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ปรัชญาของหลกัสูตร 
มุ่งมัน่สร้างมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ ความสามารถดา้นสถิติขั้นสูง เนน้การพฒันาผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง

ผ่านกระบวนการแกปั้ญหา ลงมือปฏิบติัทั้งในและนอกห้องเรียนตลอดจนการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง เพ่ือให้สามารถถ่ายทอด 
พฒันาองคค์วามรู้ และประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ทางสถิติในการปฏิบติังาน การแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐาน
ของการมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ การเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น ความเสียสละ และจรรยาบรรณในวิชาชีพทาง
สถิติ เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาในทุกดา้นและสามารถปรับตวัไดต้ามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO 1 พิสูจน์หลกัการและทฤษฎีสถิติขั้นสูงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
PLO 2 ออกแบบกระบวนการวิจยัเชิงสถิติเพ่ือแกปั้ญหาดา้นอุตสาหกรรมภาคการผลิต หรือดา้นการแพทย ์ หรือนโยบาย

ภาครัฐ 
PLO 3 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางสถิติขั้นสูงเพ่ือแก้ปัญหาด้านอุตสาหกรรมภาคการผลิต หรือด้านการแพทย ์หรือ

นโยบายภาครัฐ 
PLO 4 เลือกใชเ้คร่ืองมือหรือซอฟตแ์วร์ทางสถิติเพื่อการจดัการ และวเิคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
PLO 5 ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลทางวิชาการและแสวงหาความรู้เพ่ือพฒันาตนเองไดอ้ย่างต่อเน่ือง

PLO 6  แสดงออกถึงพฤติกรรมการมีความซ่ือสตัยแ์ละมีจรรยาบรรณทางวชิาการ 
PLO 6 ส่ือสารและน าเสนอผลงานทางวชิาการทางสถิติไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงประเด็น 
PLO 7 แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาการ 



 
โครงสร้างหลกัสูตร 

 
หลกัสูตรน้ี เป็นแบบแผน ก ซ่ึงเนน้การวจิยัโดยมีการท าวทิยานิพนธ์ 2 แบบ ดงัน้ี 

- แบบ ก 1 เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้งานวจิยัโดยมีการท าวทิยานิพนธ์เพียงอยา่งเดียวแต่อาจใหเ้รียนรายวชิาเพ่ิมเติม
ไดโ้ดยไม่นบัหน่วยกิต 
- แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้งานวจิยัโดยมีการเรียนรายวชิาร่วมกบัการท าวทิยานิพนธ์ 

 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า                                 
- แผน ก 1 ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 
- แผน ก 2 ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลกัสูตร  

   

หมวดวชิา แผน ก 1 แผน ก 2 
หมวดวชิาบงัคบั - 6  
หมวดวชิาเลือก - 12  
วทิยานิพนธ์ 36  18  
สมัมนา* 2 2 
รวมตลอดหลกัสูตร 36  36 

 (* เป็นวชิาบงัคบัแต่ไม่นบัหน่วยกิต) 
 

หมวดวชิาบังคบั 6 หน่วยกติ 
รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 
346-501 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการแจกแจง 

(Probability and Distribution Theories) 
3((3)-0-6) 

346-502 การอนุมานเชิงสถิติ 
(Statistical Inference) 

3((3)-0-6) 

หมวดวชิาเลือก 12 หน่วยกติ 
346-511 พีชคณิตเชิงเสน้ส าหรับสถิติศาสตร์ 

(Linear Algebra for Statistics) 
3((3)-0-6) 

346-521 การวเิคราะห์ตวัแบบเชิงสถิติขั้นสูง 
(Analysis of Advanced Statistical Models) 

3((3)-0-6) 
 

346-522 เทคนิคการชกัตวัอยา่ง 
(Sampling Techniques) 

3((3)-0-6) 

346-531 ระเบียบวธีิวจิยั 
(Research Methodology) 

3((3)-0-6) 

346-532 การออกแบบการทดลอง 
(Experimental Designs) 

3((2)-2-5) 

346-533 ทฤษฎีกราฟและการประยกุต ์
(Graph Theory and Applications) 

3((3)-0-6) 

   



346-534 ทฤษฎีการตดัสินใจเชิงสถิติ 
(Statistical Decision Theory) 

3((3)-0-6) 
 

346-535 กระบวนการสโตแคสติกและการประยกุต ์
(Stochastic Process and Applications) 

3((3)-0-6) 

346-536 การวเิคราะห์การอยูร่อด 
(Survival Analysis) 

3((3)-0-6) 

346-537 การวเิคราะห์ขอ้มูลระยะยาวขั้นสูง 
(Advanced Longitudinal Data Analysis) 

3((3)-0-6) 

346-541 การวจิยัด าเนินการ 
(Operations Research) 

3((2)-2-5) 

346-542 เทคนิคการจ าลอง 
(Simulation Techniques) 

3((2)-2-5) 

346-543 ซอฟตแ์วร์ทางสถิติและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(Statistical Software and Computer Programming)                                                                                             

3((2)-2-5) 

346-551 หลกัการบริหารความเส่ียงและการประกนัภยั  
(Principles of Risk Management and Insurance) 

3((3)-0-6) 

346-552 คณิตศาสตร์ประกนัวนิาศภยั 
(Casualty Actuarial Mathematics) 

3((3)-0-6) 

346-553 การบริหารความเส่ียงองคก์ร 
(Enterprise Risk Management) 

3((3)-0-6) 

346-561 ชุดวชิาซิกซ์ซิกม่า 
Module: Six Sigma 

6((4)-4-10) 

346-562 ชุดวชิาการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติขั้นสูงเพ่ือการวจิยั 
Module: Advance Statistical Data Analytics for Research 

6((4)-4-10) 

346-581 หวัขอ้พิเศษทางสถิติ 1 
(Special Topics in Statistics I) 

