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3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลกัสูตร 

        3.1.1  จํานวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกว่า 130 หน่วยกติ 

        3.1.2  โครงสร้างหลกัสูตร 

                   โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที�สอดคล้องกบัที�กาํหนดไวใ้นเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ ดงันี�  

 

ก. หมวดวชิาศึกษาทั�วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 

  1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกติ 

  2) กลุ่มวิชาภาษา ไม่นอ้ยกว่า 9 หน่วยกติ 

  3) กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกติ 

  4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์    

   และเทคโนโลย ี ไม่นอ้ยกว่า 9 หน่วยกติ 

       

ข. หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกติ 

  1) กลุ่มวิชาชีพ                                                 ไม่นอ้ยกว่า 87 หน่วยกติ 

   - วิชาชีพ (บงัคบั)  60 หน่วยกติ 

   - วิชาชีพ (เลือก)  27 หน่วยกติ 

        2) กลุ่มวิชาปฏิบตัิการและฝึกประสบการณ ์

                  วิชาชีพ 

ไม่นอ้ยกว่า 7 หน่วยกติ 

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

                           

 

 

 

 

 

 



 

 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกติ 

1) กลุ่มวชิาชีพ                                    ไม่น้อยกว่า       87    หน่วยกติ 

    วชิาชีพ (บงัคบั)                  60    หน่วยกติ 

4111601 คณิตศาสตร์สาํหรับสถิติประยกุต ์1  

Mathematics for Applied Statistics I 

3(3-0-6) 

4111602 คณิตศาสตร์สาํหรับสถิติประยกุต ์2  

Mathematics for Applied Statistics II 

3(3-0-6) 

4112101 สถิติวิเคราะห์ 1  

Statistical  Analysis I 

3(2-2-5) 

4112102 สถิติวิเคราะห์ 2  

Statistical  Analysis II 

3(2-2-5) 

4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื�องตน้ 

Introduction to Probability and Statistics 

3(3-0-6) 

4112202 สถิติเชิงคณิตศาสตร์  1                                                                                   

Mathematical  Statistics I  

3(3-0-6) 

4112603 คณิตศาสตร์สาํหรับสถิติประยกุต ์3  

Mathematics for Applied Statistics III 

3(3-0-6) 

4113301 การวิเคราะห์การถดถอย                                                          

Regression  Analysis 

3(2-2-5) 

4113302 สถิตินอนพาราเมตริก            

Nonparametric  Statistics 

3(2-2-5) 

4113304 เทคนิคการสุ่มตวัอยา่ง                                                                                   

Sampling  Techniques 

3(3-0-6) 

4113305 แผนแบบการทดลอง 1                                                                             

Experimental  Design I 

3(2-2-5) 

4113309 เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิต ิ                             

Forecasting  Techniques 

3(2-2-5) 

4113312 สถิติเชิงคาํนวณ 

Computational Statistics 

3(2-2-5) 

4113501 การวิจยัดาํเนินงาน  1                              

Operation  Research  I 

3(2-2-5) 

4113601 โปรแกรมประยกุตด์า้นสถิตแิละวจิยั                             

Application of Programming to Statistics and 

Research 

3(2-2-5) 



 

 

4113703 การจดัการฐานขอ้มูลทางสถิต ิ

Statistical Database Management 

3(2-2-5) 

4114201  ทฤษฎีความน่าจะเป็น  1  

Theory  of  Probability  I 

3(3-0-6) 

4114304 หลกัการวิจยั 

Principles of  Research 

3(2-2-5) 

4114307 การวิเคราะห์ตวัแปรเชิงพหุ                             

Multivariate  Analysis 

3(2-2-5) 

4114902 โครงการพิเศษ 

Special  project 

3(2-2-5) 

     

                                                             วชิาชีพ (เลอืก)ไม่น้อยกว่า                                               27       หน่วยกติ 

4112203 สถิติเชิงคณิตศาสตร์  2 

Mathematical  Statistics II 

3(2-2-5) 

4112302 วิธีวิจยัทางวิทยาศาสตร์                             

Research  in  Sciences 

3(2-2-5) 

4113306 แผนแบบการทดลอง 2                             

Experimental  Design II 

3(2-2-5) 

4113313 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงกลุ่ม 1 

Categorical Data Analysis I 

3(2-2-5) 

4113314 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงกลุ่ม 2 

Categorical Data Analysis II 

3(2-2-5) 

4113315 สถิติภาครัฐ 

Government Statistics 

3(3-0-6) 

4113502 การวิจยัดาํเนินงาน  2                              

Operation  Research  II 

3(2-2-5) 

4113503 การวิเคราะห์การตดัสินใจ                              

Decision  Analysis 

3(3-0-6) 

4113505 การบริหารคุณภาพ 

Quality Management 

3(3-0-6) 

4113506 โลจิสติกส์และการจดัการโซ่อุปทาน 

Logistics and Supply Chain Management 

3(2-2-5) 

4113507 การวางแผนการผลิตและควบคุมสินคา้คงคลงั 

Production Planning and Inventory Control 

3(2-2-5) 



 

 

4113701 เทคโนโลยพีื�นฐานสาํหรับการประมวลผล

ขอ้มูลทางสถิต ิ

Basic Technology for Statistical Data 

Processing 

3(2-2-5) 

4113702 ระบบปฏิบตักิารเพื�องานทางสถิต ิ

Operating Systems for Statistics 

3(2-2-5) 

4113704 เหมืองขอ้มูล 

Data Mining 

3(2-2-5) 

4113705 การจดัการระบบขอ้มูลทางสถิต ิ

Statistical Management Information System 

3(2-2-5) 

4113706 การวิเคราะห์ระบบและการจดัการขอ้มูลทาง

สถิต ิ

Statistical System Analysis and Management 

3(2-2-5) 

4114316 การจาํลอง 

Simulation 

3(2-2-5) 

4114317 การประมวลผลขอ้มูลเบื�องตน้ 

Introduction to Data Processing 

3(2-2-5) 

