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ชื่ อหลักสู ตร
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2.

ชื่ อปริญญา
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)

วิทยาศาสตรบัณฑิต ( สถิติประยุกต์ )
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4.

วท.บ. ( สถิติประยุกต์ )
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หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ปรัชญาและวัตถุประสงค์
4.1 ปรัชญา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็ น
หลักสู ตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีสามารถพัฒนาความรู ้จากการค้นหาข้อเท็จจริ งโดยอ้างอิงข้อมูล และ นํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ ให้ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน
ในฐานะนักวิชาการสถิติ นักวิจยั นักวางแผน หรื อประกอบอาชีพอิสระ เป็ นต้น
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4.2 วัตถุประสงค์
4.2.1 เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู ้ทางสถิติ การจัดการข้อมูลด้านสถิติ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กับงานด้านสถิติในศาสตร์ ต่าง ๆ
4.2.2 เพื่อผลิตบุคลากรให้ตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐบาล
และภาคเอกชน
4.2.3 เพื่อผลิตบุคลากรที่มีจริ ยธรรมซึ่ งเป็ นพื้นฐานสู่ การเป็ นนักวิจยั และการศึกษาใน
ระดับสู งต่อไป
5.

กําหนดการเปิ ดสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2549

6.

คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
6.1 สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์- คณิ ตศาสตร์
6.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด

7.

การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
การคัดเลือกผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษา ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

8.

ระบบการศึกษา
8.1 การจัดการศึกษา
การจัดการศึกษา ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่ งปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาหนึ่งภาคการศึกษาปกติไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้อาจจะมีภาคฤดู
ร้อนได้ โดยมีระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตที่มีสดั ส่ วนเทียบเคียงได้กบั ภาคการศึกษาปกติ
ช่วง
การศึกษามีกาํ หนดเวลาเปิ ดการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ฯ
8.2 การกําหนดหน่ วยกิต
8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้ระยะเวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหาไม่นอ้ ยกว่า 15 ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.2 รายวิชาปฏิบตั ิที่ใช้ระยะเวลาฝึ กหรื อทดลองไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา
ปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.3 การฝึ กงานหรื อฝึ กภาคสนามที่ใช้เวลาฝึ กไม่นอ้ ยว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
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16.2 ประมาณการค่ าใช้ จ่ายรายหัว
ประเภทนักศึกษา
ภาคปกติ
17.

2549
31,948

ค่าใช้จ่าย รายหัว/คน/ปี
2550
2551
2552
31,948
31,948
31,948

2553
31,948

หมายเหตุ

หลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
17.1 จํานวนหน่ วยกิตรวม
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรจํานวนไม่นอ้ ยกว่า

134

หน่วยกิต

17.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
17.2.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จํานวนไม่ น้อยกว่ า
30
หน่ วยกิต
17.2.1.1 กลุ่มวิชาภาษา
บังคับ 9
หน่วยกิต
17.2.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บังคับ 6
หน่วยกิต
17.2.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิ ตศาสตร์ บังคับ 6
หน่วยกิต
ข้ อกําหนดเฉพาะ ให้เลือกเรี ยนในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์อีก 6
หน่วยกิต และเลือกในกลุ่มวิชาใดก็ได้อีกไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
17.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม่ น้อยกว่ า
98
หน่ วยกิต
17.2.2.1 วิชาแกน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
18
หน่วยกิต
17.2.2.2 วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 73
หน่วยกิต
- บังคับ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
43 หน่วยกิต
- เลือกเรี ยน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
17.2.2.3 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
7
หน่วยกิต
17.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่ น้อยกว่า
6
หน่ วยกิต
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17.3 รายวิชา
17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จํานวนไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต
1. กลุ่มวิชาภาษา ให้ เรียนจํานวนไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต
- รายวิชาบังคับ 9 หน่ วยกิต
1500105
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
Thai for Communication
1500106
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
English for Communication
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอ่าน
English for Reading Skills
- รายวิชาเลือก
1500108
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
Chinese for Communication
1500109
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร
Japanese for Communication
1500110
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
Korean for Communication
1500111
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Chinese for Socio-cultural Communication
1500112
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารเชิ งสังคมและวัฒนธรรม
Japanese for Socio-cultural Communication
1500113
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารเชิ งสังคมและวัฒนธรรม
Korean for Socio-cultural Communication
1500114
สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
Chinese Conversation for Work
1500115
สนทนาภาษาญี่ปุ่นในการทํางาน
Japanese Conversation for Work
1500116
สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
Korean Conversation for Work

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ จํานวนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
- รายวิชาบังคับ 6 หน่ วยกิต
น(ท-ป-ค)
2000103
จริ ยธรรมและทักษะชีวติ
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
2500105
วิถีไทยและวิถีโลก
3(3-0-6)
Thai and World Life Style
ข้ อกําหนดเฉพาะ
ให้เลือกเรี ยนกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อีก 6 หน่วยกิต
- รายวิชาเลือก
2000104
สุ นทรี ยศาสตร์ แห่งชีวติ
Aesthetics for Life
2000105
จิตวิทยาและการพัฒนาตน
Psychology and Self-Development
2500106
มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
Man and Environment
2500107
ทวารวดีศึกษา
Dhavaravadee Studies
2500108
กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
Laws in Daily Life

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์ จํานวนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
- รายวิชาบังคับ 6 หน่ วยกิต
น(ท-ป-ค)
4000109
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
3(2-2-5)
Information and Information Technology for Learning
4000110
การคิดและการตัดสิ นใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
- รายวิชาเลือก
4000111
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
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4000112

วิทยาศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ
3(2-2-5)
Sports Science and Recreation
4000113
คณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
4000114
เทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน
3(2-2-5)
Technology in Daily Life
4000115
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology
ข้ อกําหนดทัว่ ไป ให้เลือกเรี ยนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีกไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม่ น้อยกว่ า
98 หน่ วยกิต มีรายละเอียด ดังนี้
17.3.2.1 วิชาแกน จํานวนไม่ น้อยกว่ า 18 หน่ วยกิต
รหัส
ชื่ อวิชา
น(ท-ป-ค)
1500117
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 1
3(3-0-6)
English for Science 1
1500118
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 2
3(3-0-6)
English for Science 2
4091401
แคลคูลสั 1
3(3-0-6)
Calculus 1
4092202
การสร้างตัวแบบเชิงคณิ ตศาสตร์ เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Mathematical Modelling
4092401
แคลคูลสั 2
3(3-0-6)
Calculus 2
4094302
พีชคณิ ตเชิงเส้น
3(3-0-6)
Linear Algebra

17.3.2.2 วิชาเฉพาะด้ าน/วิชาเอก จํานวนไม่ น้อยกว่ า
- บังคับ จํานวนไม่ น้อยกว่ า 43 หน่ วยกิต
รหัส
ชื่ อวิชา
4111101
สถิติวเิ คราะห์ 1
Statistical Analysis 1

73 หน่ วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
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รหัส
4111102
4112101
4112306
4113101
4113102
4113201
4113203
4113204
4113206
4114302
4114501
4114502
7121101
7121501

