หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถิตปิ ระยุกต์
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
1. ชื่อหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
Master of Science Program in Applied Statistics
2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิตปิ ระยุกต์ )
วท.ม. (สถิตปิ ระยุกต์ )
Master of Science (Applied Statistics)
M.S. (Applied Statistics)

3. หน่ วยงานรับผิดชอบ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์
4.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
หลักสู ตรสถิติประยุกต์ มุ่งเน้ นการผลิตบัณฑิตให้ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีความรู้ ทางด้ านสถิติ และสามารถนําไป
ประยุกต์ ใช้ ตรงตามความ ต้ องการของตลาดแรงงาน
4.2 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตที่
(1) มีความรู้ ความเข้ าใจด้ านวิธีการทางสถิติอย่างลึกซึ้ง สามารถนําความรู้ ไปประยุกต์ ใช้ ในการวิเคราะห์ และวิจัยได้
อย่ างถูกต้ อง
(2) มีความรู้ ด้านวิชาการทางสถิตเิ พียงพอทีจ่ ะศึกษาค้ นคว้ า วิเคราะห์ ปัญหาและติดตามผลงานทางวิชาการ
(3) สามารถทําการประมวลผลและวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(4) สามารถนําความรู้ ทไี่ ด้ ไปพัฒนา และปรับปรุ งงานทีเ่ กีย่ วข้ องให้ ดแี ละทันสมัยอยู่เสมอ
(5) สามารถถ่ ายทอดความรู้ ทางวิชาการ และวิธีการทางสถิตไิ ด้ อย่างดี
(6) มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ
5. กําหนดการเปิ ดสอน
ตั้งแต่ ภาคหนึ่ง ปี การศึกษา 2552 เป็ นต้ นไป

6. คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษาต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2541 (พร้ อมด้ วยฉบับแก้ไขเพิม่ เติม) ข้ อ 8 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
6.1 เป็ นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีจากสถาบันทั้งในหรือต่ างประเทศทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ และ
เคยศึกษาวิชาสถิตมิ าอย่างน้ อย 6 หน่ วยกิต
7. การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
7.1 ผู้เข้ าศึกษาต้ องผ่ านการสอบข้ อเขียนและสั มภาษณ์
7.2 ผู้เข้ าศึกษาต้ องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS
(ผลสอบต้ องไม่ เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
7.3 เงือ่ นไขอืน่ ๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้ าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ / หรือคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
8. ระบบการศึกษา
8.1 เป็ นหลักสู ตรภาคกลางวันจัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาไทย
8.2 การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค โดยแบ่ งเวลาการศึกษาในปี หนึ่งๆ เป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็ นภาค
การศึกษาที่บังคับ หรือภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคการศึกษาปกติมรี ะยะเวลาศึกษาไม่ เกิน 16 สั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้
โดยใช้ เวลาศึกษาไม่ น้อยกว่ า 8 สั ปดาห์ แต่ ให้ เพิม่ ชั่วโมงศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ
8.3 รายวิชาทีจ่ ัดสอนในหลักสู ตร กําหนดปริมาณการศึกษาเป็ นจํานวน “หน่ วยกิต”หมายถึงหน่ วยที่แสดงปริมาณ
การศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยอํานวยการให้ แก่ นักศึกษาตามปกติ หนึ่งหน่ วยกิต หมายถึง การบรรยาย 1 ชั่วโมง หรือปฏิบัตทิ ดลองไม่
น้ อยกว่ า 2 ชั่วโมง หรือการฝึ กงานไม่ น้อยกว่ า 3 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ต่อภาคการศึกษาปกติส่วนการสอนแบบอืน่ ๆ ให้ เป็ นไปตาม
เกณฑ์ ทคี่ ณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกาํ หนด
8.4 หลักสู ตรมี 2 แผนการศึกษา คือ
แผน ก แบบ ก2. เป็ นหลักสู ตรที่มกี ารศึกษาลักษณะวิชา และทําวิทยานิพนธ์
แผน ข. เป็ นหลักสู ตรทีม่ กี ารศึกษาลักษณะวิชา การสอบประมวลความรู้ และการค้ นคว้ าอิสระ
8.5 ข้ อกําหนดหลักสู ตร
8.5.1 การเรียนวิชาเสริมพืน้ ฐาน
เนื่องจากนักศึกษาทีจ่ ะเข้ าศึกษาในหลักสู ตรนีอ้ าจมีพนื้ ความรู้ ต่างกัน คณะกรรมการประจําหลักสู ตร
อาจจะพิจารณาให้ นักศึกษา เรียนวิชาเสริมพืน้ ฐานวิชา ส. 505 คณิตศาสตร์ และสถิตพิ นื้ ฐานโดยต้ องจดทะเบียนเรียนในภาคฤดู
ร้ อนก่ อนเปิ ดภาคการศึกษาแรก โดยไม่ นับหน่ วยกิต และนักศึกษาจะต้ องสอบผ่านให้ ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน)ในรายวิชาทีก่ าํ หนดให้
เรียน
8.5.2 การศึกษารายวิชาต่ างๆ ตามโครงสร้ างหลักสู ตร
8.5.3 การทําวิทยานิพนธ์ (เฉพาะนักศึกษาแผน ก แบบ ก2)
8.5.3.1 การจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ ได้ เมือ่ ศึกษามาแล้วไม่ น้อยกว่ า
2 ภาคการศึกษาปกติและมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 15 หน่ วยกิตโดยได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ น้อยกว่ า 3.00

