
หมูวิชา สถิติ 

( STAT ) 

หมูวิชาสถิติ หมวดวิชาวิทยาศาสตร จัดลักษณะเน้ือหา ดังน้ี 

 

1.  หลักสถิติประยุกตและสถิติวิเคราะห                                                           (STAT – 1 - - ) 

2.   ทฤษฎีสถิติ และความนาจะเปน                                                                                (STAT – 2 - - ) 

3.   วิธีวิจัยและ การวิเคราะห                                                                          (STAT – 3 - - ) 

4.   สถิติประชากร                 (STAT – 4 - - ) 

5.   การวิจัยดําเนินงาน                                                                                   (STAT – 5 - - ) 

6.                                                                                                                      (STAT – 6 - - ) 

7.                                                                                                                      (STAT – 7 - - ) 

8.  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและการฝกประสบการณวิชาชีพ          (STAT – 8 - - ) 

9.  สัมมนาและการวิจัย                                                                                    (STAT – 9 - - ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมูวิชาสถิติ 

(STAT) 

 

รหัสวิชาใหม รหัสวิชาเกา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

STAT 1101 4111101 หลักสถิติ  3(3-0-6) 

STAT 2101 4112101 สถิติวิเคราะห 1 3(3-0-6) 

STAT 2102 4112102 สถิติวิเคราะห 2 3(3-0-6) 

STAT 2103  สถติิเศรษฐศาสตร 1 3(3-0-6) 

STAT 2104  สถติิเศรษฐศาสตร 2 3(3-0-6) 

STAT 2105 4112105 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 

STAT 2106  สถิติสําหรับครู  3(3-0-6) 

STAT 2107  สถิติการศึกษา 3(3-0-6) 

STAT 2201 4112201 ความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน 3(3-0-6) 

STAT 2202 4112202 สถิติเชิงคณิตศาสตร  1  3(3-0-6) 

STAT 2203 4112203 สถิติเชิงคณิตศาสตร  2 3(3-0-6) 

STAT 2204  สถิติเบื้องตนสําหรับการบริหารงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

STAT 2301 4112301 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติและการวิจัย  นิเทศ

ศาสตร                 

3(3-0-6) 

STAT 2302 4113101 สถิติจิตวิทยา 3(3-0-6) 

STAT 2303 4113304 เทคนิคการสุมตัวอยาง         3(3-0-6) 

STAT 3101  สถิติทางพฤติกรรมศาสตร 3(2-2-5) 

STAT 3102 4113102 สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร          3(3-0-6) 

STAT 3103  สถิติวิศวกรรม  3(3-0-6) 

STAT 3105 4113105 สถิติเพื่อการวิจัย 1 3(3-0-6) 

STAT 3106 4113106 สถิติเพื่อการวิจัย2 3(3-0-6) 

STAT 3301 4113301 การวิเคราะหการถดถอย                                                      3(3-0-6) 

STAT 3302 4113302 สถิตินอนพาราเมตริก 3(3-0-6) 

STAT 3303 4113303 การวิเคราะหอนุกรมเวลา 3(3-0-6) 

STAT 3305 4113305 แผนแบบการทดลอง 1 3(3-0-6) 

STAT 3306 4113306 แผนแบบการทดลอง 2 3(3-0-6) 

STAT 3309 4113309 เทคนิคการพยากรณเชิงสถิติ 3(3-0-6) 



 

รหัสวิชาใหม รหัสวิชาเกา ชื่อวิชา หนวยกิต(ท-ป-อ) 

STAT 3311 4113311 อนุกรมเวลาและเลขดัชนี 3(3-0-6) 

STAT 3401 4113401 วิธีการทําสํามะโน 3(3-0-6) 

STAT 3402 4113402 ประชากรศาสตร 3(3-0-6) 

STAT 3403 4113403 สถิติประชากรเบื้องตน 3(3-0-6) 

STAT 3404 4113404 สถิติกับภาวะชุมชนเมือง   3(3-0-6) 

STAT 3405 4113405 สถิติและการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบ 2(2-0-4) 

STAT 3406 4113406 สถิติสําหรับการวิจัยทางภูมิศาสตร 3(2-2-5) 

STAT 3407 4113407 สถิติและการวิจัย 3(3-0-6) 

STAT 3408 4113408 วิธีการทําสํามะโนครัวและการสํารวจเบื้องตน 3(3-0-6) 

STAT 3501 4113504 การวิจัยดําเนินงาน  3(3-0-6) 

STAT 3503 4113503 การวิเคราะหการตัดสนิใจ 3(3-0-6) 

STAT 3901 4112302 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 

STAT 4201 4114201 ทฤษฎีความนาจะเปน  1 3(3-0-6) 

STAT 4202 4114202 ทฤษฎีความนาจะเปน   2 3(3-0-6) 

STAT 4203 4114203 ทฤษฎีการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

STAT 4204 4114204 การวิเคราะหแบบซีเควนเชียล  3(3-0-6) 

STAT 4205 4114205 สถิติอางอิง 3(3-0-6) 

STAT 4301 4114301 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 3(3-0-6) 

STAT 4302 4114302 ปญหาการเก็บรวบรวมขอมูล 3(3-0-6) 

STAT 4304 4114304 หลักการวิจัย 3(3-0-6) 

STAT 4305 4114305 ระเบียบวิธีวิจัย 2(2-0-4) 