ชื่ อวิชา
สถิติวเิ คราะห์ 2
Statistical Analysis 2
สถิติเชิงคณิ ตศาสตร์ 1
Mathematical Statistics 1
โปรแกรมประยุกต์ดา้ นสถิติและวิจยั
Programming Application for Statistics and Research
เทคนิคการสุ่ มตัวอย่าง
Sampling Technique
สถิตินอนพาราเมตริ ก
Nonparametric Statistics
แผนแบบการทดลอง 1
Experimental Design 1
การวิเคราะห์การถดถอย
Regression Analysis
การวิจยั ดําเนินงาน 1
Operations Research 1
หลักการวิจยั
Principle of Research
การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
Statistical Quality Control
สัมมนาเกี่ยวกับสถิติ
Seminar in Statistics
โครงการพิเศษด้านสถิติประยุกต์
Special project in Applied Statistics
ระบบคอมพิวเตอร์
Computer System
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Principle of Computer Programming

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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- เลือกเรียน จํานวนไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต
กลุ่มวิชาด้ านสถิติ
รหัส
ชื่ อวิชา
4112102
สถิติเชิงคณิ ตศาสตร์ 2
Mathematical Statistics 2
4112103
ทฤษฎีความน่าจะเป็ น 1
Theory of Probability 1
4112104
ทฤษฎีความน่าจะเป็ น 2
Theory of Probability 2
4112105
สถิติธุรกิจ
Business Statistics
4113105
สถิติเพื่อการวิจยั
Statistical of Research
กลุ่มวิชาด้ านสถิติประยุกต์
รหัส
ชื่ อวิชา
4112201
การวิเคราะห์สาํ รวจข้อมูล
Exploratory Data Analysis
4113202
แผนแบบการทดลอง 2
Experimental Design 2
4113205
การวิจยั ดําเนินงาน 2
Operations Research 2
4114201
ทฤษฎีการตัดสิ นใจ
Decision Theory
4114202
ทฤษฏีแถวคอย
Queuing Theory
4114203
ทฤษฏีพสั ดุคงคลัง
Inventory Theory
4114204
การจําลองแบบ
Simulation

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัส
4111302
4112301
4112302
4112303
4112304
4112305
4114301
4114303

ชื่ อวิชา
สถิติวศิ วกรรม
Engineering Statistics
ความน่าจะเป็ นประยุกต์สาํ หรับวิศวกรรม
Applied Probability for Engineering
สถิติเพื่อการวิจยั ทางการเกษตร
Statistical Methods in Agricultural Research
การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ทางสถิติ
Experimental Design and Analytical Statistics
การเสี่ ยงและประกันภัย
Risk and Insurance
สถิติประกันภัย
Insurance Statistics
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
Time Series Analysis
เทคนิคการทําเหมืองข้อมูล
Data mining Techniques

กลุ่มวิชาด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รหัส
ชื่ อวิชา
4121103
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอัลกอริ ทึม
Computer Programming and Algorithms
4121202
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
Introduction to Computer Programming
4121203
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object Oriented Programming
4122502
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
System Analysis and Design
4122604
โปรแกรมสําเร็ จรู ปและการประยุกต์ใช้งาน
Software Package and Application

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัส
4123201
4123617
7121302
7121503
7122511
7123510
7123705

ชื่ อวิชา
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
Database Management System
การประยุกต์ใช้งานมัลติมิเดีย
Multimedia Application
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
Introduction to Information Technology
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบวิชวล
Visual Computer Programming
การออกแบบและเขียนโปรแกรมบนเว็บเพจ
Web Page Design and Programming
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Development of Management Information Ryrtem
เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ต
Internet Technology

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ข้ อกําหนดเฉพาะ ให้เลือกเรี ยนในกลุ่มวิชาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไม่นอ้ ยกว่า
18 หน่วยกิต และเลือกในกลุ่มวิชาใดก็ได้อีกไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
17.3.2.3 วิชาพืน้ ฐานวิชาชี พและวิชาชี พ จํานวนไม่ น้อยกว่ า 7 หน่ วยกิต
รหัส
ชื่ อวิชา
น(ชม.)
4114401
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพสถิติประยุกต์
2(90)
Preparation for Professional Experience in Applied Statistics
4114402
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพสถิติประยุกต์
5(450)
Field Experience in Applied Statistics
17.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่ น้อยกว่ า
6 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ หลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซ้ าํ
กับรายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ว
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17.4 ความหมายของเลขรหัสวิชา
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื ้อหา
ระดับความยากง่าย หรื อชันปี
้
หมวดวิชาและหมูว่ ชิ า

เลขตัวที่ 1 - 3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
เลขตัวที่ 6,7
หมายเหตุ
เลขตัวที่ 5
1
2
3
4
5

บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วชิ า
บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรื อชั้นปี
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา

บ่งบอกลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้
หมายถึง
กลุ่มวิชาทฤษฎีสถิติ
หมายถึง
กลุ่มวิชาสถิติวเิ คราะห์
หมายถึง
กลุ่มวิชาสถิติประยุกต์
หมายถึง
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
หมายถึง
กลุ่มวิชาสัมมนา และโครงการวิจยั

17.5 แผนการศึกษา สาขาสถิติประยุกต์
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
xxxxxxx
4091401
4092202
4111101
7121101

ชื่ อวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไป
แคลคูลสั 1
การสร้างตัวแบบเชิงคณิ ตศาสตร์เบื้องต้น
สถิติวเิ คราะห์ 1
ระบบคอมพิวเตอร์
รวมหน่วยกิต

น(ท-ป-ค)
9 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
21

21

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
xxxxxxx
4092401
4094302
4111102
7121501

ชื่ อวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไป
แคลคูลสั 2
พีชคณิ ตเชิงเส้น
สถิติวเิ คราะห์ 2
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมหน่วยกิต

น(ท-ป-ค)
9 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
21

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
xxxxxxx
4112101
4113101
4113201
xxxxxxx

ชื่ อวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไป
สถิติเชิงคณิ ตศาสตร์ 1
เทคนิคการสุ่ มตัวอย่าง
แผนแบบการทดลอง 1
วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก(เลือก)
รวมหน่วยกิต

น(ท-ป-ค)
6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต
21

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
xxxxxxx
4112306
4113203
xxxxxxx

ชื่ อวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไป
โปรแกรมประยุกต์ดา้ นสถิติและวิจยั
การวิเคราะห์การถดถอย
วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก(เลือก)
รวมหน่วยกิต

น(ท-ป-ค)
6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
9 หน่วยกิต
21

22

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
1500117
4113102
4113204
xxxxxxx

ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 1
สถิตินอนพาราเมตริ ก
การวิจยั ดําเนินงาน 1
วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก(เลือก)
รวมหน่วยกิต

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9 หน่วยกิต
18

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
1500118
4114302
4113206
xxxxxxx
xxxxxxx

ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 2
การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
หลักการวิจยั
วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก(เลือก)
เลือกเสรี
รวมหน่วยกิต

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
18

23

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
4114501
4114502
4114401
xxxxxxx

ชื่ อวิชา
สัมมนาเกี่ยวสถิติ
โครงการพิเศษด้านสถิติประยุกต์
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพสถิติประยุกต์
เลือกเสรี
รวมหน่วยกิต

น(ท-ป-ค)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
2(90)
3 หน่วยกิต
9

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
4114402

ชื่ อวิชา
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพสถิติประยุกต์
รวมหน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