8.5.3.2 การสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ เมือ่ สอบหรือศึกษาภาษาต่ างประเทศได้ ค่า
ระดับ P (ผ่าน) แล้ ว
8.5.3.3 นักศึกษาจะต้ องทําวิทยานิพนธ์ ภายใต้ การแนะนําและควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หรือคณะอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ทีค่ ณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแต่ งตั้ง โดยนักศึกษาจะต้ องมีอาจารย์ ทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธ์ หลัก 1 คน ทีเ่ ป็ นอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มคี ุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่ า หรือมีตาํ แหน่ งทาง
วิชาการไม่ ตํ่ากว่ ารองศาสตราจารย์ส่วนอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม(ถ้ ามี) อาจเป็ นอาจารย์ ประจําในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หรือเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกก็ได้ แต่ ต้องมีคุณวุฒิหรือตําแหน่ งทางวิชาการเช่ นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก
หรือเป็ นผู้เชี่ยวชาญทีเ่ ป็ นบุคลากรที่มคี วามรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ สูง ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
หลักสู ตร คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
8.5.3.4 ในการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 พร้ อมด้ วยฉบับแก้ ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วย
วิทยานิพนธ์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจะแต่ งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อย่ างน้ อย 3 คนซึ่งจะประกอบด้ วยอาจารย์
ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ประจํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้ อย 1 คน โดยที่
อาจารย์ ประจําและผู้ทรงวุฒิภายนอกดังกล่ าวต้ องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่ า หรือเป็ นผู้ดาํ รงตําแหน่ งทางวิชาการไม่ ตาํ่
กว่ ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาทีส่ ั มพันธ์ กนั และจะต้ องมีประสบการณ์ ในการทําวิจัยทีไ่ ม่ ใช่ ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพือ่ รับปริญญา
อนึ่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม อาจเป็ นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ได้ แต่ ต้องไม่ เป็ นประธานสอบและต้ องเข้ าสอบวิทยานิพนธ์ ด้วยทุกครั้ง
8.5.4 การสอบประมวลความรู้ (เฉพาะนักศึกษาแผน ข)
8.5.4.1 นักศึกษาจะต้ องสอบผ่านวิชาบังคับไม่ น้อยกว่ า 15 หน่ วยกิตและจะต้ องได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสม
ไม่ น้อยกว่ า 3.00
8.5.4.2 นักศึกษาจะต้ องสอบประมวลความรู้ ให้ ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อ
ออกจากทะเบียนนักศึกษา และผลสอบทุกครั้งจะถูกบันทึกไว้ ในระเบียน
8.5.5 การค้ นคว้ าอิสระ (เฉพาะนักศึกษาแผน ข)
8.5.5.1 การจดทะเบียนการค้ นคว้ าอิสระ นักศึกษาจะจดทะเบียนการค้ นคว้ าอิสระได้ ต่อเมือ่ ศึกษา
มาแล้วไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 24 หน่ วยกิตโดยได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตาํ่ กว่ า 3.00
8.5.5.2 การสอบการค้ นคว้ าอิสระ นักศึกษาจะสอบการค้ นคว้ าอิสระได้ ต่อเมือ่ สอบหรือศึกษา
ภาษาต่ างประเทศได้ ค่าระดับ P (ผ่ าน) แล้ว
8.5.6 การสอบภาษาต่ างประเทศ นักศึกษาจะต้ องสอบภาษาต่ างประเทศตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการสอบภาษาต่ างประเทศสํ าหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2539
9. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตรไม่ เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ

10 การลงทะเบียนเรียน
10.1 ในแต่ ละภาคการศึกษา นักศึกษาต้ องลงทะเบียนศึกษารายวิชา และ / หรือวิทยานิพนธ์ ไม่ ตํ่ากว่ า
6 หน่ วยกิต และไม่ เกิน 12 หน่ วยกิต
10.2 ในภาคการศึกษาใดมีความจําเป็ นทีไ่ ม่ อาจลงทะเบียนได้ นักศึกษาต้ องลาพักการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ที่
กําหนดในข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 พร้ อมด้ วยฉบับแก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
10.3 รายละเอียดอืน่ ๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2541 พร้ อมด้ วยแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
11. การวัดผล และการสํ าเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผลการศึกษา
11.1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยวิชา ดังต่ อไปนี้
ระดับ
ค่ าระดับ

A
4.00

A3.67

B+
3.33

B
3.00

B2.67

C+
2.33

C
2.00

D
F
1.00 0.00

11.1.2 การนับหน่ วยกิตทีไ่ ด้ จะนับรวมเฉพาะหน่ วยกิตลักษณะวิชาทีน่ ักศึกษาได้
ค่ าระดับ S หรือระดับไม่ ตาํ่ กว่ า C เท่ านั้น รายวิชาทีน่ ักศึกษาได้ ค่าระดับ D หรือ F ไม่ ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก ให้
นํามาคํานวณค่ าระดับเฉลีย่ สํ าหรับภาคการศึกษานั้น และค่ าระดับเฉลีย่ สะสมทุกครั้งไป
11.1.3 นักศึกษาทีไ่ ด้ ระดับ U ระดับ D หรือ ระดับ F ในรายวิชาใดทีเ่ ป็ นรายวิชาบังคับในหลักสู ตร จะลงทะเบียน
ศึกษาซํ้าในรายวิชานั้นได้ อกี เพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนีจ้ ะต้ องได้ ค่าระดับ S หรือระดับไม่ ตํ่ากว่ า C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจาก
ทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาทีไ่ ด้ ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซํ้าใน
รายวิชานั้นอีก หรือ อาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอืน่ แทนก็ได้
นักศึกษาทีไ่ ด้ ค่าระดับไม่ ตาํ่ กว่ า C ในรายวิชาใด ไม่ มสี ิ ทธิจดทะเบียนศึกษาซํ้าในรายวิชานั้นได้ อกี เว้ นแต่
หลักสู ตรจะกําหนดไว้ เป็ นอย่ างอืน่
11.1.4 การวัดผลวิชาวิทยานิพนธ์ สําหรับแผน ก แบบ ก2 และการวัดผลวิชาการค้ นคว้ าอิสระ สํ าหรับแผน ข
แบ่ งเป็ น 2 ระดับคือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) หน่ วยกิตทีไ่ ด้ จะไม่ นํามาคํานวณค่ าระดับเฉลีย่
11.1.5 การวัดผลวิชาเสริมพืน้ ฐาน การสอบประมวลวิชา และการสอบภาษาต่ างประเทศแบ่ งเป็ น 2 ระดับคือ
ระดับ P (ผ่าน) และระดับ N (ไม่ ผ่าน) และไม่ นับหน่ วยกิต
11.1.6 เงือ่ นไขอืน่ ๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2541 (พร้ อมด้ วยฉบับแก้ไขเพิม่ เติม)