3((3)-0-6) 
 

346-582 หวัขอ้พิเศษทางสถิติ 2 
(Special Topics in Statistics II) 

3((2)-2-5) 

347-531 สถิติชีวภาพและระเบียบวธีิวจิยั 
(Biological Statistics and Research Methodology) 

4((3)-2-7) 

347-532 สถิติประยกุตส์ าหรับการวจิยั 
(Applied Statistics for Research) 

3((3)-0-6) 

347-551 สถิติทางการแพทยแ์ละการค านวณเชิงสถิติ 
(Medical Statistics and Statistical Computing) 

4((3)-2-7) 

หมายเหตุ 1) นอกเหนือจากรายวิชาเลือกดังกลา่วนักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลยั 

 
 
 



 หมวดวิชาสัมมนา 2 หน่วยกิต 
346-691 สัมมนา 1* 

(Seminar I) 
1(0-2-1) 

346-692 สัมมนา 2* 
(Seminar II) 

1(0-2-1) 

*ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต และได้ผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ S 
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต 

346-693 วิทยานพินธ ์
(Thesis) 

18(0-54-0) 

346-694 วิทยานพินธ ์
(Thesis) 

36(0-108-0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

แผน ก 1 

ช้ันปีที ่1    
ภาคการศึกษาที ่1 
346-691  สมัมนา 1*   1 หน่วยกิต 
 (Seminar I) 
346-694  วทิยานิพนธ์   9 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
   รวม 9 หน่วยกิต 
 *ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต และไดผ้ลการศึกษาเป็นสญัลกัษณ์ S 
ภาคการศึกษาที ่2                                                                                                                      
346-692  สมัมนา 2*  1 หน่วยกิต 
 (Seminar II) 
346-694  วทิยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
  รวม 9 หน่วยกิต 
 *ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต และไดผ้ลการศึกษาเป็นสญัลกัษณ์ S 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1                  
346-694  วทิยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
  รวม 9 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2                                                                        
346-694  วทิยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 
(Thesis) 
  รวม 9 หน่วยกิต 
  
หมายเหต ุ  1) การลงทะเบียนเรียนรายวชิาภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั 
  2) นกัศึกษาสามารถเลือกรายวชิาอ่ืน ๆ โดยไม่นบัหน่วยกิตทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
      บริหารหลกัสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผน ก 2 

ช้ันปีที ่1    
ภาคการศึกษาที ่1 
346-501  ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการแจกแจง**  3 หน่วยกิต 
 (Probability and Distribution Theories) 
346-502  การอนุมานเชิงสถิติ**  3 หน่วยกิต 
  (Statistical Inference) 
 วชิาเลือก  3 หน่วยกิต 
                             รวม 9 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
346-691  สมัมนา 1*  1 หน่วยกิต 
 (Seminar I) 
346-693  วทิยานิพนธ์  3 หน่วยกิต 
 (Thesis)  
 วชิาเลือก  6 หน่วยกิต 
  รวม 9 หน่วยกิต 
 *ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต และไดผ้ลการศึกษาเป็นสญัลกัษณ์ S 
            **จดัการเรียนการสอนแบบ block course 

ช้ันปีที ่2    
ภาคการศึกษาที ่1 
346-692  สมัมนา 2*  1 หน่วยกิต 
 (Seminar II) 
346-693  วทิยานิพนธ์  6 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 วชิาเลือก  3 หน่วยกิต 
  รวม 9 หน่วยกิต 
 *ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต และไดผ้ลการศึกษาเป็นสญัลกัษณ์ S 
ภาคการศึกษาที ่2 
346-693  วทิยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
  รวม 9 หน่วยกิต 
 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาโท 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1 พสูิจน์หลกัการและทฤษฎี

สถิตขิั้นสูงได้อย่างถูกต้อง 

1) จัดการเรียนการสอนแบบ Lecture
Based Learning ผ่านการบรรยายดว้ย
การพิ สูจน์ ทฤษ ฎี  โดยมุ่ ง เน้น ให้
ผู ้เรียน เข้าใจถึงหลักการและองค์
ความรู้ทางสถิติอยา่งถูกตอ้ง

2) ผสมผสานการเรียนการสอนด้วย
Active Learning ในรูปแบบ Problem
Based และ Thinking Based Learning
โดยฝึกใหผู้เ้รียนคน้ควา้หาความรู้จาก
ส่ือต่าง ๆ ด้วยการฝึกท าโจทย์ เพ่ือ
เห็นแนวทางการพิสูจน์แบบต่าง ๆ
ภายใตค้  าแนะน าของผูส้อน

3) จดับรรยายพิเศษ และ/หรือ อบรมเชิง
ปฏิบัติการจากวิทยากรภายนอกท่ีมี
ความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์ตรง
เพื่อให้เห็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีกับ
การท างานจริง

1) การ มี ส่ วน ร่วม ในชั้ น เรี ยน /
กิจกรรมกลุ่ม

2) การท าแบบฝึกหดั
3) การท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย
4) การสอบยอ่ย สอบกลางภาคและ

สอบปลายภาค
5) การน าเสนอและอภิปรายใน

รายวชิาสมัมนา 1และสมัมนา 2
6) การสอบขอ้เสนอวทิยานิพนธ์
7) การประเมินความก้าวหน้าของ

วทิยานิพนธ์
8) การสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์

PLO2 ออกแบบกระบวนการวจิยั

เชิ งส ถิ ติ เพ่ื อ แ ก้ ปั ญ ห าด้ าน

อุตสาหกรรมภาคการผลิต หรือ

ด้านการแพทย์  หรือนโยบาย

ภาครัฐ 

1) การให้ผูเ้รียนคน้ควา้ผ่านกรณีศึกษา
ด้านอุตสาหกรรมภาคการผลิต ด้าน
การแพทย ์หรือจากหน่วยงานภาครัฐ