STAT 4306 4114306 การวิเคราะหสํารวจขอมูล 3(3-0-6) 

STAT 4307 4114307 การวิเคราะหตัวแปรเชิงพหุ 3(3-0-6) 

STAT 4308 4114308 วิธีวิจัยเบื้องตน 3(3-0-6) 

STAT 4801 4114801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางสถิติ

ประยุกต  

2(90) 

STAT 4802 4114802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางสถิติประยุกต   5(450) 

 

 



 

รหัสวิชาใหม รหัสวิชาเกา ชื่อวิชา หนวยกิต(ท-ป-อ) 

STAT 4901 4114901 สัมมนาทางสถิติประยุกต 1(0-2-1) 

STAT 4902 4114902 การวิจัยทางสถิติประยุกต 3(0-6-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รหัสและคําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวชิา           ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                  หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

STAT 1101 หลักสถิติ                               3(3-0-6) 

 Principles of Statistics  

 ความหมายของสถิติ       ขอบเขตและประโยชนของสถิติ       สถิติที่ใชใน

ชีวิตประจําวัน     ขั้นตอนในการใชสถิติเพื่อการตัดสินใจ   หลักเบื้องตนของความนาจะเปน 

ตัวแปรสุม   การแจกแจง    ความนาจะเปนแบบทวินาม    แบบปวรซอง  และแบบปกติ    

โมเมนต    การแจกแจงคาที่ไดจากตัวอยาง  หลักการประมาณคา การทดสอบสมมุติฐาน      

การหาความสัมพันธระหวางตัวแปร     การพยากรณ 

STAT 2101 สถิติวิเคราะห 1                           3(3-0-6) 

 Statistical  Analysis 1 

              ความหมายขอบเขตและประโยชนของสถิติ  การเก็บรวบรวมขอมูล  การนําเสนอ

ขอมูล  การวิเคราะหขอมูลตัวเลข (คากลาง  การกระจายของขอมูล  ตําแหนงของขอมูล  

ความเบและความโดง)  ความนาจะเปน  ตัวแปรสุม  คาคาดหมายและความแปรปรวน    การ

แจกแจงแบบทวินาม  แบบปวสซอง    และแบบปกติ   ทฤษฎีตัวอยางสุม  การแจกแจงแบบที 

แบบไคสแควร  และแบบเอฟ การประมาณคาและการทดสอบสมมุติฐาน    เกี่ยวกับคาเฉลี่ย     

สัดสวน  และความแปรปรวนของประชากร  หนึ่งกลุมและสองกลุม 

 

STAT 2102 สถิติวิเคราะห 2                            3(3-0-6) 

  Statistical  Analysis 2  

               วิชาท่ีตองเรียนกอน  STAT 2101 สถิติวิเคราะห 1 

 การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี    การทดสอบความเปนอิสระ การทดสอบความ

เทากันของความแปรปรวน  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง  การ

วิเคราะหการถดถอยเชิงเสน  และสหสัมพันธแบบธรรมดา  สถิตินอนพาราเมตริกเบื้องตน  

อนุกรมเวลาเบื้องตน  และเลขดรรชนี    

 

 



 

รหัสวชิา           ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                  หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

STAT 2103 สถติเิศรษฐศาสตร 1             3(3-0-6) 

  Economic  Statistics 1 

 ความหมายของสถิติ ทฤษฎีความนาจะเปน  ตัวแปรสุม  การวัดแนวโนมสูสวนกลาง 

การวัดการกระจาย การสุมตัวอยาง หลักการประมาณคา และการทดสอบสมมุติฐาน  การหา

ความสัมพันธระหวางตัวแปรและการวิเคราะหเสนถดถอยอยางงาย  

 

STAT 2104 สถติเิศรษฐศาสตร 2             3(3-0-6) 

  Economic  Statistics 2 

  วิชาท่ีตองเรียนกอน : STAT 2103 สถติเิศรษฐศาสตร 1  

            ทฤษฎีทางสถิติที่สามารถนํามาประยุกตืในวิชาเศรษฐศาสตร ไดแก  ทฤษฎีการสุม

ตัวอยาง  การประมาณคา การทดสอบสมมุติฐานการทดสอบคาเฉลี่ยและสัดสวน การ

ทดสอบไคสแควร การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหถดถอยและสหสัมพันธ 

พหุคูณ การหาชวงความเชื่อมั่นและการพยากรณแบบจําลองสมการถดถอยที่ไมเปนเสนตรง 

อนุกรมเวลา และ เลขดัชนี 

 

STAT 2105 สถิติธุรกิจ                          3(3-0-6) 

  Business  Statistics 

             ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการนําความรูไปประยุกตใช ไดแก การเก็บรวบรวม

และการนําเสนอขอมูล การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะ

เปนของตัวแปรสุมประชากรและการสุมตัวอยาง  การประมาณคา  การทดสอบสมมุติฐาน 

การทดสอบไคสแควร การวิเคราะหความแปรปรวน สถิตินอนพาราเมตริก การวิเคราะห

สหสัมพันธ และการถดถอย อนุกรมเวลา   เลขดัชนี  การพยากรณและการตัดสินใจทางธุรกิจ 

  

 

 

 

 

 



 

รหัสวชิา           ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                  หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

STAT 2106 สถิติสําหรับครู                              3(3-0-6) 