30
98
6
134

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

น(ชม.)
5(450)
5
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17.6 คําอธิบายรายวิชา
17.6.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
17.6.1.1 กลุ่มวิชาภาษา
รหัสวิชา
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500105
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถ
ฟังเพื่อจับใจความสําคัญ อ่านจับใจความ อ่านตีความและอ่านขยายความ ฝึ กพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ
และนําเสนอผลการ สื บค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
1500106
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การทักทาย การกล่าวลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การขอบคุณ การขอโทษ และการแสดงความเห็น
ใจ การขอร้อง และการเสนอความช่วยเหลือ การเชื้อเชิญและการให้คาํ แนะนํา การบรรยายลักษณะ
บุคคลและสิ่ งของ การถามและการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ การซื้อขายสิ นค้าและการบริ การ การ
แสดงความคิดเห็น และการติดต่อทางโทรศัพท์
1500107
ภาษาอังกฤษเพีอ่ ทักษะการอ่ าน
3(3-0-6)
English for Reading Skills
การพัฒนาทักษะการอ่าน การใช้พจนานุกรมช่วยในการอ่าน การอ่านเพื่อหาข้อมูลที่
ต้องการ
การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ การอ่านประกาศ การอ่านคําสั่งทัว่ ไป เทคนิคการอ่านเพื่อจับใจความ
สําคัญ การอ่านเพื่อเขียนสรุ ปความ ตลอดจนการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ การเขียนจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่
1500108
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน เช่น การทักทาย
การลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ม การซื้อ
ของ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ และการกรอก
แบบฟอร์ มต่าง ๆ
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รหัสวิชา
1500109

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน เช่น การทักทาย
การลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ม การซื้ อ
ของ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ และการกรอก
แบบฟอร์ มต่าง ๆ
1500110
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย
การลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ม การซื้ อ
ของ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ายประกาศ และการกรอก
แบบฟอร์ มต่าง ๆ
1500111
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Chinese for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับความรู ้พ้ืนฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม
เช่น ลักษณะครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่ อ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวจีน และกรณี
ที่ควรหลีกเลี่ยงในการ สื่ อสารกับชาวจีน
1500112
ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Japanese for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับความรู ้พ้ืนฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม เช่น
ลักษณะครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวญี่ปุ่น และกรณี ที่ควร
หลีกเลี่ยงในการ สื่ อสารกับชาวญี่ปุ่น
1500113
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Korean for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับความรู ้พ้ืนฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม
เช่น ลักษณะครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวเกาหลี และ
กรณี ที่ควรหลีกเลี่ยงในการสื่ อสารกับชาวเกาหลี
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รหัสวิชา
1500114

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
3(2-2-5)
Chinese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน เช่น
การอธิ บายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การ
สัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียน
จดหมายสมัครงานและประวัติยอ่
1500115
สนทนาภาษาญีป่ ุ่ นในการทํางาน
3(2-2-5)
Japanese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน
เช่น การอธิ บายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย
การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียน
จดหมายสมัครงานและประวัติยอ่
1500116
สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
3(2-2-5)
Korean Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาเกาหลีในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ทํางาน เช่น การอธิ บายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัด
หมาย การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน
การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่
17.6.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000103
จริยธรรมและทักษะชี วติ
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
ความหมาย ประเภท คุณค่า และเกณฑ์ตดั สิ นคุณค่าทางจริ ยธรรมในสังคมปั จจุบนั ตาม
หลักปรัชญาและศาสนธรรม การพัฒนาทักษะชีวติ ในด้านต่าง ๆ การดําเนิ นชีวติ ตามวิถีทาง
ประชาธิ ปไตย การสร้างวินยั และความตระหนักในคุณค่าของตนเอง การสร้างภูมิคุม้ กันทางจิต มรรค
วิธีเพื่อชีวติ ที่เป็ นสุ ข
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รหัสวิชา
2000104

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สุ นทรียศาสตร์ แห่ งชี วติ
3(3-0-6)
Aesthetics for Life
ความหมายของสุ นทรี ยศาสตร์ แห่งชีวิตในเชิงการคิด
สุ นทรี ยศาสตร์ ในเชิง
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความงามของศิลปะแขนต่าง ๆ
ด้านทัศนศิลป์
ดุริยางคศิลป์ และ
ศิลปะการแสดง เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งและได้มาซึ่ งประสบการณ์ดา้ นสุ นทรี ยศาสตร์ แห่งชีวิตโดยการ
รับรู ้ดว้ ยศาสตร์ แห่งการได้ยิน ได้พบเห็นของจริ งและได้สัมผัส ตามแนวทางการศึกษาศิลปะแขนง
นั้นๆ การเปรี ยบเทียบข้อแตกต่างทางสุ นทรี ยศาสตร์ ของศิลปะแต่ละแขนง ในเรื่ องของความงาม
2000105
จิตวิทยาและการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Psychology and Self-Development
พฤติกรรมการดําเนินชีวิต ประเภทของพฤติกรรม การรู ้จกั และเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตนเองในมิติจิตวิทยา สังคมวิทยา
ศาสนาและวัฒนธรรม มนุษยสัมพันธ์ มารยาทและการสมาคม การสร้างเสริ มกลุ่มและทีมงาน การ
ดํารงชีวิตอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ข
2500105
วิถีไทยและวิถีโลก
3(3-0-6)
Thai and World Life Style
วิวฒั นาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
สภาพปั ญหาและแนวทางแก้ไข
ปั ญหาสังคมไทย โครงการพัฒนาอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ ภูมิปัญญาไทยที่ส่งเสริ มการปรับตัวและ
การดําเนิ นวิถีชีวติ แบบไทย การวิเคราะห์สถานการณ์โลกปั จจุบนั เพื่อความเข้าใจการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของสังคมโลก รวมทั้งการปรับตัวของไทยในสังคมโลก
2500106
มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ความหลากหลายทางชีวภาพ
วิกฤตการณ์ทางสิ่ งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ
ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรโดยเน้นทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมตามแนวพระราชดําริ
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รหัสวิชา
2500107

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dhavaravadee Studies
ความเป็ นมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
การเมืองการปกครองในสมัยทวารวดี
ความเจริ ญและความเสื่ อมถอยของอาณาจักรทวารวดี
ความสําคัญของอารยธรรมยุคทวารวดีที่มีต่อจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย
2500108
กฎหมายในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่มีความสัมพันธ์กบั ชีวติ และปรากฏการณ์ทาง
สังคม หลักสิ ทธิ เสรี ภาพของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนู ญ หลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา หลัก
กฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้ อ กูย้ มื เงิน คํ้าประกัน หุ ้นส่ วนและบริ ษทั หลักทัว่ ไปเกี่ยวกับ
กฎหมายอาญา
การประยุกต์และบูรณาการใช้กฎหมายให้ได้เป็ นผลจริ งในการประกอบวิชาชีพและ
ชีวติ ประจําวัน
17.6.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000109
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
Information and Information Technology for Learning
ความหมายความสําคัญของการรู ้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและการบริ การ กล
ยุทธ์และทักษะการค้นสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยี การใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศและสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ การรวบรวมและประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศเพื่อ
การนําไปใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและการเขียนรายงานทางวิชาการ
การอ้างอิงและจริ ยธรรมในการใช้สารสนเทศ
4000110
การคิดและการตัดสิ นใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
การพัฒนาทักษะการคิดและลักษณะการคิดแบบต่าง ๆ การพัฒนากระบวนการคิด
เช่น การคิด
เชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ การตัดสิ นใจ
องค์ประกอบในการตัดสิ นใจ กระบวนการตัดสิ นใจ การประยุกต์การคิดและการตัดสิ นใจไปใช้ในชีวติ
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รหัสวิชา
4000111