2) การให้ผูเ้รียนสร้างกรอบความคิดทาง
สถิติรวมถึงการกระบวนการจัดการ
และวเิคราะห์ขอ้มูล

3) การให้ผู ้เรียนน าเสนอผลการศึกษา
และการจดัให้มีการสะท้อนกลบัจาก
ทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน

4) ให้นักศึกษาศึกษาคน้ควา้ในรายวิชา
สมัมนาและวทิยานิพนธ์

5) สนั บ ส นุ น ให้ นั ก ศึ กษ าเข้ า ร่ วม
ประชุมสัมมนาวิชาการ และ/หรือ ให้
นักศึกษาน าเสนอผลงานวิจัยในเวที
ต่ าง  ๆ  เช่น  สั มมน า ป ระ ชุม เชิ ง
ปฏิบติัการ และการประชุมวชิาการ

1) ประเมินผลการจดัการเรียนรู้ใน
แต่ละรายวชิาในผูเ้รียนสามารถ
- การวิเคราะห์สภาพปัญหา

จากสถานการณ์จริงได้
- เลือกใช้สถิติให้สอดคล้อง

กบัแนวทางแกไ้ขปัญหา
- จดัการขอ้มูลและวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์
ทางสถิติได้

- ส รุป ผ ล  น า เส น อ  แ ล ะ
ส่ือสารเชิงวิชาการทั้ งการ
พูดและการเขียนได้อย่าง
เ ห ม า ะ ส ม กั บ
กลุ่มเป้าหมายและหัวข้อ
ปัญหา

- ประเมินความถูกต้องและ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง
ก ร ะ บ ว น ก า ร ท่ี ใ ช้
แกปั้ญหา

2) ป ระ เมิ น จ าก ค ว าม ถู ก ต้ อ ง



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

คุณภาพ และความกา้วหน้าของ
วิท ย านิ พน ธ์  โดยอ าจ ารย์ ท่ี
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

3) ประเมินจากการสอบเทียบวดั
คุ ณ ส ม บั ติ   แ ล ะ โ ค ร ง ร่ า ง
วทิยานิพนธ์ 

PLO3 ประยุกต์ ใช้องค์ความ รู้

ทางสถิติขั้นสูงเพ่ือแก้ปัญหาด้าน

อุตสาหกรรมภาคการผลิต หรือ

ด้านการแพทย์  ห รือนโยบาย

ภาครัฐ 

1) จัดรายวิชาเลือกท่ีหลากหลายให้
นกัศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ 

2) จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning โ ด ย มุ่ ง เ น้ น ทั ก ษ ะ
กระบวนการคิด เพื่อน าความรู้ทาง
ทฤษฎีทางสถิติ และสถิติประยกุต์ไป
บูรณาการกบัสถานการณ์ต่าง ๆ หรือ
สภาพปัญหาของสถานประกอบการ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

3) จัดให้ มีรายวิชาวิทยานิพนธ์  และ
รายวชิาสมัมนา 

4) จดับรรยายพิเศษจากวิทยากรภายนอก
ท่ีมีความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์
ตรง 

1) ประเมินจากการน าเสนอผลการ
วิ เคราะห์แนวทางการแก้ไข
ปัญหาให้สถานประกอบการใน
ระดับปฏิบัติการได้เป็นอย่าง
นอ้ย 

2) การท างานท่ีไดรั้บมอบหมายใน
รายวชิาวทิยานิพนธ์ 

3) การตอบค าถามและแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น 

4) การตอบค าถามเชิงวเิคราะห์ 
5) รายงาน/น าเสนองาน วิเคราะห์

ข้อมูลด้วยวิ ธีการทางสถิ ติ ท่ี
เหมาะสมกับ  โจทย์ปัญหาท่ี
ไดรั้บจากสถานประกอบการ 

PLO4 เลื อก ใช้ เค ร่ือ งมื อห รือ

ซอฟ ต์แว ร์ทางสถิ ติ เพ่ื อการ

จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลได้

อย่างถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) จดัการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทาง
คอมพิวเตอร์ควบคู่กบัรายวิชาทฤษฎี 
เพื่ อ ผู ้ เ รี ย น ได้ รั บ ทั ก ษ ะก าร ใช้
ซอฟต์แวร์ทางสถิติในการวิเคราะห์
ขอ้มูล 

2) จัดการ เรียนการสอนใน รูปแบบ 
Active Learning มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนฝึก
ทกัษะการใชซ้อฟตแ์วร์มาตรฐานทาง
ส ถิ ติ   โ ด ย 
2 . 1 )  นั ก ศึ ก ษ า เ รี ย น รู้ ผ่ า น
ประสบการณ์ของผู ้สอนด้วยการ
เ รี ย น รู้ แ บ บ  Case Based learning 
2.2) นักศึกษาได้รับมอบหมายงาน
ด้านวิเคราะห์ข้อมูลตามการเรียนรู้
แบบ  Project Based ผ่านข้อมูลจริง
จากหน่วยงานภายนอก 

3) จดัประสบการณ์เรียนรู้ดว้ยตนเองใน
ภาคปฏิบัติด้านการเขียนโปรแกรม
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  ( Computer 
programming) เพื่ อการจัดการ การ
วิเคราะห์และการจ าลองข้อมูล  ใน

1) ป ระ เมิ น จ าก ก ารทั ก ษ ะ ใช้
ซอฟต์แวร์ทางสถิติในรายวิชาท่ี
เรียน 

2) การตอบค าถามเชิงวเิคราะห์และ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  

3) ก ารท าแ บ บ ฝึ กป ฏิ บั ติ ก าร
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์
มาตรฐานทางสถิติท่ีหลากหลาย 

