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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
- กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
- กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาแกน
- วิชาเอก
วิชาเอกบังคับรวม
วิชาเอกบังคับประจําแผนการศึกษา
แผนปกติ
แผนสหกิจศึกษา
วิชาเอกเลือก
แผนปกติ
แผนสหกิจศึกษา
- วิชาโท
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
3.1.3 กระบวนวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร

ไมนอยกวา

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

132 หนวยกิต
30
12
9
6
3
96
27
54
33

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
6

หนวยกิต
หนวยกิต

18
15
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิ
หนวยกิต

30 หนวยกิต
12 หนวยกิต

001101 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ
(Listening and Speaking in English)

3 (3-0-6)

001102 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
(Reading and Writing in English)

3 (3-0-6)

001201

3 (3-0-6)

การอานเชิงวิเคราะหและการเขียนอยางมีประสิทธิผล
(Critical Reading and Effective Writing)
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001202 ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชีพ
(English in Professional Contexts)
- กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

3 (3-0-6)
9 หนวยกิต

โดยเลือกจากกลุมวิชามนุษยศาสตร 3 หนวยกิต กลุมวิชาสังคมศาสตร 3
หนวยกิต และกระบวนวิชามนุษยศาสตรหรือสังคมศาสตรอีก 3 หนวยกิต จาก
กระบวนวิชาดังตอไปนี้
กลุมวิชามนุษยศาสตร
011251 ตรรกศาสตร
3 (3-0-6)
(Logic)
012100

การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
(Mind Development for Quality of Life)

3 (2-2-5)

013110

จิตวิทยากับชีวิตประจําวัน
(Psychology and Daily Life)

3 (3-0-6)

050100 การใชภาษาไทย
(Usage of The Thai Language)

3 (3-0-6)

050106 ศิลปะแหงการเปนมนุษยที่มีคุณคา
(Humanistic Arts)

3 (3-0-6)

กลุมวิชาสังคมศาสตร
057136 กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Sport, Health, Fitness and Wellness Development)

3 (1-6-0)

127100

การเมืองในชีวิตประจําวัน
(Politics in Everyday Life)

3 (3-0-6)

154104

การอนุรักษสิ่งแวดลอม
(Environmental Conservation)

3 (3-0-6)

176100

กฎหมายและโลกสมัยใหม
(Law & Modern World)

3 (3-0-6)

702101

การเงินในชีวิตประจําวัน
(Finance for Daily Life)

3 (3-0-6)

703103 การเปนผูประกอบการและธุรกิจเบื้องตน
(Introduction to Entrepreneurship and Business)

3 (3-0-6)

751100

3 (3-0-6)

เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
(Economics for Everyday Life)
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- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
201110 คณิตศาสตรบูรณาการ
(Integrated Mathematical Sciences)
201111

6 หนวยกิต
3 (2-2-5)

โลกแหงวิทยาศาสตร
(The World of Science)

3 (3-0-6)

- กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม
201191 การเรียนรูผานกิจกรรม
(Learning Through Activities)
และเลือกอีก 1 หนวยกิตจากกระบวนวิชาตอไปนี้
201192 ดอยสุเทพศึกษา
(Doi Suthep Study)

3 หนวยกิต
2 (0-6-0)
1 (0-3-0)

057121 ฟุตบอลเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
(Football for Life and Exercise)

1 (0-3-0)

057122 วายน้ําเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
(Swimming for Life and Exercise)

1 (0-3-0)

057123 วอลเลยบอลเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย

1 (0-3-0)

(Volleyball for Life and Exercise)
057125 กิจกรรมเขาจังหวะเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
(Rhythmic Activities for Life and Exercise)

1 (0-3-0)

057126 บาสเกตบอลเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
(Basketball for Life and Exercise)

1 (0-3-0)

057127 แบดมินตันเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
(Badminton for Life and Exercise)

1 (0-3-0)

057128 เทนนิสเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
(Tennis for Life and Exercise)

1 (0-3-0)

057129 เทเบิ้ลเทนนิสเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
(Table Tennis for Life and Exercise)

1 (0-3-0)

1 (0-3-0)
057130 กอลฟเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
(Golf for Life and Exercise)
หรือกระบวนวิชาการเรียนรูผานกิจกรรมที่เปดสอนเพิ่มเติมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาแกน
202111 ชีววิทยา 1

ไมนอยกวา 96 หนวยกิต
27 หนวยกิต
4 (3-3-6)
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(Biology 1)
203111

เคมี 1
(Chemistry 1)

3 (3-0-6)

203115 ปฏิบัติการเคมี 1
(Chemistry Laboratory 1)

1 (0-3-0)

204101 คอมพิวเตอรเบื้องตน
(Introduction to Computer)

3 (2-2-5)

204202 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2
(Information Technology 2)

3 (2-2-5)

204214 การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิค
(Basic Programming)

3 (2-2-5)

หรือ

204215 การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล
(Pascal Programming)

3 (2-2-5)

หรือ

204216 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
(C Programming)

3 (2-2-5)

หรือ

204219 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
(Java Programming)

3 (2-2-5)

206111

แคลคูลัส 1
(Calculus 1)

3 (3-0-6)

206112 แคลคูลัส 2
(Calculus 2)

3 (3-0-6)

207117

1 (0-3-0)

ปฏิบัติการฟสิกส 1
(Physics Laboratory 1)

207187 ฟสิกส 1
3 (3-0-6)
(Physics 1)
- วิชาเอก
ไมนอยกวา 54 หนวยกิต
ในจํานวนหนวยกิตดังกลาวจะตองเปนวิชาในระดับ 300-400 ไมนอยกวา 36
หนวยกิต และในจํานวนนี้จะตองเปนวิชาในระดับ 400 ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
- วิชาเอกบังคับรวม
33 หนวยกิต
204381 การคํานวณเชิงตัวเลขและซอฟตแวร
3 (3-0-6)
(Numerical Computation and Software)
206324

พีชคณิตเชิงเสนประยุกต

3 (3-0-6)
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(Applied Linear Algebra)
208264 หลักสถิติ
(Principles of Statistics)

3 (2-2-5)

208280 วิธีเชิงสถิติ
(Statistical Method)

3 (2-2-5)

208323 ความนาจะเปนสําหรับสถิติศาสตร
(Probability for Statistics)

3 (3-0-6)

208324 ทฤษฎีการอนุมานทางสถิติและการประยุกต
(Theory of Statistical Inference and Its Application)

3 (3-0-6)

208329 การวิเคราะหการถดถอยเบื้องตน
(Introduction to Regression Analysis)

3 (2-2-5)

208360 การสํารวจตัวอยาง
(Sample Survey)

3 (2-2-5)

208361 หลักพื้นฐานการวิจัยทางสถิติ
(Research Fundamental in Statistics)

2 (2-0-4)

208444 เทคนิคการเลือกตัวอยาง
(Sampling Technique)

3 (2-2-5)

208446 แผนการทดลองเบื้องตน
(Introduction to Experimental Design)

3 (2-2-5)

208492 การฝกงานทางสถิติ
(Statistical Training)

1 (0-6-0)

- วิชาเอกบังคับประจําแผนการศึกษา
แผนปกติ
208499 การศึกษาดวยตนเอง
(Independent Study)

3 หนวยกิต
3 (0-9-0)

แผนสหกิจศึกษา
208497 สหกิจศึกษา
(Cooperative Education)
- วิชาเอกเลือก
แผนปกติ:
ไมนอยกวา

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต

แผนสหกิจศึกษา: ไมนอยกวา

15 หนวยกิต

18 หนวยกิต
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เลือกจากกระบวนวิชาตอไปนี้
206331 แคลคูลัสขั้นสูง
(Advanced Calculus)

3 (3-0-6)

208321 สถิติคณิตศาสตร 1

3 (3-0-6)

(Mathematical Statistics 1)

208322 สถิติคณิตศาสตร 2

3 (3-0-6)

(Mathematical Statistics 2)

208343 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติประชากร
(Introduction to Demographic Statistics)

3 (3-0-6)

208345 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
(Statistical Quality Control)

3 (3-0-6)

208348 สถิตินอนพาราเมตริก
(Nonparametric Statistics)

3 (3-0-6)

208353 สถิติการเงินและการประกันภัย
(Financial Statistics and Actuarial Science)

3 (3-0-6)