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชี วติ
3(3-0-6)
Science for Quality of Life
ความหมาย ความสําคัญของวิทยาศาสตร์และคุณภาพชีวติ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
การใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาคุณค่าทาง
ธรรมชาติของอาหาร ยารักษาโรคและสมุนไพร ศึกษาธรรมชาติของชีวิต ระบบการพึ่งพาอาศัยซึ่ งกัน
และกันของสิ่ งมีชีวติ การใช้หลักวิทยาศาสตร์ ความสมเหตุสมผลเพื่อการดําเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ
4000112
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ
3(2-2-5)
Sports Science and Recreation
หลักการและประโยชน์ของการออกกําลัง การสร้างเสริ มสมรรถภาพร่ างกายและการ
ออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ การส่ งเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต หลักการและประเภทของกิจกรรม
นันทนาการ การร่ วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพและการเล่นกีฬา
4000113
คณิตศาสตร์ ในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ตรรกศาสตร์ และการให้เหตุผล ค่าสู งสุ ดและค่าตํ่าสุ ด การ
ประยุกต์ใช้คณิ ตศาสตร์ ในวิชาชีพต่าง ๆ
4000114
เทคโนโลยีในชี วติ ประจําวัน
3(2-2-5)
Technology in Daily Life
พัฒนาการเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ ที่นาํ มาใช้ในองค์กร สํานักงาน และครัวเรื อน
การเลือกบริ โภคเทคโนโลยีที่เหมาะสมในชีวติ ประจําวัน การประหยัดพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ
ต่อสิ่ งแวดล้อม ไม่ขดั ต่อศีลธรรม ทั้งเทคโนโลยีดา้ นวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการและระบบ เพื่อตอบสนอง
ความจําเป็ นในการดํารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวติ และเป็ นพื้นฐานเชิงธุ รกิจ
4000115
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology
บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู ้เกี่ยวกับฮาร์ ดแวร์
ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล อินเทอร์ เน็ต ระบบเครื อข่ายและสื่ อประสม การใช้งานระบบปฏิบตั ิการและ
โปรแกรมประยุกต์ที่จาํ เป็ นต่อวิชาชีพ การใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อการสื่ อสาร การสร้างเว็บไซต์
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17.6.2 หมวดวิชาเฉพาะ
17.6.2.1 วิชาแกน
รหัสวิชา
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500117
ภาษาอังกฤษสํ าหรับวิทยาศาสตร์ 1
3(3-0-6)
English for Science 1
ฝึ กผูเ้ รี ยนให้ใช้ทกั ษะบูรณาการในการสื่ อสารภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์
เพื่อเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพในการฟัง การพูด ข่าว บทความ สารคดี การนําเสนอบทความวิชาการทาง
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาการอ่านข้อความ บทความ สารคดี และการสื บค้นข้อมูลภาษาอังกฤษจาก
ตํารา นิ ตยสาร อินเตอร์ เน็ตในสาขาวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
1500118
ภาษาอังกฤษสํ าหรับวิทยาศาสตร์ 2
3(3-0-6)
English for Science 2
ฝึ กผูเ้ รี ยนให้ใช้ทกั ษะบูรณาการในการสื่ อสารภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์
เพื่อเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพในการอ่านข้อความ บทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการต่าง ๆ
เพื่อนํามาใช้ประโยชน์การเรี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภา ฝึ กการใช้บทความอ้งอิงเชิงวิชาการ และฝึ กเขียน
ภาษาอังกฤษในรู ปแบบงานวิชาการ เช่นรายงาน รายงานการวิจยั ภาคนิพนธ์ บทคัดย่อ เพื่อเตรี ยม
ศึกษาต่อในระดับสู งต่อไป
4091401
แคลคูลสั 1
3(3-0-6)
Calculus 1
เรขาคณิ ตวิเคราะห์วา่ ด้วยเส้นตรง วงกลมและภาคตัดกรวย ลิมิตของฟังก์ชนั ฟังก์ชนั
ต่อเนื่อง อนุพนั ธ์และหาอนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั พีชคณิ ต ฟังก์ชนั อดิศยั การประยุกต์อนุพนั ธ์ และ
อินทิกรัล
4092202
การสร้ างตัวแบบเชิ งคณิตศาสตร์ เบื้องต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Mathematical Modelling
ขั้นตอนและเทคนิ คในการสร้ างตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อการแก้ปัญหาด้านต่างๆ
โดยกล่าวถึ งการวิเคราะห์ปัญหา การกําหนดนัยทัว่ ไป การตรวจสอบนัยทัว่ ไป การสรุ ปเป็ นตัวแบบ
การแปลความหมายของคําตอบ
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รหัสวิชา
4092401

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
แคลคูลสั 2
3(3-0-6)
Calculus 2
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4091401 แคลคูลสั 1
พิ ก ัดเชิ ง ขั้ว สมการอิ งตัวแปรเสริ ม อิ น ทิ ก รั ล เทคนิ ค การอิ น ทิ เกรต การประยุก ต์
อิ น ทิ ก รั ล จํา กัด เขต อนุ พ ัน ธ์ และอิ น ทิ ก รั ล ของฟั ง ก์ ชัน ในพิ ก ัด เชิ ง ขั้ว อิ น ทิ ก รั ล ไม่ ต รงแบบ
หลักเกณฑ์โลปิ ตาล ลําดับและอนุกรม อนุกรมกําลัง
4094302
พีชคณิตเชิ งเส้ น
3(3-0-6)
Linear Algebra
เวคเตอร์ และปริ ภูมิเวคเตอร์ เมทริ กซ์และการแปลงเชิงเส้น ค่าเฉพาะ เวคเตอร์ เฉพาะ
รู ปแบบเชิงเส้นคู่ รู ปแบบกําลังสอง ผลคูณสเกลาร์ ออโทโกนัลลิตี
17.6.2.2 วิชาเฉพาะด้ าน/วิชาเอก
รหัสวิชา
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4111101
สถิติวเิ คราะห์ 1
3(3-0-6)
Statistical Analysis 1
ความหมายขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนําเสนอ
ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลตัวเลข (ค่ากลาง การกระจายของข้อมูล ตําแหน่งของข้อมูล ความเบ้และ
ความโด่ง) ความน่าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ ม ค่าคาดหวังและความแปรปรวน การแจกแจงแบบทวินาม
แบบปั วส์ซอง แบบปกติ การแจกแจงแบบที แบบไคสแควร์ และ แบบเอฟ การแจกแจงค่าจาก
ตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน และการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
4111102
สถิติวเิ คราะห์ 2
3(3-0-6)
Statistical Analysis 2
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4111101 สถิติวเิ คราะห์ 1
การทดสอบไคสแควร์ การทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย สถิตินอนพารา
เมตริ กเบื้องต้น และการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
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รหัสวิชา
4111302