11.2

การสํ าเร็จการศึกษา
11.2.1 กรณีศึกษาตามแผน ก แบบ ก2
11.2.1.1 ได้ ศึกษาลักษณะวิชาต่ าง ๆ ตามโครงสร้ างหลักสู ตร และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า

39 หน่ วยกิต
11.2.1.2 ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตาํ่ กว่ า 3.00
11.2.1.3 ได้ ค่าระดับ P (ผ่ าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกําหนด คือ
TU-GET ไม่ ตาํ่ กว่ า 550 คะแนน หรือ TOEFL ไม่ ตาํ่ กว่ า 550 คะแนน สํ าหรับ Paper-based, 213 คะแนนสํ าหรับ Computer-based
และ 79 คะแนนสํ าหรับ Internet-based หรือคะแนน IELTS ไม่ ตาํ่ กว่ า 5.5 หรือสอบผ่านวิชา มธ. 005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ. 006
ภาษาอังกฤษ 2
11.2.1.4 ได้ ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ าย โดยคณะกรรมการที่
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแต่ งตั้ง และนําวิทยานิพนธ์ ที่พมิ พ์และเย็บเล่มเรียบร้ อยแล้ว มามอบให้ มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
11.2.1.5 ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพมิ พ์ หรืออย่างน้ อยดําเนินการให้ ผลงานหรือส่ วนหนึ่ง
ของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตพี มิ พ์ในวารสารหรือสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่ อทีป่ ระชุ มวิชาการที่มรี ายงานการประชุม
(Proceeding) (สํ าหรับนักศึกษา แผน ก)
11.2.1.6 ต้ องปฏิบัติตามเงือ่ นไขอืน่ ๆ ทีค่ ณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาํ หนด
11.2.2 กรณีศึกษาตามแผน ข
11.2.2.1 ได้ ศึกษาลักษณะวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตรและมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 39
หน่ วยกิต
11.2.2.2 ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ น้อยกว่ า 3.00
11.2.2.3 ได้ ระดับ S ในการสอบวิชาการค้ นคว้ าอิสระ
11.2.2.4 ได้ ค่าระดับ P (ผ่ าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกําหนด คือ
TU-GET ไม่ ตาํ่ กว่ า 550 คะแนน หรือ TOEFL ไม่ ตาํ่ กว่ า 550 คะแนน สํ าหรับ Paper-based, 213 คะแนนสํ าหรับ Computerbased และ 79 คะแนนสํ าหรับ Internet-based หรือคะแนน IELTS ไม่ ตาํ่ กว่ า 5.5 หรือสอบผ่านวิชา มธ. 005 ภาษาอังกฤษ 1 และ
มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2
11.2.2.5 ได้ ค่าระดับ P ในการสอบประมวลวิชา
11.2.2.6 ต้ องปฏิบัติตามเงือ่ นไขอืน่ ๆ ทีค่ ณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาํ หนด
12. งบประมาณ ประมาณการค่ าใช้ จ่ายในการผลิตบัณฑิตประมาณปี ละ 35,000 บาทต่ อคน

13. หลักสู ตร
13.1
13.2

จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่ า 39 หน่ วยกิต
โครงสร้ างหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
วิชาบังคับ
21 หน่ วยกิต
21 หน่ วยกิต
วิชาเลือกไม่ น้อยกว่ า
6 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์
12 หน่ วยกิต
การค้ นคว้ าอิสระ หรือสารนิพนธ์
6 หน่ วยกิต
จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
39 หน่ วยกิต
39 หน่ วยกิต

13.3 รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้ วย อักษรย่ อ 2 ตัวและเลขรหัส 3 ตัวโดยมีความหมายดังนี้
อักษรย่อ ส หมายถึง
อักษรย่อของ สาขาวิชาสถิตปิ ระยุกต์
ST หมายถึง
อักษรย่อของ Applied Statistics
เลขหลักหน่ วย
เลข 0
หมายถึง
วิชาบังคับเฉพาะบางแผน
เลข 1-4
หมายถึง
กลุ่มวิชาบังคับ
เลข 5-9
หมายถึง
กลุ่มวิชาเลือก
เลขหลักสิ บ
เลข 1
หมายถึง
วิชาในกลุ่มทฤษฎี
เลข 2 -8
หมายถึง
วิชาในกลุ่มประยุกต์
เลข 0, 9
หมายถึง
วิชาเชิงสั มมนาหรือศึกษาด้ วยตนเอง
เลขหลักร้ อย
เลข 5
หมายถึง
วิชาเสริมพืน้ ฐาน
เลข 6
หมายถึง
วิชาปริญญาโท
เลข 7
หมายถึง
การค้ นคว้ าอิสระ หรือวิชาทีใ่ ช้ การบูรณาการเชิงสถิติ
เลข 8
หมายถึง
วิทยานิพนธ์ หรือวิชาในระดับปริญญาเอก
13.4 รายวิชา
13.4.1 วิชาเสริมพืน้ ฐาน
รหัส
รายวิชา
จํานวนหน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
ส. 505
คณิตศาสตร์ และสถิตพิ นื้ ฐาน
3 (3-0-9)
ST.505
Fundamentals of Mathematics and Statistics

รหัส
ส. 611
ST. 611
ส. 612
ST. 612
ส. 621
ST. 621
ส. 622
ST. 622
ส. 623
ST. 623
ส. 631
ST. 631
ส. 641
ST. 641

รหัส
ส. 625
ST. 625
ส. 626
ST. 626
ส. 635
ST. 635
ส. 655
ST. 655
ส. 656
ST. 656
ส. 657
ST. 657
ส. 658
ST. 658