4114318 การจดัการขอ้มูลทางสถิต ิ

Statistical Data Management 

3(2-2-5) 

4114319 การประมวลผลขอ้มูลทางสถิต ิ

Statistical Data Processing 

3(2-2-5) 

4114320 การบริหารและจดัการระบบขอ้มูลทางสถิต ิ

Management in Statistical Data System 

3(2-2-5) 

4114321 รายงานและการนาํเสนอผลงานทางสถิต ิ

Statistical Report and Presentation 

3(2-2-5) 

4114322 สถิติประกนัภยั 

Actuarial Statistics 

3(3-0-6) 

4114323 สถิติการเสี�ยงภยั 

Risk Statistics 

3(3-0-6) 

4114707 การจดัการข่ายงานขอ้มูลทางสถิต ิ

Network Operations for Statistical Data 

3(2-2-5) 

4114708 การพฒันาระบบขอ้มูลทางสถิตธุิรกจิ 

Development of  Information System in 

Business Statistics 

3(2-2-5) 



 

 

4114709 โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติสาํหรับธุรกจิ 

Statistics Software for Business 

3(2-2-5) 

4114710 การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์

Electronic Commerce 

3(2-2-5) 

4114901 สมัมนาเกี�ยวกบัสถิต ิ

Seminar  in  Statistics 

3(2-2-5) 

 

2) กลุ่มวชิาปฏบิัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ            7  หน่วยกติ 

4112801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถิติ

ประยกุต ์                               

Preparation for Professional  Experience in 

Applied Statistics  

2(90) 

4114804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถิติประยกุต ์              

Field Experience in Applied Statistics 

5(350) 

 

ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกติ 
 

เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลกัสูตรมหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  โดยไม่ซํ� ากบัรายวิชา   

ที�เคยเรียนมาแลว้และตอ้งไม่เป็นรายวิชาที�กาํหนดให้เรียนโดยไม่นบัหน่วยกติรวมในเกณฑก์ารสาํเร็จ

หลกัสูตรของสาขาวิชา 



 

 

หมวดวชิาเฉพาะ 

 

4111601 คณิตศาสตร์สําหรับสถิตปิระยุกต์ 1  3(3-0-6) 

 Mathematics for Applied Statistics I 
 

 

                            ลิมิตและความต่อเนื�องของฟังกช์นั ความชนัเสน้โคง้ อนุพนัธ์ของฟังกช์ัน ความเร็ว

และอตัราการเปลี�ยนแปลง สูตรเบื�องตน้สาํหรับหาอนุพนัธ์ อนุพนัธ์อนัดบัสูง อนุพนัธ์ของฟังกช์นัแฝง

และสมการอิงตวัแปรเสริม อนุพนัธ์ของฟังกช์นัมูลฐาน การประยกุตข์องอนุพนัธ์ เส้นสัมผสัและเส้น

ตั�งฉาก มุมที�เสน้โคง้ตดักนั อตัราสมัพทัธ์ ค่าสูงสุดและค่าต ํ�าสุด กฎของโลปิตาล อินทิกรัลจาํกดัเขต

และอินทิกรัลไม่จาํกดัเขต การหาพื�นที�ระหว่างเสน้โคง้ เทคนิคการอินทิเกรต 
 

4111602 คณิตศาสตร์สําหรับสถิตปิระยุกต์ 2  3(3-0-6) 

 Mathematics for Applied Statistics II  

 วิชาที�ต้องเรียนก่อน: 4111601คณิตศาสตร์สาํหรับสถิติประยกุต์ 1 
 

 

                            อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยกุตอิ์นทิกรัลจาํกดัเขต  การหาความยาวของส่วนโคง้

พื�นที�ผวิที�เกดิจากหมุน ปริมาตรที�เกดิจากการหมุน โมเมนตจ์ุดศูนยก์ลางมวล โมเมนตค์วามเฉื�อย ลิมิต

และความต่อเนื�องของฟังกช์นัหลายตวัแปร อนุพนัธ์ยอ่ยและการประยกุต ์อินทิกรัลสองชั�น อินทิกรัล

สามชั�น และการประยกุตล์าํดบัและอนุกรม การทดสอบการลู่เขา้ อนุกรมกาํลัง อนุกรมแมคคลอรีน 

อนุกรมเทยเ์ลอร์และอนุกรม ฟูเรียร์ 

   

4112101 สถติิวเิคราะห์ 1  3(2-2-5) 

 Statistical  Analysis I 
 

 

                            ความหมายขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  การนําเสนอ

ขอ้มูล  การวิเคราะห์ขอ้มูลตวัเลข (ค่ากลาง  การกระจายของขอ้มูล  ตาํแหน่งของขอ้มูล    ความเบแ้ละ

ความโด่ง)  ความน่าจะเป็น  ตวัแปรสุ่ม  ค่าคาดหมายและความแปรปรวน      การแจกแจงแบบทวินาม  

แบบปัวส์ซอง  และแบบปกติ  ทฤษฎีตวัอยา่งสุ่ม การแจกแจงแบบที แบบไคสแควร์  และแบบเอฟ การ

ประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน    เก ี�ยวกบัค่าเฉลี� ย   สัดส่วน  และความแปรปรวนของ

ประชากร  หนึ�งกลุ่มและสองกลุ่ม 

 

 

 

 

 



 

 

4112102 สถติิวเิคราะห์ 2  3(2-2-5) 

 Statistical  Analysis II  

 วิชาที�ต้องเรียนก่อน: 4112101สถิติวิเคราะห์ 1 
 

 

                            การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี  การทดสอบความเป็นอิสระ การทดสอบความเท่ากนั

ของความแปรปรวน  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง  การวิเคราะห์การถดถอย    

เชิงเสน้  และสหสมัพนัธ์แบบธรรมดา สถิตินอนพาราเมตริกเบื�องตน้  อนุกรมเวลาเบื�องตน้  และเลข

ดรรชนี 

 

4112201 ความน่าจะเป็นและสถติิเบื �องต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Probability and Fundamental  Statistics 
 

 