208423 การวิเคราะหการตัดสินใจเชิงสถิติ
(Statistical Decision Analysis)

3 (3-0-6)

208425 การวิเคราะหอนุกรมเวลา
(Time Series Analysis)

3 (3-0-6)

208439 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติหลายตัวแปร
(Introduction to Multivariate Statistics)

3 (3-0-6)

208440 หลักการวิจัยดําเนินการ
(Principle of Operations Research)

3 (3-0-6)

208443 ขอมูลทางประชากร
(Demographic Data)

3 (3-0-6)

208460 การประมวลผลขอมูลทางสถิติ
(Statistical Data Processing)

3 (1-4-4)

208470 หัวขอเลือกสรรทางสถิติศาสตร
1 (1-0-2)
(Selected Topic in Statistics)
- วิชาโท
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
นักศึกษาจะตองเลือกเรียนวิชาโทจํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต จากกลุมวิชาโท
ในสาขาวิชาอื่นนอกสาขาวิชาสถิติ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาสถิติ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
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(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
นักศึกษาตองเลือกเรียนกระบวนวิชานอกสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาโท จํานวนไม
นอยกวา 6 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไมนอยกวา 132 หนวยกิต

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา
รหัสกระบวนวิชาที่ใชกําหนดเปนตัวเลข 6 หลัก ดังตอไปนี้
1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง คณะ และภาควิชา/สาขาวิชา ที่กระบวนวิชานั้นสังกัด
2. เลข 3 ตัวทาย จําแนกไดดังนี้
1) เลขตัวแรก (หลักรอย) แสดงถึง ระดับของกระบวนวิชา
“1” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปที่ 1
“2” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปที่ 2
“3” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปที่ 3
“4” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปที่ 4
“5” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปที่ 5
“6” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปที่ 6
2) เลขตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง หมวดหมูในสาขาวิชา
3) เลขตัวทาย (หลักหนวย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมูของสาขาวิชา

หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาสถิติ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
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3.1.4 แผนกําหนดการศึกษา
แผนกําหนดการศึกษาใหม : แผนปกติ
แผนกําหนดการศึกษาใหม : แผนสหกิจศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต
001101 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ

3

001101 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ

3

201110 คณิตศาสตรบูรณาการ

3

201110 คณิตศาสตรบูรณาการ

3

202111 ชีววิทยา 1

4

202111 ชีววิทยา 1

4

203111 เคมี 1

3

203111 เคมี 1

3

203115 ปฏิบัติการเคมี 1

1

203115 ปฏิบัติการเคมี 1

1

206111 แคลคูลัส 1

3

206111 แคลคูลัส 1

3

รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
001102 การอานและการเขียน
ภาษาอังกฤษ
201111 โลกแหงวิทยาศาสตร

17

รวม

หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2
001102 การอานและการเขียน
3
ภาษาอังกฤษ
3
201111 โลกแหงวิทยาศาสตร

17
หนวยกิต
3
3

206112 แคลคูลัส 2

3

206112 แคลคูลัส 2

3

207117 ปฏิบัติการฟสิกส 1

1

207117 ปฏิบัติการฟสิกส 1

1

207187 ฟสิกส 1

3

207187 ฟสิกส 1

3

208264 หลักสถิติ

3

3

กลุมวิชามนุษยศาสตร

3
19

208264 หลักสถิติ
กลุมวิชามนุษยศาสตร

รวม

รวม

3
19

9

แผนกําหนดการศึกษาใหม : แผนปกติ
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
001201 การอานเชิงวิเคราะหและการ
เขียนอยางมีประสิทธิผล
204101 คอมพิวเตอรเบื้องตน

แผนกําหนดการศึกษาใหม : แผนสหกิจศึกษา
ชั้นปที่ 2

หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต
3
001201 การอานเชิงวิเคราะหและการเขียน
3
อยางมีประสิทธิผล
3
204101 คอมพิวเตอรเบื้องตน
3

204202 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2

3

204202 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2

3

208280 วิธีเชิงสถิติ

3

208280 วิธีเชิงสถิติ

3

208323 ความนาจะเปนสําหรับ
สถิติศาสตร
กลุมวิชาสังคมศาสตร

3

208323 ความนาจะเปนสําหรับ
สถิติศาสตร
กลุมวิชาสังคมศาสตร

3

3
รวม

18

ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต
001202 ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชีพ
3
204214 การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิค
หรือ 204215 การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล
หรือ 204216 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
หรือ 204219 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
3
208324 ทฤษฎีการอนุมานทางสถิติและ
3
การประยุกต
208360 การสํารวจตัวอยาง
3
208361 หลักพื้นฐานการวิจัยทางสถิติ
2
วิชาโท
3
รวม
17

3
รวม

18

ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต
001202 ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชีพ
3
204214 การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิค
หรือ 204215 การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล
หรือ 204216 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
หรือ 204219 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
3
208324 ทฤษฎีการอนุมานทางสถิติและ
3
การประยุกต
208360 การสํารวจตัวอยาง
3
208361 หลักพื้นฐานการวิจัยทางสถิติ
2
วิชาโท
3
รวม
17

หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาสถิติ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

10

แผนกําหนดการศึกษาใหม : แผนปกติ
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
204381 การคํานวณเชิงตัวเลขและ
ซอฟตแวร
206324 พีชคณิตเชิงเสนประยุกต
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
วิชาเลือกเสรี

แผนกําหนดการศึกษาใหม : แผนสหกิจศึกษา
ชั้นปที่ 3

หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 1
204381 การคํานวณเชิงตัวเลขและ
3
ซอฟตแวร
3
206324 พีชคณิตเชิงเสนประยุกต
6
วิชาเอกเลือก
3
วิชาโท
3
วิชาเลือกเสรี
รวม
18

หนวยกิต
3

รวม

3
6
3
3
18

ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต
201191 การเรียนรูผานกิจกรรม
2
201191 การเรียนรูผานกิจกรรม
2
208329 การวิเคราะหการถดถอยเบื้องตน
3
208329 การวิเคราะหการถดถอยเบื้องตน
3
208444 เทคนิคการเลือกตัวอยาง
3
208444 เทคนิคการเลือกตัวอยาง
3
208446 แผนการทดลองเบื้องตน
3
208446 แผนการทดลองเบื้องตน
3
วิชาเอกเลือก
3
วิชาเอกเลือก
3
วิชาโท
3
วิชาโท
3
กลุมวิชามนุษยศาสตรหรือสังคมศาสตร
3
กลุมวิชามนุษยศาสตรหรือสังคมศาสตร
3
รวม
20
รวม
20

หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาสถิติ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
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แผนกําหนดการศึกษาใหม : แผนปกติ
แผนกําหนดการศึกษาใหม : แผนสหกิจศึกษา
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต
208492 การฝกงานทางสถิติ
1
208492 การฝกงานทางสถิติ
1
วิชาเอกเลือก
9
วิชาเอกเลือก
6
วิชาโท
3
วิชาโท
6
กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม
1
วิชาเลือกเสรี
3
กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม
1
รวม
14
รวม
17
ภาคการศึกษาที่ 2
208499 การศึกษาดวยตนเอง
วิชาเลือกเสรี
วิชาโท
รวม

3
3
3
9

ภาคการศึกษาที่ 2
208497 สหกิจศึกษา

6
รวม

หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาสถิติ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
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ก. คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร

12 หนวยกิต

001101

การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Listening and Speaking in English)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
การสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเนนทักษะการพูดและการฟง เพื่อการปฏิสัมพันธในบริบททางสังคม
อันจะกอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
English communication with emphasis on listening and speaking for social interaction and
lifelong learning.