13.4.2 วิชาบังคับ
สํ าหรับทั้งแผน ก. และแผน ข.
21 หน่ วยกิต
รายวิชา
จํานวนหน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
ทฤษฎีความน่ าจะเป็ น
3 (3-0-9)
Probability Theory
ทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ
3 (3-0-9)
Theory of Statistical Inference
การวิเคราะห์ เชิงสถิติ
3 (3-0-9)
Statistical Analysis
การออกแบบการทดลอง
3 (3-0-9)
Experimental Designs
3 (3-0-9)
การวิเคราะห์ หลายตัวแปร
Multivariate Analysis
การวิเคราะห์ การถดถอย
3 (3-0-9)
Regression Analysis
เทคนิคการชักตัวอย่าง
3 (3-0-9)
Sampling Techniques
13.4.3 วิชาเลือก
สํ าหรับทั้งแผน ก. และแผน ข. ให้ เลือกเรียนจนครบจํานวนหน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
แผน ก. ไม่ น้อยกว่ า
6
หน่ วยกิต
12
หน่ วยกิต
แผน ข. ไม่ น้อยกว่ า
รายวิชา
จํานวนหน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
การวิจัยเชิงปริมาณ
3 (3-0-9)
Quantitative Research
วิธีทางสถิตไิ ม่ องิ พารามิเตอร์
3 (3-0-9)
Nonparametric Statistical Methods
เทคนิคการพยากรณ์
3 (3-0-9)
Forecasting Techniques
การวิจัยดําเนินงานเชิงกําหนด
3 (3-0-9)
Deterministic Operations Research
3 (3-0-9)
การวิจัยดําเนินงานเชิงความน่ าจะเป็ น
Probabilistic Operations Research
ประชากรศาสตร์
3 (3-0-9)
Demography
การวิเคราะห์ ข่ายงาน
3 (3-0-9)
Network Analysis

รหัส
ส. 665
ST. 665
ส. 666
ST. 666
ส. 667
ST. 667
ส. 675
ST. 675
ส. 676
ST. 676
ส. 677
ST. 677
ส. 678
ST. 678
ส. 679
ST. 679
ส. 685
ST. 685
ส. 686
ST. 686
ส. 688
ST. 688
ส. 795
ST. 795

รายวิชา
จํานวนหน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
คณิตศาสตร์ ประกันชีวติ
3 (3-0-9)
Mathematics of Life Contingencies
การเงินและการลงทุนสํ าหรับนักคณิตศาสตร์ ประกันภัย 3 (3-0-9)
Finance and Investment for Actuaries
การวิเคราะห์ ประกันชีวติ เชิงปฏิบัติ
3 (3-0-9)
Practical Aspect of Life Insurance Analysis
การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงประเภทประยุกต์
3 (3-0-9)
Applied Categorical Data Analysis
3 (3-0-9)
วิธีการตัดสิ นใจทางธุรกิจ
Business Decision Methods
การควบคุมคุณภาพ
3 (3-0-9)
Quality Control
หัวข้ อเลือกสรรทางสถิตปิ ระยุกต์
3 (3-0-9)
Selected Topics in Applied Statistics
กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ สถิติเชิงปฏิบัติ
3 (3-0-9)
Case Studies and Practical Statistical Analysis
โปรแกรมสํ าเร็จรูปเชิงสถิตแิ ละการคํานวณ
3 (3-0-9)
Statistical Packages and Computing
เทคนิคการจําลอง
3 (3-0-9)
Simulation Techniques
การใช้ คอมพิวเตอร์ เพือ่ งานธุรกิจ
3 (3-0-9)
Computer Applications in Business
การสํ ารวจงานวิจัยเชิงสถิติ
3 (3-0-9)
Exploratory Statistics Research
นอกจากวิชาในหลักสู ตรปริญญาโท นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาในหลักสู ตรระดับปริญญาเอกต่ อไปนี้ เป็ น
วิชาเลือกได้ ด้วย
รหัส
รายวิชา
จํานวนหน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
ส. 816
กระบวนการสโทแคสติก
3(3-0-9)
ST. 816
Stochastic Processes
3(3-0-9)
ส. 835
สถิตเิ ชิงปริภูมิประยุกต์
ST. 835
Applied Spatial Statistics
ส. 845
ทฤษฎีการเสี่ ยงภัย
3(3-0-9)
ST. 845
Risk Theory
ส. 855
การวิเคราะห์ ข้อมูลพันธุศาสตร์
3(3-0-9)
ST. 855
Genetic Data Analysis

13.4.4 การค้ นคว้ าอิสระ (สํ าหรับนักศึกษา แผน ข.)

รหัส
ส.790
ST.790

รายวิชา
การค้ นคว้ าอิสระ
Independent Study

จํานวนหน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
6 (6-0-12)

13.4.5 วิทยานิพนธ์ (สํ าหรับนักศึกษา แผน ก. แบบ ก 2)

รหัส
ส.800
ST.800

รายวิชา
วิทยานิพนธ์
Thesis

จํานวนหน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
12 (0-24-24)

13.5 แผนการศึกษา
13.5.1 หลักสู ตรแผน ก. แบบ ก 2
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
ส.611
ส.621
ส.641

รายวิชา
ทฤษฎีความน่ าจะเป็ น
การวิเคราะห์ เชิงสถิติ
เทคนิคการชักตัวอย่าง
วิชาเลือก
รวม

จํานวนหน่ วยกิต
3
3
3
3
12
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส
ส.612
ส.622
ส.631

รายวิชา
ทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ
การออกแบบการทดลอง
การวิเคราะห์ การถดถอย
วิชาเลือก
รวม

จํานวนหน่ วยกิต
3
3
3
3
12
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส
ส.623
ส.800

รายวิชา
การวิเคราะห์ หลายตัวแปร
วิทยานิพนธ์
รวม

จํานวนหน่ วยกิต
3
6
9
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส
ส.800