                            ความน่าจะเป็น  ต ัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็น การคาดคะเนทาง

คณิตศาสตร์ การแจกแจงค่าที�ไดจ้ากตวัอยา่ง หลกัการประมาณ การทดสอบสมมุติฐาน  

 

4112202 สถติิเชิงคณิตศาสตร์  1                                                                                   3(3-0-6) 

 Mathematical  Statistics I  

 วิชาที�ต้องเรียนก่อน  : 4111602  คณิตศาสตร์สาํหรับสถิติประยกุต์ 2 
 

 

                             ความน่าจะเป็น  ตวัแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น  ค่าคาดหมายของ ตวัแปรสุ่ม    

โมเมนตแ์ละฟังกช์นัที�ให้โมเมนต ์ การแจกแจงหนึ�งตวัแปรที�สาํคญั  การแจกแจงร่วมและการแจกแจง

ทางเดียว การแจกแจงที�มีเงื�อนไขและตวัแปรสุ่มอิสระ  ความแปรปรวนร่วม  โมเมนตร่์วมและฟังกช์นั

ที�ไดโ้มเมนตร่์วม ค่าคาดหมายที�มีเงื�อนไข  การแจกแจงหลายตวัแปรที�สาํคญั  ฟังกช์ันของตวัแปรสุ่ม  

ทฤษฎีตวัอยา่งสุ่มและการแจกแจงของตวัสถิติ  กฎของเลขจาํนวนมาก  และทฤษฎีลิมิตสู่ส่วนกลาง 
 

4112603 คณิตศาสตร์สําหรับสถิตปิระยุกต์ 3  3(3-0-6) 

 Mathematics for Applied Statistics III 

วิชาที�ต้องเรียนก่อน: 4111602 คณิตศาสตร์สาํหรับสถิติประยกุต์ 2 
 

 

                            เมตริกซ์ ชนิดของเมตริกซ์ การบวก การคูณเมตริกซ์ เมตริกซ์ผกผนั ระบบสมการเชิง

เสน้และการหาคาํตอบ ค่าไอเกน ไอเกนเวกเตอร์ สเกลาร์และเวกเตอร์ พีชคณิตของเวกเตอร์ สมการ

ของเส้นตรงและระนาบ สนามสเกลาร์และสนามเวกเตอร์ อนุพนัธ์ของเวกเตอร์ เส้นโคง้ปริภูมิ 

อนุพนัธ์ระบุทิศทาง เกรเดียนต ์ไดเวอร์เจนซ์ เคิร์ล อินทิกรัลของเวกเตอร์ อินทิกรัลตามเส้น อินทิกรัล

ตามพื�นผวิ ทฤษฎีบทกรีน ทฤษฎีบทสโตกส์ ทฤษฎีบทไดเวอร์เจนซ์ 

  

 

 



 

 

4113301 การวเิคราะห์การถดถอย                                                          3(2-2-5) 

 Regression  Analysis  

 วิชาที�ต้องเรียนก่อน : 4112102 สถิติวิเคราะห์ 2 
 

 

                            ตวัแบบการถดถอยเชิงเสน้แบบธรรมดาและแบบพหุคูณ และขอ้สมมุติที�เก ี�ยวขอ้ง  

การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธีกาํลงัสองนอ้ยที�สุด  การประมาณค่าแบบช่วงของสัมประสิทธ์การ

ถดถอย  การพยากรณ์  การทดสอบความมีนยัสาํคญัของสมัประสิทธิ� การถดถอย  การตรวจสอบความ

เหมาะสมของตวัแบบเชิงเส้นและการแกปั้ญหาของตัวแบบ  การใช้ต ัวแปรหุ่นสําหรับตัวแปร           

เชิงคุณภาพในการวิเคราะห์การถดถอย   การสร้างตวัแบบที�เหมาะสม  การคดัเลือกตวัแปรวิธีต่างๆ  

การเปรียบเทียบตวัแบบและการถดถอยที�ไม่ใช่เชิงเสน้ 

   

4113302 สถติินอนพาราเมตริก            3(2-2-5) 

 Nonparametric  Statistics  

 วิชาที�ต้องเรียนก่อน : 4112102 สถิติวิเคราะห์ 2 
 

 

                            การทดสอบภาวะสารรูปสนิทดี การทดสอบสมมุติฐานเก ี�ยวกบัพารามิเตอร์ต่างๆ โดย

สถิตินอนพาราเมตริกของประชากรหนึ� งกลุ่ม  สองกลุ่มและหลายกลุ่ม  การทดสอบความสุ่ม และ

สหสมัพนัธ์แบบนอนพาราเมตริก 

   

4113304 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง                                                                                   3(3-0-6) 

 Sampling  Techniques  

 วิชาที�ต้องเรียนก่อน : 4112202 สถิติเชิงคณิตศาสตร์  1 
 

 

                             ประโยชน์ทางงานสํารวจ ข ั�นตอนการสํารวจ  การสุ่มอย่างง่าย  การสุ่มแบบ         

แบ่งชั�นภูมิ  การสุ่มแบบมีระบบ  การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม  ตวัประมาณค่าอัตราส่วน  ตวัประมาณค่า

ถดถอย  การสุ่มตวัอย่างที�ไม่ใช้ความน่าจะเป็น ความคลาดเคลื�อนของงานสํารวจ การปฏิบตัิงาน

ภาคสนาม  การเสนอรายงานการสาํรวจ 

   

4113305 แผนแบบการทดลอง 1                                                                                       3(2-2-5) 

 Experimental  Design I  

 วิชาที�ต้องเรียนก่อน : 4112102 สถิติวิเคราะห์ 2 
 

 

                            หลักการวางแผนการทดลอง แผนแบบสุ่มสมบูรณ์  แผนแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์     

แผนแบบจตัุรัสลาติน  แผนแบบแฟคทอเรียล  การเปรียบเทียบเชิงพหุ การวิเคราะห์เมื�อมีค่าสูญหาย 

  

 

 



 

 

4113309 เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถติ ิ                              3(2-2-5) 