  Statistics  for Teachers 

           ลักษณะขอมูลสถิติ การรวบรวมขอมูลสถิติ การจัดทําระเบียนขอมูล การจัดทํา

ฐานขอมูลสถิติ การนําเสนอขอมูลสถิติในลักษณะแผนภูมิตางๆ การประยุกตใชสถิติเพื่อการ

เรียนการสอนในชัน้เรียนและเพือ่พฒันาสถานศกึษา 

 

STAT 2107 สถิติการศึกษา              3(3-0-6)  

  Educational Statistics 

   รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : STAT2101 สถิติวิเคราะห 1 

   ศึกษาทฤษฎีการสุมตัวอยางและการประยุกตในปญหาและตัวแปรทางการศึกษา  

  การประมาณคาพารามิเตอร การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ  

  การพยากรณและ การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรทางการศึกษาการวิเคราะหความ  

  แปรปรวนและการประยุกตทางการศึกษา  

 

STAT 2201 ความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน            3(3-0-6) 

  Introduction to Probability and Statistics 

 ความนาจะเปน  การแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปน   การคาดคะเนทาง

คณิตศาสตร การแจกแจงคาที่ไดจากตัวอยาง หลักการประมาณ การทดสอบสมมุติฐาน

   

STAT 2202 สถิติเชิงคณิตศาสตร  1            3(3-0-6) 

  Mathematical  Statistics 1  

  วิชาท่ีตองเรียนกอน : MATH 2401  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห  2 

           ความนาจะเปน  ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะเปน  คาคาดหมายของ ตัวแปร

สุม    โมเมนตและฟงกชันที่ใหโมเมนต      การแจกแจงหน่ึงตัวแปรที่สําคัญ    การแจกแจง

รวมและการแจกแจงทางเดียว       การแจกแจงที่มีเงื่อนไขและตัวแปรสุมอิสระ        ความ

แปรปรวนรวม   โมเมนตรวมและฟงกชันที่ไดโมเมนตรวม  คาคาดหมายที่มีเงื่อนไข     การ

แจกแจงหลายตัวแปรที่สําคัญ      ฟงกชันของตัวแปรสุม   ทฤษฎีตัวอยางสุม     และการแจก

แจงของตัวสถิติ  กฎของเลขจํานวนมาก  และทฤษฎีลิมิตสูสวนกลาง 



รหัสวชิา           ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                  หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

STAT 2203 สถิติเชิงคณิตศาสตร  2                          3(3-0-6) 

  Mathematical  Statistics 2 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : STAT 2202 สถิติเชิงคณิตศาสตร  1 

 การอนุมานเชิงสถิติ    การประมาณคาแบบจุด    ตัวประมาณคาที่ดี  การหาตัว

ประมาณคาโดยวิธีโมเมนต  วิธีภาวะนาจะเปนสูงสุดและวิธีของเบย     การประมาณคาแบบ

ชวง      และวิธีหาชวงความเชื่อมั่น  ทฤษฎีการทดสอบสมมุติฐานของนียแมนและเพียรสัน     

การทดสอบที่มีอํานาจสูงสุดในรูปแบบเดียวกัน การทดสอบอัตราสวนภาวะนาจะเปนและ

การทดสอบไคสแควร 

 

STAT 2204 สถิติเบื้องตนสาํหรับการบริหารงานอตุสาหกรรม                        3(3-0-6) 

  Introduction to  Statistics  for  Industrial Management  

 หลักการทางสถิติ ประเภทของสถิติเทคนิค วิธีการแปลความหมายของสถิติ การ

วางแผน การจัดทําสถิติ และการนําเสนอในการแกปญหา การจัดการอุตสาหกรรม วิธีการ

เก็บรวบรวมขอมูลและการตัดสินใจโดยอาศัยกระบวนการทางสถิติ 

 

STAT 2301 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติและการวิจัยนิเทศศาสตร                           3(3-0-6) 

  Introduction to Statistics and Communication Research 

 ระเบียบวิธีทางสถิติและวิจัยเบื้องตนที่จําเปนสําหรับการวิจัย  นิเทศศาสตร ศึกษาถึง

ความหมาย   บทบาท   กระบวนการ   ชนิด   คุณลักษณะของการวิจัย   ภาษาที่ใชในการวิจัย

ทางสังคมศาสตร   วิธีการเขียนเคาโครง   แบบสอบถาม  การสุมตัวอยาง      การจัด

ตารางขอมูล   การวิเคราะหขอมูล  และการเขียนรายงานการวิจัยอันเปนประโยชนตอวิชา

นิเทศศาสตร 

 

 

 

 

 

 



 

รหัสวชิา           ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                  หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

STAT 2302 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร                                           3(3-0-6) 

  Research  Methodology  in  Sciences 

 พื้นฐานทั่วไปของการวิจัย  ความหมายของการวิจัยทางวิทยาศาสตร  ประเภทการ

วิจัยทางวิทยาศาสตร  เจตคติเชิงวิทยาศาสตร  การกําหนดปญหาการวิจัยทางวิทยาศาสตร  

การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ตัวแปรและสมมุติฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร 

ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย  การวางแผนการทดลอง  สถิติในการวิจัยทาง