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สถิติวศิ วกรรม
3(3-0-6)
Engineering Statistics
ศึกษาทฤษฎีความน่าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ ม การแจกแจงความน่าจะเป็ นแบบไม่ต่อเนื่ อง
และแบบต่อเนื่อง ค่าคาดหมายและโมเมนต์ฟังก์ชนั การประยุกต์ใช้กบั ทฤษฎีความน่าเชื่อถือ การสุ่ ม
ตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้น การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การประยุกต์ใช้สถิติกบั การควบคุมอุตสาหกรรม
4112101
สถิติเชิ งคณิตศาสตร์ 1
3(3-0-6)
Mathematical Statistics 1
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4092401 แคลคูลสั 2
ความน่าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ มและการแจกแจงความน่าจะเป็ น ค่าคาดหวังของตัวแปร
สุ่ ม โมเมนต์และฟังก์ชนั ที่ให้โมเมนต์ การแจกแจงหนึ่งตัวแปรที่สาํ คัญ การแจกแจงร่ วมและการแจก
แจงทางเดียว การแจกแจงที่มีเงื่อนไขและตัวแปรสุ่ มอิสระ ความแปรปรวนร่ วม ค่าคาดหมายที่มี
การแจกแจงของตัวสถิติ กฎของเลข จํานวนมาก และทฤษฎีลิมิตสู่ ส่วนกลาง
4112102
สถิติเชิ งคณิตศาสตร์ 2
3(3-0-6)
Mathematical Statistics 2
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4112101 สถิติเชิ งคณิตศาสตร์ 1
การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณค่าแบบจุด ตัวประมาณค่าที่ดี (ไม่เอนเอียง) มี
ประสิ ทธิ ภาพ มีความแนบนัย และมีความพอเพียง) การหาตัวประมาณค่าโดยวิธีโมเมนต์ วิธีภาวะ
น่าจะเป็ นสู งสุ ดและวิธีของเบย์ การประมาณค่าแบบช่วง และวิธีหาช่วงความเชื่ อมัน่ ทฤษฎีการ
ทดสอบสมมติฐานของนียแ์ มนและเพียร์ สัน การทดสอบที่มีอาํ นาจสู งสุ ดในรู ปแบบเดียวกัน การ
ทดสอบอัตราส่ วนภาวะน่าจะเป็ น และการทดสอบไคสแควร์
4112103
ทฤษฎีความน่ าจะเป็ น 1
3(3-0-6)
Theory of Probability 1
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4092401 แคลคูลสั 2
ปริ ภูมิความน่าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ มและเวกเตอร์ สุ่ม โมเมนต์ของตัวแปรสุ่ มและ
เวกเตอร์ สุ่ม ฟังก์ชนั ก่อกําเนิด (Generating function) และฟังก์ชนั ลักษณะเฉพาะ (Characteristic
function) การแปลงตัวแปรและผลประสาน (Convolution) การลู่เข้าในเชิงความน่าจะเป็ น การลู่เข้า
ในเชิงการแจกแจง กฎของเลขจํานวนมาก และทฤษฎีลิมิตสู่ ส่วนกลาง
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รหัสวิชา
4112104

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ทฤษฎีความน่ าจะเป็ น 2
3(3-0-6)
Theory of Probability 2
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4112103 ทฤษฎีความน่ าจะเป็ น 1
กระบวนการเชิ งสุ่ ม กระบวนการปั วส์ซอง กระบวนการปรับใหม่ (Renewal
Process) ทฤษฎีแถวคอย การวิเคราะห์สเปคตรัล กระบวนการแบบเกาส์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
กระบวนการไวเนอร์และเลวี กระบวนการมาร์ คอฟ การพยากรณ์เชิงสุ่ มและกระบวนการแตกสาขา
4112105
สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Statistics
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับสถิติและการนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ การสร้างแบบสอบถาม
การสุ่ มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การนําเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น ความน่าจะ
เป็ นเบื้องต้น การแจกแจงความน่าจะเป็ นแบบต่าง ๆ การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบไคสแควร์
การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
4112201
การวิเคราะห์ สํารวจข้ อมูล
3(3-0-6)
Exploratory Data Analysis
จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์สาํ รวจข้อมูล การพิจารณาตําแหน่งการ กระจายและ
รู ปการแจกแจงของข้อมูล แผนภาพลําต้นและใบ การสรุ ปข้อมูล ค่าผิดปก(Outlier) สถิติที่มีความ
แกร่ ง (Robust Statistics) บ๊อกซ์พลอต (Box Plot) ความเบ้และความโด่งของข้อมูล แผนภาพ
กระจาย (Scatter Plot) รู ปแบบเส้นที่เหมาะสมกับข้อมูล การปรับให้เรี ยบ (Smoothing) การ
ตรวจสอบค่าคลาดเคลื่อน (Residuals) การจัดการกับค่าผิดปกติและความไม่เป็ นเชิงเส้นตรง การ
พิจารณาโครงสร้างข้อมูล การแปลงข้อมูล (Data Transformation) การวิเคราะห์ตวั แปรเชิงพหุ โดย
วิเคราะห์ตวั แปร 1 ตัว 2 ตัวและหลายตัวไปพร้อมๆกันและพิจารณาสาเหตุควบคู่ไปด้วย
4112301
ความน่ าจะเป็ นประยุกต์ สําหรับวิศวกรรม
3(3-0-6)
Applied Probability for Engineering
การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วยหลักของความน่าจะเป็ นและสถิติ ความน่าจะ
เป็ น ตัวแปรสุ่ มแบบต่าง ๆ ฟังก์ชนั การกระจาย ค่าเฉลี่ยโมเมนต์ การประมาณและการประยุกต์ใช้งาน
ด้านวิศวกรรม

34

รหัสวิชา
4112302

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สถิติเพื่อการวิจัยทางเกษตร
3(3-0-6)
Statistical Methods in Agricultural Research
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4111101 สถิติวเิ คราะห์ 1
ศึกษาทฤษฎีการสุ่ มตัวอย่าง เทคนิคการสุ่ มตัวอย่าง การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูล 2
กลุ่ม การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่ายและแบบพหุ คูณ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวและหลายทาง การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วม การทดสอบแบบไคสแควร์ การประยุกต์
สถิตินอนพาราเมตริ กกับการวิจยั ทางเกษตร และการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
4112303
การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ ทางสถิติ
3(3-0-6)
Experimental Designs and Analytical Statistics
แผนแบบการทดลองแบบต่าง ๆ และการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการวิจยั ทางการเกษตร
และการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
4112304
การเสี่ ยงและการประกันภัย
3(3-0-6)
Risk and Insurance
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการเสี่ ยงและการประกันภัยแบบต่าง ๆ กรมธรรม์ประกันภัย
เบี้ยประกัน และปั จจัยที่ใช้ในการคํานวณเบี้ยประกัน สัญญาประกันชี วติ และการทําประกันภัย การ
กําหนดตัวผูร้ ับผลประโยชน์และวิธีรับผลประโยชน์ สิ ทธิ์ ต่าง ๆ ที่ได้รับตามกรมธรรม์ การจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ แบบประกันชนิดพิเศษ การประกันภัยแบบประชาสงเคราะห์ การประกัน
สุ ขภาพ การประกันรายได้ประจํา การประกันหมู่ การประกันวินาศภัยแบบต่าง ๆ
4112305
สถิติประกันภัย
3(3-0-6)
Insurance Statistics
การนําสถิติไปใช้ในการประกันภัย คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยเบื้องต้น ตารางมรณะ การ
คํานวณเบี้ยประกันสําหรับการประกันรายปี การคํานวณเบี้ยประกันชีวติ การคํานวณเงินสํารองโดยใช้
เบี้ยประกันสุ ทธิ การคํานวณเงินสํารองโดยวิธีพิเศษ มูลค่าที่ริบไม่ได้ และเบี้ยประกันรวม
4112306
โปรแกรมประยุกต์ ด้านสถิติและวิจัย
3(2-2-5)
Programming Application for Statistics and Research
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการของสถิติวธิ ี ต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปลผล เช่น SPSS , MINITAB และ Microsoft Excel
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รหัสวิชา
4113101