001102

การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Reading and Writing in English)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนการเรียนรูคําศัพท การทบทวนไวยากรณอยางเปน
ระบบ การพัฒนาโครงสรางประโยคที่มีความหลากหลาย รูปแบบและวัตถุประสงคของยอหนา เพื่อการ
สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ อันจะกอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
English reading and writing communication for lifelong learning with emphasis on vocabulary
expansion, systematic grammar review, development of sentence structure and sentence variety,
forms and purposes of paragraphs, progressing from mechanical to more meaningful context.
001201

การอานเชิงวิเคราะหและการเขียนอยางมีประสิทธิผล
3(3-0-6)
(Critical Reading and Effective Writing)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการอานเชิงวิเคราะหจากแหลงขอมูลและสื่อตางๆ และการเขียนอยางมี
ประสิทธิผล ในหัวขอตามความสนใจของผูเรียน
English language skills for critical reading from different sources and media and effective
writing on topics of students’ interests.
หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาสถิติ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
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001202

ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชีพ
3(3-0-6)
(English in Professional Contexts)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
ลักษณะเฉพาะทางภาษา องคประกอบทางภาษาและทักษะทางภาษาของงานเขียนเฉพาะสาขา

อาชีพ
Specific language features, language components of professional texts and language skills for
professional texts.
- กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

9 หนวยกิต

011251

ตรรกศาสตร
3(3-0-6)
(Logic)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
ความหมายและขอบเขตของตรรกศาสตร มนุษยกับความรู มนุษยกับเหตุผล การอางและการใช
เหตุผลที่ถูกตอง การอางเหตุผลบกพรอง การใชเหตุผลในชีวิตประจําวัน
The meaning and scope of logic. Man and knowledge. Man and reason. Correct inference and
argumentation. Fallacies. Daily life and reason.

012100

การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
3(2-2-5)
(Mind Development for Quality of Life)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
แนวคิดเรื่องจิต ความสัมพันธระหวางจิตกับกาย จิตกับเจตสิก หลักและวิธีการพัฒนาจิตตามหลัก
พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ และการฝกปฏิบัติการเจริญจิตตามหลักพระพุทธศาสนา
Concept of mind, the relationship between mind and body, mind and mental properties,
principles and methods of mind cultivation in Buddhism and other religions, the practice of mind
cultivation according to Buddhism.

013110

จิตวิทยากับชีวิตประจําวัน
(Psychology and Daily Life)

3(3-0-6)
หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาสถิติ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
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เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี; สําหรับนักศึกษาที่ไมไดสังกัดวิชาเอกเทานั้น
จิตวิทยากับชีวิตประจําวัน ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล
ปจจัยดานสังคม
Psychology and daily life. Personality. Individual factors. Interpersonal factors. Social factors.
050100

การใชภาษาไทย
(Usage of the Thai Language)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
ศึกษาและฝกทักษะการใชภาษาไทย
A study of the usage of the Thai Language and practice in writing.

3(3-0-6)

050106

ศิลปะแหงการเปนมนุษยที่มีคุณคา
3(3-0-6)
(Humanistic Arts)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
การศึกษาธรรมชาติและความหมายของความเปนมนุษยเพื่อความเขาใจและรูจักตนเองและผูอื่น
มนุษยในสภาพแวดลอมปจจุบัน เปาหมายของมนุษย แนวทางวิธีการหรือศิลปะที่นําไปสูเปาหมายของ
มนุษย ความรูเชิงขอเท็จจริงและเชิงคุณคา การใชชีวิตและทํางานรวมกับผูอื่นในสังคมอยางสันติ ดวยมโน
ธรรมและสํานึกตอสังคม
The study of nature and the meaning of humanity to understand oneself and others; humanity
in today’s environment; the purpose of human life; paths to fulfillment through humanistic arts, factual
knowledge and installation of values; living and working together peacefully and with a sense of social
responsibility.
057136

กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(1-6-0)
(Sport, Health, Fitness and Wellness Development)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
สุขภาพ หลักการดูกีฬา การเลือกกิจกรรมการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับตนเองและการใช
ชีวิตประจําวัน การฝกทักษะขั้นพื้นฐานทางการกีฬาและการสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย การเลนกีฬา
และการออกกําลังกาย รวมทั้งการดูแลตนเองเพื่อการมีสุขภาพที่ดีและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาสถิติ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
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Health, principle of sports. Select of sport activities exercise for health and everyday living.
Practice of basic skill of sports and building physical fitness. Playing sport and exercise. Self care for
health and wellness development.
127100

การเมืองในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Politics in Everyday Life)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
หนาที่ของพลเมืองในระดับทองถิ่น ระดับรัฐและระดับโลก ความเปนประชาธิปไตย หนาที่ของ
พลเมืองในการมีสวนรวมทางการเมือง การปกครองตนเอง การกระจายอํานาจ ผลกระทบของการเมือง
โลกที่มีตอชีวิตประจําวัน บทบาทหนาที่ขององคการระหวางประเทศ การคาเสรี การดํารงชีวิตในภาวะ
โลกาภิวัฒน
Citizenship and duties of citizen in local level, state level and international level,
political participation, self-rule, decentralization, the impact of international politics toward people,
the role of international organizations, free trade and globalization.
154104

การอนุรักษสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Environmental Conservation)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
ปญหาในการจัดการ และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเนนในเรื่อง ดิน ปาไม น้ํา แร
สัตวปา มนุษย พลังงานธรรมชาติ ทิวทัศนธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมตางๆ ตลอดจนวิธีการอนุรักษและ
มาตรการในการอนุรักษที่จําเปนสําหรับประเทศไทย
Problems in the management and the utilization of natural resources with emphasis on soil,
forest, water, minerals and wildlife, introducing some conservation methods and conservation
measures necessary for Thailand.
176100

กฎหมายและโลกสมัยใหม
(Law & Modern World)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี

3(3-0-6)

หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาสถิติ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
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แนวคิดทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสังคม กฎหมายกับสังคม
ระหวางประเทศ กฎหมายกับปญหาทองถิ่น และกฎหมายกับสิทธิชุมชน บทบาทของกฎหมายระดับ
ทองถิ่น
ระดับสังคมเมือง และบทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภิวัฒน ศึกษาวิเคราะหปญหาจาก
กรณีศึกษาตางๆ เกี่ยวกับกฎหมายและโลกสมัยใหม
Legal concepts. Legal Institutions. Law and its roles in society. Law and international
societies. Law and local problems. Law and community rights. Roles of law in the rural and urban
societies. Roles of law in the globalized era. Studying and analyzing cases relating to law and
modern world.
702101

การเงินในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Finance for Daily Life)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
สํารวจสุขภาพทางการเงินของตนเอง การวางแผนทางการเงินของตนเอง การบริหารรายได
รายจาย และภาระหนี้สิน การประกันความเสี่ยง รูจักการใหเงินทํางาน การวางแผนภาษี การเตรียมความ
พรอมเพื่อความสุข กรณีศึกษาการวางแผนทางการเงิน
Exploring your financial health, planning your personal financial plan, revenue, expense, and
debt service management, insurance, knowing how to make money work, tax planning, preparing for
happiness, and case study of financial planning.
703103

การเปนผูประกอบการและธุรกิจเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Entrepreneurship and Business)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
ศึกษาถึงพื้นฐานของธุรกิจเอกชน ลักษณะและความสําคัญของธุรกิจประเภทตางๆ ขององคการ
ธุรกิจ การตลาดและการเงิน การใชเอกสารเครดิตทางการคา การคาระหวางประเทศการขนสง การ
โฆษณา การประกันภัย การจัดการและหนาที่ของการจัดการ การจัดทํางบประมาณ การคํานวณที่จําเปน
ของธุรกิจ
Entrepreneur role in economics development country entrepreneur and business opportunities.
The characteristic of entrepreneur and motivation factors, environment, types of business, forms of
business, business plans, principle of management, marketing management, production management,
หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาสถิติ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
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financial management, accounting, taxation, business law, international business and business ethics
for entrepreneur.
751100

เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Economics for Every Day Life)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
แนวคิดทางเศรษฐศาสตรที่นําไปใชในชีวิตประจําวัน ที่เกี่ยวของกับการผลิต การบริโภค ตลาด
รายไดประชาชาติ การคลังสาธารณะ การเงินและการธนาคาร ภาวะเงินเฟอและเงินฝด การจางงาน
เศรษฐกิจการคาและการเงินระหวางประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม
Basic economic concepts and application for everyday life concerning production, consumption,
markets, national income, public finance, money and banking, inflation and deflation, employment,
international trade and finance, and economic development and environment.
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

6 หนวยกิต

201110

คณิตศาสตรบูรณาการ
3(2-2-5)
(Integrated Mathematical Sciences)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
คอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน คณิตศาสตรและสถิติ ในปรากฏการณตางๆ การประยุกต
คณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอรในวิชาการ กระบวนการแกปญหาโดยใชคณิตศาสตร สถิติ และ
คอมพิวเตอร กระบวนวิชานี้สําหรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
Computer in everyday life. Mathematics and statistics in various phenomena. Mathematics,
statistics, and computer applications in academic. Problem solving process by using mathematics,
statistics, and computer. This course is recommended for science-based students.
201111