รายวิชา

จํานวนหน่ วยกิต
6
6

วิทยานิพนธ์
รวม

13.5.2 หลักสู ตรแผน ข.
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
ส.611
ส.621
ส.641

รายวิชา
ทฤษฎีความน่ าจะเป็ น
การวิเคราะห์ เชิงสถิติ
เทคนิคการชักตัวอย่าง
วิชาเลือก
รวม

จํานวนหน่ วยกิต
3
3
3
3
12

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
ส.612
ส.622
ส.631

รายวิชา
ทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ
การออกแบบการทดลอง
การวิเคราะห์ การถดถอย
วิชาเลือก
รวม

จํานวนหน่ วยกิต
3
3
3
3
12
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส
ส. 623

รายวิชา
การวิเคราะห์ หลายตัวแปร
วิชาเลือก
รวม

จํานวนหน่ วยกิต
3
6
9
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส
ส.790

รายวิชา
การค้ นคว้ าอิสระ
รวม

จํานวนหน่ วยกิต
6
6

13.6 คําอธิบายรายวิชา
13.6.1 วิชาเสริมพืน้ ฐาน
ส505 คณิตศาสตร์ และสถิตพิ นื้ ฐาน
3(3-0-9) ไม่ นับหน่ วยกิต
ST505 Fundamentals of Mathematics and Statistics
อนุพนั ธ์ และปริพนั ธ์ จาโคเบียนและการเปลีย่ นตัวแปรในปริพนั ธ์ หลายชั้น การหาอนุพนั ธ์ ของฟังก์ชันที่อยู่ในรูป
ปริพนั ธ์ ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับเมทริกซ์ และตัวกําหนด ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับการวิเคราะห์ เชิงสถิติ
13.6.2 วิชาบังคับ
ส611 ทฤษฎีความน่ าจะเป็ น
3 (3-0-9)
ST611 Probability Theory
ปริภูมขิ องความน่ าจะเป็ น ความน่ าจะเป็ นมีเงือ่ นไข ความเป็ นอิสระของเหตุการณ์ ตัวแปรสุ่ มและฟังก์ชันการแจกแจง
ของตัวแปรสุ่ ม ความเป็ นอิสระของตัวแปรสุ่ ม ค่ าคาดหมาย ฟังก์ชันก่อกําเนิด การแจกแจงแบบต่ าง ๆ ของฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ ม
ประเภทของการลู่เข้ าของตัวแปรสุ่ ม ทฤษฎีลมิ ิตส่ วนกลาง
ส612 ทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ
3 (3-0-9)
ST612 Theory of Statistical Inference
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน ส.611
ตัวอย่ างการสุ่ มและการแจกแจงของค่ าสถิติ การประมาณค่ าแบบจุด สถิตทิ เี่ พียงพอ ทฤษฎีบทของเราว์ และแบลคเวลล์
อสมการของคราแมร์ และเราว์ การสร้ างช่ วงความเชื่อมั่นสํ าหรับพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ ทฤษฎีบทของเนย์ มาน
และเพียร์ สัน การทดสอบสมมติฐานที่มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดโดยเอกรูป การทดสอบชนิดอืน่ ๆ ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับการ
ประมาณค่ าซึ่งมีคุณสมบัติโรบัส ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับทฤษฎีการตัดสิ นใจ การอนุมานแบบเบส์
ส621 การวิเคราะห์ เชิงสถิติ
3 (3-0-9)
ST621 Statistical Analysis
การประมาณค่ า การทดสอบสมมติฐานแบบใช้ พารามิเตอร์ และไม่ ใช้ พารามิเตอร์ การวางแผนการทดลองเบือ้ งต้ น การ
วิเคราะห์ อนุกรมเวลา การตัดสิ นใจเบือ้ งต้ น การเลือกวิธีการวิเคราะห์ ทางสถิตใิ ห้ เหมาะสมในการแก้ ปัญหาด้ านต่ างๆ โดยใช้
กรณีศึกษา
ส622 การออกแบบการทดลอง
3 (3-0-9)
ST622 Experimental Designs
แนวทางในการออกแบบการทดลอง แผนแบบสุ่ มบริบูรณ์ แผนแบบบล็อกสุ่ มบริบูรณ์ แผนแบบจัตุรัสละติน แผน
แบบการทดลองบล็อกไม่ สมบูรณ์ การทดลองแบบแฟกทอเรียล และ แฟกทอเรียลบางส่ วน ความพัวพัน การทดลองแบบสปลิท
พลอท แผนแบบการทดลองครอสโอเวอร์