 Forecasting  Techniques  

 วิชาที�ต้องเรียนก่อน : 4112102 สถิติวิเคราะห์ 2 
 

 

                            การกรองมูลเพื�อพยากรณ์  ต ัวแบบพยากรณ์เบื�องตน้  เทคนิคควบคุมที�ปรับได ้ 

เทคนิคของบอกซ์ และเจนกนิส์ (ARIMA Model) และการพยากรณ์ตามวิจารณญาณ (Judgemental  

Forecasting) 

   

4113312 สถติิเชิงคาํนวณ 3(2-2-5) 

 Computational Statistics  

 วิชาที�ต้องเรียนก่อน : 4114201 ทฤษฎีความน่าจะเป็น  1 
 

 

                            เทคนิคการสร้างเลขสุ่ม การอินทิกรัลโดยมอนติคาร์โลและเทคนิคลดความ

แปรปรวน มอนติคาร์โลที�เก ี�ยวขอ้งกบัการอนุมานเชิงสถิติ บูทสแตรป แจ็คไนฟ์ การประมาณความ

หนาแน่นความน่าจะเป็น 

   

4113501 การวจิัยดาํเนินงาน  1                              3(2-2-5) 

 Operational Research  I 
 

 

                            ตวัแบบการวิจยัดาํเนินงาน  กาํหนดการเชิงเสน้  ปัญหาคู่กนั (Duality) การวิเคราะห์

ความไว  ปัญหาการขนส่ง  ปัญหาการจดังาน  การตดัสินใจและทฤษฎีเกม 

   

4113601 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถติิและวจิัย                              3(2-2-5) 

 Application of Programming to Statistics and Research 
 

 

                            การคาํนวณ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เก ี�ยวกบัค่าร้อยละ การวดัแนวโน้ม  

สู่ส่วนกลาง การวดัการกระจายการทดสอบสมมติฐาน  เก ี�ยวกบัค่าเฉลี�ยค่าสัดส่วน และส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน  การวดัความสมัพนัธ์  การวดัความเชื�อมั�นและเชื�อถือได้ของแบบสอบถาม การวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียวและสองทางการทดสอบนอนพาราเมตริก ไคสแควร์ และการใช้โปรแกรม

สาํเร็จรูปเพื�อการวิจยั 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

4113703 การจัดการฐานข้อมูลทางสถติ ิ 3(2-2-5) 

 Statistical Database Management 
 

 

                            นิยาม ความหมายและความสัมพนัธ์ของสถิติกบัระบบฐานขอ้มูล ชนิดและประเภทของ

ขอ้มูลสถิติ สถาปัตยกรรมระบบฐานขอ้มูล รูปแบบ ชนิด ประเภทของระบบฐานขอ้มูล ฐานขอ้มูลเชิง

สมัพนัธ์ ฐานขอ้มูลเชิงวตัถุ การออกแบบฐานขอ้มูล การบริหารและจดัการฐานขอ้มูลทางสถิติ การ

ประยกุตฐ์านขอ้มูล สาํหรับขอ้มูลทางสถิติดว้ยระบบการจดัการฐานขอ้มูลที�เหมาะสม และเป็นสากลทั�ง

โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับฐานขอ้มูล และชุดคาํสั�งทางคอมพิวเตอร์ที�ทนัสมัย การติดตั�งและการ

บาํรุงรักษาฐานขอ้มูล 

   

4114201  ทฤษฎคีวามน่าจะเป็น   3(3-0-6) 

 Probability  Theory    

 วิชาที�ต้องเรียนก่อน : 4111602  คณิตศาสตร์สาํหรับสถิติประยกุต์ 2 
 

 

                             ปริภูมิความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่ม และเวกเตอร์สุ่ม โมเมนต์ของตวัแปรสุ่มและ

เวกเตอร์สุ่ม ฟังกช์ันกอ่กาํเนิด(Generating  function) และฟังกช์ันลักษณะเฉพาะ (Characteristic  

function)  การแปลงตวัแปรและผลประสาน (Convolution)  การลู่เขา้ในเชิงความน่าจะเป็น  การลู่เขา้

ในเชิงการแจกแจง  กฎของเลขจาํนวนมาก  และทฤษฎีลิมิตสู่ส่วนกลาง 

   

4114304 หลกัการวจิัย 3(2-2-5) 

 Research Principles   
 

 

                            วิวฒันาการของการแสวงหาความรู้   ความหมายของการวิจยั  ประโยชน์ของการวิจ ัย  

ประเภทของการวิจยั  องคป์ระกอบของการวิจยั  กระบวนการวิจยั  ตวัแปร  สมมติฐาน  การเลือกตวัอย่าง  

เครื�องมือที�ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล  การตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมือ  การจดักระทาํขอ้มูลและสถิติที�ใช ้ 

การเขียนรายงานการวิจยั  การประเมินผลการวิจยั  และการประยกุตใ์ช ้

   

4114307 การวเิคราะห์ตัวแปรเชิงพห ุ                            3(2-2-5) 

 Multivariate  Analysis  

                        วิชาที�ต้องเรียนก่อน: 4112202  สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1  และ  4113301  การวิเคราะห์ 

การถดถอย 
 

                            พีชคณิตของเมตริกซ์และเวคเตอร์สุ่ม การแจกแจงแบบปกติของตวัแปรเชิงพหุ     

การอนุมานเวกเตอร์ค่าเฉลี�ยโดยวิธีโฮลเทลลิงทีสแควร์   การอนุมาน  เวกเตอร์ค่าเฉลี�ยของกลุ่มตวัอยา่ง

ขนาดใหญ่  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของตวัแปรเชิงพหุทางเดียว (One-way MANOVA)  และ  

สองทาง  (Two-way  MANOVA) และการถดถอยแบบพหุคูณของตวัแปรเชิงพหุ 



 

 

  

4114902 โครงการพิเศษ 3(2-2-5) 

 Special  projects 
 

 

