หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติ
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
1. ชื่อหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
Bachelor of Science Program in Statistics
2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต(สถิต)ิ
ชื่อย่อ วท.บ.(สถิต)ิ
ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Statistics)
ชื่อย่อ B.Sc.(Statistics)

3. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
4.1. ปรัชญาของหลักสู ตร
ดําเนินการเรียนการสอน การศึกษาวิจัยทางด้ านสถิติ เพือ่ ผลิตบัณฑิตทางด้ านสถิติ ที่มคี วามรู้ ความสามารถทาง
วิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมทีส่ อดคล้ องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยและสนองต่ อการพัฒนาประเทศ
4.2. วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
(1) เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรู้ ท้งั ภาคทฤษฎีและการประยุกต์ สามารถทําการประมวลผลและวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสามารถนําความรู้ ไปประยุกต์ ใช้ กบั งานสถิตแิ ละงานอืน่ ๆ ทีอ่ าศัยสถิตไิ ด้ อย่าง
ถูกต้ อง
(2) เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรู้ เบือ้ งต้ นในการทําวิจัย อันจะเป็ นรากฐานในการศึกษาค้ นคว้ าสิ่ งทีเ่ ป็ นประโยชน์ แก่
สั งคม โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทเี่ ป็ นระบบต่ อไป
(3) เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรู้ ความสามารถทางวิชาการเพียงพอทีจ่ ะศึกษาต่ อในระดับสู งได้
(4) เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
5. กําหนดการเปิ ดสอน
ปี การศึกษา 2552 เป็ นต้ นไป

6. คุณสมบัตขิ องผู้มสี ิ ทธิสมัครเข้ าศึกษา
คุณสมบัตขิ องผู้มสี ิ ทธิสมัครเข้ าเป็ นนักศึกษาเป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษา
ปริญญาตรี ฉบับ พ.ศ. 2540 ข้ อ 7
7. วิธีการคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษาเป็ นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพือ่ เข้ าศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาของสํ านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ การคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
8. ระบบการศึกษา
การศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้ ระบบทวิภาค โดยแบ่ งเวลาการศึกษาในปี หนึ่งๆ เป็ นสองภาคการศึกษาปกติ
ซึ่งเป็ นภาคการศึกษาทีบ่ ังคับ คือภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาสิ บหกสั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อน
ได้ โดยใช้ เวลาการศึกษาไม่ น้อยกว่ าหกสั ปดาห์ แต่ ให้ เพิม่ ชั่วโมงการศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคการศึกษาปกติ ภาคฤดู
ร้ อนเป็ นภาคการศึกษาทีไ่ ม่ บังคับ
การคิดหน่ วยกิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นดังนี้
1. วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฏี) 1 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ มีค่าเท่ ากับ 1 หน่ วยกิต
2. วิชาฝึ กหรือทดลอง (ภาคปฏิบัติ) 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ มีค่าเท่ ากับ 1 หน่ วยกิต
3. วิชาฝึ กงานหรือฝึ กภาคสนาม (ภาคฝึ กงานอาชีพ) ใช้ เวลาฝึ ก 3-6 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ตลอดภาคการศึกษาปกติรวม 4590 ชั่วโมง มีค่าเท่ ากับ 1 หน่ วยกิต
4. โครงงานพิเศษ นักศึกษาใช้ เวลาฝึ กปฏิบัติ (ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์) 3 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ตลอดภาคการศึกษา
ปกติรวม 45 ชั่วโมง มีค่าเท่ ากับ 1 หน่ วยกิต
9. ระยะเวลาการศึกษา
หลักสู ตรการศึกษาชั้ นปริ ญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในภาคปกติเป็ นหลักสู ตร 4 ปี นักศึกษาจะต้ องใช้
เวลาศึกษาอย่ างมากไม่ เกิน 7 ปี การศึกษา และใช้ เวลาศึกษาอย่ างน้ อย 7 ภาคการศึกษาปกติ
10. การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรียน ในแต่ ละภาคการศึกษา ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ข้ อ 10
11. การวัดผลและการสํ าเร็จการศึกษา
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ข้ อ 11,12,13,14,15 และ 22
การวัดผลการศึกษา แบ่ งเป็ น 8 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับ ต่ อหนึ่งหน่ วยกิต ดังนี้
ระดับ
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ค่ าระดับ
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0

12. งบประมาณ
ภาคปกติ
ใช้ งบประมาณตามทีไ่ ด้ เสนอขอไว้ ในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 10 และทีจ่ ะขอเป็ นรายปี งบประมาณ โดยมี
ค่ าใช้ จ่ายในการผลิตบัณฑิตคนละประมาณ 22,000 บาท/ปี
ภาคพิเศษ
ใช้ งบประมาณรายได้ ของโครงการ โดยมีค่าใช้ จ่ายในการผลิตบัณฑิตคนละประมาณ 66,850 บาท/ปี
13. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
13.1 โครงสร้ างและองค์ ประกอบของหลักสู ตร
นักศึกษาจะต้ องจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่ น้อยกว่ า 138 หน่ วยกิต
วิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างและองค์ ประกอบของหลักสู ตรดังนี้
1. วิชาศึกษาทัว่ ไป
30
2. วิชาเฉพาะ ไม่ น้อยกว่ า
102
2.1 วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
2.2 วิชาบังคับในสาขา
2.3 วิชาบังคับนอกสาขา
2.4 วิชาเลือกในสาขา
2.5 วิชาโทหรือวิชาเลือก
3. วิชาเลือกเสรี ไม่ น้อยกว่ า
6

โดยศึกษาราย
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
12
หน่ วยกิต
30
หน่ วยกิต
27
หน่ วยกิต
15
หน่ วยกิต
18
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

13.2 ข้ อกําหนดของหลักสู ตร
1. วิชาศึกษาทัว่ ไป
30
หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้ องศึกษารายวิชาในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป รวมแล้วไม่ น้อยกว่ า
30 หน่ วยกิต ตามโครงสร้ างและองค์ ประกอบของหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป ซึ่งแบ่ งเป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 : วิชาศึกษาทัว่ ไป
21
หน่ วยกิต
หมวดมนุษยศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 3 หน่ วยกิต
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
3
หน่ วยกิต
TU 110 Integrated Humanities
หมวดสั งคมศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 3 หน่ วยกิต
3
หน่ วยกิต
มธ. 120 สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
TU 120 Integrated Social Sciences
หมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
: วิทยาศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 3 หน่ วยกิต
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3
หน่ วยกิต
TU 130 Integrated Sciences and Technology
: คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ บังคับ 1 วิชา 3 หน่ วยกิต
มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร์
3
หน่ วยกิต
TU 154 Foundation of Mathematics
3
หน่ วยกิต

หมวดภาษา
: ภาษาไทย

บังคับ 1 วิชา 3 หน่ วยกิต

ท. 161 การใช้ ภาษาไทย
TH 161 Thai Usage
: ภาษาอังกฤษ
บังคับ 2 วิชา 6 หน่ วยกิต
สษ. 070 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1
EL 070 English Course 1
(สํ าหรับผู้ทมี่ พี นื้ ความรู้ ยงั ไม่ ถึง สษ 171)
สษ.171 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
EL 171 English Course 2
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 3
EL 172 English Course 3
ส่ วนที่ 2 นักศึกษาจะต้ องศึกษาวิชาศึกษาทัว่ ไปส่ วนที่ 2 จํานวน 3 วิชา

3

หน่ วยกิต

ไม่ นับหน่ วยกิต

3

หน่ วยกิต

3

หน่ วยกิต

9 หน่ วยกิต ตามทีส่ าขาวิชากําหนด

ดังนี้
บังคับ 2 วิชา 6 หน่ วยกิต ได้ แก่
พบ.291 ธุรกิจเบือ้ งต้ น
3
หน่ วยกิต
BA 291 Introduction of Business
และ ศ.210 เศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น
3
หน่ วยกิต
EC 210 Introductory Economics
และเลือกอีก 1 วิชา 3 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
จ.228 จิตวิทยาความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล
3
หน่ วยกิต
PY 228 Psychology of Interpersonal Relations
มธ.122 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3
หน่ วยกิต
TU122 Law in Everyday Life
ทอ.201 หลักการบริหาร
3
หน่ วยกิต
HO 201 Principle of Management
2. วิชาเฉพาะ ไม่ น้อยกว่ า
102
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
2.1 วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
12
นักศึกษาต้ องศึกษาวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ จํานวน 12 หน่ วยกิต ได้ แก่รายวิชาต่ อไปนี้
วท.113 ชีววิทยาทัว่ ไป
3
หน่ วยกิต
SC 113 General Biology
วท.163 ปฏิบัตกิ ารชีววิทยาทัว่ ไป
1
หน่ วยกิต
SC 163 General Biology Laboratory 1
3
หน่ วยกิต
วท.123 เคมีพนื้ ฐาน
SC 123 Fundamental Chemistry
วท.173 ปฎิบัตกิ ารเคมีพนื้ ฐาน
1
หน่ วยกิต
SC 173 Fundamental Chemistry Laboratory 1