วิทยาศาสตร  การเขียนเคาโครงและรายงานการวิจัย การสรุปผลและการนําผลการวิจัยทาง

วิทยาศาสตรไปใช 

STAT 2303   เทคนิคการสุมตัวอยาง                                                                                   3(3-0-6) 

  Sampling  Technique 

  วิชาท่ีตองเรียนกอน : STAT 2202  สถิติเชิงคณิตศาสตร 1 

 ประโยชนทางงานสํารวจ  ขั้นตอนการสํารวจ  การสุมอยางงาย  การสุมแบบแบงชั้น

ภูมิ  การสุมแบบมีระบบ  การสุมแบบแบงกลุม  ตัวประมาณคาอัตราสวน  ตัวประมาณคา

ถดถอย  การสุมตัวอยางที่ไมใชความนาจะเปน  ความคลาดเคลื่อนของงานสํารวจ     การ

ปฏิบัติงานภาคสนาม  การเสนอรายงานการสํารวจ 

 

STAT 3101 สถติทิางพฤตกิรรมศาสตร                             3(2-2-5) 

  Statistics  for Behavioral  Sciences 

การนําสถิติไปประยุกตใชเพื่อวิเคราะหขอมูลทางดานพฤติกรรมศาสตร หลักการ

ทางทฤษฎี ทฤษฎีความนาจะเปน  สถิติเชิงพรรณนา   สถิติเชิงอนุมาน การอางอิงเชิงสถิติ  

การตีความเชิงสถิติ  การหาความสัมพันธอยางงาย การวิเคราะหขอมูลและการรายงานผลการ

วิเคราะหขอมูล 

 

 

 

 

 

 



รหัสวชิา           ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                  หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

STAT 3102    สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร                                                   3(3-0-6) 

  Statistical  Methods  in  Sciences  Research 

                            วิชาท่ีตองเรียนกอน: STAT2101สถิติวิเคราะห 1 หรือ STAT1101 หลักสถิติ 

 ทฤษฎีการสุมตัวอยาง   เทคนิคการสุมตัวอยาง  การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูล 2 

กลุม การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธอยางงายและแบบพหุคูณ             การวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดียวและหลายทาง     การวิเคราะหความแปรปรวนรวม  การทดสอบ

แบบไคสแควร  และการประยุกตสถิตินอนพาราเมตริกกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร 

 

STAT 3103 สถิติวิศวกรรม                  3(3-0-6) 

  Engineering  Statistics 

  วิชาท่ีตองเรียนกอน : MATH 1602    คณิตศาสตรวิศวกรรม  2      

ความนาจะเปน  ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมแบบไม

ตอเน่ืองและตอเน่ือง     การแจกแจงความนาจะเปนรวม    การแจกแจงความนาจะเปนแบบ

ทวินาม   การแจกแจงปวสซอง   การแจกแจงความนาจะเปนปกติ    การแจกแจงคาที่ไดจาก

ตัวอยาง   การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐาน   การวิเคราะหความแปรปรวน    การ

วิเคราะหความแปรปรวนรวม    การวิเคราะหการถดถอยและสหพันธ     การควบคุมคุณภาพ

ทางสถิติ    และการประยุกตใชเพื่อการตัดสินใจในงานวิศวกรรม     

 

STAT 3105 สถิติเพื่อการวิจัย 1                                                         3(3-0-6) 

  Statistics  for  Research 1 

 ความหมายของสถิติ  หลักเบื้องตนของความนาจะเปน  ตัวแปรสุม  การแจกแจง  

ความนาจะเปนแบบตาง ๆ  ประชากรและการสุมตัวอยาง  การแจกแจงความนาจะเปนของ

ตัวแปรสุม  หลักการประมาณคา  การทดสอบสมมุติฐาน  การหาความสัมพันธระหวางตัว

แปร  การพยากรณ   การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวและสองทาง 

 

 

 

 

 



รหัสวชิา           ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                  หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

STAT 3106 สถิติเพื่อการวิจัย 2                                            3(3-0-6) 

  Statistics for  Research 2 

 การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง  การวัดการกระจาย  การสุมตัวอยาง   การแจกแจง

คาที่ไดจากตัวอยาง  การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวและหลายทาง สัมประสิทธิ์

การทดสอบและสหสัมพันธ   การทดสอบ ไค-สแควร   

 

STAT 3301 การวิเคราะหการถดถอย                                                        3(3-0-6) 

  Regression  Analysis 

  วิชาท่ีตองเรียนกอน : STAT 2102  สถิติวิเคราะห 2 

 ตัวแบบการถดถอยเชิงเสนแบบธรรมดาและแบบพหุคูณ และขอสมมุติที่เกี่ยวของ  

การประมาณคาพารามิเตอรโดยวิธีกําลังสองนอยที่สุด       การประมาณคาแบบชวงของสัม

ประสิทธการถดถอย  การพยากรณ  การทดสอบความมีนัยสําคัญของสัมประสิทธิ์การ

ถดถอย   การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบเชิงเสนและการแกปญหาของตัวแบบ  

การใชตัวแปรหุนสําหรับตัวแปรเชิงคุณภาพในการวิเคราะหการถดถอย  การสรางตัวแบบที่

เหมาะสม  การคัดเลือกตัวแปรวิธีตางๆ  การเปรียบเทียบตัวแบบและการถดถอยที่ไมใชเชิง

เสน 

 

STAT 3302 สถิตินอนพาราเมตริก                          3(3-0-6) 