โลกแหงวิทยาศาสตร
(The World of Science)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี

3(3-0-6)

หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาสถิติ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
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ธรรมชาติและวิวัฒนาการของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระบบสุริยะ การสังเกตดาวเคราะหและ
ดวงจันทรในปจจุบัน ความสัมพันธซึ่งกันและกันระหวางธรณีภาค อุทกภาค ภาคบรรยากาศและชีวภาค
ของโลก ความอุดมสมบูรณ การกระจายตัวและการใชทรัพยากรธรรมชาติ ประเด็นทางสังคมรวมสมัยใน
ดานวิทยาศาสตรและสังคมมนุษย กระบวนวิชานี้อนุญาตใหเฉพาะนักศึกษาที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
The nature and evolution of science and technology. The solar system, modern observations of
planets and moons. The interrelations of Earth’s geosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere.
Abundance, distribution and utilization of natural resources. Contemporary social issues in science and
society. Enrollments are not permitted for non- science-based students.
- กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม

3 หนวยกิต

201191

การเรียนรูผานกิจกรรม
2(0-6-0)
(Learning Through Activities)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
การเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การเสริมทักษะและประสบการณ
ชีวิตตางๆที่ถูกจัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เปนสวนประกอบที่ดีที่ทําใหนักศึกษามีสวนรวม
ในชวงเวลาของการศึกษาในมหาวิทยาลัย กิจกรรมตางๆ เหลานี้สามารถทําใหนักศึกษาประยุกตใชการ
เรียนรูจากกิจกรรมตางๆไปพัฒนาในดานเกี่ยวกับการสรางจิตสํานักที่ดี ตระหนักในคุณคาความเปนมนุษย
มีการพัฒนาบุคลิกภาพ เขาใจการทํางานเปนทีม มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําไปใช เปนแบบอยางใน
การดํารงชีพในอนาคต
ไดอยางมีความสุขทั้งรางกายและจิตใจพรอมทั้งมีจิตสาธารณะ
สํานึกและ
รับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
Activities to promote skills/moral and ethical behaviors in addition to development of
personality, art and culture, local wisdom, environmental preservation as well as community-based
economy by students under supervision of advisors and/or joint supervision with the government or
private organizations.
201192

ดอยสุเทพศึกษา
(Doi Suthep Study)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี

1(0-3-0)

หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาสถิติ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
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ศึกษาดอยสุเทพใน 4 มิติ คือ มิติทางกายภาพ : ธรณีวิทยา มิติทางชีวภาพ : ระบบนิเวศ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ มิติทางสังคมและวัฒนธรรม : ศาสนาและมานุษยวิทยา และมิติทางการอนุรักษ :
พื้นที่อนุรักษ
การฟนฟูปาและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ความสัมพันธระหวางดอยสุเทพกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Studying about Doi Suthep in 4 aspects, which are physical aspect : geology, biological
aspects, ecosystems and biodiversity; social and cultural aspects; religion and anthropology ; and
conservation aspects: conservation area, forest restoration, eco-tourism, and relationship between Doi
Suthep and Chiang Mai University.
057121

ฟุตบอลเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
1(0-3-0)
(Football for Life and Exercise)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
ตําแหนงตาง ๆ การประยุกตเลนกีฬาฟุตบอลในรูปแบบตาง ๆ กติกาทั่วไปในการเลนกีฬาฟุตบอล
การวิเคราะหเกมการแขงขันฟุตบอลและการเขารวมแขงขันฟุตบอลในระดับตาง ๆ ประโยชนและมารยาท
ของการเปนผูเลนและผูดูที่ดีในกีฬาฟุตบอล
The principles of exercise for health by playing Football. Warm up and cool down. How to play
in each position. Apply in playing Football game. Analyze and participate the Football competition
tournaments. The advantageous, manners, regulations and scoring system & service of Football game
are involved.
057122

วายน้ําเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
1(0-3-0)
(Swimming for Life and Exercise)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการวายน้ํา การอบอุนรางกายในกีฬาวายน้ํา หลักการหายใจ
และการเคลื่อนไหวในน้ํา การใชสวนตาง ๆ ของรางกายในการวายน้ําทาตาง ๆ การชวยเหลือผูไดรับ
อันตรายตาง ๆ จากการวายน้ํา การวิเคราะหทาทางการวายน้ํา การวายน้ําเพื่อสุขภาพและการเขารวมการ
แขงขันวายน้ําในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดีในกีฬาวายน้ํา
The principles of exercise for health by Swimming. Warm up and cool down. How to breath
under water and movements physically to swim in each style, help others to be safe from swimming.
หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาสถิติ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
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Apply in Swimming game. Analyze and participate the Swimming competition tournaments. The
advantageous, manners and regulations of Swimming game are involved.
057123

วอลเลยบอลเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
1(0-3-0)
(Volleyball for Life and Exercise)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนวอลเลยบอล การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬา
วอลเลยบอล การวอลเลยบอลในตําแหนงตาง ๆ การใชอวัยวะสวนตาง ๆ ของรางกายในการเลน
วอลเลยบอล กติกาทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬาวอลเลยบอล การประยุกตเลนกีฬาวอลเลยบอลใน
รูปแบบตาง ๆ การวิเคราะหเกมการแขงขันวอลเลยบอลและการเขารวมแขงขันวอลเลยบอลในระดับตาง ๆ
ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดีในกีฬาวอลเลยบอล
The principles of exercise for health by playing Volleyball. Warm up and cool down. How to
play each positions and how to use parts of body to play Volleyball. Apply in playing Volleyball game.
Analyze and participate the Volleyball competition tournaments. The advantageous, manners,
regulations and scoring system of Volleyball game are involved.
057125

กิจกรรมเขาจังหวะเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
1(0-3-0)
(Rhythmic Activity for Life and Exercise)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกิจกรรมเขาจังหวะ
การเคลื่อนไหวของรางกายใน
ลักษณะตาง ๆ การเคลื่อนไหวของรางกายใหเขากับจังหวะและเสียงดนตรี การเตนรําพื้นเมืองของประเทศ
ตาง ๆ การเตนลีลาศในจังหวะตาง ๆ มารยาทในการเขาสังคมและมารยาทในการลีลาศ การวิเคราะห
ทาทางการเตนลีลาศจังหวะตาง ๆ การรวมงานลีลาศและการจัดงานลีลาศในรูปแบบตาง ๆ
The principles of exercise for health by playing Rhythmic activity. Body movements with the
music. Folk dances and social dances. Social manner and dancing's regulations. Analyze the type of
social dances. Participate and organize the social dance party.
057126

บาสเกตบอลเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
(Basketball for Life and Exercise)

1(0-3-0)

หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาสถิติ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
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เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนบาสเกตบอล การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬา
บาสเกตบอล การเลนบาสเกตบอลในตําแหนงตาง ๆ ความปลอดภัยในการเลนกีฬาบาสเกตบอล กติกา
การเลนบาสเกตบอลทั่วไป การประยุกตเลนกีฬาบาสเกตบอลในรูปแบบตางๆ การวิเคราะหเกมการแขงขัน
บาสเกตบอลและการเขารวมแขงขันบาสเกตบอลในระดับตาง ๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลน
และผูดูที่ดีในกีฬาบาสเกตบอล
The principles of exercise for health by playing Basketball. Warm up and cool down. How to
play in different positions, safety, and regulations. Apply in playing basketball game. Analyze and
participate the basketball competition tournaments. The advantageous, manners, regulations and
scoring system of basketball game are involved.
057127

แบดมินตันเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
1(0-3-0)
(Badminton for Life and Exercise)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนแบดมินตัน
การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬา
แบดมินตัน การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพือ่ เขาตีลูกแบดมินตันในลักษณะตางๆ กติกา
แบดมินตันทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬาแบดมินตัน
การประยุกตเลนกีฬาแบดมินตันในรูปแบบตางๆ
การวิเคราะหเกมการแขงขันแบดมินตัน และการเขารวมแขงขันแบดมินตันในระดับตางๆ ประโยชนและ
มารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดีในกีฬาแบดมินตัน
The principles of exercise for health by playing Badminton. Warm up and cool down. How to
hold the racquet and movements to hit the shuttlecock. Apply in playing badminton game. Analyze
and participate the badminton competition tournaments. The advantageous, manners, regulations and
scoring system & service of badminton game are involved.
057128

เทนนิสเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
1(0-3-0)
(Tennis for Life and Exercise)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนเทนนิส การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬาเทนนิส
การจับไม และการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตีลูกเทนนิสในลักษณะตาง ๆ กติกาเทนนิสทั่วไปและการ
หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาสถิติ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
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นับคะแนนในกีฬาเทนนิส การประยุกตเลนกีฬาเทนนิสในรูปแบบตางๆ การวิเคราะหเกมการแขงขันเทนนิส
และการเขารวมการแขงขันกีฬาเทนนิสในระดับตาง ๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดี
ในกีฬาเทนนิส
The principles of exercise for health by playing tennis. Warm up and cool down. How to hold
the racquet and movements to hit the tennis ball. Apply in playing Tennis game. Analyze and
participate the Tennis competition tournaments. The advantageous, manners, regulations and scoring
system & service of Tennis game are involved.
057129

เทเบิ้ลเทนนิสเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
1(0-3-0)
(Table Tennis for Life and Exercise)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส การอบอุนรางกายและคลายเย็นใน
กีฬาเทเบิ้ลเทนนิส การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตีเทเบิ้ลเทนนิสในลักษณะตางๆ กติกา
ทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส การประยุกตเลนกีฬาเทเบิ้ลเทนนิสในรูปแบบตางๆ การ
วิเคราะหเกมการแขงขันเทเบิ้ลเทนนิสและการเขารวมแขงขันเทเบิ้ลเทนนิสในระดับตางๆ ประโยชนและ
มารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดีในกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส
The principles of exercise for health by playing Table tennis. Warm up and cool down. How to
hold the racket and movements to play Table tennis. Apply in playing Table tennis game. Analyze and
participate the Table tennis competition tournaments. The advantageous, manners, regulations and
scoring system of Table tennis game are involved.
057130

กอลฟเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
1(0-3-0)
(Golf for Life and Exercise)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกีฬากอลฟ
การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬา
กอลฟ การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายในการตีกอลฟในลักษณะตางๆ กติกาการเลนกอลฟทั่วไป
และการนับคะแนนในกีฬากอลฟ การประยุกตเลนกีฬากอลฟในรูปแบบตางๆ การวิเคราะหทาทางในการตี
กอลฟและการเขารวมแขงขันกอลฟในระดับตาง ๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดีใน
กีฬากอลฟ
หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาสถิติ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
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The principles of exercise for health by playing Golf. Warm up and cool down. How to play
Golf, stance & position, rules & regulations, match play, advantageous of playing golf. Apply in playing
Golf game. Analyze the stance & position and participate the Golf tournaments. The advantageous,
manners, regulations and scoring system of Golf game are involved.
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาแกน

27 หนวยกิต

202111

ชีววิทยา 1
4(3-3-6)
(Biology 1)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
แนวคิดทางชีววิทยาพื้นฐานดานเคมีของชีวิต เซลล พันธุศาสตร พันธุศาสตรประชากรและแนวคิด
เชิงวิวัฒนาการ ประวัติศาสตรวิวัฒนาการของความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยา
Basic biological concepts in chemistry of life, cell, genetics, population genetics and its
evolutionary concept, the evolutionary history of biological diversity and ecology.

203111

เคมี 1
3(3-0-6)
(Chemistry 1)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
ปริมาณสัมพันธทางเคมี โครงสรางอะตอม พันธะเคมีในสารประกอบประเภทตางๆ อุณหพล
ศาสตรเชิงเคมี เคมีไฟฟา แกส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด-เบสและสมดุลไอออนิก
จลนพลศาสตรเชิงเคมี
Chemical stoichiometry, atomic structures, chemical bonding in various compounds, chemical
thermodynamics, electrochemistry, gases liquid and solid, solutions, acid-bases and ionic equilibrium,
chemical kinetics.
203115

ปฏิบัติการเคมี 1
(Chemistry Laboratory 1)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ลงทะเบียนเรียนพรอมกับ 203111

1(0-3-0)
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ปฏิกิริยาของทองแดง ความรอนของปฏิกิริยา การแยกสลายดวยไฟฟา เซลลกัลวานิก และเซลล
ความเขมขน คาคงที่ของกาซ การหามวลโมเลกุลโดยอาศัยหลักการลดลงของจุดเยือกแข็ง โครงสรางผลึก
การไทเทรตระหวางกรด-เบส และแบบรีดอกซ สมดุลกรดเบส และการแยกสลายดวยน้ํา คาผลคูณการ
ละลาย จลนพลศาสตรเชิงเคมี และการทดลองพิเศษ
Reaction of copper, heat of reaction, electrolysis galvanic and concentration cells, gas constant,
determination of molecular weight by freezing point depression, crystal structure, acid-base and redox
titrations, acid-base equilibria and hydrolysis, solubility product, chemical kinetics, and special
experiment.
204101

คอมพิวเตอรเบื้องตน
3(2-2-5)
(Introduction to Computer)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
ระบบคอมพิวเตอร การประมวลผลขอมูล ระบบจํานวนและแทนรหัสขอมูล ผังงานเชิงโครงสราง
และรหัสเทียม ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมูล
Computer system. Data processing. Number system and data representation. Structure
flowchart and pseudocode. Computer programming language and data communication.
204202

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2
3(2-2-5)
(Information Technology 2)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบสื่อสารและเกณฑวิธี
เครือขายอินเทอรเน็ต
เวิลดไวดเว็บ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสและโปรแกรมคนหา ระบบยูนิกซและคําสั่งพื้นฐาน การสรางเว็บเพจ
การพัฒนางานประยุกตบนเว็บ
Information technology concepts. Communication system and protocol. Internet network, World
Wide Web, e-mail and search engines. UNIX system and basic commands. Creating web pages. Web
application development.
204214

การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิค
(Basic Programming)

3(2-2-5)
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เงื่อนไขที่ตองผานกอน 204101 or 204105 or 204111
การเขียนโปรแกรมในภาษาเบสิคและภาคปฏิบัติ วิธีแกปญหาโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร
The BASIC Computer language. Practical are also required. How to solve problems in
Computer form.
204215

การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล
3(2-2-5)
(Pascal Programming)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน 204101or 204105 or 204111
บทนําเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมดวยภาษาปาสคาล ขอมูล การกระทําตอขอมูล และคําสั่ง การ
รับและแสดงผลขอมูล โครงสรางควบคุม โปรแกรมยอย โครงสรางขอมูล แฟมขอมูล โครงสรางขอมูลแบบ
พลวัต
Introduction to Pascal programming. Data, operations and statements. Input and output.
Control structures. Subprograms. Data structures. Files. Dynamic data structure.
204216

การเขียนโปรแกรมภาษาซี
3(2-2-5)
(C Programming)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน 204101 or 204111
การแนะนําการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องตน ประกอบดวยหลักการพื้นฐาน และองคประกอบ
ของภาษา การพัฒนาซอฟตแวรโดยใชเทคนิคการออกแบบแบบโมดูลาไรเซชัน และแบบทอปดาวน ฟงกชัน
รับและแสดงผลขอมูลสําหรับอุปกรณมาตรฐาน คําสั่งควบคุม ฟงกชันอานและบันทึกแฟมขอมูล
Introduction to C programming. Including a basic principle and elements of language. Software
development by using modularization and top-down design technique. Input/ output functions used on
standard input/output device. Control statement. Input/output functions emphasized on files.
204219

การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
(Java Programming)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน 204101 or 204105 or 204111

3(2-2-5)
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แนะนําการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เครื่องมือภาษาโปรแกรม มูลฐานในการเขียนโปรแกรม อาเรย
และสายอักขระ วัตถุและคลาส การรับทอดและพหุลักษณ ความสัมพันธระหวางคลาส การใชงาน
แฟมขอมูล
Introduction to object-oriented programming. Programming language tools. Fundamentals of
programming, Array and strings. Objects and classes. Inheritance and polymorphism. Class
relationship. File manipulation.
206111

แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
(Calculus 1)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
อนุพันธและการประยุกต การหาปริพันธและการประยุกต สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่งและการ
ประยุกต
Derivatives and applications, integration and applications, and first-order differential equations
and some applications.
206112

แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
(Calculus 2)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน 206111
สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับสอง ฟงกชันหลายตัวแปร ปริพันธหลายชั้น อนุกรมอนันต
Linear second-order differential equations, functions of several variables, multiple integrals,
and infinite series.
207117

ปฏิบัติการฟสิกส 1
1(0-3-0)
(Physics Laboratory 1)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
กระบวนวิชาปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในฟสิกสพื้นฐานซึ่งประกอบดวยการ
ทดลองตางๆ ทางดานกลศาสตร อุณหพลศาสตร คลื่น ไฟฟา สภาวะแมเหล็ก ทัศนศาสตร และฟสิกสยุค
ใหม
หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาสถิติ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
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Laboratory course dealing with scientific methods in basic physics consisting of various
experiments in mechanics, thermodynamics, waves, electricity, magnetism, optics and modern
physics.
207187

ฟสิกส 1
3(3-0-6)
(Physics 1)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและภาพรวมของฟสิกส กลศาสตร การแกวงกวัดและคลื่น อุณหพล
ศาสตร ไฟฟากระแสตรงและไฟฟากระแสสลับ ทัศนศาสตร และฟสิกสยุคใหม
Natures of science and the overall picture of physics, mechanics, oscillations and waves,
thermodynamics, DC and AC circuits, optics, and modern physics.

- วิชาเอก
ไมนอยกวา 54 หนวยกิต
-วิชาเอกบังคับรวม
33 หนวยกิต
204381
การคํานวณเชิงตัวเลขและซอฟตแวร
3(3-0-6)
(Numerical Computation and Software)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน 204211 or 204214 or 204215 or 204216 or 204217 or
204219; and 206112 or 206203
บทนําและการออกแบบชุดคําสั่ง : การคํานวณความคลาดเคลื่อน ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจาก
กระบวนการคํานวณทางเลขคณิตในคอมพิวเตอร ระบบสมการเชิงเสน การประมาณคาฟงกชันแบบอินโท
เปอเลท สูตรการคํานวณอินทิกรัลเชิงตัวเลข การประมาณคาฟงกชันแบบเชิงเสนดวยวิธีกําลังสองนอย
ที่สุด การหาคําตอบของสมการไมเชิงเสน
Introduction and software design: error handling. Computer arithmetic and computational
errors. Linear system of equations. Interpolations. Numerical quadrature. Linear least-square data
fitting. Solution of nonlinear equations.
206324

พีชคณิตเชิงเสนประยุกต
(Applied Linear Algebra)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน 206112 or 206203 or 206261

3(3-0-6)
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ระบบสมการเชิงเสน เมทริกซ ดีเทอรมิแนนต ปริภูมิเวกเตอร ปริภูมิผลคูณภายใน การแปลงเชิง
เสน คาลักษณะเฉพาะและเวกเตอร ลักษณะเฉพาะ และการประยุกต
System of linear equations, matrices, determinants, vector spaces, inner product spaces, linear
transformations, eigenvalues and eigenvectors, and their applications.
208264

หลักสถิติ
3(2-2-5)
(Principles of Statistics)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี
สถิติศาสตรและการประยุกต ขอมูลเพื่อการจัดทําขอสรุปในสถิติศาสตร การสรุปขอมูลและการ
วิเคราะหขอมูลเบื้องตน ความนาจะเปนขั้นพื้นฐานสําหรับการประยุกตในสถิติศาสตร ฟงกชันความนาจะ
เปนขั้นพื้นฐานของตัวแปรสุม ฟงกชันความนาจะเปนที่สําคัญของตัวแปรสุมแบบไมตอเนื่อง ฟงกชันความ
นาจะเปนที่สําคัญสําหรับตัวแปรสุมแบบตอเนื่อง ทฤษฎีการสุมตัวอยาง หลักการและแนวคิดของการ
อนุมานเกี่ยวกับประชากร การประยุกตระเบียบวิธีทางสถิติสําหรับประชากรอันตะ การประยุกตระเบียบวิธี
ทางสถิติสําหรับประชากรอนันต การตรวจสอบการแจกแจงที่กํากับประชากร
Statistics and its applications. Data for making conclusions in statistics. Data summarization
and exploratory data analysis. Basic probability for applications in statistics. Basic probability function
of a random variable. Key probability functions of discrete random variable. Key probability functions
of continuous random variable. Sampling theory. Principles and concepts of inference about a
population. Applications of statistical methodologies for finite population. Applications of statistical
methodologies for infinite population. Investigation on the underlying distribution of a population.
208280

วิธีเชิงสถิติ
3(2-2-5)
(Statistical Methods)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน 208264
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อจัดทําขอสรุป ตัวอยางสุมและขนาดตัวอยาง การอนุมานทาง
สถิติสําหรับประชากรอนันต การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง 2 ตัวแปร ตัวแบบทางสถิติ สถิติศาสตร
ไมอิงพารามิเตอร
การประยุกตสถิติสําหรับงานควบคุมคุณภาพ
การประยุกตสถิติสําหรับ
ประชากรศาสตรและศาสตรการประกัน
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Statistical packages for data summarization. Random samples and sample size. Statistical
inference for infinite population. Relationship analysis between two variables. Statistical model. Nonparametric statistics. Application of statistics in quality control. Application of statistics in demography
and actuarial science.
208323

ความนาจะเปนสําหรับสถิติศาสตร
3(3-0-6)
(Probability for Statistics)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน 206111 and 208264
ปรัชญาและแนวคิดของทฤษฎีสถิติศาสตรโดยยอ บทบาทและความสําคัญของความนาจะเปนใน
สถิติศาสตร ทฤษฎีความนาจะเปนเบื้องตน ฟงกชันความนาจะเปนของตัวแปรสุม ฟงกชันความนาจะเปน
แบบไมตอเนื่องที่สําคัญในสถิติศาสตร ฟงกชันความนาจะเปนแบบตอเนื่องที่สําคัญในสถิติศาสตร ฟงกชัน
ของตัวแปรสุม
Philosophy and concepts of theory of statistics in brief. Roles and importance of probability in
statistics. Basic theory of probability. Probability function of random variable. Key discrete probability
functions in statistics. Key continuous probability functions in statistics. Function of random variable(s).
208324

ทฤษฎีการอนุมานทางสถิติและการประยุกต
3(3-0-6)
(Theory of Statistical Inference and Its Application)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน 208323
การอนุมานเกี่ยวกับประชากรอนันต การประยุกตความนาจะเปนในทฤษฎีการอนุมานทางสถิติ
ตัวอยางสุมและสมบัติที่สําคัญ หลักการขั้นพื้นฐานในการลดมิติขอมูล การประมาณแบบจุด การประเมิน
สมบัติและการควบคุมความผิดพลาดของการประมาณแบบจุด การประยุกตการประมาณแบบจุดเพื่อ
แกปญหาในทางปฏิบัติ การประยุกตการประมาณแบบจุดสําหรับปญหาที่ซับซอน การทดสอบสมมติฐาน
การประเมินสมบัติ และการควบคุมความผิดพลาดของการทดสอบสมมติฐาน การประยุกตการทดสอบ
สมมติฐานเพื่อแกปญหาในทางปฏิบัติ การประยุกตการทดสอบสมมติฐานสําหรับปญหาที่ซับซอน การ
ประมาณแบบชว ง การประเมิน สมบั ติและการควบคุมความผิด พลาดของการประมาณแบบชว ง การ
ประยุกตการประมาณแบบชว งเพื่อแกปญหาในทางปฏิบัติ การประยุกตการประมาณแบบชว งสําหรับ
ปญหาที่ซับซอน
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Inference about infinite population. Applications of probability in theory of statistical inference.
Random sample and the key properties. Basic principles of data reduction. Point estimation. Evaluation
on properties and error control of point estimation. Applications of point estimation for problems solving
in practice. Applications of point estimation for more complex problems. Hypothesis testing. Evaluation
on properties and error control of hypothesis testing. Applications of hypothesis testing for problems
solving in practice. Applications of hypothesis testing for more complex problems. Interval estimation.
Evaluation on properties and error control of interval estimation. Applications of interval estimation for
problems solving in practice. Applications of interval estimation for more complex problems.
208329

การวิเคราะหการถดถอยเบื้องตน
3(2-2-5)
(Introduction to Regression Analysis)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน 208321 or 208323
ตัวแบบการถดถอยอยางงาย และพหุคูณ : ดําเนินการดวยเมทริกซ วิธีประมาณคาพารามิเตอร
และการวิเคราะหผลลัพธ พหุนามออรธอกอนอล การถดถอยเชิงพหุ การถดถอยไมใชเชิงเสน ตัวแปรหุน
การวิเคราะหอัตตสัมพันธ
Simple and multiple general regression models: matrix approach, numerical method to
estimate parameters and analysis of the results. Orthogonal polynomial. Multiple linear regression.
Non-linear regression. Dummy variable. Autocorrelation analysis.