วท.135 ฟิ สิ กส์ ทวั่ ไป
SC 135 General Physics
วท.185 ปฏิบัตกิ ารฟิ สิ กส์ ทวั่ ไป
SC 185 General Physics Laboratory

3

หน่ วยกิต

1

หน่ วยกิต

หน่ วยกิต
2.2 วิชาบังคับในสาขา
30
นักศึกษาต้ องศึกษาวิชาบังคับในสาขาวิชา จํานวน 30 หน่ วยกิต ได้ แก่ รายวิชาต่ อไปนี้
ส.211 สถิติ 1
3
หน่ วยกิต
ST 211 Statistics 1
ส.212 สถิติ 2
3
หน่ วยกิต
ST 212 Statistics 2
หน่ วยกิต
ส.321 ทฤษฎีความน่ าจะเป็ นเบือ้ งต้ น
3
ST 321 Introduction to Probability Theory
ส.322 คณิตสถิตศิ าสตร์ 1
3
หน่ วยกิต
ST 322 Mathematical Statistics 1
ส.332 การวิเคราะห์ การถดถอยประยุกต์
3
หน่ วยกิต
ST 332 Applied Regression Analysis
ส.351 เทคนิคการชักตัวอย่างเบือ้ งต้ น
3
หน่ วยกิต
ST 351 Introduction to Sampling Technique
ส.422 คณิตสถิตศิ าสตร์ 2
3
หน่ วยกิต
ST 422 Mathematical Statistics 2
3
หน่ วยกิต
ส.431 การออกแบบการทดลองเบือ้ งต้ น
ST 431 Introduction to Experimental Designs
ส.451 ระเบียบวิธีการวิจัย
3
หน่ วยกิต
ST 451 Research Methodology
ส.494 โครงงานพิเศษ 1
1
หน่ วยกิต
ST 494 Special Project 1
ส.495 โครงงานพิเศษ 2
2
หน่ วยกิต
ST 495 Special Project 2
โดยจะต้ องสอบไล่ได้ ไม่ ตาํ่ กว่ าระดับ C ใน รายวิชา ส.211, ส.212 , ส.321, ส.322, ส.351 และ ส.422
2.3 วิชาบังคับนอกสาขา
27
นักศึกษาต้ องศึกษาวิชาบังคับนอกสาขาวิชา จํานวน 27 หน่ วยกิต ได้ แก่
ค.211 แคลคูลสั 1
MA 211 Calculus 1
ค.212 แคลคูลสั 2
MA 212 Calculus 2

หน่ วยกิต
รายวิชาต่ อไปนี้
3
หน่ วยกิต
3

หน่ วยกิต

ค.213 แคลคูลสั 3
MA 213 Calculus 3
ค.332 พีชคณิตเชิงเส้ น
MA 332 Linear Algebra
ค.351 วิธีการเชิงตัวเลข
MA 351 Numerical Methods
คพ.103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น
CS 103 Introduction to Computer Programming
คพ.112 การโปรแกรมเชิงวัตถุเบือ้ งต้ น
CS 112 Introduction to Object-Oriented Programming
อ. 221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
EG 221 Reading for Information
หรือ สษ.295 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
EL 295 Academic English 1
อ.241 การฟัง-การพูด 1
EG 241 Listening-Speaking 1
หรือ สษ.395 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2
EL 395 Academic English 2
2.4 วิชาเลือกในสาขา
นักศึกษาต้ องศึกษาวิชาเลือกในสาขาระดับ 300 หรือ ระดับ 400 จํานวน
ในสาขาระดับ 400 ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต ดังต่ อไปนี้
- วิชาเลือกระดับ 300 จาก
ส.336
การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
ST 336 Statistical Quality Control
ส.337
สถิตศิ าสตร์ ไม่ องิ พารามิเตอร์ เบือ้ งต้ น
ST 337 Introduction to Nonparametric Statistics
ส.339
ประชากรศาสตร์ 1
ST 339 Demography 1
ส.346
คณิตศาสตร์ การเงิน
ST 346 Mathematics of Finance
ส.347
คณิตศาสตร์ ประกันชีวติ 1
ST 347 Mathematics of Life Insurance 1
ส.348
คณิตศาสตร์ การลงทุน
ST 348 Mathematics of Investment
ส.349
คณิตศาสตร์ ประกันวินาศภัย
ST 349 Casualty Actuarial Mathematics
ส.366
การวิจัยดําเนินงาน
ST 366 Operations Research

3

หน่ วยกิต

3

หน่ วยกิต

3

หน่ วยกิต

3

หน่ วยกิต

3

หน่ วยกิต

3

หน่ วยกิต

3

หน่ วยกิต

3

หน่ วยกิต

3

หน่ วยกิต

15
หน่ วยกิต
15 หน่ วยกิต โดยต้ องเลือกศึกษาวิชา

3

หน่ วยกิต

3

หน่ วยกิต

3

หน่ วยกิต

3

หน่ วยกิต

3

หน่ วยกิต

3

หน่ วยกิต

3

หน่ วยกิต

3

หน่ วยกิต

ส.376

การวิเคราะห์ ข้อมูลและการคํานวณด้ วย
โปรแกรมสํ าเร็จรูปทางสถิติ
3
ST376 Data Analysis and computing with Statistical Packages
ส.386
ชีวสถิตเิ บือ้ งต้ น
3
ST 386 Introduction to Biostatistics
- วิชาเลือกระดับ 400 ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต จาก
ส.428 หัวข้ อพิเศษทางคณิตศาสตร์ ประกันภัย
3
ST 428 Special Topics in Actuarial Science
ส.436 การวิเคราะห์ การตัดสิ นใจทางสถิตเิ บือ้ งต้ น
3
ST 436 Introduction to Statistics Decision Analysis
ส.438 อนุกรมเวลาและการพยากรณ์
3
ST 438 Time Series and Forecasting
ส.439 ประชากรศาสตร์ 2
3
ST 439 Demography 2
3
ส.446 ทฤษฎีการเสี่ ยงภัยเบือ้ งต้ น
ST 446 Introduction to Risk Theory
ส.447 คณิตศาสตร์ ประกันชีวติ 2
3
ST 447 Mathematics of Life Insurance 2
ส.449 สั มมนาคณิตศาสตร์ ประกันภัย
3
ST 449 Seminar in Actuarial Science
ส.467 การบวนการสโทแคสติกเบือ้ งต้ น
3
ST 467 Introduction to Stochastic Processes
ส.486 การวิเคราะห์ หลายตัวแปรประยุกต์
3
ST 486 Applied Multivariate Analysis
ส.497 หัวข้ อพิเศษทางสถิติ
3
ST 497 Special Topics in Statistics

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

นักศึกษาทีศ่ ึกษาเพือ่ รับปริญญาตรีสาขาวิชาสถิตจิ ะนํารายวิชาต่ อไปนีม้ านับเป็ นหน่ วยกิตสะสมและคํานวณค่ าระดับ
เฉลีย่ ไม่ ได้ คือ
หน่ วยกิต
ส.216 สถิตสิ ํ าหรับสั งคมศาสตร์ 1
3
ST 216 Statistics for Social Science 1
ส.217 สถิตสิ ํ าหรับสั งคมศาสตร์ 2
3
หน่ วยกิต
ST 217 Statistics for Social Science 2
ส.218 สถิตทิ ใี่ ช้ ในจิตวิทยา 1
3
หน่ วยกิต
ST 218 Psychological Statistics 1
ส.319 สถิตทิ ใี่ ช้ ในจิตวิทยา 2
3
หน่ วยกิต
ST 319 Psychological Statistics 2