  Nonparametric  Statistics 

  วิชาทีตองเรียนกอน : STAT 2102  สถิติวิเคราะห 2 

     การทดสอบภาวะสารรูปสนิทดี  การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอรตางๆ   

โดยสถิติที่ไมอิงพารามิเตอรของประชากรหน่ึงกลุม  สองกลุมและหลายกลุม  การทดสอบ

ความสุม และสหสัมพันธแบบนอนพาราเมตริก 

 

 

 

 

 

 



รหัสวชิา           ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                  หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

STAT 3303 การวิเคราะหอนุกรมเวลา           3(3-0-6) 

  Time  Series  Analysis 

  วิชาท่ีตองเรียนกอน : STAT 2102 สถิติวิเคราะห 2 

ตัวแบบอนุกรมเวลา    การวิเคราะหแนวโนมการแยกสวนประกอบ      เทคนิคการ

ปรับใหเรียบ       การวิเคราะหความผันแปรตามฤดูกาล     การวิเคราะหความผันแปรตามวัฎ

จักร  ความผันแปรที่ไมสม่ําเสมอ  การถดถอยที่ใชขอมูลอนุกรมเวลา  การพยากรณโดยใช

อนุกรมเวลา  การตรวจสอบการพยากรณ 

 

STAT 3305 แผนแบบการทดลอง 1                                                                                   3(3-0-6) 

  Experimental  Design 1 

  วิชาท่ีตองเรียนกอน : STAT 2102 สถิติวิเคราะห 2 

             หลักการวางแผนการทดลอง     แผนแบบสุมสมบูรณ  แผนแบบบล็อกสุมสมบูรณ  

แผนแบบจัตุรัสลาติน    แผนแบบแฟคทอเรียล  การเปรียบเทียบเชิงพหุ  การวิเคราะหเมื่อมี

คาสูญหาย 

 

STAT 3306   แผนแบบการทดลอง 2                           3(3-0-6) 

  Experimental  Design 2 

  วิชาท่ีตองเรียนกอน : STAT 3305  แผนแบบการทดลอง 1 

            คอนฟาวด้ิง  แผนแบบสปลิทพลอท  แผนแบบสุมแบงบล็อคไมสมบูรณ    แผนแบบ

ยเูด็นสแควร  แผนแบบแลททชิ  แผนแบบสลบั  และการวิเคราะหความแปรปรวนรวม 

 

STAT 3309 เทคนิคการพยากรณเชิงสถิติ                          3(3-0-6) 

  Forecasting  Technique 

  วิชาที่ตองเรียนกอน : STAT 2102  สถิติวิเคราะห  2 

            การกรองขอมูลเพื่อพยากรณ  ตัวแบบพยากรณเบื้องตน  เทคนิคควบคุมที่ปรับได  

เทคนิคของบอกซและเจนกินส  และการพยากรณตามวิจารณญาณ  

 

 



 

รหัสวชิา           ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                  หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

STAT 3311 อนุกรมเวลาและเลขดัชนี                          3(3-0-6) 

 Time Series and Index Numbers 

 วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  STAT 2102  สถิติวิเคราะห  2 

 การเคลื่อนไหวของอนุกรมวิธีปฏิบัติเบื้องตนของขอมูล           การวิเคราะห  

แนวโนมเชิงคณิตศาสตร  เสนโคง และเอ็กซโปเนนเชียลสมูตติง  การแกวงตามฤดูกาล การ

เปลี่ยนแบบอยางตามฤดูกาล  การเคลื่อนไหวแบบไมสม่ําเสมอ และการเคลื่อนไหวแบบวัฎ

จักร  การวิเคราะหอนุกรมเวลาสําหรับการพยากรณ การใชเลขดัชนี ชนิดของเลขดัชนีราคา  

การเปลี่ยนฐานะ   และเลขดัชนีประมาณจํานวนดัชนีแบบลูกโซ การแทนที่สินคาใหมและ

เปลี่ยนนํ้าหนัก      

STAT 3401  วิธีการทําสํามะโน                        3(3-0-6) 

  Census   

  วิชาท่ีตองเรียนกอน : STAT 2101 สถิติวิเคราะห 1 

             ประวัติและการกําหนดแผนแบบการทําสํามะโน    การกําหนดทองที่ที่จะทําสํามะ

โน  การอบรมพนักงาน   การนับจด    การแจงนับและความสัมพันธกับทะเบียน   การสํารวจ

ทดลองความครบถวน สมบูรณและเชื่อถือไดของขอมูลที่ไดจากทะเบียน  การสํารวจ

ภายหลังการแจงนับ   การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบทะเบียน     เทคนิคการสุม

ตัวอยาง       การประเมินคาขอมูลที่ไดจากการทําสํามะโน  การปฏิบัติงานสนาม      การ

เสนอรายงานการสํามะโน 

 

STAT 3402   ประชากรศาสตร                           3(3-0-6) 

  Demography 

             แนวคิดทางประชากรศาสตร  ขอมูลประชากร  มาตรการที่ใชวัดระดับภาวะเจริญ

พันธุ  ระดับการสมรส  ระดับการเจ็บปวยและระดับภาวะการตาย  ตารางชีพ  มาตรวัดการ

กระจายตัวของประชากร  และระดับการยายถิ่น   การประมาณคาประชากร  และการฉาย

ภาพประชากร 

 

