 
การใชส้ถิติทีกาลงัสอง การวิเคราะห์ความแปรปรวนของหลายตวัแปร การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก การ
วิเคราะห์ส่วนประกอบหลัก การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม การ
ประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 



 Review matrix algebra; concepts of multivariate analysis; multivariate normal distribution; 
estimation and testing of hypothesis when population is multivariate normal distribution; use of Hotelling 
T2; MANOVA; logistic regression analysis; principle component analysis; discriminant analysis; factor 
analysis; cluster analysis; computer software applications 
346-332  กำรวิเครำะห์เชิงท ำนำย  3((2)-2-5) 
 Predictive Analytic 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 346-111 
 Prerequisite : 346-111 
 แนวคิดพื้นฐานในการพยากรณ์ การพยากรณ์เชิงปริมาณ เทคนิคการปรับเรียบโดยวิธีเฉล่ียเคล่ือนท่ี 
วิธีทาให้เรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล การใชต้วัแบบโฮลต์และตวัแบบวินเตอร์ การพยากรณ์กรองปรับได ้
อนุกรมเวลาแบบฉบบั การพยากรณ์อนุกรมเวลาโดยใชบ้อ๊กซ์-เจนกินส์ การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
 Basic concepts of forecasting; quantitative forecasting; smoothing techniques using moving 
average; exponential smoothing methods; Holt’s model; Winters’ model; adaptive filtering; classical time 
series; Box-Jenkins time series forecasting; computer software applications 
346-333  แผนแบบกำรทดลองเบ้ืองต้น  3((2)-2-5) 
 Introduction to Experimental Designs 
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 346--232 
 Prerequisite : 346-232 
 หลกัการของแผนแบบการทดลอง แผนแบบสุ่มสมบูรณ์ การเปรียบเทียบระหว่างทรีตเมนตแ์ละ
การทดสอบเชิงตั้งฉาก แผนแบบบล็อกสมบูรณ์เชิงสุ่ม แผนแบบจตุัรัสละติน การทดลองแบบแฟกทอเรียล 
แผนแบบ สปลิตพลอ็ต การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
 Principles of experimental designs; completely randomized designs; treatment comparisons and 
orthogonal tests; randomized complete block designs; latin square designs; factorial experiments; split-plot 
designs; analysis of covariance; computer software applications 
346-334  ระเบียบวธีิวจิัยเบ้ืองต้น  3((3)-0-6) 
 Introduction to Research Methodology 
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 346-322 
 Prerequisite : 346-322 
 ความหมายและประเภทการวิจยั กระบวนการวิจยั ชนิดขอ้มูลการวิจยั การก าหนดปัญหา การ
ทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดและขอบข่ายทางทฤษฎี สมมุติฐานการวิจยั การออกแบบการวิจยั การเก็บ
ขอ้มูล การจดัการกบัขอ้มูล การประมวลผล การวิเคราะห์ขอ้มูลและแปลความหมาย การเขียนรายงาน การ
เขียนขอ้เสนอโครงการ จรรยาบรรณของนกัวิจยั 



 Meaning and types of research; research process; types of research data; problem setting; 
literature review; conceptual and theoretical framework; research hypotheses; research designs; data 
collection; data management; data processing; data analysis and interpretation; report writing; project 
proposal writing; ethics of researchers 
346-335  กำรวเิครำะห์ข้อมูลระยะยำว  3((3)-0-6) 
 Longitudinal Data Analysis 
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 346-232 หรือโดยควำมเห็นชอบของผู้สอน 
 Prerequisite : 346-232 or Lecturer consent 
 ความรู้พื้นฐานส าหรับขอ้มูลระยะยาว การสร้างและแปลผลกราฟโพรไฟล ์การวิเคราะห์อยา่งง่าย 
ขอ้เสียของการวิเคราะห์อย่างง่าย การถดถอยอิทธิพลผสมเชิงเส้น การประมาณค่าภาวะน่าจะเป็นสูงสุด 
ขอ้มูลสูญหาย 
 Basic knowledge of longitudinal data; profile plots and interpreting; simple analyses; critiques of 
simple analyses; linear mixed effects regression; maximum likelihood estimation; missing data 
346-336  กำรวเิครำะห์ข้อมูลจ ำแนกประเภท  3((2)-2-5) 