                            คน้ควา้ทางทฤษฎีหรือทาํการทดลอง  สาํรวจ วิจยั ในหัวขอ้เรื�องที�น่าสนใจ พร้อมท ั�ง

รายงานทางวิชาการโดยการเขียนหรือนาํเสนอต่อที�ประชุม ซึ�งอยูใ่นดุลยพินิจของอาจารยผ์ูค้วบคุม 

   

วชิาชีพ(เลอืก) 

4112203 สถติิเชิงคณิตศาสตร์  2 3(3-0-6) 

 Mathematical  Statistics II  

 รายวิชาที�ต้องเรียนมาก่อน : 4112202 สถิติเชิงคณิตศาสตร์  1 
 

 

                            การอนุมานเชิงสถิติ    การประมาณค่าแบบจุด  ตวัประมาณค่าที�ดี  (ไม่เอนเอียง              

มีประสิทธิภาพ  มีความแนบนยัและมีความเพียงพอ)  การหาตวัประมาณค่าโดยวิธีโมเมนต์  วิธีภาวะ

น่าจะเป็นสูงสุดและวิธีของเบย ์   การประมาณค่าแบบช่วง  และวิธีหาช่วงความเชื�อมั�น ทฤษฎีการ

ทดสอบสมมุติฐานของนียแ์มนและเพียร์สนั การทดสอบที�มีอาํนาจสูงสุดในรูปแบบเดียวกนั การทดสอบ

อตัราส่วนภาวะน่าจะเป็นและการทดสอบไคสแควร์ 
   

4112302 วธิีวจิัยทางวทิยาศาสตร์                              3(2-2-5) 

 Research Methodology in  Sciences 
 

 

                            พื�นฐานทั�วไปของการวิจยั  ความหมายของการวิจยัทางวิทยาศาสตร์  ประเภทการวิจยั

ทางวิทยาศาสตร์  เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์  การกาํหนดปัญหาการวิจยัทางวิทยาศาสตร์  การศึกษาเอกสาร 

และงานวิจยัที�เก ี�ยวขอ้ง  ตวัแปรและสมมุติ-ฐาน  การวิจยัทางวิทยา-ศาสตร์ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งใน

การวิจยั  หลกัการวางแผนการทดลอง  สถิติพื�นฐานในการวิจยัทางวิทยาศาสตร์  การเขียนเคา้โครงและ

รายงานการวิจยั  การประเมินผลและการนาํผลการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ไปใช ้
   

4113306 แผนแบบการทดลอง 2                              3(2-2-5) 

 Experimental  Design II  

 วิชาที�ต้องเรียนก่อน : 4113305  แผนแบบการทดลอง 1 
 

 

                            คอนฟาวดิ�ง แผนแบบสปลิทพลอท แผนแบบสุ่มแบ่งบล็อคไม่สมบูรณ์ แผนแบบยู

เด็นสแควร์  แผนแบบแลททิช  แผนแบบสลบั  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 
  

 

 

 



 

 

4113313 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม 1 3(2-2-5) 

 Categorical Data Analysis I  

 วิชาที�ต้องเรียนก่อน : 4112102 สถิติวิเคราะห์ 2 

 

 

                             คาํจาํกดัความของตวัแปรเชิงกลุ่ม ประเภทของตวัแปรสาํหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล เชิง

กลุ่ม หลกัการสร้างตวัแบบเชิงสถิติ ตารางการณ์จร การอนุมานตารางการณ์จร ตวัแบบสําหรับตวัแปร

ตอบสนองแบบทวิ ไดแ้ก ่การถดถอยโลจีสติก ตวัแบบโลจิทสาํหรับขอ้มูลเชิงกลุ่ม ตวัแบบ        โพรบิท 

และตวัแบบล็อกลิเนียร์ 
 

4113314 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม 2 3(2-2-5) 

 Categorical Data Analysis II  

 วิชาที�ต้องเรียนก่อน :: 4113313 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม 1 

 

 

                            ตวัแบบล็อกลิเนียร์-โลจิทสําหรับตวัแปรแบบลําดับ ตวัแบบมัลติโนเมียล ตวัแบบ

สาํหรับการจบัคู่เปรียบเทียบ ทฤษฎีเชิงเสน้กาํกบัสําหรับตวัแบบพาราเมตริกซ์ ทฤษฎีการประมาณค่า

สําหรับตวัแบบพาราเมตริกซ์ การประยุกต์ใช้การวิ เคราะห์ข ้อมูลเชิงกลุ่ม และการใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์สาํหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงกลุ่ม 
   

4113315 สถติิภาครัฐ 3(3-0-6) 

 Government Statistics 
 

 

                            การใชส้ถิติในการตดัสินใจและการวางแผนของหน่วยงานรัฐบาล การสํารวจและวาง

แผนการทดลองเพื�อการเกบ็รวบรวมขอ้มูลของหน่วยงานรัฐบาล การสํารวจความคิดเห็น การสํารวจ

ประชามติ การสํารวจความพึงพอใจ การประเมินผลการปฏิบตัิงาน และการประเมินโครงการ การ

วิเคราะห์และการนาํเสนอขอ้มูลสถิติเพื�อประกอบรายงาน 
   

4113502 การวจิัยดาํเนินงาน  2                              3(2-2-5) 

 Operational  Research  II  

 วิชาที�ต้องเรียนก่อน  4113501  การวิจัยดาํเนินงาน  1 
 

 

                             การวิเคราะห์ข่ายงาน  CPM  และ   PERT ตวัแบบสินคา้คงคลัง ตวัแบบแถวคอย      

การจาํลองแบบปัญหา  และกาํหนดการไดนามิค 
  

 

 

 



 

 

4113503 การวเิคราะห์การตัดสินใจ                              3(3-0-6) 

 Decision  Analysis  

 วิชาที�ต้องเรียนก่อน : 4112101 สถิติวิเคราะห์ 1 
 

 

                            ตวัแบบการตดัสินใจ  การตดัสินใจที�ไม่ใชค้วามน่าจะเป็น  การตดัสินใจภายใตค้วามไม่

แน่นอน  อรรถประโยชน์กบัการตดัสินใจ  การตดัสินใจแบบซีควนเชียล การตดัสินใจบนฐานขอ้มูล