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
เทคนิคการสุ่ มตัวอย่ าง
3(3-0-6)
Sampling Technique
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4112101 สถิติเชิ งคณิตศาสตร์ 1
ประโยชน์ทางงานสํารวจ ขั้นตอนการสํารวจ การสุ่ มอย่างง่าย การสุ่ มแบบแบ่ง
ชั้นภูมิ การสุ่ มแบบมีระบบ การสุ่ มแบบแบ่งกลุ่ม ตัวประมาณค่าอัตราส่ วน ตัวประมาณค่าถดถอย
การสุ่ มตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็ น ความคลาดเคลื่อนของงานสํารวจ การปฏิบตั ิงานภาคสนาม
การเสนอรายงานการสํารวจ
4113102
สถิตินอนพาราเมตริก
3(3-0-6)
Nonparametric Statistics
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4111102 สถิติวเิ คราะห์ 2
แนวคิดและประโยชน์ของสถิตินอนพาราเมตริ ก ความแตกต่างของสถิตินอนพารา
เมตริ กและสถิติพาราเมตริ ก การทดสอบภาวะสารู ปสนิทดี การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์
ต่าง ๆ โดยสถิติที่อิงพารามิเตอร์ ของประชากรหนึ่งกลุ่ม สองกลุ่มและหลายกลุ่ม และสหสัมพันธ์
แบบนอนพาราเมตริ ก และการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
4113105
สถิติเพื่อการวิจัย
3(3-0-6)
Statistical of Research
แนวคิดและความสําคัญของการวิจยั และสถิติเพื่อการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
สร้างแบบสอบถาม การนําเสนอข้อมูลเบื้องต้น การตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ ความน่าจะเป็ น
เบื้องต้น การแจกแจงความน่าจะเป็ นแบบต่าง ๆ การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวและสองทาง และการ
วิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
4113201
แผนแบบการทดลอง 1
3(3-0-6)
Experimental Design 1
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4111102 สถิติวเิ คราะห์ 2
หลักการเบื้องต้นของการวางแผนการทดลอง แผนแบบการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์
แผนแบบการทดลองแบบบล็อกสุ่ มสมบูรณ์ แผนแบบการทดลองแบบลาตินสแควร์ แผนแบบการ
ทดลองแบบแฟคทอเรี ยล การเปรี ยบเทียบเชิงพหุ การวิเคราะห์เมื่อมีค่าสู ญหาย การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่ วม และการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
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ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
แผนแบบการทดลอง 2
3(3-0-6)
Experimental Design 2
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4113201 แผนแบบการทดลอง 1
คอนฟาวดิ้ง แผนแบบสปลิทพลอท แผนแบบสุ่ มแบ่งบล็อกไม่สมบูรณ์ แผนแบบ
ยูเด็นสแควร์ แผนแบบแลททิช แผนแบบสลับ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วม และการ
วิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
4113203
การวิเคราะห์ การถดถอย
3(3-0-6)
Regression Analysis
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4111102 สถิติวเิ คราะห์ 2
แนวคิดของสหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย สหสัมพันธ์อย่างง่าย สหสัมพันธ์
เชิงพหุ ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและแบบพหุ คูณ และข้อสมมติที่เกี่ยวข้อง การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ โดยวิธีกาํ ลังสองน้อยสุ ด การประมาณค่าแบบช่วงของสัมประสิ ทธิ์ การถดถอย การ
ทดสอบความมีนยั สําคัญของสัมประสิ ทธิ์ การถดถอย การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบเชิงเส้น
การพยากรณ์ การใช้ตวั แปรดัมมี่ การคัดเลือกตัวแปรวิธีต่างๆ และการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
4113204
การวิจัยดําเนินงาน 1
3(3-0-6)
Operations Research 1
ลักษณะการวิจยั ดําเนินงาน ตัวแบบการวิจยั ดําเนินงาน การโปรแกรมเชิงเส้น การ
สร้างตัวแบบคณิ ตศาสตร์ การหาผลลัพธ์ดว้ ยวิธีกราฟและวิธีซิมเพล็ก ปั ญหาควบคู่ การวิเคราะห์สภาพ
ไว ปั ญหาการขนส่ ง ปั ญหาการจัดงาน ปั ญหาการควบคุมโครงการด้วย PERT และ CPM และการ
วิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
4113205
การวิจัยดําเนินงาน 2
3(3-0-6)
Operations Research 2
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4113204 การวิจัยดําเนินงาน 1
การวิเคราะห์ข่ายงาน ตัวแบบสิ นค้าคงคลัง ตัวแบบแถวคอย การจําลองแบบปั ญหา
และกําหนดการไดนามิค การวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
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ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
หลักการวิจัย
3(3-0-6)
Principle of Research
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4111102 สถิติวเิ คราะห์ 2
ความรู ้พ้นื ฐานของการวิจยั
ที่มาและความสําคัญของปั ญหา
ขอบเขตการวิจยั
สมมติฐานของการวิจยั การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
การสุ่ มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปลผลการวิเคราะห์ การเขียน
รายงานการวิจยั
4114201
ทฤษฎีการตัดสิ นใจ
3(3-0-6)
Decision Theory
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4112102 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 2
ตัวแบบการตัดสิ นใจ ฟังก์ชนั การตัดสิ นใจ ฟังก์ชนั อรรถประโยชน์และฟังก์ชนั ค่า
สู ญเสี ย ค่าคาดหมายและฟังก์ชนั การเสี่ ยง ทฤษฎีมินิแมกซ์ ทฤษฎีการตัดสิ นใจแบบเบย์ ทฤษฎี
ระนาบมิติเกิน การอนุมานเชิงสถิติในรู ปการตัดสิ นใจ
และการเรี ยงลําดับและการเลือกในรู ปการ
ตัดสิ นใจ
4114202
ทฤษฎีแถวคอย
3(3-0-6)
Queuing Theory
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4113205 การวิจัยดําเนินงาน 2
ระบบแถวคอย กระบวนการเกิดบริ สุทธิ์ กระบวนการดับบริ สุทธิ์ กระบวนการเกิด
และดับ การมาเป็ นกลุ่ม รู ปแบบระบบแถวคอยที่มีหนึ่งหน่วยบริ การ รู ปแบบระบบแถวคอยที่มีหลาย
หน่วยบริ การ การจําลองระบบแถวคอย การวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
4114203
ทฤษฎีพสั ดุคงคลัง
3(3-0-6)
Inventory Theory
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4113205 การวิจัยดําเนินงาน 2
แนวคิดเกี่ยวกับพัสดุคงคลัง ระบบเชิงกําหนด ระบบความน่าจะเป็ น ระบบพัสดุคง
คลัง นโยบายการสั่งซื้อหรื อผลิตพัสดุหลายประเภทพร้อมกัน การจําลองระบบพัสดุคงคลัง การ
วิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
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น(ท-ป-ค)
การจําลองแบบ
3(3-0-6)
Simulation
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4113205 การวิจัยดําเนินงาน 2
ระบบและตัวแบบ การจําลองแบบเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่อง การสร้างตัวแบบจําลอง การ
วางแผนการทดลองแบบจําลอง การสร้างตัวแบบของกระบวนการข้อมูลเข้า การก่อกําเนิดเลขสุ่ ม การ
ก่อกําเนิดค่าของตัวแปร การวิเคราะห์ผลการจําลองแบบ
4114301
การวิเคราะห์ อนุกรมเวลา
3(3-0-6)
Time Series Analysis
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4111102 สถิติวเิ คราะห์ 2