4) การสอบขอ้เขียนกลางภาคและ
ปลายภาค 

5) รายงาน/น าเสนองาน วิเคราะห์
ขอ้มูลด้วยซอฟต์แวร์มาตรฐาน
ทางสถิติท่ีเหมาะสม ตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

6) การสอบปากเปล่า (Oral Exam) 
ในการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์
ทางสถิติ 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

 รายวชิาสมัมนา/วทิยานิพนธ์ 

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ

และแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนา

ตนเองได้อย่างต่อเน่ือง 

1) จัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใน
การสืบคน้ขอ้มูล/ฐานขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง
และเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

2) จดัประสบการณ์เรียนรู้ดว้ยตนเองใน
ภาคปฏิบัติด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการสืบคน้ขอ้มูลการ
ในรายวชิาสมัมนาและวทิยานิพนธ์ 

1) รายงาน/น าเสนองานท่ีมีคุณภาพ
ท่ี ไ ด้ จ า ก ก า ร ใ ช้ ค ว า ม รู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีถูกตอ้ง 

2) การประเมินการอธิบายท่ีมาและ
การอา้งอิงแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือ
ได ้

PLO6 ส่ื อ ส า ร แ ล ะ น า เส น อ

ผลงานทางวิชาการทางสถิติได้

อย่างถูกต้องและตรงประเดน็ 

1) จัดการ เรียนการสอนใน รูปแบบ 
Active Learning ท่ี มุ่งเน้นให้ผู ้เรียน
ได้ใช้ทักษะทางภาษาทั้ งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เพื่ อการส่ือสาร 
รวมทั้ งเลือกใช้รูปแบบการส่ือสารท่ี
หลากหลายและเหมาะสม 

2) นักศึกษาเรียนรู้วิธีการเขียนบทความ
ทางวิชาการจากบทความในรายวิชา
สมัมนาและวทิยานิพนธ์ 

1) การเขียนรายงาน 
2) การน า เสนอด้วยวาจา (Oral 

Presentation)  
3) การน า เสน อด้วยโปส เตอ ร์ 

(Poster Presentation) 
4) ก า ร เ ขี ย น ร า ย ง าน วิ จั ย ใ น

วทิยานิพนธ์ 
5) การเขียนบทความทางวิชาการ

เผยแพร่ในวารสาร 
PLO7 แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ก า ร มี

คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ

จรรยาบรรณทางวชิาการ 

1) ปลูกฝังให้นกัศึกษาตระหนักถึงการมี
จิตสาธารณะและถือประโยชน์เพื่อน
มนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง  

2) อาจารยเ์ป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัศึกษา 
3) จั ด ใ ห้ มี ร า ย วิ ช า สั ม ม น า แ ล ะ

วิทยานิพนธ์ ซ่ึงเป็นรายวิชาท่ีผูเ้รียน
ฝึกปฏิบติัการใชจ้ริยธรรมทางวชิาการ
และการใชเ้ทคโนโลย ี

1) ประเมินจากพฤติกรรมของ
นกัศึกษา 

2) ก า ร เ ขี ย น ร า ย ง าน วิ จั ย ใ น
วทิยานิพนธ์ 

 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะวทิยำศำสตร์ 

สำขำวทิยำศำสตร์กำรค ำนวณ หลกัสูตรวทิยำศำสตรมหำบณัฑติ สำขำวชิำสถิตปิระยุกต์ 

346-501 ทฤษฎคีวำมน่ำจะเป็นและกำรแจกแจง 3((3)-0-6) 
Probability and Distribution Theories 
แนวคิดความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่มและการแจกแจกของตวัแปรสุ่ม การคาดหมาย การแจกแจงร่วมและการแจก

แจงตามขอบ ฟังกช์นัก่อก าเนิดโมเมนต ์การแจกแจงของฟังกช์นัของตวัแปรสุ่ม ทฤษฎีบทขีดจ ากดัส่วนกลาง 
Probability concepts; random variables and distributions; expectation; joint and marginal distributions; 

moment generating functions; distributions of functions of random variables; central limit theorem 
346-502 กำรอนุมำนเชิงสถิติ 3((3)-0-6) 

Statistical Inference 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 346-501 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite : 346-501 or consent of the curriculum administrative committee 
แนวคิดในการอนุมานเชิงสถิติ การประมาณค่าแบบจุด วิธีการหาตวัประมาณ วิธีประเมินตวัประมาณ การ

ประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมุติฐานเชิงสถิติ วธีิประเมินการทดสอบ 
Concepts in statistical inference; point estimations; methods of finding estimators; method of evaluating 

estimators; interval estimation; statistical hypothesis testing; method of evaluating tests 
346-511 พชีคณิตเชิงเส้นส ำหรับสถิตศิำสตร์ 3((3)-0-6) 

Linear Algebra for Statistics 
เมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้น ปริภูมิเวกเตอร์ค่าลกัษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลกัษณะเฉพาะ เมทริกซ์พิเศษ 

รูปแบบเชิงเสน้ รูปแบบเชิงเสน้คู่และรูปแบบก าลงัสอง 
Matrices; systems of linear equations; vector spaces; eigenvalues and eigenvectors; special matrices; linear, 

bilinear, and quadratic forms 
346-521 กำรวเิครำะห์ตวัแบบเชิงสถติขิั้นสูง 3((3)-0-6) 

Analysis of Advanced Statistical Models 
รายวชิาบงัคบัก่อน  : 346-501, 346-511 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite : 346-501, 346-511 or consent of the curriculum administrative committee 
ตัวแบบเชิงสถิติ  ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป  ฟังก์ชันภาวะน่าจะเป็นและการประมาณค่าพารามิ เตอร์ 

