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1) กำหนดใหกลองใบหนึ่ง มีลูกบอลสีแดง r ลูก และสีฟา b ลูกสมมุติใหนักศึกษาสุมหยิบลูกบอล และ
ดูวาไดลูกบอลสีอะไร เมื่อดูแลวใหใสกลับที่เดิมและเพิ่มลูกบอลตามสีที่หยิบได k ลูก แลวหยิบครั้ง
ที่ 2,3 และ 4 ทำซ้ำเหมือนครั้งแรก จงหาความนาจะเปนที่จะหยิบลูกบอลทั้งสี่ครั้งแลวไดสีแดงได
3 ครั้งแรกและสี่ฟาในครั้งที่ 4
2) ในการตรวจสอบคุณภาพของสินคาที่ผลิตจากเครื่องจักรทั้งหมด 3 เครื่อง คือ M1, M2 และ M3 ซึ่ง
เครื่องจักรแตละเครื่องผลิตสินคาเปน 20%, 30% และ 50% ของการผลิตทั้งหมด ซึ่งแตละเครื่อง
นั้นมีสินคาที่ไมผานคุณภาพเปน 1%, 2% และ 3% ของผลผลิตของแตละเครื่องจักร จงหาความนา
จะเปนที่สินคาที่ไมผานคุณภาพเปนสินคาที่ผลิตจากเครื่องจักร M2 นั้นคือหาคา
P r(M2 |สินคาไมผานคุณภาพ)
3) สมมติให


 c(x2 + y)
f (x, y) =

0

for 0 ≤ y ≤ 1 − x2
otherwise

(1)

(a) จงหาคา คงที่ มาตรฐาน (normalizing constant) c ที่ ทำให ฟงกชัน นี้ เปนฟงกชัน ความหนา
แนนของความนาจะเปนรวม (joint p.d.f.) ของตัวแปรสุม X และ Y
(b) จงหา Pr(0 ≤ X ≤ 21 )
4) สมมติใหฟงกชันความนาจะเปนรวม (joint P.D.F.) ของตัวแปรสุม X และ Y คือ


f (x, y) =



y(x−y)
384

0

for 2 < x − y < 10, 0 < y < 4
otherwise

(2)

(a) จงหาฟงกชัน ความหนาแนน ของความนา จะเปน ตามขอบ (marginal p.d.f) ของตัวแปรสุม
X (f1 (x))
(b) จงหาฟงกชัน ความหนาแนน ของความนา จะเปน ตามขอบ (marginal p.d.f) ของตัวแปรสุม
Y (f2 (y))
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(c) จงหาวาตัวแปรสุม X และ Y เปนอิสระตอกัน (independent) หรือไม
5) จากขอมูลใน ``Hw3_dataset.csv'' มีรายละเอียดขอมูลของกองทุนดังนี้
• ชื่อกองทุน
• ประเภทของกองทุน ประกอบดวย
–
–
–
–

Equity คือประเภทของกองทุนที่ลงทุนในตราสารทุน
Fixed คือประเภทของกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝาก
Mixed คือประเภทของกองทุนที่ลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ผสมกัน
Other คือประเภทของกองทุนที่ลงทุนในตราสารประเภทอื่นๆ

• นโยบายการลงทุน ประกอบดวย
– global คือ นโยบายการลงทุนของกองทุนที่ลงทุนในตางประเทศ
– local คือ นโยบายการลงทุนของกองทุนที่ลงทุนในประเทศ
ตารางที่ 1: ตัวอยางขอมูลใน ไฟล ``Hw3_dataset.csv''
ชื่อกองทุน ประเภทของกองทุน นโยบายการลงทุน
HI-DIV
Equity
local
SSB
Mixed
local
SF5
Equity
local
TNP
Equity
local
KPLUS
Equity
local
ใหนักศึกษาใชขอมูลดังกลาวเพื่อตอบคำถามตอไปนี้
(a) จงหาวา มี จำนวนกองทุน ทั้งหมดที่ อยู ในขอมูล ชุด นี้ กี่ กองทุน และสรางตารางแสดงสัดสวน
กองทุน เมื่อ เทียบกับ กองทุน ทั้งหมด โดยแบง ตามนโยบายการลงทุน และประเภทของการ
ลงทุน ที่สอดคลองกับตารางตอไปนี้
ตารางที่ 2: ตัวอยางตารางที่แบงตามนโยบายการลงทุน และ ประเภทของการลงทุน
ประเภทของกองทุน
equity ﬁxed mixed other
global
นโยบายการลงทุน
local
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(b) จงหาสัดสวนของกองทุนที่ลงทุนในตราสารทุนและมีนโยบายการลงทุนในตางประเทศ
(c) จงหาสัดสวนของกองทุนที่ลงทุนในตราสารทุนเทานั้น
(d) จงหาสัดสวนของกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในตางประเทศเทานั้น
(e) จงหาสัดสวนของกองทุน ที่ ลงทุน ในตราสารทุน โดยพิจารณาเฉพาะกองทุน ที่ มี ``นโยบาย
ลงทุนในตางประเทศ''
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