 

 



รหัสวชิา           ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                  หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

STAT 3403 สถิติประชากรเบื้องตน                              3(3-0-6) 

  Introduction to  Population Statistics 

  วิชาท่ีตองเรียนกอน : STAT 3402 ประชากรศาสตร 

 ขอมูลทางประชากร การคํานวณคาประมาณทางสถิติตาง ๆ   เกี่ยวกับประชากรและ

การตีความหมาย ตารางชีพและการใชประโยชนจากตารางชีพ การวิเคราะหขั้นตนเกี่ยวกับ

การเจริญพันธุ  การตาย  การเจ็บปวยและการยายถิ่น การฉายภาพประชากร 

 

STAT 3404 สถิติกับภาวะชุมชนเมือง                                                            3(3-0-6) 

  Statistical  Method  in  Community  Development 

  วิชาท่ีตองเรียนกอน : STAT 3402  ประชากรศาสตร  

           ลักษณะเฉพาะของชุมชนเมือง      การวิเคราะหภาวะชุมชนเมืองโดยการวัดการ

กระจายตัวดวยอัตราสวนรอย  การจัดลําดับ  การวัดคาเฉลี่ยของการต้ังถิ่นฐาน  และการวัด

การรวมตัว  เสนมัธยฐานและจุดมัธยฐาน ศูนยกลางของประชากร  จุดตํ่าสุดของการอพยพ  

ระยะทางมาตรฐาน ศักยภาพของประชากร  การแบงเขตของประชากรจากแผนที่  การใช

แผนที่เปนเคร่ืองมือ  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิด  ภาวะชุมชนเมือง  และทฤษฎีที่เกี่ยวของ  

 

STAT 3405 สถิติและการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบ                                 2(2-0-4) 

  Statistics   and  Research  for  Community  Development 

 ความหมายและขอบขายของการวิจัย   ทบทวนสถิติเบื้องตน  การกําหนดปญหา  

การศึกษานอกระบบเพื่อการวิจัย ขั้นตอนของการวิจัย  การวิจัยแบบตาง ๆ  การออกแบบ  

การวิจัย  การสุมตัวอยาง  การสรางเคร่ืองมือ  การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล  การแปล

ผลการวิจัย  การนําผลวิจัยมาใชเพื่อการพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

 

 

 

 

 

 

 



รหัสวชิา           ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                  หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

STAT 3406 สถิติสําหรับการวิจัยทางภูมิศาสตร                            3(2-2-5) 

  Statistical Techniques in Geography 

ขอมูลสถิติทางภูมิศาสตร การรวบรวมขอมูล  การแปลความหมายการประยุกต

ความหมายทางสถิติใหเขากับความหมายทางภูมิศาสตร  การสรางและทดสอบแบบจําลอง

ทางภูมิศาสตร  โดยอาศัยความรูทางสถิติและคณิตศาสตร 

 

STAT 3407 สถิติและการวิจัย            3(3-0-6) 

  Statistics and Research 

ความมุงหมายและขอบเขตของการวิจัย  ทบทวนสถิติเบื้องตน การต้ังปญหาเพื่อการ

วิจัย  ขั้นตอนตาง ๆ ของการวิจัย  การวิจัยแบบตาง ๆ หลักการออกแบบการวิจัย การสุม

ตัวอยาง  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยแบบตาง ๆ หลักการคํานวณขอมูลเบื้องตน  หลักการ

ประเมินผลการวิจัย 

 

STAT 3408 วิธีการทําสํามะโนครัวและการสํารวจเบื้องตน                            3(3-0-6) 

  Introduction  to  Census  and  Survey   

  วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  STAT 2101 สถิติวิเคราะห 1 

 ประวัติและการกําหนดแผนแบบการทําสํามะโนครัว  และการสํารวจประชากร การ

กําหนดทองที่ ๆ  จะทําสํามะโนครัวและสํารวจ  การอบรมพนักงาน การนับจดการแจงนับ  

และความสัมพันธกับการทะเบียน  การสํารวจทดลองความครบถวนสมบูรณ และเชื่อถือได

ของขอมูลที่ไดจากการทะเบียน  การสํารวจภายหลังการแจงนับ การปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของระบบทะเบียนทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับเทคนิค  การสุมตัวอยาง    การประเมินคาขอมูลที่

ไดจากทําสํามะโนครัว  การสํารวจและการทะเบียน       

 

STAT 3501 การวิจัยดําเนินงาน                             3(3-0-6) 

  Operations  Research  

 ตัวแบบการวิจัยดําเนินงาน  กําหนดการเชิงเสน  ปญหาควบคู การวิเคราะหความไว  

ปญหาการขนสง  ปญหาการจัดงาน  การวิเคราะหขายงานดวย   เพิรท   และ ซีพีเอ็ม   ตัวแบบ

สินคาคงคลัง  ตัวแบบแถวคอย ทฤษฎีเกม   การจําลองแบบปญหา  และกําหนดการไดนามิค

  



รหัสวชิา           ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                  หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

STAT 3503 การวิเคราะหการตัดสินใจ                          3(3-0-6) 