 Categorical Data Analysis 
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 346-111 
 Prerequisite : 346-111 
 การแจกแจงของค่าตวัอยา่งของตวัแปรไม่ต่อเน่ือง การวิเคราะห์ตารางการจรขนาด 2×2 และขนาด 
rxc การวิเคราะห์ตารางหลายมิติโดยใชต้วัแบบล็อกเชิงเส้นและลอจิต การวิเคราะห์ขอ้มูลอนัดบัและการวดั
ซ ้ า การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
Sampling distributions of discrete variables; analysis of 2 x 2 and r x c tables; analysis of multidimensional 
tables using log-linear and logit models; analysis of ordinal data and repeated measurements; use of 
statistical software 
346-341  กำรประยุกต์ใช้สถิตสิ ำหรับวทิยำศำสตร์สุขภำพ  3((2)-2-5) 
 Application of Statistics to Health Sciences 
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 346--111 และ 346--161 
 Prerequisite : 346-111 and 346-161 
 ขอ้มูลทางดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ แนวคิดในการออกแบบวิจยัทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขนาด
ตัวอย่างและอ านาจการทดสอบ เทคนิคทางสถิติมาตรฐานท่ีน าเสนอด้วยตัวอย่างจากวรรณกรรมทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ การตีความท่ีส าคญัของผลการวิจยั และการใช้โปรแกรมทางสถิติเพื่อการประมวลผล
ขอ้มูลและการวิเคราะห์ทางสถิติ 
 Data in health science; concept of research design in health sciences; sample size and power of 
the test; standard statistical techniques presented with examples drawn from the health sciences literature; 



critical interpretation of research results, and using statistical software for data processing and statistical 
analysis 
346-342  ตัวแบบระบบแถวคอยเบ้ืองต้น  3((3)-0-6) 
 Introduction to Queuing Models 
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน 346-221 
 Prerequisite : 346-221 
 ทบทวนอนุกรม ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น โครงสร้างพื้นฐานของตัวแบบ
แถวคอย กระบวนการเกิดและตาย ตวัแบบแถวคอยท่ีไม่ใชก้ารแจกแจงเอก็โพเนนเชียล เครือข่ายแถวคอย 
 Review of series, random variable and probability distributions; basic structure of queuing 
models; the Birth-and-Death process; queuing models involving nonexponential distributions; queuing 
networks 
346-343  กำรจัดกำรสินค้ำคงคลงั  3((3)-0-6) 
 Inventory Management 
 ความส าคญัของสินคา้คงคลงัในห่วงโซ่อุปทาน แนวคิดในการจดัการสินคา้คงคลงั การแบ่งกลุ่ม
สินคา้คงคลงั ตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบพารามิเตอร์ท่ีทราบค่า เม่ืออุปสงคมี์ค่าคงท่ีและมีค่าเปล่ียนไปตาม
เวลา ตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบสโทแคสติกในกรณีคาบเดียวและหลายคาบ ตวัแบบสินคา้คงคลงัซ่ึงมีเวลาน า
เป็นแบบสโทแคสติก ตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบหลายชั้น 
 Importance of inventory in supply chain; inventory management concept; inventory 
classification; deterministic inventory models with constant and time-varying demands; stochastic 
inventory models, single-period and finite-horizon models; stochastic lead-time models; multi-echelon 
inventory systems 
346-344  ชุดวชิำวทิยำกำรประกนัภัย  7((6) -2-13) 
 Module: Actuarial Science 
 การประกนัภยัและรูปแบบการประกนัภยั ตารางมรณะ เบ้ียประกนัสุทธิ เงินส ารองสุทธิคงท่ี เงิน
ส ารองดดัแปลง เบ้ียประกนัรวม อตัราเบ้ียประกนัภยัทรัพยสิ์น การก าหนดอตัราการเส่ียงภยัรายบุคคล การ
จ าแนกประเภทการเส่ียงภยั การส ารองความสูญเสีย การประกันสุขภาพ การประกันสังคม การประกัน
อคัคีภยั การประกนัภยัรถยนต ์การประกนัภยัทางทะเลและการขนส่ง การประกนัเบด็เตลด็ 
 Insurance and type of insurance; mortality table; net premium; net level reserve; modified 
reserve; gross premium; property premium rate; individual risk rating; risk classification; loss reserving; 