ตวัอยา่ง   ทฤษฎีเกมและกระบวนการตดัสินใจของมาร์คอฟ 

4113505 การบริหารคุณภาพ 3(3-0-6) 

 Quality Management  

 วิชาที�ต้องเรียนก่อน : 4112102 สถิติวิเคราะห์ 2 
 

 

                            การวางแผนและจดัองคก์ารงานควบคุมคุณภาพ คุณภาพกบัการออกแบบผลิตภณัฑ ์การ

ผลิตและจาํหน่าย ความสมัพนัธ์ระหว่างผูผ้ลิตและลูกคา้ มนุษยสมัพนัธ์ในการควบคุมคุณภาพ กจิกรรม

กลุ่ม คิวซีเซอร์เคิล การประยกุตเ์ทคนิคทางสถิติเพื�อวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพกบัประกนัคุณภาพ 
   

4113506 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อปุทาน 3(2-2-5) 

 Logistics and Supply Chain Management 
 

 

                            การใชโ้ลจิสติกส์กบัการจดัการโซ่อุปทาน การจดัการวสัดุคงคลังข ั�นพื�นฐาน ลักษณะ

การขนส่ง สายการขนส่งและโลจิสติกส์ นโยบายวสัดุคงคลัง คลังสินคา้ การจดัการวสัดุคงคลัง ที�ต ั�ง

คลงัสินคา้ โลจิสติกส์ระหว่างประเทศและโซ่อุปทาน โลจิสติกส์ในทอ้งถิ�น ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

ในการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
   

4113507 การวางแผนการผลติและควบคุมสินค้าคงคลงั 3(2-2-5) 

 Production Planning and Inventory Control  

 วิชาที�ต้องเรียนก่อน : 4113501 การวิจัยดาํเนินงาน  1 
 

 

                             การพยากรณ์ การจัดการสินค้าคงเหลือ การวางแผนรวม การวางแผนการผลิต          

การวางแผนความตอ้งการสินคา้ การวางแผนและควบคุมความจุ ระบบ JIT กจิกรรมการวางแผนการผลิต 

จอ็บช๊อฟ เทคนิคการบริหารโครงการดว้ย PERT และ CPM 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

4113701 เทคโนโลยีพื�นฐานสําหรับการประมวลผลข้อมูลทางสถิต ิ 3(2-2-5) 

 Basic Technology for Statistical Data Processing  

 วิชาที�ต้องเรียนก่อน : 4112102 สถิติวิเคราะห์ 2 
 

 

                            นิยาม ความหมาย ประเภทและวิวฒันาการของเทคโนโลย ีที�นาํมาประยุกต์ใช้เพื�อการ

ประมวลผลขอ้มูลทางสถิติที�นิยมใชจ้ากอดีตถึงปัจจุบนั โครงสร้างพื�นฐาน วสัดุ อุปกรณ์ ชุดคาํสั�งและ

กระบวนการดาํเนินงานเพื�อการจดัการขอ้มูล ต ั�งแต่การจดัเกบ็รวบรวมขอ้มูล ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

สมบูรณ์ของขอ้มูล การลงรหัส การวิเคราะห์ รายงานผลทั�งในรูปแบบตาราง กราฟิกและผลสรุปสําหรับ

ผูบ้ริหาร ตลอดจนเทคโนโลยใีนการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปสไลด์ โปสเตอร์ พร้อมเอฟเฟคและ

เทคนิคที�ทนัสมยัต่าง ๆ ในปัจจุบนั 
 

4113702 ระบบปฏิบตัิการเพื�องานทางสถติ ิ 3(2-2-5) 

 Operating Systems for Statistics 
 

 

                            นิยาม ความหมาย และโครงสร้างการดําเนินงานของระบบปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ต่าง  ๆ

สาํหรับการประมวลผลงานทางสถิติ อุปกรณ์และองค์ประกอบของระบบปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ที�

จาํเป็นสาํหรับการจดัการกบัขอ้มูล และประมวลผลขอ้มูลด้วยคอมพิวเตอร์ หน้าที�และบทบาทในการ

บริหารและจดัการทรัพยากรคอมพิวเตอร์ การคงสภาพ การป้องกนัภาวะอับจน การจดัสรรอุปกรณ์ 

การสื�อสารและการรักษาความปลอดภยัของระบบปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์เพื�องานทางสถิติ 

 

4113704 เหมอืงข้อมูล 3(2-2-5) 

 Data Mining  

                        วิชาที�ต้องเรียนก่อน : 4112102 สถิติวิเคราะห์ 2 และ 4114317  การประมวลผลข้อมูล

เบื�องต้น 
 

                            การคน้ขอ้มูลเชิงลึกและการคน้หาความรู้ ฐานขอ้มูล ข ั�นตอน วิธีและเทคนิคต่างๆ การ

ทาํคลงัขอ้มูลและเทคโนโลยเีพื�อการคน้ขอ้มูลเชิงลึก การประมวลผลขอ้มูล ภาษาและระบบการคน้ขอ้มูล

เชิงพรรณนา การกาํหนดลักษณะและการเปรียบเทียบ การวิเคราะห์การจดัหมู่ การจาํแนกและการ

พยากรณ์ การวิเคราะห์ชั�นขอ้มูล การคน้ขอ้มูลที�มีรูปแบบเชิงซ้อน การประยุกต์และแนวโน้ม การคน้

ขอ้มูลเชิงลึก 

  

 

 

 

 

 



 

 

4113705 การจัดการระบบข้อมูลทางสถติ ิ 3(2-2-5) 

 Statistical Information System Management  

 วิชาที�ต้องเรียนก่อน: 4114317 การประมวลผลข้อมลูเบื �องต้น 
 

 

                             นิยามและแนวคิดเก ี�ยวกบัการจดัการระบบขอ้มูล คุณลกัษณะของระบบขอ้มูลทางสถิต ิ

การวิเคราะห์และออกแบบระบบขอ้มูลทางสถิติเพื�อใชใ้นกระบวนการวิจยั กระบวน การจดัการและการ