ส.326 ความน่ าจะเป็ นประยุกต์
3
หน่ วยกิต
ST326 Applied Probability
ส.327 คณิตสถิตศิ าสตร์ เชิงประยุกต์ 1
3
หน่ วยกิต
ST 327 Applied Mathematical Statistics 1
ส.328 คณิตสถิตศิ าสตร์ เชิงประยุกต์ 2
3
หน่ วยกิต
ST 328 Applied Mathematical Statistics 2
ส.338 การออกแบบการทดลองสํ าหรับวิทยาศาสตร์
3
หน่ วยกิต
ST 338 Experimental Designs for Science
3
หน่ วยกิต
ส.457 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสั งคมศาสตร์
ST 457 Research Methodology in Social Sciences
ค.216 แคลคูลสั สํ าหรับสั งคมศาสตร์ 1
3
หน่ วยกิต
MA 216 Calculus for Social Science 1
ค.217 แคลคูลสั สํ าหรับสั งคมศาสตร์ 2
3
หน่ วยกิต
MA 217 Calculus for Social Science 1
ค.236 พีชคณิตเชิงเส้ นและสมการเชิงอนุพนั ธ์ เบือ้ งต้ น
3
หน่ วยกิต
MA236 Linear Algebra and Elementary Differential Equations
3
หน่ วยกิต
อส.201 หลักเบือ้ งต้ นการวิเคราะห์ เชิงปริมาณ
IM 201 Introduction to Quantitative Analysis
อส.202 สถิตธิ ุรกิจ
3
หน่ วยกิต
IM 202 Business Statistics
นักศึกษาทีไ่ ด้ ศึกษารายวิชา อส.201 หลักเบือ้ งต้ นการวิเคราะห์ เชิงปริมาณ ถ้ าศึกษาโดยเป็ นวิชาพืน้ ฐานของวิชาอืน่
หรือเป็ นวิชาหนึ่งในหลักสู ตรวิชาโทของนักศึกษาผู้น้ัน สามารถนํารายวิชาดังกล่ าวมานับหน่ วยกิตสะสมได้
2.5 วิชาโทหรือวิชาเลือก ไม่ น้อยกว่ า 18 หน่ วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังต่ อไปนี้
2.5.1 วิชาโท
18 หน่ วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทีเ่ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิชาโท โดยศึกษาตาม
ข้ อกําหนดและเงื่อนไขของหลักสู ตรวิชาโทสาขานั้นๆ
และหากมีจํานวนหน่ วยกิตของวิชาโทเหลืออยู่ นักศึกษาจะต้ อง
เลือกศึกษาวิชาต่ าง ๆ ทีเ่ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ ครบจํานวนหน่ วยกิตทีก่ าํ หนดไว้ ข้างต้ น
2.5.2 วิชาเลือก
18 หน่ วยกิต
ให้ เลือกศึกษาจากวิชาของสาขาวิชาใดก็ได้ รวมไม่ เกิน 4 สาขาวิชา ไม่ น้อยกว่ า 18 หน่ วยกิต (ไม่ นับรวม
คณะ/สาขาวิชาทีน่ ักศึกษาเลือกศึกษาเป็ นวิชาเอก)
3. วิชาเลือกเสรี ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดวิชาหนึ่งทีเ่ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิชาเลือกเสรี จํานวน
ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต ทั้งนีใ้ ห้ หมายรวมถึงวิชาศึกษาทัว่ ไปหมวดภาษาต่ างประเทศ
นักศึกษาจะนําวิชาเหล่ านีม้ านับเป็ นวิชาเลือกเสรีไม่ ได้
1. วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทุกวิชา (รวมทั้งวิชาทีไ่ ม่ ได้ กาํ หนดไว้ ในวิชาศึกษาทัว่ ไปส่ วนที่ 2)
2. วิชาในหลักสู ตรศึกษาทัว่ ไปทั้งส่ วนที่ 1 และส่ วนที่ 2 ทีใ่ ช้ รหัสย่ อ “มธ” ทุกวิชา
3. วิชา ท.162 การเขียนรายงานทางวิชาการ และ ท. 163 การเขียนเพือ่ การสื่ อสารในองค์ กร

13.3 หลักสู ตรวิชาโท สาขาวิชาสถิตมิ หี ลักสู ตรวิชาโท 2 หลักสู ตร ดังนี้
13.3.1 การศึกษาวิชาโทสาขาวิชาสถิติ
นักศึกษานอกสาขาทีป่ ระสงค์ จะศึกษาสาขาวิชาสถิตเิ ป็ นวิชาโท ต้ องศึกษารายวิชาในสาขาวิชาสถิตไิ ม่ น้อยกว่ า 18
หน่ วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่ างๆ และตามเงือ่ นไขดังต่ อไปนี้
1. นักศึกษาต้ องศึกษารายวิชาบังคับในสาขาวิชา 12 หน่ วยกิต ดังนี้
1.1 ส.211 สถิติ 1 หรือ ส.216 สถิตสิ ํ าหรับสั งคมศาสตร์ 1 หรือ
ส.218 สถิตทิ ใี่ ช้ ในจิตวิทยา 1
1.2 ส.212 สถิติ 2 หรือ ส.217 สถิตสิ ํ าหรับสั งคมศาสตร์ 2 หรือ
ส.319 สถิตทิ ใี่ ช้ ในจิตวิทยา 2
1.3 ส.321 ทฤษฎีความน่ าจะเป็ นเบือ้ งต้ น หรือ ส.326 ความน่ าจะเป็ นประยุกต์
1.4 ส.322 คณิตสถิตศิ าสตร์ 1 หรือ ส.327 คณิตสถิตศิ าสตร์ ประยุกต์ 1
2. นักศึกษาต้ องศึกษารายวิชาเลือกในสาขาไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิตจากรายวิชาในข้ อ 2.4
ทั้งนีร้ วมรายวิชา ต่ อไปนีด้ ้ วย
คป.319 กําหนดการเชิงคณิตศาสตร์ 1 , คพ.103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น ,
คพ.112 การโปรแกรมเชิงวัตถุเบือ้ งต้ น , รส.201 หลักเบือ้ งต้ นระบบสารสนเทศ ,
รส.261 การใช้ ไมโครคอมพิวเตอร์ ในงานธุรกิจ , รส.312 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3. นักศึกษาต้ องสอบได้ ค่าระดับเฉลีย่ ของรายวิชาทั้งหมดทีจ่ ะนับเข้ าเป็ นวิชาโท ไม่ น้อยกว่ า 2.00
13.3.2 การศึกษาวิชาโทสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประกันภัย
นักศึกษานอกสาขาทีป่ ระสงค์ จะศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ ประกันภัยเป็ นวิชาโท ต้ องศึกษารายวิชาในสาขาวิชาสถิติ
ไม่ น้อยกว่ า 18 หน่ วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่ างๆ และตามเงือ่ นไขดังต่ อไปนี้
1. นักศึกษาต้ องศึกษารายวิชาบังคับในกลุ่มวิชาด้ านคณิตศาสตร์ ประกันภัย 15 หน่ วยกิตดังนี้
1.1 ส.246 ความรู้ ทั่วไปเกีย่ วกับการประกันภัย
1.2 ส.346 คณิตศาสตร์ การเงิน
1.3 ส.347 คณิตศาสตร์ ประกันชีวิต 1
1.4 ส.348 คณิตศาสตร์ การลงทุน
1.5 ส.349 คณิตศาสตร์ ประกันวินาศภัย
2. นักศึกษาต้ องศึกษารายวิชาเลือกในสาขาไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิตจากรายวิชาต่ อไปนี้
ส.366 การวิจัยดําเนินงาน หรือ คป.319 กําหนดการเชิงคณิตศาสตร์ 1 ,
ส.428 หัวข้ อพิเศษทางคณิตศาสตร์ ประกันภัย , ส.438 อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ ,
ส.446 ทฤษฎีการเสี่ ยงภัยเบือ้ งต้ น , ส.447 คณิตศาสตร์ ประกันชีวติ 2 ,
ส.449 สั มมนาคณิตศาสตร์ ประกันภัย , ส.467 กระบวนการสโทแคสติกเบือ้ งต้ น
3. นักศึกษาต้ องสอบได้ ค่าระดับเฉลีย่ ของรายวิชาทั้งหมดทีจ่ ะนับเข้ าเป็ นวิชาโท
ไม่ น้อยกว่ า 2.00
13.4 การศึกษาเพือ่ รับอนุปริญญาในสาขาวิชาสถิติ
นักศึกษาผู้ใดได้ ศึกษารายวิชาต่ างๆ ตามหลักสู ตรในสาขาวิชาสถิติ ได้ หน่ วยกิตสะสมไม่ ตาํ่ กว่ า 102 หน่ วยกิต
ตามเงื่อนไขต่ อไปนี้ มีสิทธิได้ รับอนุปริญญา

1. ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตาํ่ กว่ า 2.00
2. ได้ ขนึ้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษาแล้วไม่ น้อยกว่ าห้ าภาคการศึกษาปกติ
3. ได้ ศึกษาวิชาศึกษาทัว่ ไป และวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตสาสตร์ ครบตามหลักสู ตร
รวม 42 หน่ วยกิต
4. ได้ ศึกษารายวิชาในสาขาวิชาสถิติไม่ น้อยกว่ า 27 หน่ วยกิต และได้ ศึกษารายวิชาต่ อไปนี้ คือ ส.211 สถิติ 1,
ส.212 สถิติ 2, ส.321 ทฤษฎีความน่ าจะเป็ นเบือ้ งต้ น, ส.322 คณิตสถิตศิ าสตร์ 1, ส.351 เทคนิคการชักตัวอย่ างเบือ้ งต้ น และ
ส.431 การออกแบบการทดลองเบือ้ งต้ น
5. ได้ ศึกษารายวิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 15 หน่ วยกิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 หน่ วยกิต และ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่ วยกิต ดังรายวิชาต่ อไปนี้ ค.211 แคลคูลสั 1 , ค.212 แคลคูลสั 2 , ค.213 แคลคูลสั 3 , ค.332
พีชคณิตเชิงเส้ น, ค.351 วิธีการเชิงตัวเลข, คพ.103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น , คพ.112 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
เบือ้ งต้ น , อ.221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล หรือ สษ.295 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1 และ อ.241 การฟัง-การพูด 1หรือ สษ.
395 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2
6. ได้ ศึกษาวิชาเลือกเสรี ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ในกรณีที่ศึกษาวิชา ตามข้ อ 3, 4 และ 5 แล้วไม่ ครบ 102 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาวิชาตามข้ อ 4 ให้ ครบถ้ วน
13.5 หลักเกณฑ์ การใช้ รหัสวิชาในหลักสู ตร
รายวิชาทีจ่ ะเปิ ดสอนในหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ประกอบด้ วยตัวอักษรย่ อ 1 ตําแหน่ ง และตัวเลข
3 ตําแหน่ ง ดังรายละเอียดต่ อไปนี้
อักษรย่อนําหน้ าตัวเลขในหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มีความหมายดังนี้ ส.(ST) เป็ นรายวิชาทีจ่ ัด
สอนโดย สาขาวิชาสถิติ
1. ตัวเลข 3 ตําแหน่ ง ในหลักสู ตรวิทยาศาสตร์ บัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มีความหมายดังนี้
เลขหลักหน่ วย เลข 0-5 หมายถึง
วิชาบังคับ
เลข 6-9 หมายถึง
วิชาเลือก
เลขหลักสิ บ
เลข 1 หมายถึง
วิชาพืน้ ฐานทางสถิติ
เลข 2 หมายถึง
วิชาทฤษฎีสถิติ
วิชาเฉพาะด้ านทางสถิติ
เลข 3 หมายถึง
เลข 4 หมายถึง
วิชาคณิตศาสตร์ ประกันภัย
เลข 5 หมายถึง
วิชาระเบียบวิธีวิจัย การสุ่ มตัวอย่าง
เลข 6 หมายถึง
วิชาการวิจัยดําเนินงาน
เลข 7 หมายถึง
วิชาเกีย่ วกับโปรแกรมสํ าเร็จรูปทางสถิติ
เลข 8 หมายถึง
วิชาสถิตสิ ํ าหรับวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
เลข 9 หมายถึง
วิชาสั มมนาและหัวข้ อพิเศษทางสถิติ
เลขหลักร้ อย
เลข 1 หมายถึง
รายวิชาทีจ่ ัดสอนในหลักสู ตร ชั้นปี ที่ 1
เลข 2 หมายถึง
รายวิชาทีจ่ ัดสอนในหลักสู ตร ชั้นปี ที่ 2
เลข 3 หมายถึง
รายวิชาทีจ่ ัดสอนในหลักสู ตร ชั้นปี ที่ 3
เลข 4 หมายถึง
รายวิชาทีจ่ ัดสอนในหลักสู ตร ชั้นปี ที่ 4

รายวิชาในหลักสู ตร สาขาวิชาสถิติ มีดังนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
ส.211 สถิติ 1
ST 211 Statistics 1
ส.212 สถิติ 2
ST 212 Statistics 2
ส.216 สถิตสิ ํ าหรับสั งคมศาสตร์ 1
ST 216 Statistics for Social Science 1
ส.217 สถิตสิ ํ าหรับสั งคมศาสตร์ 2
ST 217 Statistics for Social Science 2
ส.218 สถิตทิ ใี่ ช้ ในจิตวิทยา 1
ST 218 Psychological Statistics 1
ส. 246 ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับการประกันภัย
ST 246 General Principles of Insurance
ส.319 สถิตทิ ใี่ ช้ ในจิตวิทยา 2
ST 319 Psychological Statistics 2
ส.321 ทฤษฎีความน่ าจะเป็ นเบือ้ งต้ น
ST 321 Introduction to Probability Theory
ส.322 คณิตสถิตศิ าสตร์ 1
ST 322 Mathematical Statistics 1
ส.326 ความน่ าจะเป็ นประยุกต์
ST 326 Applied Probability
ส.327 คณิตสถิตศิ าสตร์ ประยุกต์ 1
ST 327 Applied Mathematical Statistics 1
ส.328 คณิตสถิตศิ าสตร์ ประยุกต์ 2
ST 328 Applied Mathematical Statistics 2
ส.332 การวิเคราะห์ การถดถอยประยุกต์
ST 332 Applied Regression Analysis
ส.336 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
ST 336 Statistical Quality Control
ส.337 สถิตศิ าสตร์ ไม่ องิ พารามิเตอร์ เบือ้ งต้ น
ST 337 Introduction to Nonparametric Statistics
ส.338 การออกแบบการทดลองสํ าหรับวิทยาศาสตร์
ST 338 Experimental Designs for Science
ส.339 ประชากรศาสตร์ 1
ST 339 Demography 1

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
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)
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)
3 (3-0-6)

ส.346 คณิตศาสตร์ การเงิน
ST 346 Mathematics of Finance
ส.347 คณิตศาสตร์ ประกันชีวติ 1
ST 347 Mathematics of Life Insurance 1
ส.348 คณิตศาสตร์ การลงทุน
ST 348 Mathematics of Investment
ส.349 คณิตศาสตร์ ประกันวินาศภัย
ST 349 Casualty Actuarial Mathematics
ส.351 เทคนิคการชักตัวอย่างเบือ้ งต้ น
ST 351 Introduction to Sampling Technique
ส.366 การวิจัยดําเนินงาน
ST 366 Operations Research
ส.376 การวิเคราะห์ ข้อมูลและการคํานวณด้ วยโปรแกรมสํ าเร็จรูปทางสถิติ
ST 376 Data Analysis and Computing with Statistical Packages
ส.386 ชีวสถิตเิ บือ้ งต้ น
ST 386 Introduction to Biostatistics
ส.422 คณิตสถิตศิ าสตร์ 2
ST 422 Mathematical Statistics 2
ส.428 หัวข้ อพิเศษทางคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ST 428 Special Topics in Actuarial Science
ส.431 การออกแบบการทดลองเบือ้ งต้ น
ST 431 Introduction to Experimental Designs
ส.436 การวิเคราะห์ การตัดสิ นใจทางสถิตเิ บือ้ งต้ น
ST 436 Introduction to Statistical Decision Analysis
ส.438 อนุกรมเวลาและการพยากรณ์
ST 438 Time Series and Forecasting
ส.439 ประชากรศาสตร์ 2
ST 439 Demography 2
ส.446 ทฤษฎีการเสี่ ยงภัยเบือ้ งต้ น
ST 446 Introduction to Risk Theory
ส.447 คณิตศาสตร์ ประกันชีวติ 2
ST 447 Mathematics of Life Insurance 2
ส.449 สั มมนาคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ST449 Seminar in Actuarial Science
ส.451 ระเบียบวิธีการวิจัย
ST 451 Research Methodology
ส.457 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสั งคมศาสตร์
ST 457 Research Methodology in Social Sciences