ตวัแบบส าหรับขอ้มูลต่อเน่ือง ตวัแบบส าหรับขอ้มูลทวนิาม ตวัแบบส าหรับขอ้มูลปัวซง ตวัแบบส าหรับขอ้มูลทวนิามเชิงลบ 
ตวัแบบส าหรับขอ้มูลปัวซงท่ีมีศูนยม์าก การตรวจสอบความเหมาะสมของตวัแบบ การประยกุตใ์ชซ้อฟตแ์วร์ทางสถิติ 

Statistical model; generalized linear models; likelihood function and parameter estimation; models for 
continuous data; model for binomial data; model for Poisson data; models for negative binomial data; models for zero-
inflated Poisson data; diagnostics for appropriateness of models; Statistical software applications 



 

346-522 เทคนิคกำรชักตวัอย่ำง  3((3)-0-6) 
 Sampling Techniques 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 346-502 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 Prerequisite : 346-502 or consent of the curriculum administrative committee 
 การส ารวจตวัอยา่ง การเลือกตวัอยา่งสุ่มแบบง่าย การเลือกตวัอยา่งแบบมีระบบ การเลือกตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ 
การเลือกตวัอยา่งแบบกลุ่มขั้นเดียว การเลือกตวัอยา่งแบบกลุ่มหลายขั้น การประยกุตใ์ชซ้อฟตแ์วร์ทางสถิติ 
 Sample survey; simple random sampling; systematic sampling; stratified sampling; one-stage cluster sampling; 
multi-stage cluster sampling; Statistical software applications 
346-531 ระเบียบวธีิวจิยั  3((3)-0-6) 
 Research Methodology 
 ความหมายและประเภทของการวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั การก าหนดปัญหา การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบ
การวิจัย วิธีการเก็บขอ้มูล การจัดการและการประมวลผลขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลและการแปลความหมาย การเขียน
รายงาน การเขียนโครงการ จรรยาบรรณของนกัวจิยั การประยกุตใ์ชซ้อฟตแ์วร์ทางสถิติ 
 Meaning and type of research; research methodology; problem identification; literature review; research 
designs; data collection; data management and data processing; data analysis and interpretation; report writing; proposal 
writing; ethic of researchers; Statistical software applications 
346-532 กำรออกแบบกำรทดลอง 3((2)-2-5) 
 Experimental Designs 
 รายวชิาบงัคบัก่อน  : 346-501 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 Prerequisite : 346-501 or consent of the curriculum administrative committee   
 การออกแบบการทดลองและวเิคราะห์ผลจากการทดลอง การทดลองท่ีมีหน่ึงปัจจยั การทดลองท่ีมีหลายปัจจยั 
การทดลองแบบแฟคทอเรียล การทดลองแบบแฟคทอเรียลท่ีมีผลปะปนกนั การทดลองท่ีมีการวดัคา่ซ ้ า การวเิคราะห์ความ
แปรปรวนร่วมเก่ียว การประยกุตใ์ชซ้อฟตแ์วร์ทางสถิติ 
 Design of experiments and analyze experimental results; single-factor experiment; multiple factor 
experiments; factorial experiments; confounding in factorial experiments; repeated measure experiments; analysis of 
covariance; Statistical software applications  
346-533 ทฤษฎกีรำฟและกำรประยุกต์ 3((3)-0-6) 
 Graph Theory and Applications 
 กราฟ  ไดกราฟ  ตน้ไม ้ ทวัร์ ข่ายงาน  สภาพเช่ือมโยง  การจบัคู่  กราฟเชิงระนาบ  การระบายสี  เซตปก การเล
เบล ดิคอมโพซิชัน่กราฟ  การประยกุต ์
 Graphs; digraphs; trees; tours; networks; connectivity; matching; planar graphs; coloring; covering set; graph 
labeling; graph decompositions; applications 
346-534 ทฤษฎกีำรตดัสินใจเชิงสถติ ิ 3((3)-0-6) 
 Statistical Decision Theory 
 รายวชิาบงัคบัก่อน  : 346-501 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 Prerequisite : 346-501 or consent of the curriculum administrative committee   



 

 ทบทวนความน่าจะเป็น แนวความคิดเบ้ืองตน้ของการวิเคราะห์การตดัสินใจ ปัญหาการตดัสินใจขั้นพ้ืนฐาน 
ปัญหาการตดัสินใจส าหรับตวัแปรแบบต่อเน่ือง สถิติพอเพียงและการแจกแจงแบบสังยคุ กระบวนการปรกติหลายตวัแปร 
ปัญหาการตดัสินใจเชิงล าดบั 
 Review of probability; basic concepts of decision analysis; elementary decision problems; continuous variable 
decision problems; sufficient statistics and conjugate distributions; multivariate normal process; sequential decision 
problems 
346-535 กระบวนกำรสโตแคสตกิและกำรประยุกต์ 3((3)-0-6) 
 Stochastic Process and Applications  
 รายวชิาบงัคบัก่อน  : 346-501 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 Prerequisite : 346-501 or consent of the curriculum administrative committee 
 กระบวนการสโตแคสติก แนวเดินเชิงสุ่ม โซ่มาร์คอฟ กระบวนการปัวซง กระบวนการเกิดดบั กระบวนการแตก
ก่ิง กระบวนการทวนซ ้ า การประยกุตข์องกระบวนการสโตแคสติก 
 Stochastic process; random walk; Markov chain; Poisson process; birth-death process; branching process; 
renewal process; application of stochastic process 
346-536 กำรวเิครำะห์กำรอยู่รอด 3((3)-0-6) 
 Survival Analysis 
 รายวชิาบงัคบัก่อน  : 346-501 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 Prerequisite : 346-501 or consent of the curriculum administrative committee   
 ขอ้มูลเซ็นเซอร์ ฟังก์ชนัของเวลาความอยูร่อด การแจกแจงความอยูร่อดและการประยกุต ์วธีิท่ีไม่อิงพารามิเตอร์
ส าหรับการประมาณฟังก์ชนัความอยูร่อด การแจกแจงความอยูร่อดแบบเปรียบเทียบ การประมาณเชิงวเิคราะห์ส าหรับการ
แจกแจงความอยูร่อด วิธีท่ีอิงพารามิเตอร์ส าหรับการเปรียบเทียบการแจกแจงของความอยูร่อด ตวัประมาณค่าของแคปแพ
ลน-ไมเออร์ และตวัแบบการถดถอยแบบคอกซ์ 
 Censored data; function of survival time; survival distributions and applications; nonparametric methods for 
estimating survival functions; comparative survival distributions; analytical estimation for survival distributions; 
parametric methods for comparing survival distributions; Kaplan-Meier estimators; Cox’s regression model 
346-537 กำรวเิครำะห์ข้อมูลระยะยำวขั้นสูง 3((3)-0-6) 
 Advanced Longitudinal Data Analysis 
 รายวชิาบงัคบัก่อน  : 346-502 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 Prerequisite : 346-502 or consent of the curriculum administrative committee   
 ความหมายของขอ้มูลระยะยาว การสร้างและแปลผลกราฟโพรไฟล ์การวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งง่าย ขอ้เสียของการ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย การถดถอยผสมเชิงเส้น การประมาณค่าส่วนประกอบความแปรปรวน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การประมาณค่าภาวะน่าจะเป็นสูงสุด การประมาณค่าภาวะน่าจะเป็นสูงสุดจ ากดั ขอ้มูลสูญหาย 
 Meaning of longitudinal data; profile plots and interpreting; simple analyses; critiques of simple analyses; 
linear mixed effects regression; variance components estimation; analysis of variance; maximum likelihood estimation; 
restricted maximum likelihood estimation; missing data 
 