ส623 การวิเคราะห์ หลายตัวแปร
3 (3-0-9)
ST623 Multivariate Analysis
วิชาบังคับก่ อน: สอบผ่าน ส. 611 หรือได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผ้สู อน
การประมาณและการทดสอบสมมติฐานของตัวแปรสุ่ มปกติหลายตัวแปร การวิเคราะห์ ความแปรปรวนและการถดถอย
ของหลายตัวแปร การวิเคราะห์ จําแนกประเภท การวิเคราะห์ แคนนอนนิคอล การวิเคราะห์ ส่วนประกอบหลัก การวิเคราะห์ ตัว
ประกอบ การวิเคราะห์ การเกาะกลุ่ม การวิเคราะห์ คอนจอย การใช้ โปรแกรมสํ าเร็จรูป
ส631 การวิเคราะห์ การถดถอย
3 (3-0-9)
ST631 Regression Analysis
การถดถอยเชิงเส้ นเชิงเดียวและพหุคูณ การประมาณค่ าและการทดสอบสมมติฐานเกีย่ วกับพารามิเตอร์ การตรวจสอบ
ข้ อสมมติเบือ้ งต้ น และความเหมาะสมของตัวแบบ สหสั มพันธ์ เชิงเดียว บางส่ วนและพหุคูณ วิธีการคัดเลือกตัวแบบทีเ่ หมาะสม
การถดถอยไม่ เชิงเส้ น การใช้ โปรแกรมสํ าเร็จรู ป
ส641 เทคนิคการชักตัวอย่าง
3 (3-0-9)
ST641 Sampling Techniques
หลักการและขั้นตอนการสํ ารวจด้ วยตัวอย่ าง การชักตัวอย่างแบบใช้ ความน่ าจะเป็ นและไม่ ใช้ ความน่ าจะเป็ น การชัก
ตัวอย่ างแบบสุ่ มเชิงเดียว วิธีการประมาณค่ าแบบใช้ อตั ราส่ วนและแบบใช้ การถดถอย การชักตัวอย่างแบบใช้ ความน่ าจะเป็ นไม่
เท่ ากัน การชักตัวอย่างแบบแบ่ งเป็ นชั้น แบบมีระบบ แบบเกาะกลุ่ม และแบบหลายชั้น ปัญหาในการสํ ารวจด้ วยตัวอย่ าง และสํ า
มะโน ความคลาดเคลือ่ นทีไ่ ม่ ได้ เกิดจากการชักตัวอย่าง
17.6.3 วิชาเลือก
3 (3-0-9)
ส625 การวิจัยเชิงปริมาณ
ST625 Quantitative Research
ลักษณะทัว่ ไปของการวิจัย ระเบียบวิธีวจิ ัย ขั้นตอนการวิจัย การออกแบบการวิจัยและการชักตัวอย่าง การสร้ าง
เครื่องมือที่ใช้ ในการวัด การตรวจสอบความเที่ยงตรง และความเชื่อถือได้ ของเครื่องมือ วิธีการรวบรวมข้ อมูล การเลือกใช้ สถิติ
ในการวิเคราะห์ ข้อมูล การเขียนรายงานเสนอผลการวิจัย การประยุกต์ กบั สถานการณ์ จริง
ส626 วิธีทางสถิตไิ ม่ องิ พารามิเตอร์
3 (3-0-9)
ST626 Nonparametric Statistical Methods
การทดสอบสมมติฐานเกีย่ วกับประชากรกลุ่มเดียว สองกลุ่ม และมากกว่ าสองกลุ่ม การวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่ าง
ตัวแปร การทดสอบความกลมกลืน การทดสอบความเป็ นเอกพันธุ์ การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี
ส635 เทคนิคการพยากรณ์
3 (3-0-9)
ST635 Forecasting Techniques
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน ส.611
บทบาทของการพยากรณ์ ต่อการตัดสิ นใจ การพยากรณ์ โดยวิธีปรับให้ เรียบ การถดถอย การแยกส่ วนประกอบของ
อนุกรมเวลา และวิธีของบอกซ์ และเจนกินซ์ ตัวแบบฟังก์ชันทรานสเฟอร์ และการวิเคราะห์ อนิ เตอร์ เวนชัน การวิเคราะห์ สเปกตรัม
การพยากรณ์ โดยอาศัยข้ อมูลเชิงคุณภาพ การเลือกและการประเมินเทคนิคการพยากรณ์ กรณีศึกษา

ส655 การวิจัยดําเนินงานเชิงกําหนด
3 (3-0-9)
ST655 Deterministic Operations Research
บทบาทและธรรมชาติของการวิจัยดําเนินงาน ตัวแบบมาตรฐานของกําหนดการเชิงเส้ น
วิธีการซิมเพล็กซ์ ทฤษฎีทวิภาวะ การวิเคราะห์ ความไว ปัญหาการขนส่ งและการจัดงาน
วิธีการหาผลลัพธ์ ทเี่ หมาะสมทีส่ ุ ดของกําหนดการทีไ่ ม่ ใช่ เชิงเส้ นแบบไม่ มเี งื่อนไข การค้ นหาอย่างมีลาํ ดับและไม่ มลี าํ ดับ ทฤษฎี
คุห์น - ทักเกอร์ กําหนดการกําลังสองแบบมีเขื่อนไข
ส 656 การวิจัยดําเนินงานเชิงความน่ าจะเป็ น
3 (3-0-9)
ST656 Probabilistic Operations Research
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน ส.611
กระบวนการสโตแคสติก โซ่ มาร์ คอฟ ระบบแถวคอย ทฤษฏีสินค้ าคงคลังกรณีทคี่ วามต้ องการแน่ นอน ปริมาณการสั่ ง
ทีป่ ระหยัดทีส่ ุ ดในการวางแผนการผลิต ตัวแบบที่มกี ารคิดส่ วนลด ตัวแบบที่มเี งือ่ นไข ทฤษฏีสินค้ าคงคลังกรณีที่ความต้ องการ
ไม่ แน่ นอน
ส657 ประชากรศาสตร์
3 (3-0-9)
ST657 Demography
การรวบรวมสถิตปิ ระชากร
การประเมินคุณภาพสถิตปิ ระชากร
การวิเคราะห์ ข้นั พืน้ ฐานทางประชากรศาสตร์
ภาวะการตาย การสร้ างตารางชีพ การนําเทคนิคในการสร้ างตารางชีพไปประยุกต์ ใช้ ในกรณีอนื่ ๆ การวิเคราะห์ ภาวะเจริญพันธุ์
การกระจายตัวของประชากร การย้ายถิ่น การวิเคราะห์ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับกําลังแรงงาน การประมาณและการฉายภาพประชากร
การประมาณค่ าสถิตปิ ระชากรจากข้ อมูลทีไ่ ม่ สมบูรณ์
ส658 การวิเคราะห์ ข่ายงาน
3 (3-0-9)
ST658 Network Analysis
ทฤษฎีกราฟในปัญหาข่ ายงาน วิธีการซิมเพล็กซ์ แบบข่ ายงาน ปัญหาการขนส่ งเชิงเส้ น วิธีการฮังกาเรียนสํ าหรับปัญหา
การจัดงาน ทฤษฎี แมกซ์ โฟล-มินคัท ปัญหาวิถีทสี่ ้ั นทีส่ ุ ด และต้ นไม้ ขยายน้ อยสุ ด
3 (3-0-9)
ส665 คณิตศาสตร์ ประกันชีวติ
ST665 Mathematics of Life Contingencies
หลักพืน้ ฐานของคณิตศาสตร์ ประกันภัย เบีย้ ประกันชีวติ สุ ทธิจ่ายครั้งเดียว และจ่ ายรายงวดของการประกันชีวิต และ
ค่ ารายงวดตามการทรงชีพแบบต่ าง ๆ เงินสํ ารองประกันชีวิตสุ ทธิ ฟังก์ชันหลายชีวติ ตัวแบบสํ าหรับชีวติ เดียวทีม่ กี ารสิ้นสุ ดของ
สถานภาพจากหลายสาเหตุ
ส666 การเงินและการลงทุนสํ าหรับนักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
3 (3-0-9)
ST666 Finance and Investment for Actuaries
หลักพืน้ ฐานในการวิเคราะห์ ปัญหาทางการเงิน ความรู้ พนื้ ฐานของทฤษฎีดอกเบีย้ และการลงทุนในหลักทรัพย์ การ
วิเคราะห์ หลักทรัพย์ และผลตอบแทน หลักทรัพย์ทมี่ ีรายได้ คงที่ การกําหนดมูลค่ าและการประเมินมูลค่ าของหลักทรัพย์และตรา
สารอนุพนั ธ์