ตดัสินใจ การประยกุตใ์ชร้ะบบขอ้มูลทางสถิติในงานวิชาการและธุรกจิ การนําเสนอลักษณะของระบบ

ขอ้มูลทางสถิติที�เหมาะสมกบังานที�เก ี�ยวขอ้ง 

   

4113706 การวเิคราะห์ระบบและการจัดการข้อมูลทางสถติ ิ 3(2-2-5) 

 Statistical System Analysis and Management  

 วิชาที�ต้องเรียนก่อน: 4114317 การประมวลผลข้อมลูเบื �องต้น 
 

 

                            การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ข ั�นตอน วิธีการ การกาํหนดความตอ้งการระบบ           การ

ออกแบบระบบเพื�อตอบสนองความตอ้งการใชร้ะบบขอ้มูลทางสถิติ การจดัการในการพฒันาระบบและ

บาํรุงรักษาระบบ การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเพื�อการจดัการระบบขอ้มูลทางสถิติ 

   

4114316 การจําลอง 3(2-2-5) 

 Simulation  

 วิชาที�ต้องเรียนก่อน : 4114201 ทฤษฎีความน่าจะเป็น   
 

 

                            ระบบการตดัสินใจและตวัแบบการจาํลองและตวัแบบสญัลกัษณ์ของระบบพลวตัการ

สร้างเลขคล้ายสุ่ม การจาํลองเหตุการณ์สุ่มตัวอย่าง ต ัวแบบจําลอง การวิ เคราะห์ผลการจําลอง

ประสิทธิภาพการจาํลอง การตรวจสอบแบบจาํลองและการจาํลองปัญหาในทางปฏิบตัิ การหาคาํตอบที�

เหมาะสมที�สุดโดยวิธีจาํลอง 

   

4114317 การประมวลผลข้อมูลเบื �องต้น 3(2-2-5) 

 Introduction to Data Processing 
 

 

                            ความรู้เบื�องตน้เก ี�ยวกบัขอ้มูล ลกัษณะและคุณสมบตัิของขอ้มูลทางสถิติ   การจดัเตรียม

ขอ้มูลเพื�อการประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที�จะใช้ในการประมวลผลขอ้มูล 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํหรับการประมวลผลขอ้มูลเบื�องตน้และการโปรแกรม 

  

 

 

 



 

 

4114318 การจัดการข้อมูลทางสถติ ิ 3(2-2-5) 

 Statistical Data Management  

 วิชาที�ต้องเรียนก่อน: 4114317 การประมวลผลข้อมลูเบื �องต้น 
 

 

                            นิยาม ความหมาย และลกัษณะโครงสร้างขอ้มูลรูปแบบต่างๆ ได้แก ่โครงสร้างขอ้มูล

เชิงเสน้ โครงสร้างขอ้มูลเชิงตน้ไม ้การจดัการขอ้มูลภายในโครงสร้าง รูปแบบของขอ้มูลทางสถิติ การ

จดัการขอ้มูลเพื�อพฒันาระบบสารสนเทศทางสถิติ เทคนิคการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยอุปกรณ์ต่างๆ และ

การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ การประมวลขอ้มูลบนองคป์ระกอบของแฟ้มขอ้มูล การจดัระบบแฟ้มขอ้มูล 

และการประยกุตใ์ชก้บัขอ้มูลทางสถิติ เทคโนโลยใีนการจดัเกบ็ จดัเรียง การคน้หาและการจดัทาํรายงาน

สรุปผลของขอ้มูล คลงัขอ้มูลและเหมืองขอ้มูล 

   

4114319 การประมวลผลข้อมูลทางสถติ ิ 3(2-2-5) 

 Statistical Data Processing  

 วิชาที�ต้องเรียนก่อน : 4112102 สถิติวิเคราะห์ 2 
 

 

                            ลกัษณะของขอ้มูลทางสถิติ การจดัเตรียมขอ้มูลเพื�อการประมวลผล การกาํหนดรหัส 

รูปแบบของสื�อขอ้มูล แฟ้มขอ้มูล รูปแบบของตาราง วิธีการประมวลผลทางสถิติ หน้าที�ของระบบ

คอมพิวเตอร์ และเครื�องมือที�ใชใ้นการประมวลผล การจดัเตรียมคาํสั�งเพื�อทาํตารางและการทาํรายงาน 

โปรแกรมสาํเร็จรูปและการใชง้าน การจดัทาํรายงาน และนาํเสนอผลที�ได ้

   

4114320 การบริหารและจัดการระบบข้อมูลทางสถติ ิ 3(2-2-5) 

 Management of Statistical Data System 
 

 

                            นิยาม ความหมายของหลกัการบริหาร และการจดัการขอ้มูลทางสถิติ ชนิด ประเภทของ

ขอ้มูลทางสถิติที�เหมาะสมสําหรับการตัดสินใจในระดับต่างๆ วิ ธีการได้มาซึ� งขอ้มูลที� มีคุณภาพ การ

ตรวจสอบและการคงคุณภาพของขอ้มูล การวิเคราะห์และออกแบบระบบขอ้มูลทางสถิติที�เหมาะสมกบั

ประเภท และชนิดของขอ้มูลลกัษณะต่างๆ        การนาํเสนอขอ้มูลที�เหมาะสมสําหรับผูใ้ช้ตามชนิดและ

ปริมาณของขอ้มูลทางสถิติ 

   

4114321 รายงานและการนําเสนอผลงานทางสถติ ิ 3(2-2-5) 

 Statistical Report and Presentation  

 วิชาที�ต้องเรียนก่อน: 4114317 การประมวลผลข้อมลูเบื �องต้น 
 

 

                             นิยามและความหมายของรายงานทางสถิติ รูปแบบและวิธีการเขียนรายงานทางสถิติ 

วิธีการนาํเสนอผลงานทางสถิติ สื�อและอุปกรณ์ที�ใชใ้นการนาํเสนอผลงานโปรแกรมสาํเร็จรูปที�ใชใ้นการ