 
 



 

346-541 กำรวจิยัด ำเนินกำร  3((2)-2-5) 
 Operations Research 
 รายวชิาบงัคบัก่อน  : 346-511 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 Prerequisite : 346-511 or consent of the curriculum administrative committee   
 ก าหนดการเชิงเสน้ ก าหนดการจ านวนเตม็ ก าหนดการพลวตั ทฤษฎีการตดัสินใจ การประยกุตใ์ชซ้อฟตแ์วร์ทาง
สถิติ 
 Linear programming; integer programming; dynamic programming; decision theory;  Statistical software 
applications 
346-542 เทคนิคกำรจ ำลอง  3((2)-2-5) 
 Simulation Techniques 
 รายวชิาบงัคบัก่อน  : 346-501 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 Prerequisite : 346-501 or consent of the curriculum administrative committee   
 หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัการจ าลอง การจ าลองเหตุการณ์ไม่ต่อเน่ือง ตวัก่อก าเนิดเลขสุ่มเหตุการณ์สุ่ม การ
จ าลองโดยเทคนิคมอนติคาร์โล การจ าลองกบัตวัแปรสุ่มแบบต่อเน่ือง สถิติวิเคราะห์ในการจ าลอง ประยกุตใ์ช้ซอฟต์แวร์
ทางสถิติ 
 Principles and concept of simulation; discrete-event simulation; random number generator; random events; 
Monte-Carlo simulation; simulations with continuous random variables; statistical analysis in simulations; Statistical 
software applications 
346-543 ซอฟต์แวร์ทำงสถติแิละกำรเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 3((2)-2-5) 
 Statistical Software and Computer Programming 
 การจดัการขอ้มูลและการวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานโดยใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิติ ได้แก่ R Minitab SPSS และ SAS 
แนวคิดพ้ืนฐานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตวัแปร ชนิดขอ้มูล การด าเนินการ การวนซ ้ า ค  าสั่งควบคุม อาเรย ์อาเรยลิ์สต ์
สตริง ฟังกช์นั การด าเนินการกบัแฟ้มขอ้มูล การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการจ าลองขอ้มูล 
 Data manipulation and basic statistical analyses using statistical software; R; Minitab; SPSS; SAS; basic 
concept of computer programming; variable; data type; operation; loop; control statement; array; array list; string; 
function; file operations; computer programming for data simulation 
 
346-551 หลกักำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรประกนัภัย 3((3)-0-6) 
 Principles of Risk Management and Insurance 
 ความหมายของความเส่ียง ประเภทของความเส่ียง ขั้นตอนการบริหารความเส่ียง ความหมายของการประกนัภยั 
ความส าคญัของการประกนัภยัท่ีมีต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประเภทและลกัษณะของการประกนัภยั 
หลกัการประกนัภยั สถาบันท่ีเก่ียวขอ้งกับการประกนัภยั สัญญาประกนัภยั ผลิตภณัฑ์ประกันชีวิตและประกนัวินาศภยั 
เง่ือนไข ความคุม้ครอง หลกัเกณฑใ์นการก าหนดพิกดัอตัราเบ้ียประกนัภยั หลกัการพิจารณารับประกนัภยัและการชดใชค้่า
สินไหมทดแทน การประกนัภยัต่อ พระราชบญัญติัการประกนัภยั 
 Meanings of risk; types of risk; risk management process; meanings of insurance; importance of insurance on 
economics and social development; types and characteristics of insurance; principles of insurance; insurance institutions; 
insurance contract; life and non-life insurance products, terms, coverages, rate making, underwriting and claim settlement; 
reinsurance; insurance act 



 