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)
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)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

ส.467
ST 467
ส.486
ST 486
ส.494
ST 494
ส.495
ST 495
ส.497
ST 497

กระบวนการสโทแคสติกเบือ้ งต้ น
Introduction to Stochastic Processes
การวิเคราะห์ หลายตัวแปรประยุกต์
Applied Multivariate Analysis
โครงงานพิเศษ 1
Special Project 1
โครงงานพิเศษ 2
Special Project 2
หัวข้ อพิเศษทางสถิติ
Special Project in Statistics
13.5 แผนการศึกษา
ตัวอย่ างแผนการศึกษาสาขาวิชาสถิติ

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-3)
2 (0-6-3)
3 (3-0-6)

ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร์
วท.135 ฟิ สิ กส์ ทวั่ ไป
วท.185 ปฏิบัตกิ ารฟิ สิ กส์ ทวั่ ไป
ท.161 การใช้ ภาษาไทย
หมวดภาษาอังกฤษ
ค.211 แคลคูลสั 1
วิชาศึกษาทัว่ ไปส่ วนที่ 2

รวม

ภาคเรียนที่ 2
3
3
1
3
3
3
3

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

19 หน่ วยกิต

ค.212 แคลคูลสั 2
วท.113 ชีววิทยาทัว่ ไป
วท.163 ปฎิบัตกิ ารชีววิทยาทัว่ ไป
วท.123 เคมีพนื้ ฐาน
วท.173 ปฏิบัติการเคมีพนื้ ฐาน
หมวดภาษาอังกฤษ
ส.211 สถิติ 1
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
รวม

3
3
1
3
1
3
3
3

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

20 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ค.213 แคลคูลสั 3
ส.212 สถิติ 2
อ.221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
หรือ
สษ.295 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
ศ.210 เศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น
คพ.103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เบือ้ งต้ น
วิชาเลือกเสรี
รวม

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
18 หน่ วยกิต

ภาคเรียนที่ 2
ค.332 พีชคณิตเชิงเส้ น
อ.241 การฟังการพูด 1
หรือ
สษ.395 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2
คพ.112 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
เบือ้ งต้ น
พบ.291 ธุรกิจเบือ้ งต้ น
มธ.120 สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
มธ.110 สหวิทยาการมนุษย์ศาสตร์
รวม

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต

3 หน่ วยกิต
3
3
3
18

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ส.321 ความน่ าจะเป็ นเบือ้ งต้ น
ส.332 การวิเคราะห์ การถดถอยประยุกต์
ส.351 เทคนิคการชักตัวอย่างเบือ้ งต้ น
วิชาโทหรือวิชาเลือก
วิชาเลือกในสาขา
รวม

3
3
3
6
3

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

ภาคเรียนที่ 2
ค.351 วิธีการเชิงตัวเลข
ส.322 คณิตสถิตศิ าสตร์ 1
วิชาโทหรือวิชาเลือก
วิชาเลือกในสาขา
วิชาเลือกเสรี

18 หน่ วยกิต

รวม

3
3
6
3
3

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

18 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
ส.451 ระเบียบวิธีการวิจัย
ส.422 คณิตสถิตศิ าสตร์ 2
ส.494 โครงงานพิเศษ 1
วิชาโทหรือวิชาเลือก
วิชาเลือกในสาขา
รวม

3
3
1
3
6
16

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

ภาคเรียนที่ 2
ส.431 การออกแบบการทดลองเบือ้ งต้ น
ส.495 โครงงานพิเศษ 2
วิชาโทหรือวิชาเลือก
วิชาเลือกในสาขา
รวม

3
2
3
3

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

11 หน่ วยกิต

คําอธิบายรายวิชา
ส211 สถิติ 1
3(3-0-6)
ST211 Statistics 1
สถิตเิ ชิงพรรณนา ความน่ าจะเป็ นเบือ้ งต้ น ตัวแปรสุ่ มและการแจกแจงความน่ าจะเป็ นของตัวแปรสุ่ ม ค่ าคาดหมาย
การชักตัวอย่างเบือ้ งต้ นและการแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่ าและการทดสอบสมมุตฐิ านเกีย่ วกับพารามิเตอร์ ของ
ประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การใช้ โปรแกรมสํ าเร็จรู ปทางสถิติ
ส212 สถิติ 2
3(3-0-6)
ST212 Statistics 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ส.211
การวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว การวิเคราะห์ การถดถอยและสหสั มพันธ์ เชิงเดียว การวิเคราะห์
อนุกรมเวลาแบบคลาสสิ ก การควบคุมคุณภาพเบือ้ งต้ น การทดสอบไคกําลังสอง การทดสอบไม่ องิ พารามิเตอร์ การใช้
โปรแกรมสํ าเร็จรูปทางสถิติ
ส216 สถิตสิ ํ าหรับสั งคมศาสตร์ 1
3(3-0-6)
ST216 Statistics for Social Science 1
ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับสถิตเิ ชิงพรรณนา เลขดัชนี ความน่ าจะเป็ นทั้งไม่ มเี งื่อนไขและมีเงือ่ นไข ตัวแปรสุ่ มและการ
แจกแจงความน่ าจะเป็ นของตัวแปรสุ่ ม ค่ าคาดหมายมีเงือ่ นไขและไม่ มเี งือ่ นไข การชักตัวอย่ างเบือ้ งต้ นและการแจกแจงของ
ตัวสถิติ การประมาณค่ า และการทดสอบสมมุตฐิ านเกีย่ วกับพารามิเตอร์ ของประชากรกลุ่มเดียว การอ่านผลลัพธ์ จาก
โปรแกรมสํ าเร็จรูปทางสถิติ
ส217 สถิตสิ ํ าหรับสั งคมศาสตร์ 2
3(3-0-6)
ST217 Statistics for Social Science 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ส. 216 หรือ มธ.155
ไม่ นับหน่ วยกิตให้ ผ้ทู สี่ อบได้ ส.212 หรือกําลังศึกษาวิชาดังกล่าวอยู่
การประมาณค่ าและการทดสอบสมมุตฐิ านเกีย่ วกับพารามิเตอร์ ของประชากรสองกลุ่ม การวิเคราะห์ ความแปรปรวน
แบบจําแนกทางเดียวและสองทาง การปรับเส้ นโค้ ง การวิเคราะห์ การถดถอยและสหสั มพันธ์ เชิงเดียวและพหุคูณเชิงเส้ น การ
วิเคราะห์ อนุกรมเวลาแบบคลาสสิ ก การทดสอบไคกําลังสอง การอ่านผลลัพธ์ จากโปรแกรมสํ าเร็จรูปทางสถิติ
ส218 สถิตทิ ใี่ ช้ ในจิตวิทยา 1
3(3-0-6)
ST218 Psychological Statistics 1
ความหมายและขอบข่ ายของสถิติ มาตรการวัด การนําเสนอข้ อมูล การวัดแนวโน้ มเข้ าสู่ ส่วนกลาง การวัดการ
กระจาย ความเบ้ และความโด่ ง ความน่ าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ มและการแจกแจงความน่ าจะเป็ นของตัวแปรสุ่ ม การแจกแจงปกติ
การชักตัวอย่างเบือ้ งต้ นและการแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่ าและการทดสอบสมมุตฐิ านเกีย่ วกับพารามิเตอร์ ของ
ประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การทดสอบไคกําลังสอง การอ่านผลลัพธ์ จากโปรแกรมสํ าเร็จรู ปทางสถิติ