208360

การสํารวจตัวอยาง
3(2-2-5)
(Sample Survey)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน 208280
ประเภทของประชากรและวิธีการหาขอสรุป การเตรียมการเพื่อการสํารวจ เครื่องมือการสํารวจ
แผนการสุมตัวอยางเบื้องตน การประมวลผลขอมูลและผลการสํารวจสําหรับประชากรอันตะ
Type of population and methods in finding conclusion. Preparation in survey methodology.
Survey instruments. Fundamental sampling plans. Data processing and survey results for finite
population.
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208361

หลักพื้นฐานการวิจัยทางสถิติ
2(2-0-4)
(Research Fundamental in Statistics)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน 208280
งานวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย งานวิจัยในสถิติศาสตร บทบาทและความสําคัญของสถิติในงานวิจัยใน
ศาสตรอื่น การกําหนดหัวขอและปญหาในการวิจัย การวิเคราะหขอปญหา การทบทวนวรรณกรรมและ
ความรูพื้นฐานที่เกี่ยวของ การวางแผนการวิจัย การเขียนขอเสนองานวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลและการ
บันทึกขอมูล การบริหารจัดการขอมูลและการวิเคราะหขอมูล การนําเสนอผลงานวิจัย จรรยาบรรณในการ
ทํางานวิจัย
Research and research methodology. Research in statistics. Role and importance of statistics
in research in other disciplines. Research title and problem formulating. Problem analysis. Literature
and relate basic knowledge review. Research planning. Research proposal writing. Data collection
and record. Data administrative management and analysis. Research presentation. Research
etiquette.
208444

เทคนิคการเลือกตัวอยาง
3(2-2-5)
Sampling Technique
เงื่อนไขที่ตองผานกอน 208323
การเลือกตัวอยางโดยใชความนาจะเปนและไมใชความนาจะเปน
ความผิดที่เกิดจากการเลือก
ตัวอยางและความผิดพลาดที่ไมเกิดจากการเลือกตัวอยาง เทคนิคการเลือกตัวอยาง วิธีการประมาณ
Probability and non-probability sampling. Sampling and non-sampling errors. Sampling
techniques. Estimation procedure.
208446

แผนการทดลองเบื้องตน
3(2-2-5)
(Introduction to Experimental Design)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน 208322 or 208324
วิธีการวางแผนการทดลองและวิธีการประยุกต แผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ แผนการทดลอง
แบบบล็อกสุมสมบูรณ แผนการทดลองแบบบล็อกไมสมบูรณชนิดสมดุล แผนการทดลองแบบลาติน
สแควร แผนการทดลองแบบแฟกทอเรียล แผนการทดลองแบบรางแห แผนการทดลองแบบสปลิตพลอต
แผนการทดลองแบบสลับ การวัดซ้ํา การวิเคราะหความแปรปรวนรวม
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Design of experiment and method of application. Completely randomized design. Randomized
completely block design. Balance incomplete block design. Latin square design. Factorial design.
Nested design. Split plot design. Change over design. Repeated measurement. Analysis of covariance.
208492

การฝกงานทางสถิติ
1(0-6-0)
(Statistical Training)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน นักศึกษาชั้นปที่ 4 และตามความเห็นชอบของผูสอน
นักศึกษาเขารับการฝกงานดานสถิติ และ/หรือดานที่เกี่ยวของ ในองคกรเอกชนหรือหนวยงานของ
รัฐ โดยไดมีการจัดทําเอกสารและนําเสนอดวยวาจาตอคณาจารยและผูที่สนใจ
การใหลําดับขั้นเปนที่พอใจ (Satisfactory: S) และไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory: U) โดยภาควิชา
ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
Students attend a job training in statistics and /or related fields in a private organization or
government office. Students are required to do a written report and oral presentation to faculty.
Grading will be given on the satisfactory (S) and unsatisfactory (U) basis by the department
which is determined by student’s performance.
-วิชาเอกบังคับประจําแผนการศึกษา
208497
สหกิจศึกษา
6 หนวยกิต
(Cooperative Education)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน นักศึกษาชั้นปที่ 4 และ 208492 และ
ตามความเห็นชอบของภาควิชา
นักศึกษาปฏิบัติงานดานสถิติ และ หรือ/ที่เกี่ยวของในตําแหนงที่มีหนาที่รับผิดชอบแนนอนเสมือน
พนักงานในหนวยงานของเอกชนหรือหนวยงานของรัฐที่มีการใชสถิติอยางเหมาะสมตามกรอบงานสหกิจ
ศึกษาที่ไดผานการพิจารณาโดยภาควิชารวมกับหนวยงาน เปนระยะเวลา ภาคการศึกษาและปฏิบัติงาน 1
ชั่วโมงทําง 36 ไมนอยกวาานอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ในขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองเปนไปภายใตการกํากับ
การดูแลของผูไดรับมอบหมายจากหนวยงานและคณาจารยที่ไดรับมอบหมายจากภาควิชาสถิติ โดยมีการ
จัดทําเอกสารและนําเสนอดวยปากเปลาตอหนวยงาน คณาจารยและผูที่สนใจทั้งในสวนของขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานภายใตกรอบงานและโครงงานสหกิจศึกษา รวมทั้งผลลัพธที่ไดจากโครงงานสหกิจศึกษา
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การใหลําดับขั้นเปนที่พอใจ )Satisfactory: S) และไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory: Uโดยภาควิชา (
ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลลัพธที่ไดจากโครงงานสหกิจศึกษา
Students work in statistics and/or related fields in positions of responsibility with private or
government agencies of which using appropriate statistics within cooperative education framework
approved by the department in conjunction with agency. A written report and oral presentation are
required to the agency, faculty and people who are interested both in the process of working within
framework and results from the cooperative education project.
Grading will be given on the satisfactory (S) and unsatisfactory (U) basis by the department
which is determined by performance and results from the cooperative education project.
208499

การศึกษาดวยตนเอง
3(0-9-0)
(Independent Study)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน นักศึกษาชั้นปที่ 4
นักศึกษาจะตองทําวิจัยขั้นพื้นฐานหรือวิเคราะหปญหาแลวเขียนรายงานและนําเสนอดวยวาจาตอ
คณาจารยที่ปรึกษา การใหลําดับขั้นเปนที่พอใจ (satisfactory: S) และไมเปนที่พอใจ (unsatisfactory: U)
Students are required to undertake elementary research or analyze problems. A written report
and oral presentation are required. Grading will be given on satisfactory or unsatisfactory basis.
-วิชาเอกเลือก
206331
แคลคูลัสขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Calculus)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน 206112 or 206203 or 206261
ฟงกชันหลายตัวแปร จาโคเบียนของการแปลง คาสูงสุดและคาต่ําสุด ตัวคูณลากรานจ ปริพันธ
จํากัดเขต การหาอนุพันธภายใตเครื่องหมายปริพันธ ปริพันธไมตรงแบบ ปริพันธเชิงวงรี
Function of several variables, jacobian of transformation, maxima and minima, Lagrange
multiplier. Definite integrals, differentiation under the integral sign. Improper integrals, elliptic integrals.
208321

สถิติคณิตศาสตร 1
(Mathematical Statistics 1)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน 208264; and 206112 or 206203

3(3-0-6)
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ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและฟงกชันความนาจะเปน การคาดหวังและความแปรปรวนโมเมนต
และฟงกชันกําเนิดโมเมนต การแปลงตัวแปร อสมการเชบีเชฟ การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม
ไมตอเนื่องและตัวแปรสุมตอเนื่องบางการแจกแจง กฎของจํานวนมาก
Probability, random variable and probability function. Expectation and variance. Moment and
moment-generating function. Change of variables. Chebyshev's inequality. Some probability
distributions of discrete and continuous random variables. Law of large number.
208322

สถิติคณิตศาสตร 2
3(3-0-6)
(Mathematical Statistics 2)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน 208321
การแจกแจงของผลบวกของตัวแปรสุม ทฤษฎีเขาสูสวนกลาง การสุมตัวอยางจากการแจกแจง
แบบปกติ การประมาณคา : ะมาณคาแบบชวง การทดสอบสมมุติฐานการประมาณคาแบบจุดและปร :
เลมมาของเนยแมนเปยรสัน การทดสอบของอัตราสวนไลคลิฮูด การทดสอบเกี่ยวกับคาเฉลี่ย สัดสวนและความแปรปรวน การทดสอบแบบไคสแควร
Distribution of sum of random variables. Central limit theorem. Sampling from normal
population. Estimation : point and interval estimations. Test of hypothesis : Neyman-Pearson lemma,
likelihood ration test. Test concerning means, proportions and variances. Chi-square test

208343

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติประชากร
3(3-0-6)
(Introduction to Demographics Statistics)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน 208263 or 208264 or 208272
ศึกษาลักษณะทั่วไปของประชากรศาสตร และอัตราการเกิด การตาย การวัดการเพิ่มของ
ประชากร การยายเขายายออก และการกระจายของประชากร กําลังคน และประสิทธิภาพของการทํางาน
Study the nature of demography and mortality. Measurement of fertility growth of population.
Migration and the distribution of population. Manpower and working activities.