346-552 คณิตศำสตร์ประกนัวนิำศภัย 3((3)-0-6) 
 Casualty Actuarial Mathematics 
 รายวชิาบงัคบัก่อน  : 346-501 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 Prerequisite : 346-501 or consent of the curriculum administrative committee   
 หลกัการค านวณ เทคนิค และส่วนประกอบของเบ้ียประกนัวินาศภยั บทบาทของหน่วยความเส่ียง ค่าใชจ่้ายใน
การค านวณเบ้ียประกันภัย การวิเคราะห์เพ่ือจ าแนกกลุ่มความเส่ียง การค านวณค่าความเส่ียงรายบุคคลและรายกลุ่ม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพของนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 Principles of calculation, technique, and components of insurance premium; unit of exposure; expense loading; 
risk classification premium; individual risk and group risk; ethic and code of conduct of actuary 
346-553 กำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร 3((3)-0-6) 
 Enterprise Risk Management 
 ความเส่ียง ความไม่แน่นอน สภาวะท่ีก่อให้เกิดภยั ตน้ทุนความเส่ียง กรอบและกระบวนการการบริหารความ
เส่ียง การระบุความเส่ียง การประเมินความเส่ียง การตอบสนองความเส่ียง การติดตามและทบทวนความเส่ียง การบูรณาการ
ความเส่ียง เงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง ระบบเตือนภยัล่วงหนา้ ดชันีช้ีวดัความเส่ียง วฒันธรรมความเส่ียง การเรียนรู้จาก
ความเส่ียง โซลเวนซีทูและการบริหารความเส่ียง ความสัมพนัธ์ของการบริหารความเส่ียงและมูลค่าขององคก์าร การพฒันา
และน าระบบบริหารความเส่ียงมาใชใ้นองคก์ร จริยธรรมของการบริหารและธรรมาภิบาล 
 Risk, uncertainty, hazardous conditions, cost of risk; risk management process, identification, risk assessment, 
risk response, monitoring and control; risk integration; risk-based capital; early warning system; risk indicators; risk 
culture; risk experience; solvency II and risk management; relationships between risk management and corporate value; 
development and implementation of risk management system; ethic of management and good governance 
346-561 ชุดวชิำซิกซ์ซิกม่ำ  6((4)-4-10) 
 Module: Six Sigma 
 มิติทางคุณภาพ ค่าวิกฤติทางคุณภาพ ตน้ทุนของคุณภาพต ่า เสียงจากลูกคา้ การรายงานสภาพปัญหา แผนภูมิ
สาเหตุและผลลัพธ์ แผนท่ีกระบวนการระดับสูง การปรับใช้ฟังก์ชันคุณภาพ การวดัแบบซิกซ์ซิกม่า ต้นไมข้องตวัวดั
สมรรถนะหลกั การแจกแจงความน่าจะเป็น เคร่ืองมือคุณภาพทางสถิติ การวิเคราะห์การส่งผ่าน แผนภูมิควบคุมคุณภาพ
แบบผนัแปร แผนภูมิควบคุมคุณภาพแบบลกัษณะเฉพาะ การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ การวิเคราะห์ระบบ
การวดัแบบผนัแปร การวเิคราะห์ระบบการวดัแบบลกัษณะเฉพาะ การออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล การวเิคราะห์
ปัจจัยสุ่ม การทดสอบแบบเอฟแบบประมาณ การออกแบบการทดลองแบบปัจจัยซ้อนกัน ระเบียบวิธีส าหรับพ้ืนผิว
ตอบสนอง การวเิคราะห์แบบคานอนิคอล การหาจุดเหมาะสมของกระบวนการ การวเิคราะห์แบบไร้มิติ แผนการชกัตวัอยา่ง
เพ่ือการยอมรับ แผนการชกัตวัอยา่งตามมาตรฐานกองทพั การสุ่มซ ้ าและกฎการสบัเปล่ียน การวเิคราะห์ความไวของแผนภูมิ
ควบคุม การออกแบบแผนภูมิควบคุม การวเิคราะห์ป้องกนัความเส่ียง การวเิคราะห์ความเช่ือถือได ้การวเิคราะห์ตน้ไมค้วาม
ผิดพลาด 
 Dimension of quality; critical to quality; cost of poor quality; voice of customer; problem statement; cause and 
effect diagram; high-level process map; quality function deployment; six sigma metrices; key performance indicator trees; 
probability distributions; statistical quality tools; pass analysis; variable control charts; attribute control charts; process 
capability analysis; variable measurement system analysis; attribute measurement system analysis; full factorial designs; 
random factor analysis; approximate F-test; nested-factor designs; response surface methodology; canonical analysis; 
process optimization; dimensionless analysis; acceptance sampling plans; military standard sampling plan; rectifying and 



 

switching rule; control chart sensitivity analysis; control chart designs; failure mode effect analysis; reliability analysis; 
Fault tree analysis  
346-562 ชุดวชิำกำรวเิครำะห์ข้อมูลทำงสถติขิั้นสูงเพ่ือกำรวจิยั     6((4)-4-10) 

Module: Advance Statistical Data Analytics for Research  
การเลือกใชแ้ละการจดัการขอ้มูล การส ารวจและสรุปขอ้มูล ทศันภาพส าหรับขอ้มูลจากตวัแปรเชิงเด่ียว ทัศ

นภาพส าหรับขอ้มูลจากตวัแปรเชิงพหุ การแจกแจงปรกติหลายตวัแปร การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเม่ือ
ป ร ะ ช า ก ร มี ก า ร แ จ ก แ จ ง ข อ ง ตั ว แ ป ร พ หุ เ ป็ น แ บ บ ป ร ก ติ  ก า ร ใ ช้ ส ถิ ติ ที ก า ลั ง ส อ ง  
การวิ เคราะห์ความแปรปรวนของหลายตัวแปร การวิ เคราะห์การถดถอยแบบ เชิง เส้นและแบบไม่ เชิงเส้น  
การวิ เคราะห์ การถดถอยหลายตัวแปรเชิงพ หุ  การวิ เคราะห์ ส่วนประกอบหลัก  การวิ เคราะห์ จ าแนกก ลุ่ม   
การวิเคราะห์ปัจจยั ตวัแบบสมการเชิงโครงสร้าง การวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม กฎความสัมพนัธ์ การวิเคราะห์การจ าแนกเชิงเส้น 
การจ าแนกขอ้มูลดว้ยวิธีเพื่อนบ้านใกลเ้คียง การจ าแนกขอ้มูลดว้ยวิธีตน้ไมต้ดัสินใจ การจ าแนกขอ้มูลด้วยวิธีซัพพอร์ต
เวคเตอร์แมชชีน การจ าแนกขอ้มูลดว้ยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี การพยากรณ์ด้วยวิธีการ
ถดถอย การพยากรณ์ดว้ยวธีิการปรับเรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล การพยากรณ์ดว้ยวิธีของบ๊อกซ์และเจนก้ินส์ การพยากรณ์
ดว้ยวธีิฟังกช์นัถ่ายโอน การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  