ส246 ความรู้ ทั่วไปเกีย่ วกับการประกันภัย
3 (3-0-6)
ST246 General Principles of Insurance
หลักพืน้ ฐานของการประกันภัย ประเภทของการประกันภัย ลักษณะของสั ญญาและเงือ่ นไขของกรมธรรม์ ประกันภัย
การจัดการความเสี่ ยงภัยและการประกันภัย การประกันวินาศภัยและการประกันชีวติ แบบต่ างๆ การประกันภัยต่ อ การ
ประกันสั งคม ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ส319 สถิตทิ ใี่ ช้ ในจิตวิทยา 2
3(3-0-6)
ST319 Psychological Statistics 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ส.211 หรือ ส.216 หรือ ส.218
วิธีการทางสถิติทใี่ ช้ กบั การวิจัยทางจิตวิทยาเชิงสหสั มพันธ์ เชิงทดลองแบบภายในและระหว่ างซับเจ็คเชิงแฟกทอเรียล
ดีไซน์ และเชิงซิงเกิลซับเจ็คดีไซน์ การวิเคราะห์ การถดถอยและสหสั มพันธ์ เชิงเส้ นเชิงเดียวและพหุคูณ สั มประสิ ทธิ์
สหสั มพันธ์ แบบอืน่ ๆ การวิเคราะห์ ความแปรปรวนร่ วม การใช้ โปรแกรมสํ าเร็จรู ปทางสถิติ
ส321 ทฤษฎีความน่ าจะเป็ นเบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
ST321 Introduction to Probability Theory
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ส.211 และเคยศึกษา ค.213
ปริภูมคิ วามน่ าจะเป็ น ความน่ าจะเป็ นมีเงือ่ นไข เหตุการณ์ อสิ ระต่ อกัน ตัวแปรสุ่ มและการแจกแจงความน่ าจะเป็ นของ
ตัวแปรสุ่ มกรณีหนึ่งตัวแปรและมากกว่ าหนึ่งตัวแปร ทั้งแบบไม่ ต่อเนื่องและต่ อเนื่องบางชนิด ฟังก์ชันการแจกแจง การแปลงตัว
แปร กรณีหนึ่งตัวแปร การแจกแจงมีเงือ่ นไขของตัวแปรสุ่ มไม่ ต่อเนื่องและต่ อเนื่อง ค่ าคาดหมายมีเงือ่ นไขและไม่ มีเงือ่ นไข
อสมการเชบบีเชฟ
ส322 คณิตสถิตศิ าสตร์ 1
3(3-0-6)
ST322 Mathematical Statistics 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ส.321
การแจกแจงของฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ มโดยวิธีการแปลงตัวแปร กรณีมากกว่ าหนึ่งตัว ฟังก์ชันก่ อกําเนิดโมเมนต์ สถิติ
อันดับ การแจกแจงเมือ่ ขนาดตัวอย่างใกล้ อนันต์ ทฤษฎีขีดจํากัดกลาง การประมาณค่ าพารามิเตอร์ แบบจุดและสมบัตขิ องตัว
ประมาณค่ า ความบริบูรณ์ อสมการคราแมร์ ราว ทฤษฎีราว-แบลคเวลล์ ตัวประมาณค่ าแบบเบส์
ส326 ความน่ าจะเป็ นประยุกต์
3(3-0-6)
ST326 Applied Probability
วิชาบังคับก่ อน : 1. สอบได้ ค.111 หรือ ค.211 หรือ ค.216
และ 2. สอบได้ ส.211 หรือ ส.216 หรือ มธ.155
ปริภูมคิ วามน่ าจะเป็ น ความน่ าจะเป็ นมีเงือ่ นไข เหตุการณ์ อสิ ระต่ อกัน ตัวแปรสุ่ มและการแจกแจงความน่ าจะเป็ นของ
ตัวแปรสุ่ มกรณีหนึ่งตัวแปรและมากกว่ าหนึ่งตัวแปร ค่ าคาดหมายมีเงือ่ นไขและไม่ มเี งื่อนไข ความแปรปรวนร่ วม อสมการเชบ
บีเชฟ

ส327 คณิตสถิตศิ าสตร์ ประยุกต์ 1
3(3-0-6)
ST327 Applied Mathematical Statistics 1
วิชาบังคับก่อน : 1. สอบได้ ค.112 หรือ ค.217
และ 2. สอบได้ ส.326
การแจกแจงของตัวแปรสุ่ ม การแจกแจงทวินาม ปัวซง แกมมา ไคกําลังสอง การแจกแจงปกติสองตัวแปร การแจกแจงที
และเอฟ การแจกแจงของฟังก์ ชันของตัวแปรสุ่ ม โดยวิธีฟังก์ชัน การแจกแจง การแปลงตัวแปร ฟังก์ ชันก่อกําเนิดโมเมนต์ การแจก
แจงเมือ่ ขนาดตัวอย่างใกล้อนันต์ ทฤษฎีขีดจํากัดกลาง
ส328 คณิตสถิตศิ าสตร์ ประยุกต์ 2
3(3-0-6)
ST328 Applied Mathematical Statistics 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ส.327
การประมาณค่ าพารามิเตอร์ แบบจุดและแบบช่ วง สมบัตขิ องตัวประมาณ ความบริบูรณ์ สถิตพิ อเพียง หลักเบือ้ งต้ น
ในการตัดสิ นใจ การทดสอบสมมุตฐิ าน การทดสอบอัตราส่ วนควรจะเป็ น และการทดสอบไคกําลังสอง
ส332 การวิเคราะห์ การถดถอยประยุกต์
3 (3-0-6)
ST332 Applied Regression Analysis
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ส.212 หรือ ส.217 หรือ ส.319
แนวความคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับการวิเคราะห์ การถดถอยและสหสั มพันธ์ การวิเคราะห์ การถดถอยและสหสั มพันธ์
เชิงเดียวและพหุคูณเชิงเส้ น ตัวแปรดัมมี การเลือกตัวแปรอิสระ การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ การถดถอยไม่ เชิง
เส้ น การใช้ โปรแกรมสํ าเร็จรูปทางสถิตแิ ละการประยุกต์ ใช้ กบั ข้ อมูลจริง
ส336 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
3 (3-0-6)
ST336 Statistical Quality Control
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ส.212 หรือ ส.217 หรือ ส.319
แนวความคิดพืน้ ฐานและระเบียบวิธีทางสถิตสิ ํ าหรับการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิตสิ นค้ าและบริการ
แผนภูมคิ วบคุมคุณภาพแบบพืน้ ฐานและทีน่ ิยมใช้ ในปัจจุบัน การชักตัวอย่ างเพือ่ การยอมรับ ครั้งเดียว สองครั้ง หลายครั้ง และ
โดยลําดับ แผนการชักตัวอย่างของดอร์ ดและรอมิก และหลักมาตรฐานทางทหาร การตรวจสอบการผลิตทีก่ ระทําต่ อเนื่องกัน
การใช้ โปรแกรมสํ าเร็จรูปทางสถิติ
ส337 สถิติศาสตร์ ไม่ องิ พารามิเตอร์ เบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
ST337 Introduction to Nonparametric Statistics
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ส.212 หรือ ส.217 หรือ ส.319
แนวความคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับสถิตไิ ม่ องิ พารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐานเกีย่ วกับมัธยฐานของประชากรกลุ่มเดียว สอง
กลุ่ม และมากกว่ าสองกลุ่ม ทั้งกรณีตวั อย่างทีเ่ ป็ นอิสระและไม่ เป็ นอิสระต่ อกัน การวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวแปร การ
ทดสอบภาวะสารูปสนิทดี การใช้ โปรแกรมสํ าเร็จรูปทางสถิติ