นาํเสนอผลงานทางสถิติ 



 

 

   

4114322 สถติิประกนัภยั 3(3-0-6) 

 Actuarial Statistics  

 วิชาที�ต้องเรียนก่อน : 4114201 ทฤษฎีความน่าจะเป็น   
 

 

                            หลกัการเสี�ยงภยัและการประกนัภยัแบบต่างๆ การแจกแจงของการทรงชีพ อตัรามรณะ

จากสถิติของจาํนวนผูเ้อาประกนัภยั ตารางชีพ การคาํนวณความน่าจะเป็นของการเกดิและการตาย เบี� ย

ประกนัภยัสุทธิ การสร้างอตัราเบี�ยประกนัภยั การกาํหนดอตัราของการเสี�ยงภยัรายบุคคล      การจาํแนก

ประเภทความเสี�ยงภยั 

   

4114323 สถติิการเสี�ยงภยั 3(3-0-6) 

 Risk Statistics  

 วิชาที�ต้องเรียนก่อน : 4114201 ทฤษฎีความน่าจะเป็น   
 

 

                            หลกัเศรษฐศาสตร์ของการประกนัภยั ไดแ้ก ่ทฤษฎีอรรถประโยชน์ การประกนัภยักบั

อรรถประโยชน์ ตวัแบบอรรถประโยชน์ที�เหมาะสมสาํหรับการประกนัภยัตวัแบบการเสี�ยงภยัเดี�ยวและ

การเสี�ยงภยัรวม การประยกุตใ์ชท้ฤษฎีการเสี�ยงภยัในการตดัสินใจส่วนที�เก ี�ยวขอ้งกบัการประกนัภยั 

   

4114707 การจัดการข่ายงานข้อมูลทางสถติ ิ 3(2-2-5) 

 Statistical Data Network Operations 
 

 

                             นิยาม ความหมาย รูปแบบ และวิวฒันาการของเทคโนโลยีข่ายงานขอ้มูลทางสถิติ 

องคป์ระกอบสําคญัของข่ายงานขอ้มูลทางสถิติ ชนิดและประเภทของอุปกรณ์ที�เหมาะสมต่อการใช้งาน

ร่วมกนัของข่ายงานขอ้มูลทางสถิติ การบริหารและการจดัการข่ายงานขอ้มูล การพฒันา การติดตั�ง การ

สื�อสารและการป้องกนัรักษาความปลอดภยับนข่ายงานขอ้มูลทางสถิติ 

   

4114708 การพฒันาระบบข้อมูลทางสถติิธุรกจิ 3(2-2-5) 

 Development of Information System in Business Statistics 
 

 

                             วิวฒันาการและโครงสร้างของระบบขอ้มูลทางสถิติ ระบบขอ้มูลที�เหมาะสมกบังาน

ทางธุรก ิจ ความเหมาะสมของชนิดขอ้มูลต่างๆ ที�สามารถนําไปประยุกต์ใช้กบังาน   การวิ เคราะห์

สภาวะการณ์ต่างๆ ทางธุรกจิ การกาํหนดกรอบแนวคิดพื�นฐาน วิธีการออกแบบและพฒันาขอ้มูลและ

ฐานขอ้มูลทางสถิติสาํหรับงานธุรกจิต่างๆ 

 

 

   



 

 

4114709 โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติิสําหรับธุรกจิ 3(2-2-5) 

 Statistics  Software for Business 
 

 

                             การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางดา้นธุรกจิที�ใชใ้นปัจจุบนั รวมเขา้กบัสถิติศาสตร์เพื�อ

สนบัสนุนการทาํงานในดา้นงานบุคคล การตลาด การผลิต การเงิน การบญัชี การศึกษา 

   

4114710 การพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 3(2-2-5) 

 Electronic Commerce 
 

 

                            นิยาม ความหมาย ชนิด รูปแบบและโครงสร้างของการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ระบบ

การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยและสากล ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการดําเนินงาน การออกแบบและ

พฒันาระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ เทคนิคการจดัการกบัตวัอกัษร ภาพ เสียง และการทาํภาพ เคลื�อนไหว 

3D HTML และโปรแกรมประยกุตส์าํหรับการจดัทาํเวปไซตท์ี�เป็นสากลในปัจจุบนั ระบบอินเตอร์เนต 

การติดต ั�ง บาํรุงรักษา ระบบรักษาความปลอดภยั และระบบการเงินสาํหรับการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

   

4114901 สัมมนาเกี�ยวกบัสถติ ิ 3(2-2-5) 

 Seminar  in  Statistics  

                             คน้ควา้หรือรวบรวมหัวขอ้เก ี�ยวกบัผลงานวิจยัหรือผลงานการศึกษาทางสถิติและนาํมา

อภิปรายพร้อมท ั�งเขียนรายงานเพื�อให้ทราบถึงวิธีการทางสถิติ หรือขอ้บกพร่องที�เกดิขึ�นในงานวิจยันั�นๆ 

   

วชิาปฏบิัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  

4112801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสถติิประยุกต์                                2(90) 

 Preparation for Professional  Experience in Applied Statistics  
 

 

                            จดัให้มีกจิกรรมเพื�อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนกอ่นออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง

สถิติประยกุต ์ในดา้นการรับรู้ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพการพฒันาตวัผูเ้รียนให้มีความรู้   

ทกัษะ  เจตคติ  แรงจูงใจและคุณลกัษณะเหมาะสมกบัวิชาชีพโดยการกระทาํในสถานการณ์หรือรูปแบบ

ต่าง ๆ ซึ�งเก ี�ยวขอ้งกบังานในวิชาชีพนั�น ๆ 

   

4114802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพสถิตปิระยุกต์           5(350) 

 Field Experience in Applied Statistics  
 

 

                             ให้ทาํการฝึกงานกบัหน่วยงานที�เก ี�ยวขอ้งกบัการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  การสํารวจและ

วิจยัการใชส้ถิติ  การใชค้อมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ   

 