ส667 การวิเคราะห์ ประกันชีวติ เชิงปฏิบัติ
3 (3-0-9)
ST667 Practical Aspect of Life Insurance Analysis
การประเมินเงินสํ ารองประกันชีวติ การคัดเลือกเลีย่ งเบีย้ ประกัน การวิเคราะห์ ค่าใช้ จ่าย การจัดสรรเงินส่ วนเกิน
ส675 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงประเภทประยุกต์
3 (3-0-9)
ST675 Applied Categorical Data Analysis
ตัวแบบเชิงสถิติและวิธีการต่ าง ๆ สํ าหรับข้ อมูลเชิงประเภท ตารางจําแนกไขว้ การทดสอบความเป็ นอิสระกัน การ
ถดถอยโลจิสติก ตัวแบบลอก-ลิเนียร์ และตัวแบบเชิงเส้ นวางนัยทัว่ ไปอืน่ ๆ การอภิปรายการใช้ ซอฟท์ แวร์ สําหรับวิธีการต่ างๆ และ
การนําไปใช้ ในงานทีม่ อบหมาย
ส676 วิธีการตัดสิ นใจทางธุรกิจ
3 (3-0-9)
ST676 Business Decision Methods
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่าน ส.611
แนวคิดและองค์ ประกอบของการตัดสิ นใจเชิงสถิติ ปัญหาการตัดสิ นใจภายใต้ ความไม่ แน่ นอนและกรณีใช้ ความน่ าจะเป็ น
เชิงอัตวิสัย ปัญหาการตัดสิ นใจแบบเบส์ เมือ่ กําหนดขนาดตัวอย่ างและชนิดอนุบรรพ ทฤษฎีอรรถประโยชน์ การวิเคราะห์
ค่ าใช้ จ่าย ค่ าตอบแทน การเลือกนโยบายลงทุน การวางแผนการผลิต การจัดสรรทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ส677 การควบคุมคุณภาพ
3 (3-0-9)
ST677 Quality Control
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่ าน ส.611
แนวคิดและระเบียบวิธีการทางสถิตทิ ใี่ ช้ ในการควบคุมคุณภาพและการปรับปรุ ง เครื่องมือทางสถิตทิ ใี่ ช้ ในการควบคุม
คุณภาพ แผนภูมคิ วบคุมสํ าหรับข้ อมูลแบบตัวแปรและคุณสมบัติ การศึกษาศักยภาพของกระบวนการ แผนการชักตัวอย่างเพือ่ การ
ยอมรับ
ส678 หัวข้ อเลือกสรรทางสถิตปิ ระยุกต์
3 (3-0-9)
ST678 Selected Topics in Applied Statistics
หัวข้ อบรรยาย โครงการฯ จะกําหนดขึน้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ ให้ ซํ้าซ้ อนกับในวิชาอืน่ ทีเ่ รียนมาแล้ว
3 (3-0-9)
ส679 กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ สถิติเชิงปฏิบัติ
ST679 Case Studies and Practice Statistical Analysis
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่ าน ส.621 และ ส.622
กรณีศึกษาวิธีการสร้ างตัวแบบและการวิเคราะห์ เชิงสถิติ กรณีศึกษาเพือ่ ศึกษาวิธีการชักตัวอย่ าง การออกแบบการ
ทดลอง ปฏิบัติการการจัดการกับข้ อมูล การวิเคราะห์ เชิงสถิติ การนําเสนอข้ อมูล และการเขียนรายงาน การให้ คาํ ปรึกษาด้ าน
สถิตปิ ระยุกต์ ในงานต่ าง ๆ ทั้งด้ านวิทยาศาสตร์ และสั งคมศาสตร์

ส685 โปรแกรมสํ าเร็จรูปเชิงสถิตแิ ละการคํานวณ
3 (3-0-9)
ST685 Statistical Packages and Computing
โครงสร้ างและหลักเกณฑ์ การใช้ โปรแกรมสํ าเร็จรู ปเชิงสถิตชิ นิดต่ าง ๆ ในปัจจุบัน เทคนิคร่ วมกันของโปรแกรมสํ าเร็จรูป
เชิงสถิตทิ ุกชนิด การจัดการข้ อมูล การวิเคราะห์ สถิตแิ ละการสร้ างกราฟด้ วยโปรแกรมสํ าเร็จรู ป แซส มินิแทป อาร์ โปรแกรม
สํ าเร็จรูปอืน่ ๆ บนเวิร์ลไวด์ เว็บ ภาษาสํ าหรับการเขียนโปรแกรมเมทริกซ์ เบือ้ งต้ น การใช้ แมคโครและการจําลองแบบ
มอนติ- คาร์ โล
ส686 เทคนิคการจําลอง
ST686 Simulation Techniques
ลักษณะเฉพาะของตัวแปรสุ่ มแบบต่ างๆ ทั้งตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร
คอมพิวเตอร์ วิธีการมอนติคาร์ โลและวิธีการที่ใช้ ในปัจจุบัน ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
ประยุกต์