ส338 การออกแบบการทดลองสํ าหรับวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
ST338 Experimental Designs for Science
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ มธ.155
แนวความคิดพืน้ ฐานในการออกแบบการทดลอง แผนแบบการทดลองสุ่ มบริบูรณ์ แผนแบบการทดลองบล็อกสุ่ ม
บริบูรณ์ แผนแบบการทดลองจัตุรัสละติน การทดลองแฟกทอเรียล แผนแบบการทดลองสปลิตพลอต แผนแบบการ
ทดลองวัดซํ้า การวิเคราะห์ ความแปรปรวนร่ วม การใช้ โปรแกรมสํ าเร็จรู ปทางสถิติ
ส339 ประชากรศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
ST339 Demography 1
ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับประชากรศาสตร์ แหล่งข้ อมูลทางสถิตปิ ระชากร ความคลาดเคลือ่ นของสถิตปิ ระชากร การ
ปรับข้ อมูลสถิติ การวิเคราะห์ สถิตปิ ระชากร ภาวะและอัตราการเจริญพันธุ์ การปรับอัตราการเจริญพันธุ์ ภาวะและอัตราการตาย
การปรับอัตราการตาย การวิเคราะห์ ภาวะการย้ายถิ่น การคาดประมาณการย้ายถิ่น ตารางชีพและการประยุกต์ การพยากรณ์
จํานวนประชากรเบือ้ งต้ น
ส346 คณิตศาสตร์ การเงิน
3 (3-0-6)
ST346 Mathematics of Finance
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ค.211 หรือ ค.216 หรือ ค.218
หลักพืน้ ฐานในการวิเคราะห์ ปัญหาทางการเงิน การคํานวณดอกเบีย้ ดอกเบีย้ ทบต้ น ค่ ารายงวดแบบแน่ นอน อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน ตารางเงินผ่อนและกองทุนเงินสะสมสํ าหรับชําระหนี้ พันธบัตร หุ้น และหลักทรัพย์ชนิดอืน่ ๆ
การประยุกต์ ใช้ คณิตศาสตร์ ในการแก้ ปัญหาด้ านการเงิน
ส347 คณิตศาสตร์ ประกันชีวิต 1
3 (3-0-6)
ST347 Mathematics of Life Insurance 1
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ส.246 และ ส.346
หลักพีน้ ฐานของคณิตศาสตร์ ประกันภัย การแจกแจงการอยู่รอดของชีวติ และตารางชีพ การประกันชีวติ
ค่ ารายงวดตามการทรงชีพ เบีย้ ประกันชีวติ สุ ทธิจ่ายครั้งเดียวและจ่ ายรายงวดของการประกันชีวติ แบบต่ างๆ เบีย้ ประกันรวม
เงินสํ ารองประกันชีวติ ระบบเบีย้ ประกันสุ ทธิคงทีแ่ ละระบบเบีย้ ประกันแบบดัดแปลง
ส348 คณิตศาสตร์ การลงทุน
3 (3-0-6)
ST348 Mathematics of Investment
หลักพืน้ ฐานเกีย่ วกับการลงทุน การใช้ คณิตศาสตร์ ประยุกต์ ในการลงทุนในทรัพย์สินทางการเงินประเภทต่ างๆ
อัตราผลตอบแทน และความเสี่ ยงของตราสารหรือหลักทรัพย์ แต่ ละประเภท หลักการวิเคราะห์ หลักทรัพย์ตามแนวความคิด
ต่ างๆ การวิเคราะห์ กลุ่มหลักทรัพย์
ส349 คณิตศาสตร์ ประกันวินาศภัย
3 (3-0-6)
ST349 Casualty Actuarial Mathematics
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วชิ า ส.211 หรือ ส.216 หรือ ส.218
การสร้ างอัตราเบีย้ ประกันภัยพืน้ ฐาน การกําหนดอัตราการเสี่ ยงภัยรายบุคคล การจําแนกประเภทการเสี่ ยงภัย
การสํ ารองความสู ญเสี ย

ส351 เทคนิคการชักตัวอย่างเบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
ST351 Introduction to Sampling Technique
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ส.212 หรือ ส.217 หรือ ส.319
แนวคิดพืน้ ฐานการชักตัวอย่างแบบสุ่ มเชิงเดียว แบบแบ่ งเป็ นชั้น แบบมีระบบ แบบเกาะกลุ่มหนึ่งขั้น สองขั้น และ
หลายขั้น การประมาณค่ ายอดรวมและค่ าเฉลีย่ โดยใช้ อตั ราส่ วน การถดถอยและวิธีอนื่ ๆ การประมาณค่ าสั ดส่ วนและอัตราส่ วน
วิธีการกําหนดขนาดตัวอย่าง การเลือกวิธีการชักตัวอย่ างแบบสุ่ มทีม่ ปี ระสิ ทธิภาพมากทีส่ ุ ด ความคลาดเคลือ่ นที่ไม่ ขนึ้ อยู่กบั การ
ชักตัวอย่ าง
3 (3-0-6)
ส366 การวิจัยดําเนินงาน
ST366 Operations Research
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษา ค.332 ไม่ นับหน่ วยกิตให้ ผ้ศู ึกษา คป.319
ตัวแบบกําหนดการเชิงเส้ น วิธีซิมเพล็กซ์ ทฤษฎีภาวะคู่กนั การวิเคราะห์ ความไว ปัญหาการขนส่ ง และปัญหาการ
กําหนดงาน การวิเคราะห์ ข่ายงาน กําหนดการเชิงเส้ นโดยใช้ ข่ายงานเพิร์ต-ซีพเี อ็ม กําหนดการไดนามิก การใช้ โปรแกรม
สํ าเร็จรู ป
ส376 การวิเคราะห์ ข้อมูลและการคํานวณด้ วยโปรแกรมสํ าเร็จรู ปทางสถิติ
3 (3-0-6)
ST376 Data Analysis and Computing with Statistical Packages
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ส.212 หรือ ส.217 หรือ ส.319
การเลือกใช้ เทคนิคการวิเคราะห์ ข้อมูล แนะนําโปรแกรมสํ าเร็จรู ปทางสถิตทิ สี่ ํ าคัญ การป้ อนข้ อมูล การจัดการ
ข้ อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยวิธีการมาตรฐาน การอธิบายผลลัพธ์ การประยุกต์ ใช้ กบั ข้ อมูลจริง การจําลองด้ วยวิธีมอนติ คาร์
โล และการเขียนโปรแกรมสํ าหรับวิธีการสถิตใิ หม่ ๆ
ส386 ชีวสถิตเิ บือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
ST386 Introduction to Biostatistics
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ส.212 หรือ ส.217 หรือ ส.319
แนวความคิดพืน้ ฐานทางชีวสถิติ สถิตชิ ีพ การปรับอัตรามาตรฐาน ตารางชีพและการประยุกต์
การวิเคราะห์ ทางระบาดวิทยา การวิจัยทางคลีนิค การวิเคราะห์ การถดถอยโลจีสติค การวิเคราะห์ ความอยู่รอด
ส422 คณิตสถิตศิ าสตร์ 2
3 (3-0-6)
ST422 Mathematical Statistics 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ส.322
การประมาณค่ าพารามิเตอร์ แบบช่ วง หลักเบือ้ งต้ นในการตัดสิ นใจ การทดสอบสมมุตฐิ าน ทฤษฎีของเนมาน-เพียร์ สัน
การทดสอบที่มกี าํ ลังสู งสุ ดและสู งสุ ดเสมอ การทดสอบอัตราส่ วนควรจะเป็ น การทดสอบสารู ปสนิทดีโดยใช้ ไคกําลังสอง
การทดสอบอัตราส่ วนความน่ าจะเป็ นโดยลําดับ ตัวแบบเชิงเส้ นเชิงเดียว