health insurance; social security; fire insurance; motor insurance; marine insurance; miscellaneous 
insurance 
346-351  กำรวเิครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่และกำรประยุกต์  3((2)-2-5) 
 Big Data Analytics and Applications 



 หลกัการการวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ สภาพแวดลอ้มพื้นฐาน วิธีการจดัการขอ้มูลและวิธีการ
บนัทึก ขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์และทศันภาพ การประยุกตใ์ชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่เพื่อจดัการกบั
ความทา้ทายในโลกความจริง จริยธรรม ความปลอดภยั 
 Big data analysis concept; fundamental platforms; data management and storage method; 
analytics algorithm and visualization; big data analytics to handle real world challenges; ethics; security 
346-361  ฐำนข้อมูลและภำษำ SQL ส ำหรับกำรวเิครำะห์ข้อมูล  3((2)-2-5) 
 Database and SQL for Data Analytics 
 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล ระบบการจัดการ
ฐานขอ้มูล การจดัการฐานขอ้มูล การติดตั้งและควบคุมดูแลระบบการจดัการฐานขอ้มูลในปัจจุบนั ค  าสั่ง 
SQL ท่ีซบัซอ้น การบริหารจดัการผูใ้ช ้การรักษาความปลอดภยั ภาษา PL/SQL กรณีศึกษาระบบการจดัการ
ฐานขอ้มูลในงานธุรกิจดา้นต่าง ๆ 
 Fundamental knowledge of database; database analysis; database design; database management 
system; database management; installation and monitoring of current database management systems; 
complex SQL statements; user profile management; security; PL/SQL language; case studies of database 
management system in businesses 
346-371  กำรฝึกงำนทำงสถิติ  1(0-30-0) 
 Job Training in Statistics 
 เง่ือนไข : ต้องเรียนหมวดวชิำเฉพำะกลุ่มวชิำบังคบัของสำขำสถิติมำก่อนอย่ำงน้อย 15 หน่วยกติ 
 หลกัการปฏิบติัตนในการท างาน การฝึกปฏิบติังานในหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานราชการซ่ึง
ภาควิชาฯ เห็นชอบ การเขียนและการน าเสนอรายงานของความส าเร็จของการฝึกงาน 
 Principles of working responsibility; training in private or state organizations approved by the 
department; writing and presenting report of training achievement 
346-431  กำรวิเครำะห์กำรรอดชีพเบ้ืองต้น  3((3)-0-6) 
 Introduction to Survival Analysis 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 346-232 
 Prerequisite : 346-232 
 แนวคิดพื้นฐานของการวิเคราะห์การรอดชีพ ฟังก์ชนัการรอดชีพ ฟังก์ชนัพิบติั การประมาณค่า
และการเปรียบเทียบเส้นโคง้การรอดชีพ เส้นโคง้แคปแพลน-ไมเออร์ ตวัแบบอิงพารามิเตอร์และตวัแบบก่ึง
พารามิเตอร์ ตวัแบบการถดถอยคอ็กซ์ กรณีศึกษา 
 Basic concepts of survival analysis; survival function; hazard function; estimating and 
comparing survival curves, Kaplan-Meier curve; parametric and semi-parametric models; Cox regression 
model; case studies 
 



346-432  สถิติประชำกรเบ้ืองต้น  3((3)-0-6) 
 Introduction to Population Statistics 
 ความหมายและขอบเขตของการศึกษาประชากร ทฤษฎีทางประชากร การวิเคราะห์องคป์ระกอบ
ในการวิเคราะห์ประชากร เทคนิคการวิเคราะห์เบ้ืองตน้ทางประชากรศาสตร์ การเปล่ียนแปลงประชากร การ
เจริญพนัธ์ุ การตาย การยา้ยถ่ิน นโยบายประชากรและการพฒันา 
 Meaning and coverage of population studies; population theory; population composition 
analysis; elementary demographic analysis technique; population change; fertility; mortality; migration; 
population policy and development 
346-441  กำรควบคุมคุณภำพเชิงสถิติ  3((3)-0-6) 
 Statistical Quality Control 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 346-111 หรือ 347-204 
 Prerequisite : 346-111 or 347-204 
 การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ แผนภูมิควบคุมชนิดตวัแปร แผนภูมิควบคุมเชิงคุณลกัษณะ
ประจ าการวิเคราะห์ระบบการวดั การวางแผนการทดลองเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบั
การชักตวัอย่างเพื่อการยอมรับ แผนชักตวัอย่างแบบตวัแปร แผนชักตวัอย่างเชิงคุณลกัษณะ มาตรฐาน