ตัวแบบอนุกรมเวลา การวิเคราะห์แนวโน้ม การแยกส่ วนประกอบ เทคนิคการปรับ
ให้เรี ยบ การวิเคราะห์ความผันแปรตามฤดูกาล การวิเคราะห์ความผันแปรตามวัฏจักร ความผันแปรที่
ไม่สมํ่าเสมอ การถดถอยที่ใช้ขอ้ มูลอนุกรมเวลา การพยากรณ์โดยใช้อนุกรมเวลา การตรวจสอบการ
พยากรณ์ และการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
4114302
การควบคุมคุณภาพเชิ งสถิติ
3(3-0-6)
Statistical Quality Control
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4111101 สถิติวเิ คราะห์ 1
หลักการของการควบคุมคุณภาพ การสร้างคุณภาพ แนวความคิดของการควบคุม
คุณภาพเชิงสถิติ แผนภูมิควบคุมลักษณะ แผนภูมิควบคุมตัวแปร การสุ่ มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ
ลักษณะ การสุ่ มตัวอย่างเพื่อการยอมตัวแปร แนวคิดของ 6 ซิกม่า
4114303
เทคนิคการทําเหมืองข้ อมูล
3(3-0-6)
Data mining Techniques
ความหมายของการทําเหมืองข้อมูล ขั้นตอนการทําเหมืองข้อมูล การเตรี ยมข้อมูล
เทคนิคต่าง ๆ ในการทําเหมืองข้อมูล เช่น กฏความสัมพันธ์ การแบ่งกลุ่ม การจัดกลุ่ม เป็ นต้น
4114501
สั มมนาเกีย่ วกับสถิติ
1(0-2-1)
Seminar in Statistics
ค้นคว้าหรื อรวบรวมหัวข้อเกี่ยวกับผลงานวิจยั หรื อผลงานการศึกษาทางสถิติและนํามา
อภิปราย พร้อมทั้งเขียนรายงานเพื่อให้ทราบถึงวิธีการทางสถิติ หรื อข้อบกพร่ องที่เกิดขึ้นในงานวิจยั
นั้น ๆ
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ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
โครงการพิเศษด้ านสถิติประยุกต์
3(2-2-5)
Special project in Applied Statistics
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : โดยความยินยอมของอาจารย์ ผ้ ูควบคุม
ค้นคว้าทางทฤษฎีหรื อทําการทดลอง สํารวจ วิจยั ในหัวข้อเรื่ องที่น่าสนใจ พร้อม
ทั้งรายงานทางวิชาการโดยการเขียนหรื อนําเสนอต่อที่ประชุม
4121103
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอัลกอริทมึ
3(2-2-5)
Computer Programming and Algorithm
องค์ป ระกอบและหน้าที่ ของฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ ช นิ ดต่างๆ
หลักการเขียนโปรแกรม การทํางานของโปรแกรม ขั้นตอนการเขียน และการพัฒนาโปรแกรม การ
เขี ยนผังงาน การวิเคราะห์และการออกแบบอัลกอริ ทึมแบบซี เควนเชี ยล การทําซํ้า โมดุ ลาร์ และการ
เวียนเกิด
4121202
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้ น
3(2-2-5)
Introduction to Computer Programming
ศึกษาหลักการเขียน รู ปแบบไวยากรณ์ประกอบภาษาคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับคําสั่ง
อินพุต/เอาท์พุต ชนิ ดของข้อมูลแบบต่าง ๆ ตัวดําเนินการ ลูป โปรแกรมย่อยและฟังก์ชนั ต่าง ๆ การใช้
แฟ้มข้อมูลเบื้องต้นโดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึ่งในการฝึ กเขียนและพัฒนาโปรแกรม
4121203
การเขียนโปรแกรมเชิ งวัตถุ
3(2-2-5)
Object Oriented Programming
แนวคิ ดการจําลองสรรพสิ่ งด้วยเทคนิ คเชิ งวัตถุ อธิ บายความหมายวัตถุ และแนะนํา
วิธีการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ความหมายของคลาส หลักการสําคัญของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เช่น
เอนแคปชู เลชั่น การถ่ายทอดคุณสมบัติ กรรมวิธีโพลิ มอร์ ฟิซึ่ ม หลักการเขียนโปรแกรมด้วยจาวา วิธี
กําหนดข้อมู ลในรู ปแบบต่างๆ การใช้คาํ สั่งต่างๆ การสร้ างส่ วนปฏิ สัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้ และการใช้คาํ สั่ง
เกี่ยวกับการป้ อนข้อมูลเข้า(Input) และการแสดงผลลัพธ์ขอ้ มูล (Output)
4122502
การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
3(2-2-5)
System Analysis and Design
หลัก การเกี่ ยวกับ การวิเคราะห์ ระบบ และการวางแผนแก้ปั ญ หา ขอบข่ ายของการ
วิเคราะห์ การตรวจสอบระบบศึกษา ความเป็ นไปได้ การวิเคราะห์รายละเอียด ระบบที่ใช้ใหม่กบั ระบบ
เดิมการออกแบบการนําข้อมูลเข้าและข้อมู ลออก การออกแบบแฟ้ มข้อมู ล เอกสารระบบงาน การ
ทดสอบระบบที่ ออกแบบ และการนําไปใช้รวมถึ งการแก้ไขและบํารุ งรักษา การทําผังระบบการ
สื่ อสาร การประเมินและการตัดสิ นใจ การควบคุม และความปลอดภัย
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ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
โปรแกรมสํ าเร็จรูปและการประยุกต์ ใช้ งาน
3(2-2-5)
Software Package and Application
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและวิธีการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปที่นิยมใช้ในปั จจุบนั ประเภท
ต่างๆ เช่น ระบบฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์เวอร์ คชีต เวอร์ดโปรเซสเซอร์ ฯลฯ
4123201
ระบบการจัดการฐานข้ อมูล
3(2-2-5)
Database Management System
ความรู ้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล การประยุกต์ Link Lists ความสัมพันธ์ระหว่าง Record
ในฐานข้อมู ล การใช้ Key มากกว่า 1 Key ในการประมวลผล รู ป แบบ Relation ระบบ Hierachy และ
ระบบ Network การป้ องกันข้อมูล ระบบการสํารองข้อมูลและการเรี ยกคืน การวิเคราะห์ออกแบบข้อมูล
การบริ หารฐานข้อมูล
4123617
การประยุกต์ ใช้ งานมัลติมิเดีย
3(2-2-5)
Multimedia Application
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด หลังการและการปฏิบตั ิการในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารโดยใช้
สื่ อประเภทมัลติมิเดีย ความสัมพันธ์ระหว่างวินโดว์กบั มัลติมิเดีย การบันทึกเสี ยง การประมวลภาพ การ
ทําภาพเคลื่อนไหว การนําอุปกรณ์หรื อเครื่ องมืออิเลคทรอนิกสื ต่างๆ มาประกอบกัน หรื อการ
แลกเปลี่ยนข่าวสารและการนําเสนอข้อมูล ฐานข้อมูลของมัลติมิเดีย และให้มีการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ
ทัว่ ไปของผลิตภัณฑ์มลั ติมิเดีย
7121101
ระบบคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer System
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการทํางานของคอมพิวเตอร์ การประมวล
ผลข้อมูล ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ ระบบปฏิบตั ิการ ภาษาคอมพิวเตอร์ การดูแล
และบํารุ งรักษาเครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น การถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ การติดตั้งซอฟต์แวร์ ความ
ปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การป้ องกันไวรัส การปรับให้เป็ นปั จจุบนั ของระบบปฏิบตั ิการ
7121501
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Principle of Computer Programming
ระบบคอมพิวเตอร์ และการประมวลผลข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
การออกแบบอัลกอริ ทึม ภาษาคอมพิวเตอร์ ส่ วนประกอบของโปรแกรม ข้อมูลและการดําเนินการกับ
ข้อมูล การรับและแสดงผลข้อมูล การควบคุมคําสั่งทํางาน โปรแกรมย่อย ชนิดข้อมูลแบบมีโครงสร้าง
ตัวชี้และรายการโยง แฟ้มข้อมูล ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยภาษาระดับสู ง
ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาปาสคาล ภาษาเบสิ ค เป็ นต้น
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รหัสวิชา
7121302