  Decision  Analysis 

  วิชาท่ีตองเรียนกอน : STAT 2101 สถิติวิเคราะห 1 

 ตัวแบบการตัดสินใจ  การตัดสินใจที่ไมใชความนาจะเปน  การตัดสินใจภายใต

ความไมแนนอน        อรรถประโยชนกับการตัดสินใจ         การตัดสินใจแบบซีควนเชียล  

การตัดสินใจบนฐานขอมูลตัวอยาง   ทฤษฎีเกมและกระบวนการตัดสินใจของมารคอฟ 

 

STAT 3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร                                                        3(3-0-6) 

               Research  Methodology  in Sciences 

พื้นฐานทั่วไปของการวิจัย  ความหมายของการวิจัยทางวิทยาศาสตร  ประเภทการ

วิจัยทางวิทยาศาสตร  เจตคติเชิงวิทยาศาสตร  การกําหนดปญหาการวิจัยทางวิทยาศาสตร  

การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ตัวแปรและสมมุติฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร 

ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย  การวางแผนการทดลอง  สถิติในการวิจัยทาง

วิทยาศาสตร  การเขียนเคาโครงและรายงานการวิจัย การสรุปผลและการนําผลการวิจัยทาง

วิทยาศาสตรไปใช 

 

STAT 4201   ทฤษฎีความนาจะเปน  1                          3(3-0-6) 

  Theory  of  Probability  1 

  วิชาท่ีตองเรียนกอน : MATH2401  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเตราะห  2 

 ปริภูมิความนาจะเปน    ตัวแปรสุมและเวกเตอรสุม    โมเมนตของตัวแปรสุมและ

เวกเตอรสุม  ฟงกชันกอกําเนิด และฟงกชันลักษณะเฉพาะ  การแปลงตัวแปรและผลประสาน   

การลูเขาในเชิงความนาจะเปน  การลูเขาในเชิงการแจกแจง  กฎของเลขจํานวนมาก  และ

ทฤษฎีลิมิตสูสวนกลาง 

 

STAT 4202  ทฤษฎีความนาจะเปน   2                          3(3-0-6) 

  Theory  of  Probability  2 

  วิชาท่ีตองเรียนกอน : STAT 4201  ทฤษฎีความนาจะเปน  1 

             กระบวนการเชิงสุม  กระบวนการปวสซอง  กระบวนการปรับใหม  ทฤษฎีแถวคอย  

การวิเคราะหสเปคตรัล  กระบวนการแบบเกาส  การวิเคราะหอนุกรมเวลา  กระบวนการไว

เนอรและเลวี  กระบวนการมารคอฟ การพยากรณเชิงสุมและกระบวนการแตกสาขา 



รหัสวชิา           ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                  หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

STAT 4203 ทฤษฎีการตัดสินใจ                          3(3-0-6) 

  Decision  Theory 

  วิชาท่ีตองเรียนกอน : STAT 2203  สถิติเชิงคณิตศาสตร  2 

            ตัวแบบการตัดสินใจ  ฟงกชันการตัดสินใจ  ฟงกชันอรรถประโยชนและฟงกชันคา

สูญเสีย  คาคาดหมายและฟงกชันการเสี่ยง  ทฤษฎีมินิแมกซ  ทฤษฎีการตัดสินใจแบบเบย  

ทฤษฎีระนาบมิติเกิน การอนุมานเชิงสถิติในรูปการตัดสินใจ  และการเรียงลําดับและการ

เลือกในรูปการตัดสินใจ 

 

STAT 4204 การวิเคราะหแบบซีเควนเชียล               3(3-0-6) 

  Sequential  Analysis 

  วิชาท่ีตองเรียนกอน : STAT 2203  สถิติเชิงคณิตศาสตร  2 

           การสุมตัวอยางแบบซีเควนเชียล     การประมาณคาแบบซีเควนเชียล     การทดสอบซี

เควนเชียลแบบคารทีเชียน  การทดสอบซีเควนเชียลแบบอัตราสวนความนาจะเปน การ

ประยุกตใช ในดานตางๆ  และเอกลักษณ   พืน้ฐานของวอลด 

 

STAT 4205 สถิติอางอิง            3(3-0-6) 

  Inferential  Statistics 

          สมมุติฐานและการทดสอบสมมุติฐาน  โดยใช  สถิติทดสอบแบบซี  สถิติทดสอบแบบ

ที  การทดสอบไคสแควร  การวิเคราะหความแปรปรวน  สหสัมพันธและสหสัมพันธพหุคูณ 

 

STAT 4301 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ            3(3-0-6) 

  Statistical  Quality  Control 

  วิชาท่ีตองเรียนกอน : STAT 2101  สถิติวิเคราะห 1 

            หลักการของการควบคุมคุณภาพ  การสรางคุณภาพ      แผนภูมิควบคุม ลักษณะ  

แผนภูมิควบคุมตัวแปร  เทคนิคการควบคุมคุณภาพอ่ืนๆ    การสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับ

ลักษณะ     การสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับตัวแปร    วิธีสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับอ่ืนๆ  และ

ระบบควบคุมคุณภาพ  

 

 



 

รหัสวชิา           ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                  หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

STAT 4302 ปญหาการเก็บรวบรวมขอมูล                          3(3-0-6) 