208345

การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
(Statistical Quality Control)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน 208264

3(3-0-6)
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ความสําคัญของสถิติในการจัดการคุณภาพ การอธิบายความผันแปรโดยหลักวิธีทางสถิติ การแจก
แจงที่สําคัญที่ใชในแผนภูมิควบคุม เครื่องมือทางสถิติสําหรับควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุมสําหรับตัว
แปร แผนภูมิควบคุมสําหรับลักษณะ การวิเคราะหความสามารถของกระบวนการ หกซิกมาในกระบวนการ
ผลิต แผนการสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับ กรณีศึกษาแผนการสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับที่ใชในปจจุบัน
และการประยุกต
Importance of statistics in quality management. Describing variation by principle of statistics.
Important distributions use in control chart. Statistical tools for quality control. Control charts for
variable. Control chart for attribute. Process capability analysis. Six sigma in production process.
Acceptance sampling plan. Case study of the current acceptance sampling plan and its application.
208348

สถิตินอนพาราเมตริก
3(3-0-6)
(Nonparametric Statistics)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน 208263 or 208264 or 208272
ความหมายของสถิตินอนพาราเมตริก การเลือกการทดสอบสถิติที่เหมาะสมในการวิจัย การ
ทดสอบสําหรับตัวอยางชุดเดียว การทดสอบสําหรับตัวอยาง 2 ชุดที่มีความสัมพันธกันและที่เปนอิสระตอ
กัน การทดสอบสําหรับตัวอยาง k ชุดที่มีความสัมพันธกันและที่เปนอิสระตอกัน
Meaning of nonparametric statistics. Choosing an appropriate statistical test in research. Test
for one sample, test for two related samples and two independent samples, test for k related samples
and k independent samples.

208353

สถิติการเงินและการประกันภัย
3(3-0-6)
(Financial Statistics and Actuarial Science)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน 208263 or 208264 or 208272
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการประกันภัย การวัดอัตราภาวะการตาย สถิติประชากรและตาราง
ภาวะการตาย ดอกเบี้ยและสวนลด การประยุกตสถิติเกี่ยวกับการเสี่ยงทางการเงินและการประกันชีวิต
Basic concept of actuarial science. Measurement of mortality rate. Demographic statistics and
mortality table. Interest and discount. Application of statistics on financial risk and life insurance.
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208423

การวิเคราะหการตัดสินใจเชิงสถิติ
3(3-0-6)
(Statistical Decision Analysis)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน 208322 or 208324
การตัดสินใจในชีวิตประจําวัน ลูกโซมารคอฟ โครงสรางของตัวแบบการวิเคราะหการตัดสินใจ การ
วิเคราะหการตัดสินใจภายใตความแนนอน ภายใตความไมแนนอนและภายใตความเสี่ยง การวิเคราะหการ
ตัดสินใจโดยการสุมตัวอยางและทฤษฎีของเบส
Decision in every day life. Markov chain. Structure of decision analysis model. Decision
analysis under: certainty, uncertainty and risk. Decision analysis using sampling and Bayes’ theorem.

208425

การวิเคราะหอนุกรมเวลา
3(3-0-6)
(Time Series Analysis)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน 208322 or 208324
มโนคติของอนุกรมเวลา การวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบคลาสสิก เทคนิคการทําใหเรียบ การ
วิเคราะหอัตตะสหสัมพันธ วิธีบอกซและเจนกินส
Concept of time series. Classical time series analysis. Smoothing technique. Analysis of
autocorrelation. Box and Jenkins method.
208439

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติหลายตัวแปร
3(3-0-6)
(Introduction to Multivariate Statistics)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน 208329
ทบทวนพีชคณิตของเมทริกซ แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหหลายตัวแปร การแจกแจงปกติสําหรับ
หลายตัวแปร การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับคาเฉลี่ย การวิเคราะหความแปรปรวนสําหรับหลายตัวแปร
สหสัมพันธคาโนนิคอล การวิเคราะหการจําแนก
Review matrix algebra. Concepts of multivariate analysis. Multivariate normal distribution.
Testing hypothesis concerning mean. Analysis of variance for multivariate. Canonical correlation.
Discriminant analysis.
208440

หลักการวิจัยดําเนินการ
(Principle of Operations Research)

3(3-0-6)

หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาสถิติ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

37

เงื่อนไขที่ตองผานกอน 208322 or 208324; and 206324
โครงสรางและตัวแบบทางคณิตศาสตร กําหนดการเชิงเสน ไดแก ตัวแบบของกําหนดการเชิงเสน
ผลเฉลยเชิงกราฟ วิธีซิมเพล็กซ และเทคนิคตัวแปรเทียม ปญหาการขนสง ทฤษฎีเกม การวิเคราะห
ขายงาน ปญหาสินคาคงคลัง ทฤษฎีแถวคอย
Structure and mathematical models. Linear programming: model of linear programming,
graphical solution, simplex method and artificial variables technique. Transportation problem. Game
theory. Network analysis. Inventory problem. Queuing theory.
208443

ขอมูลทางประชากร
3(3-0-6)
(Demographic Data)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน 208343
วิธีการและปญหาของการรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสํามะโน
การสํารวจดวยตัวอยางและการ
ลงทะเบียน การตรวจสอบและปรับขอมูลประชากร วิธีประมาณคาสถิติสําหรับพื้นที่ดอยพัฒนา การใช
โครงสรางประชากรในการประมาณอัตราชีพ การประมาณที่มีรากฐานจากการรวบรวมขอมูลโดยสํารวจ
ดวยตัวอยางและการสํามะโน การตีความหมายของขอมูล
Methods and problems of data collection by means of censuses, sample survey and
registration systems. Review and adjustments of demographic data. Methods of estimation for
statistically underdeveloped areas. The use of population models in the estimation of vital rates.
Estimation based on data collected from sample survey and censuses. Interpretations of data collected
by various means.

208460

การประมวลผลขอมูลทางสถิติ
3(1-4-4)
(Statistical Data Processing)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน 208329 หรือ ลงทะเบียนเรียนพรอมกัน
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา การทดสอบเกี่ยวกับความแตกตางของ
คาเฉลี่ย 2 กลุม การทดสอบแบบไคสแควร สหสัมพันธ การวิเคราะหการถดถอย การทดสอบนอนพารา
เมตริก การวิเคราะหความแปรปรวน
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Use of statistical computer packages in : Descriptive statistics. Testing difference between
two means. Chi-square test. Correlation. Regression analysis. Nonparametric test. Analysis of
variance.
208470

หัวขอเลือกสรรทางสถิติศาสตร
1(1-0-2)
(Selected Topics in Statistics)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน นักศึกษาชั้นปที่ 4
บรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับหัวขอที่นาสนใจในปจจุบันทางดานสถิติ สถิติคณิตศาสตร สถิติ
ประยุกต หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ โดยเนื้อหาวิชาจะถูกกําหนดโดยอาจารยผูสอนตามความเห็นของ
ภาควิชา
Lecture series are offered on topics of current interest in statistics, mathematical statistics,
applied statistics or other related subjects through lecture and discussion. The contents of the course
are to proposed by the instructor(s) and approved by the department of statistics.
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