ส428 หัวข้ อพิเศษทางคณิตศาสตร์ ประกันภัย
3 (3-0-6)
ST428 Special Topics in Actuarial Science
วิชาบังคับก่อน :เคยศึกษาวิชาบังคับในกลุ่มวิชาทางด้ านคณิตศาสตร์ ประกันภัยรหัส 300 ทุกวิชา
หัวข้ อทีน่ ่ าสนใจ หรือ ความรู้ ใหม่ ๆ ทางคณิตศาสตร์ ประกันภัยทีไ่ ม่ ซํ้าซ้ อนกับวิชาอืน่ ๆในหลักสู ตร ซึ่งกําหนดโดย
อาจารย์ ผ้ บู รรยายหรือวิทยากรรับเชิญ
ส431 การออกแบบการทดลองเบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
ST431 Introduction to Experimental Designs
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ มธ.155 หรือ ส.212
หลักพืน้ ฐานทีใ่ ช้ ในการออกแบบการทดลอง แผนแบบการทดลองสุ่ มบริบูรณ์ แผนแบบการทดลองบล็อกสุ่ มบริบูรณ์ แผน
แบบการทดลองจตุรัสละติน การประมาณค่ าข้ อมูลสู ญหาย แผนแบบการทดลองบล็อกไม่ บริบูรณ์ สปลิตพลอต แฟกทอเรียล การ
คอนฟาวนด์ แฟกทอเรียลเศษส่ วน การวิเคราะห์ ความแปรปรวนร่ วม การเลือกใช้ แผนแบบการทดลองทีเ่ หมาะสม การใช้ โปรแกรม
สํ าเร็จรู ปทางสถิติ
3 (3-0-6)
ส436 การวิเคราะห์ การตัดสิ นใจทางสถิตเิ บือ้ งต้ น
ST436 Introduction to Statistical Decision Analysis
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ส.321 หรือ ส.326
แนวความคิดเกีย่ วกับกระบวนการแก้ ปัญหา หลักการตัดสิ นใจภายใต้ สภาวะการณ์ ทไี่ ม่ แน่ นอน แบบไม่ ใช้ ความน่ าจะ
เป็ นและใช้ ความน่ าจะเป็ น การตัดสิ นใจแบบเบส์ ทฤษฎีอรรถประโยชน์ เบือ้ งต้ น ทฤษฎีการตัดสิ นใจเชิงอนุมานทางสถิติ การ
ตัดสิ นใจโดยลําดับ การประยุกต์ ด้านธุรกิจ
ส438 อนุกรมเวลาและการพยากรณ์
3 (3-0-6)
ST438 Time Series and Forecasting
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ส.212 หรือ ส.217
ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับการพยากรณ์ เชิงปริมาณ สมบัตแิ ละชนิดของข้ อมูลอนุกรมเวลา การพยากรณ์ อนุกรมเวลาโดย
การวิเคราะห์ การถดถอย การพยากรณ์ โดยการปรับให้ เรียบ การพยากรณ์ โดยใช้ ตวั แบบออโตรีเกรสสี พอินทิเกรตเต็ดมูฟวิงเอเวอ
เรจ การใช้ โปรแกรมสํ าเร็จรูปทางสถิติ และการประยุกต์ ใช้ กบั ข้ อมูลจริง
ส439 ประชากรศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
ST439 Demography 2
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ส.339
เทคนิคการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับการสมรสและภาวะเจริญพันธุ์ การเจ็บป่ วยและการตาย การกระจายของประชากร
และการย้ายถิ่น การสร้ างตารางชีพ การวิเคราะห์ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับกําลังแรงงาน การประมาณและการฉายภาพประชากร เทคนิค
ชั้นสู งในการสร้ างตารางชีพ การนําเทคนิคในการสร้ างตารางชีพไปประยุกต์ ใช้ ในกรณีอนื่ ๆ แบบจําลองทางประชากร การ
ประมาณค่ าสถิติประชากรจากข้ อมูลทีไ่ ม่ สมบูรณ์ เทคนิคใหม่ ๆทีเ่ กีย่ วข้ อง และการใช้ โปรแกรมสํ าเร็จรูป

ส446 ทฤษฎีการเสี่ ยงภัยเบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
ST446 Introduction to Risk Theory
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ส.321 หรือ ส.326
ตัวแบบความน่ าจะเป็ นสํ าหรับระบบการประกันภัยแบบต่ างๆ การแจกแจงความถี่และความรุ นแรง ตัวแบบการ
เสี่ ยงภัยแบบส่ วนบุคคลและแบบสะสม ทฤษฎีความเสี ยหาย การประกันภัยต่ อและการประยุกต์ ใช้
3 (3-0-6)
ส447 คณิตศาสตร์ ประกันชีวิต 2
ST447 Mathematics of Life Insurance 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ส. 347
ฟังก์ชันหลายชีวิต ตัวแบบสํ าหรับชีวติ เดียวทีม่ ีการลดจํานวนลงเนื่องจากหลายสาเหตุ และการประยุกต์ ทฤษฎี
การลดจํานวนลงเนื่องจากหลายสาเหตุ ตัวแบบประกันภัยรวมค่ าใช้ จ่าย
ส449 สั มมนาคณิตศาสตร์ ประกันภัย
3 (3-0-6)
ST449 Seminar in Actuarial Science
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ส. 447
สั มมนาและวิจัยในหัวข้ อทางคณิตศาสตร์ ประกันภัย ภายใต้ การควบคุมดูแลและแนะนําจากผู้บรรยาย ทั้งนีอ้ าจมีการ
เชิญผู้มีประสบการณ์ มาบรรยายและให้ นักศึกษามีโอกาสแลกเปลีย่ นความคิดเห็น และเขียนรายงาน
ส451 ระเบียบวิธีการวิจัย
3 (3-0-6)
ST451 Research Methodology
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษา ส.351 และ ส.376
ความหมายและประเภทของการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย การจัดทําโครงร่ างโครงการวิจัย การออกแบบการวิจัย
วิธีการดําเนินงานวิจัยและวิเคราะห์ ผล การเขียนรายงานการวิจัย และเผยแพร่ กรณีศึกษาโดยใช้ โปรแกรมสํ าเร็จรู ปทางสถิติ
ส457 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสั งคมศาสตร์
3 (3-0-6)
ST457 Research Methodology in Social Sciences
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ส.217 หรือ ส.319
ความหมายและประเภทของการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย ข้ อเสนอโครงการวิจัย การออกแบบการวิจัย การ
ดําเนินงานวิจัย การประมวลผลโดยใช้ โปรแกรมสํ าเร็จรูปทางสถิติ และการวิเคราะห์ ผล การเขียนรายงานการวิจัย ปฏิบัตงิ าน
ภาคสนามและนําเสนอผลงานวิจัย
ส467 กระบวนการสโทแคสติกเบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
ST467 Introduction to Stochastic Processes
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ส.321 หรือ ส.326
ลูกโซ่ แบบมาร์ คอฟและกระบวนการมาร์ คอฟ กระบวนการปัวซง กระบวนการเกิดและการตาย ทฤษฎีแถวคอย
กระบวนการสเตชันนารี ความน่ าเชื่อถือ การจําลองแบบ การประยุกต์ ใช้ ในการแก้ ปัญหาต่ างๆ

ส486 การวิเคราะห์ หลายตัวแปรประยุกต์
3 (3-0-6)
ST486 Applied Multivariate Analysis
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ส.332 หรือ ส.338 หรือ ส.431
ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับตัวแปรพหุ การประมาณค่ าและการทดสอบสมมติฐานเกีย่ วกับเวกเตอร์ ค่าเฉลีย่ และเมตริกซ์
ความแปรปรวนร่ วมของการแจกแจงปกติหลายตัวแปร การวิเคราะห์ ส่วนประกอบหลัก การวิเคราะห์ ตวั ประกอบ การ
วิเคราะห์ สหสั มพันธ์ แคนนอนิคัล การวิเคราะห์ จําแนกประเภท การวิเคราะห์ การเกาะกลุ่ม การใช้ โปรแกรมสํ าเร็จรูปทางสถิติ
ส494 โครงงานพิเศษ 1
1 (0-3-3)
ST494 Special Project 1
วิชาบังคับก่อน : 1. เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 ขึน้ ไป
และ 2. เคยศึกษา ส.332 และ ส.351
การศึกษาค้ นคว้ าและวิจัยในหัวข้ อทีส่ นใจและเกีย่ วข้ องทางสถิติภายใต้ การแนะนําของอาจารย์ ทปี่ รึกษา เพือ่ นําเสนอ
เป็ นหัวข้ อโครงงาน (วัดผลการศึกษาด้ วยระดับ S หรือ U)
ส495 โครงงานพิเศษ 2
2 (0-6-3)
ST495 Special Project 2
วิชาบังคับก่อน : สอบวิชา ส.494 ได้ ระดับ S
การบูรณาการทฤษฎี และการวิเคราะห์ ทางสถิติ เพือ่ ใช้ ในการแก้ ปัญหา การดําเนินงานวิจัยในหัวข้ อทีส่ นใจ ภายใต้ การ
แนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา เขียนรายงาน และนําเสนอโครงงาน
(วัดผลการศึกษาด้ วยระดับ S หรือU)
ส497 หัวข้ อพิเศษทางสถิติ
3 (3-0-6)
ST497 Special Topics in Statistics
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชาบังคับในสาขา รหัส 300 ทุกวิชา
หัวข้ อทีน่ ่ าสนใจ หรือ ความรู้ ใหม่ ๆ ทางสถิตทิ ไี่ ม่ ซํ้าซ้ อนกับวิชาอืน่ ๆในหลักสู ตร ซึ่งกําหนดโดยอาจารย์ผู้บรรยายหรือ
วิทยากรรับเชิญ
14. เงือ่ นไขอืน่ ๆ
เงือ่ นไขอืน่ ๆ นอกจากทีร่ ะบุไว้ ในหลักสู ตรนีใ้ ห้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วย
การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 รวมทั้งระเบียบและประกาศต่ างๆ ของมหาวิทยาลัย