  Problems  in  Data  Collections 

  วิชาท่ีตองเรียนกอน : STAT 3304  เทคนิคการสุมตัวอยาง 

               ขอมูลทุติยภูมิ   ปญหาการใชขอมูลทุติยภูมิ และการแกไขเพื่อเตรียมขอมูล 

สําหรับการวิเคราะห  การใชเทคนิคการสุมตัวอยางในงานดานตางๆ  การแกไขปญหาที่

เกิดขึ้นในขั้นตอนตางๆของการสํารวจ  การสรางแบบสํารวจ  การปฏิบัติงานสนาม  และการ

ตรวจสอบความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูล 

STAT 4304 หลักการวิจัย                           3(3-0-6) 

  Principle  of  Research 

    วิชาท่ีตองเรียนกอน : STAT 2102    สถิติวิเคราะห  2 

              ความหมายของการวิจัย    ตรรกของการวิจัย    และวิธีการทางวิทยาศาสตร   

กระบวนการวิจัย  ปญหาการวิจัย  กรอบทฤษฎีและสมมุติฐานการวิจัย  ตัวแปรและการนิยาม

ตัวแปร  การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ  แผนแบบการวิจัยการพัฒนาเคร่ืองมือ

วิจัย    ความตรงและความเที่ยงของคาวัด     การเลือกตัวอยาง     การเก็บรวบรวมขอมูล  การ

วิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะห  การเขียนรายงานการวิจัย  การประเมิน

ผลการวิจัยและการประยุกตใช 

 

STAT 4305 ระเบียบวิธีวิจัย                                                                                                 2(2-0-4)     

  Research  Methodology 

           ระบบวิธีการวิจัยในลักษณะตาง ๆ     ขั้นตอนการวางแผนการวิจัย  การรวบรวมขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล  การสรุปผลงานวิจัย ตลอดจนรูปแบบ  และระเบียบสําหรับการทํา

เอกสารการวิจยั 

 

 

 

 

 

 



รหัสวชิา           ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                  หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

STAT 4306 การวิเคราะหสํารวจขอมูล            3(3-0-6) 

  Exploratory  Data  Analysis 

          จุดมุงหมายของการวิเคราะหสํารวจขอมูล  การพิจารณาตําแหนงการ กระจายและ

รูปการแจกแจงของขอมูล    แผนภาพลําตนและใบ  การสรุปขอมูล  คาผิดปกสถิติที่มีความ

แกรง บอกซพลอต ความเบและความโดงของขอมูล   แผนภาพกระจาย รูปแบบเสนที่

เหมาะสมกับขอมูล  การปรับใหเรียบ การตรวจสอบคาคลาดเคลื่อน การจัดการกับคาผิดปกติ

และความไมเปนเชิงเสนตรง  การพิจารณาโครงสรางขอมูล  การแปลงขอมูล การวิเคราะห

ตัวแปรเชงิพหุโดยวิเคราะหตัวแปร  1  ตัว  2  ตัวและหลายตัวพรอมพิจารณาสาเหตุควบคู 

         

STAT 4307 การวเิคราะหตวัแปรเชงิพหุ                         3(3-0-6) 

  Multivariate  Analysis 

 วิชาท่ีตองเรียนกอน : STAT2202  สถิติเชิงคณิตศาสตร 1  และ 

 STAT 3301  การวิเคราะห การถดถอย 

             พีชคณิตของเมตริกซและเวคเตอรสุม    การแจกแจงแบบปกติของตัวแปรเชิงพหุ     

การอนุมานเวกเตอรคาเฉลี่ยโดยวิธีโฮลเทลลิงทีสแควร      การอนุมาน  เวกเตอรคาเฉลี่ยของ

กลุมตัวอยางขนาดใหญ  การวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปรเชิงพหุทางเดียวและสอง

ทาง  และการถดถอยแบบพหุคูณของตัวแปรเชิงพหุ 

 

STAT 4308 วิธีวิจัยเบื้องตน                          3(3-0-6) 

  Introduction  to  Research  

          การวางแผนการวิจัยและวิธีการวิจัยเบื้องตน     วิธีการทางวิทยาศาสตร   วิธีเก็บ

รวบรวมขอมูล การสุมตัวอยาง การวิเคราะหขอมูล   การเขียนรายงานขอมูล   และผลการวิจัย

  

 

STAT 4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางสถิติประยุกต                                   2(90) 

  Preparation  for  Professional  Experience  in  Applied  Statistics  

          การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอม กอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ  ใน การพัฒนา

ความรู   เจตคติ  และทักษะดานสถิติประยุกตโดยปฏิบัติในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับงานในวิชาชีพ 



รหัสวชิา           ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                  หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

STAT 4802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางสถิติประยุกต                               5(450) 

  Field  Experience  in  Applied  Statistics   

          การฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่เกี่ยวของ

กับงานดานสถิติประยุกต 

 

STAT 4901 สัมมนาทางสถิติประยุกต                                       1(0-2-1) 

  Seminar  in  Applied  Statistics 

           การคนควา รวบรวมขอมูลเอกสารและงานวิจัย การอภิปรายปญหา การเขียนโครงการ

และรายงานการสัมมนา การนําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณดานสถิติ 

 

STAT 4902 การวิจัยทางสถิติประยุกต                         3(0-6-3) 

  Research    in  Applied  Statistics 

  วิชาท่ีตองเรียนกอน : โดยความยินยอมของอาจารยผูควบคุม 

           การคนควาและวิจัยดานสถิติ  การเขียนรายงานและการเสนอผลงานวิจัยภายใตความ

ดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
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