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้ น
3(2-2-5)
Introduction to Information Technology
ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ เน้นลักษณะทัว่ ไปของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
และระบบการสนับสนุนการตัดสิ นใจ
ขั้นตอนและเครื่ องมืออันจําเป็ นสําหรับการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ ความเข้าใจเบื้องต้นของระบบฐานข้อมูล และองค์ประกอบอันจําเป็ นในการจัดทําระบบ
สารสนเทศคอมพิวเตอร์
7121503
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบวิชวล
3(2-2-5)
Visual Computer Programming
หลักพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบวิชวล
ส่ วนประกอบและ
คุณลักษณะ การออกแบบสร้างฟอร์ มและเมนู การประมวลผลฐานข้อมูล การทําโครงงานพัฒนา
ระบบงานประมวลผลสารสนเทศ ทั้งนี้โดยใช้ภาษาแบบวิชวลภาษาใดภาษาหนึ่ง อาทิ วิชวลเบสิ ค เดล
ไฟ วิชวลซี เป็ นต้น
7122511
การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเว็บเพจ
3(2-2-5)
Web Page Design and Programming
เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตและเว็บศิลปและมโนทัศน์การออกแบบเว็บ การวิเคราะห์และ
ออกแบบข้อมูลสําหรับเว็บ การวางโครงสร้างเนื้อเรื่ อง รู ปแบบของจอภาพ การจัดวางข้อมูลในเว็บ การใช้
สี ในเว็บ องค์ประกอบพื้นฐานของเว็บ การเคลื่อนไหวและการกําหนดทิศทาง เทคโนโลยีมลั ติมีเดีย การ
ออกแบบเว็บโดยคํานึงถึงการใช้งาน การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการสร้างเว็บเพจ ภาษา HTML กับการ
สร้างเว็บเพจ ภาษาสคริ ปต์ที่ใช้สาํ หรับการเขียนโปรแกรมบนเว็บ และการสร้างหนาเว็บแบบพลวัต
ศึกษาถึงโมดูลบนเซิ รฟเวอร การใชงานคุกกี้ การติดตอเชื่อมโยงกับฐานขอมูล การปรับแต
งประสิ ทธิภาพ และความปลอดภัยในการใชงาน นอกจากนั้นยังกลาวถึงการเขียนโปรแกรมในฝ
งของบราวเซอร เช่นการใช้สคริ ปต์จาวาและเน้นการเขียนโปรแกรมในฝั่งของเซิ รฟเวอร
เปรี ยบเทียบภาษาต่าง ๆ ที่ใช้พฒั นาเว็บอย่างน้อยสองภาษา และให้ทดสอบจริ งกับเว็บที่ให้บริ การฟรี โดยมี
การติดต่อและให้บริ การฐานข้อมูลอย่างน้อย 3 กรณี ศึกษา เช่น กระดานข่าว ตัวนับ บริ การสื บค้น บริ การ
สมาชิก บริ การข้อมูล หรื ออื่น ๆ
7123510
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการการจัดการ
3(2-2-5)
Development of Management Information System
ศึกษาข้อมูลเพื่อการการจัดในองค์กรต่างๆ เช่น หลักการด้านข้อมูล การจัดระบบ
ข้อมูล การจัดองค์การ การวัดและการประเมินผล การจัดทํารายงาน ศึกษาโปรแกรมสําเร็ จรู ปมา
ประยุกต์ใช้ดา้ นระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ตลอดจนฝึ กปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศใน
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องค์กร จําแนกตามหน้าที่และแยกเป็ นสารสนเทศสําหรับระดับปฏิบตั ิการ สารสนเทศสําหรับผูบ้ ริ หาร
ระดับต้น สารสนเทศสําหรับผูบ้ ริ การระดับกลาง และสารสนเทศสําหรับผูบ้ ริ หารระดับสู ง
รหัสวิชา
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
7123705
เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ต
3(2-2-5)
Internet Technology
ศึกษาสถาปั ตยกรรมของอินเตอร์ เน็ต
การใชงาน
การใหบริ การและ
โปรโตคอลตาง ๆ ในเครื อขายอินเตอร�เนต เทคโนโลยีที่ใชในการสรางเว็บทั้งแบบคงที่
และแบบพลวัต การเชื่อมตอของเว็บ การทํางานของเว็บเซิ รฟเวอร การเชื่อมตอระหว
างอินเตอรเน็ตกับระบบสื่ อสารอื่น ๆ เชน โทรทัศน โทรศัพท การทํางานของบริ การต
าง ๆ ในอินเตอร�เนตระบบการสงขอความและพูดคุย การคนหาในอินเตอร�เนตการ
ประมูลและการซื้อขายในอินเตอร�เนตการทําธุ รกิจในอินเตอร�เนตเอเจนตในอินเตอร�เนต
ระบบมัลติมีเดีย การสงภาพและเสี ยงในอินเตอร�เนต การสงขอมูลแบบ มัลติคาสตและ
เครื อขาย MBONE เทคโนโลยีแบบพุช และระบบความปลอดภัยในอินเตอรเน็ต
17.6.2.3 วิชาพืน้ ฐานวิชาชี พและวิชาชี พ
รหัสวิชา
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ชม.)
4114401
การเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชี พสถิติประยุกต์
2(90)
Preparation for Professional Experience in Applied Statistics
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
ในด้านการับรู ้ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ทักษะ เจต
คติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระทําในสถานการณ์หรื อรู ปแบบต่าง ๆ
ซึ่ งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชี พนั้นๆ
4114402
การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พสถิติประยุกต์
5(450)
Field Experience in Applied Statistics
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่านมาก่อน : 4114401 การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพสถิตปิ ระยุกต์

ให้ทาํ การฝึ กงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูล การสํารวจ และ
วิจยั การใช้สถิติ
การใช้คอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ เช่น สํานักงานสถิติจงั หวัด
สํานักงานพาณิ ชย์ สํานักงานแรงงาน ธนาคารและอื่นๆ
17.6.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซ้ าํ กับ
รายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ว