คุณภาพแบบต่าง ๆ 
 Statistical process control; variable control charts; attribute control charts; measurement system 
analysis; experimental designs for quality improvement; fundamental concepts of acceptance sampling; 
sampling plan by variables; sampling plan by attributes; standard of qualities 
346-442  กระบวนกำรสโตแคสติก  3((3)-0-6) 
 Stochastic Process 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 346-221 
 Prerequisite : 346-221 
 การเดินสุ่ม ลูกโซ่แบบมาร์คอฟ กระบวนการเลขช้ีก าลังและปัวซง กระบวนการเกิดดับ 
กระบวนการแตกก่ิง กระบวนการท าใหม่ 
 Random walk; Markov chain; exponential and Poisson process; birth-death process; branching 
process; renewal process 
346-443  ทฤษฎีกำรตัดสินใจ  3((3)-0-6) 
 Decision Theory 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 346-221 
 Prerequisite: 346-221 
 ปัญหาการตดัสินใจ การจดัการความเส่ียง การตดัสินใจภายใตค้วามไม่รู้ การตดัสินใจภายใตค้วาม 
ไม่แน่นอน การตดัสินใจภายใตค้วามเส่ียง การตดัสินใจโดยใชค้วามน่าจะเป็น ผลตอบแทนคาดหมาย การ



ตดัสินใจแบบเบย ์การมีเหตุมีผล เกมสถิต เกมแบบพลวตั เกมรูปบรรทดัฐาน กลยุทธ์แท ้กลยุทธ์ข่ม การ
ก าจดักลยทุธ์ท่ี ถูกข่มแบบวนซ ้ า ความเช่ือ การตอบสนองท่ีดีท่ีสุด จุดสมดุลแนช กลยทุธ์ผสม เกมแบบเบย ์
การประมูล การออกแบบกลไก 
 Decision problem; risk management; decision under ignorance; decision under uncertainty; 
decision under risk; decision using probability; expected payoff; bayesian decision; rationality; static 
game; dynamic game; normal form game; pure strategy; dominant strategy; iterated elimination of strictly 
dominant strategies; belief; best response; nash equilibrium; mixed strategy; bayesian game; auctions; 
mechanism design 
346-444  กำรจ ำลองสถำนกำรณ์ส ำหรับกำรจัดกำรโลจิสติกส์  3((2)-2-5) 
 Simulation for Logistics Management 
 แนวคิดการจ าลองสถานการณ์ส าหรับการตัดสินใจ การจ าลองเชิงสถิตย ์การจ าลองแบบไม่
ต่อเน่ือง การประยกุตก์ารจ าลองกบัปัญหาทางโลจิสติกส์ การวิเคราะห์ขอ้มูลของผลการจ าลอง การทวนสอบ
และความแม่นของตัวแบบการจ าลอง การออกแบบการทดลองส าหรับการจ าลอง การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อการจ าลองสถานการณ์ 
 Concept of simulation for decision making; static simulation; discrete simulation; application of 
simulation for logistics problem; data analysis of simulation outputs; verification and validation of 
simulation model; design of experiment for simulation; using computer program for simulation 
346-445  กำรจัดกำรคลงัสินค้ำส ำหรับโลจิสติกส์ 4.0  3((3)-0-6) 
 Warehouse Management for Logistics 4.0 
 บทบาทและเป้าหมายของคลงัสินคา้ในโลจิสติกส์ 4.0 แนวคิดในการจดัการคลงัสินคา้ส าหรับโลจิ
สติกส์ 4.0 คุณลกัษณะพื้นฐานของคลงัสินคา้ ประเภทของคลงัสินคา้ การท างานต่าง ๆ ภายในคลงัสินคา้ 
ระบบการหยิบสินคา้แบบดั้งเดิม เม่ือพนกังานหยบิสินคา้เดินหยิบสินคา้ การหยิบสินคา้แบบรวมกลุ่ม แบบ
แบ่งเขต และแบบคดัแยก การหยบิสินคา้โดยมีพาหนะน าทางอตัโนมติั หุ่นยนตเ์คล่ือนชั้นวางสินคา้ 
 Roles and warehouse objectives in logistics 4.0; warehouse management concept for logistics 
4.0; basic characteristic of warehouses; type of warehouses; warehouse operations; traditional picker-to-
parts order picking systems; batching, zoning and sorting; automated guided vehicle-assisted picking; 
shelf-moving robots 
346-451  สถิตสิ ำหรับวทิยำกำรข้อมูลและกำรวเิครำะห์เชิงธุรกจิ  3((2)-2-5) 
 Statistics for Data Science and Business Analytics 
 หลกัปฏิบติัเบ้ืองตน้ของวิทยาการขอ้มูล การสร้างตวัแบบการท านาย การแบ่งส่วนแบบมีผูส้อน 
ฟังกช์นัจ าแนกกลุ่ม การวิเคราะห์สมรรถนะตวัแบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ส าหรับการตดัสินใจ การแสดงภาพ