3 (3-0-9)
การสร้ างตัวแปรสุ่ มด้ วยโปรแกรม
กรณีศึกษาการจําลองแบบปัญหาสถิติ

3 (3-0-9)
ส688 การใช้ คอมพิวเตอร์ เพือ่ งานธุรกิจ
ST688 Computer Application in Business
ความรู้ พนื้ ฐานเกีย่ วกับการใช้ คอมพิวเตอร์ เพือ่ งานธุรกิจ ลักษณะการใช้ คอมพิวเตอร์ ในทางธุรกิจอุปกรณ์ และสื่ อบันทึก
ข้ อมูลภายนอก การจัดระบบแฟ้มข้ อมูล การใช้ คอมพิวเตอร์ เพือ่ การจัดเก็บข้ อมูลในงานธุรกิจ การใช้ โปรแกรมสํ าเร็จรูปเพือ่ ช่ วยใน
การจัดเก็บข้ อมูล และประมวลผลข้ อมูล
ส795 การสํ ารวจงานวิจัยเชิงสถิติ
ST795 Exploratory Statistics Research
วิชาบังคับก่อน : ได้ หน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 18 หน่ วยกิต
ปัญหาและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประยุกต์ ทางสถิติ

3 (3-0-9)

ส816 กระบวนการสโทแคสติก
3 (3-0-9)
ST816 Stochastic Processes
วิชาบังคับก่อน : ได้ รับอนุมัตจิ ากอาจารย์ผ้สู อน
โซ่ มาร์ คอฟและกระบวนการมาร์ คอฟ กระบวนการแตกกิง่ กระบวนการปัวซง กระบวนการเกิดและการตาย ทฤษฎี
แถวคอย ทฤษฎีการเวียนเกิด กระบวนการทีค่ งตัว การเคลือ่ นทีแ่ บบบราวเนียน มาร์ ติงเกล กระบวนการเกาส์ เซียนและ
หัวข้ ออืน่ ๆ
3 (3-0-9)
ส835 สถิตเิ ชิงปริภูมิประยุกต์
ST835 Applied Spatial Statistics
การพรรณนาข้ อมูลเชิงปริภูมดิ ้ วยกราฟและตัวเลข ตัวแบบต่ าง ๆ ของข้ อมูลเชิงปริภูมแิ ละวิธีการทีใ่ ช้ สําหรับการกําหนด
ตัวแบบ การอนุมานเชิงสถิตแิ ละการพยากรณ์ เชิงปริภูมิ วิธีการชักตัวอย่างเชิงปริภูมิ การใช้ ซอฟท์ แวร์ ที่มอี ยู่ในการวิเคราะห์
ข้ อมูลจริงทีไ่ ด้ จากวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ธรณีศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การเกษตร

ส845 ทฤษฎีการเสี่ ยงภัย
3 (3-0-9)
ST845 Risk Theory
ตัวแบบความน่ าจะเป็ นสํ าหรับระบบการประกันแบบต่ าง ๆ การแจกแจงของความถี่และความรุนแรง ตัวแบบการเสี่ ยง
แบบส่ วนบุคคลและแบบสะสม การแจกแจงสํ าหรับการเรียกร้ องสิ ทธิการประกัน ผลบวกเชิงสุ่ มและการแจกแจงเชิงประกอบ
ทฤษฎีกระบวนการปัวซงเชิงประกอบ การประกันต่ อ
3 (3-0-9)
ส855 การวิเคราะห์ ข้อมูลพันธุศาสตร์
ST855 Genetic Data Analysis
การวิเคราะห์ ข้อมูลพันธุศาสตร์ วยิ ุต การประมาณค่ าแบบความควรจะเป็ นสู งสุ ดรวมทั้งกระบวนการทําซํ้าแบบต่ างๆ
เทคนิคทางสถิติสําหรับการอธิบายลักษณะความไม่ สมดุลและความหลากหลายทางพันธุกรรม
การวัดเกีย่ วกับโครงสร้ าง
ประชากรและความแตกต่ างทางพันธุกรรม วิธีการต่ างๆ สํ าหรับการวิเคราะห์ การเกาะติดกันของยีนและการกระจายตัวของลูก การ
สร้ างแขนงวิวฒ
ั นาการ การวิเคราะห์ เชิงอนุบรรพของดีเอ็นเอ เทคนิคการชักตัวอย่างซํ้าและการจําลองด้ วยคอมพิวเตอร์ แบบต่ าง
ๆ ในทางพันธุศาสตร์
13.6.4 การค้ นคว้ าแบบอิสระ (แผน ข.)
ส790 การค้ นคว้ าอิสระ
ST790 Independent Study
วิชาบังคับก่ อน : ได้ หน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 24 หน่ วยกิต และได้ รับอนุมตั ิ
จากประธานโครงการปริญญาโท สาขาสถิตปิ ระยุกต์
ค้ นคว้ าอิสระและทําสารนิพนธ์ ในหัวข้ อทีไ่ ด้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
13.6. 5 วิทยานิพนธ์
ส800 วิทยานิพนธ์
ST800 Thesis
งานวิจัยภายใต้ การดูแล และให้ คําปรึกษาของคณะกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์

6 หน่ วยกิต

12 หน่ วยกิต

14. เงือ่ นไขอืน่ ๆ
รายละเอียดรายการอืน่ ๆ ซึ่งนอกเหนือจากทีไ่ ด้ ระบุไว้ ในหลักสู ตรนี้ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 (พร้ อมด้ วยฉบับแก้ไขเพิม่ เติม) รวมทั้งระเบียบและ
ประกาศต่ างๆ ของมหาวิทยาลัย