Data selection and manipulation; data exploration and summarization; univariate data visualization; bivariate 
and multivariate data visualization; multivariate normal distribution; estimation and testing of hypothesis when population 
is multivariate normal distribution; use of Hotelling T2; MANOVA; linear and nonlinear regression analysis; multivariate 
multiple regression analysis; principal component analysis; factor analysis; structural equation modeling; cluster analysis; 
association rules; linear discriminant analysis; k-nearest neighbor classification; tree-based classification; support vector 
machines classification; artificial neural networks; spatial data analysis; time series regression forecasting; exponential 
smoothing forecasting; Box-Jenkins forecasting; transfer function forecasting; computer software applications 
346-581 หัวข้อพเิศษทำงสถติ ิ1  3((3)-0-6) 
 Special Topics in Statistics I 
 หวัขอ้เร่ืองท่ีน่าสนใจในสาขาวชิาสถิติ 
 Special interesting topics in Statistics 
346-582 หัวข้อพเิศษทำงสถติ ิ2  3((2)-2-5) 
 Special Topics in Statistics II 
 หวัขอ้เร่ืองท่ีน่าสนใจในสาขาวชิาสถิติ 
 Special interesting topics in Statistics 
346-691 สัมมนำ 1  1(0-2-1) 
 Seminar I 
 การศึกษาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสนใจในสาขาวชิาสถิติ การน าเสนอประกอบการอภิปราย 
 Self-study in Statistics; presentation and discussion 
346-692 สัมมนำ 2   1(0-2-1) 
 Seminar II 
 รายวชิาบงัคบัก่อน  : 346-691 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 Prerequisite : 346-691 or consent of the curriculum administrative committee   



 

 การศึกษาพฒันาการของงานวจิยัทางทฤษฎีสถิติหรือสถิติประยกุตใ์นวารสารวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยานิพนธ์ 
การน าเสนอประกอบการอภิปราย 
 Self-study of research development in theoretical or applied statistics in academic journals related to the thesis; 
presentation and discussion 
346-693 วทิยำนิพนธ์  18(0-54-0) 
 Thesis 
 การศึกษาคน้ควา้ ทางดา้นสถิติภายใตก้ารดูแลและแนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 Independent research work leading to a thesis on a topic  in statistics approved by the thesis committee 
346-694 วทิยำนิพนธ์   36(0-108-0) 
 Thesis 
 การศึกษาคน้ควา้ ทางดา้นสถิติภายใตก้ารดูแลและแนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 Independent research work leading to a thesis on a topic in statistics approved by the thesis committee 
347-531 สถิตชีิวภำพและระเบียบวธีิวจิยั  4((3)-2-7) 
 Biological Statistics and Research Methodology 
 ระเบียบวิธีวิจยัทางวิทยาศาสตร์ สถิติเชิงอนุมาน เทคนิคการส ารวจดว้ยตวัอย่าง การวางแผนการทดลอง การ
วเิคราะห์สหสมัพนัธ์และการถดถอยเชิงเส้นอยา่งง่าย การวเิคราะห์การถดถอยเชิงเสน้พหุคูณ การประยกุตใ์ชซ้อฟตแ์วร์ทาง
สถิติ 
 Science research methodology; inferential statistics; sampling survey techniques; experimental designs; simple 
correlation and simple linear regression analysis; multiple linear regression analysis; Statistical software applications 
347-532 สถิตปิระยุกต์ส ำหรับกำรวจิยั               3((3)-0-6) 
 Applied Statistics for Research 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น การแจกแจงปรกติ การแจกแจงค่าตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบ
สมมติฐาน การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์และการถดถอยเชิงเสน้เชิงอยา่งง่าย การวเิคราะห์
การถดถอยเชิงเสน้พหุคูณ การทดสอบไคก าลงัสอง การประยกุตใ์ชซ้อฟตแ์วร์ทางสถิติ 
 Introduction to data analysis; normal distribution; sampling distributions; estimation and hypothesis testing; 
one way analysis of variance; correlation and simple linear regression analysis; multiple linear regression analysis; Chi-
square test; Statistical software applications 
347-551 สถิตทิำงกำรแพทย์และกำรค ำนวณเชิงสถิต ิ 4((3)-2-7) 
 Medical Statistics and Statistical Computing  
 สถิติเชิงพรรณนา ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปัวซงการแจกแจงปรกติ การแจกแจง
ค่าตวัอยา่ง การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ขอ้มูลชนิดแยก
ประเภทโดยใชก้ารแจกแจงไคก าลงัสอง การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์และการถดถอยเชิงเส้นอยา่งง่าย การวิเคราะห์การถดถอย
เชิงเสน้พหุคูณ สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การประยกุตใ์ชซ้อฟตแ์วร์ทางสถิติ 
 Descriptive statistics; probability theory; binomial distribution; Poisson distribution; normal distribution; 
sampling distribution; estimations and hypothesis testing; one way analysis of variance; categorical data analysis using 
Chi-square distribution; correlation and simple linear regression analysis;  multiple linear regression analysis; 
nonparametric statistics; Statistical software applications 
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