สมรรถนะตวัแบบ การท าเหมืองและแทนขอ้ความอกัษร ความคลา้ยคลึงและความใกลเ้คียงท่ีสุด การท า



เหมืองขอ้มูลแบบไม่มีผูส้อนและการจดักลุ่ม เทคนิคและงานต่าง ๆ ในวิทยาการขอ้มูล กลยทุธ์เชิงธุรกิจและ
วิทยาการขอ้มูล การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรม 
 Introduction to the practice of data science; predictive modeling; supervised segmentation; 
discriminant functions; model performance analytics; decision analytic thinking; model performance 
visualization; text representation and mining; similarity and nearest neighbors; unsupervised data mining 
and clustering; data science tasks and techniques; data science and business strategy; computer software 
application 
346-471  สัมมนำทำงสถิติ  1(0-2-1) 
 Seminar in Statistics 
 เง่ือนไข : ต้องเรียนหมวดวชิำเฉพำะของสำขำสถิติมำก่อนอย่ำงน้อย 15 หน่วยกติ 
 สัมมนาหัวข้อท่ีน่าสนใจในสาขาสถิติศาสตร์ หรือสถิติประยุกต์ จากวารสาร หรือตารา
ภาษาองักฤษ 
 Seminar in interesting topics of statistics or applied statistics from journal or text book 
346-472  สหกจิศึกษำ  6(0-40-0) 
 Cooperative Education 
 เง่ือนไข : ลงทะเบียนรำยวิชำตำมหลักสูตรภำยในภำคกำรศึกษำที่ 1 ของช้ันปีที่ 4 ยกเว้นรำยวิชำ
สหกจิศึกษำ และเตรียมควำมพร้อมสำหรับสหกจิศึกษำไม่น้อยกว่ำ 30 ช่ัวโมง 
 Condition : Enrollment courses in the ciricurrum within the first semester of 4th year 
exempt Cooperative Education and preparation course for cooperative education at least 30 hours 
 ฝึกปฏิบติังานจริงในหน่วยงานราชการ เอกชน วิสาหกิจ ศึกษาระบบการท างานจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สาขาวิชาสถิติ พฒันาทกัษะดา้นอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกบัประสบการณ์การท างาน 
อาจารยท่ี์ปรึกษาและสถานประกอบการประเมินผลการท างาน น าเสนองานและรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
 Actual practice in public, private or enterprise organization; studying the real working system 
relative to statistics; developing occupational skills by integrating classroom knowledge with working 
experience; work evaluation by academic advisor and officer of the organization; presentation of work and 
complete report 
346-481  หัวข้อพเิศษทำงสถิติ 1  2((2)-0-4) 
 Special Topics in Statistics I 
 หวัขอ้เร่ืองทนัสมยัท่ีน่าสนใจทางสถิติ 
 Topics of recent interest in statistics 
346-482  หัวข้อพเิศษทำงสถิติ 2  3((3)-0-6) 
 Special Topics in Statistics II 
 หวัขอ้เร่ืองทนัสมยัท่ีน่าสนใจทางสถิติประยกุต ์



 Topics of recent interest in applied statistics 
346-491  โครงงำนทำงสถิติ 1  1(0-3-0) 
 Project in Statistics I 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 346-334 
 Prerequisite : 346-334 
 ฝึกท าวิจัยเก่ียวกับสถิติศาสตร์หรือสถิติประยุกต์ ในหัวข้อการก าหนดปัญหา การทบทวน
วรรณกรรม กรอบแนวคิดและขอบข่ายทางทฤษฎี สมมุติฐานการวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั และน าเสนอโครงร่าง
วิจยั 
 Practice in conducting a research in statistics or applied statistics; problem setting; literature 
review; conceptual and theoretical framework; research hypotheses; research methodology; present the 
project proposal 
346-492  โครงงำนทำงสถิติ 2  2(0-6-0) 
 Project in Statistics II 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 346-491 หรือโดยควำมเห็นชอบของผู้สอน 
 Prerequisite : 346-491 or Lecturer consent 
 ฝึกท าวิจยัต่อเน่ืองมาจากโครงงานทางสถิติ 1 ในหัวขอ้การเก็บขอ้มูล การจดัการกบัขอ้มูล การ
ประมวลผล การวิเคราะห์และแปลความหมาย การเขียนรายงานวิจยั และน าเสนอผลการวิจยั 
 Do a research by carrying on Project in statistic I; data collection; data management; data 
processing; data analysis and interpretation; research report; present the research results 
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