
 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ   

สาขาวชิาสถิต ิ
(หลกัสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2552) 

 
1. ช่ือหลกัสูตร    

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาสถิติ 
  Bachelor  of  Science  Program  in  Statistics 
 
2. ช่ือปริญญา    

ภาษาไทย  ช่ือเตม็    วทิยาศาสตรบัณฑิต(สถิต)ิ 
                     ช่ือย่อ      วท.บ.(สถิต)ิ 

ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็     Bachelor  of  Science  (Statistics) 
    ช่ือย่อ    B.Sc.(Statistics) 
 
3. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ  

ภาควชิาคณิตศาสตร์และสถิติ 
  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
4. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

4.1. ปรัชญาของหลกัสูตร       
ดาํเนินการเรียนการสอน   การศึกษาวจิัยทางด้านสถิต ิ เพือ่ผลติบัณฑิตทางด้านสถิต ิ  ที่มคีวามรู้  ความสามารถทาง

วชิาการ  มคุีณธรรม  จริยธรรมทีส่อดคล้องกบัปณิธานของมหาวทิยาลยัและสนองต่อการพฒันาประเทศ 
4.2. วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  

(1) เพือ่ผลติบัณฑิตทีม่คีวามรู้ทั้งภาคทฤษฎแีละการประยุกต์  สามารถทาํการประมวลผลและวเิคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพวิเตอร์   และสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้กบังานสถิตแิละงานอืน่ๆ ทีอ่าศัยสถิตไิด้อย่าง
ถูกต้อง 

(2) เพือ่ผลติบัณฑิตทีม่คีวามรู้เบือ้งต้นในการทาํวจิัย  อนัจะเป็นรากฐานในการศึกษาค้นคว้าส่ิงทีเ่ป็นประโยชน์แก่
สังคม   โดยวธีิการทางวทิยาศาสตร์ทีเ่ป็นระบบต่อไป 

(3) เพือ่ผลติบัณฑิตทีม่คีวามรู้ความสามารถทางวิชาการเพยีงพอทีจ่ะศึกษาต่อในระดบัสูงได้  
(4) เพือ่ผลติบัณฑิตทีม่คุีณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

 
5.   กาํหนดการเปิดสอน   

ปีการศึกษา  2552 เป็นต้นไป 
 
 



 
6.   คุณสมบัตขิองผู้มสิีทธิสมัครเข้าศึกษา 
       คุณสมบัตขิองผู้มสิีทธิสมคัรเข้าเป็นนักศึกษาเป็นไปตามข้อบังคบัของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ว่าด้วยการศึกษา
ปริญญาตรี  ฉบับ  พ.ศ. 2540  ข้อ 7 
 
7.   วธีิการคดัเลอืกผู้เข้าศึกษา 
       การคดัเลอืกผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามระเบียบการคัดเลอืกเพือ่เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  หรือ  การคดัเลอืกตามวิธีการที่มหาวทิยาลยักาํหนด  โดยความเห็นชอบของสภามหาวทิยาลยั 
 
8.   ระบบการศึกษา 
       การศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช้ระบบทวิภาค  โดยแบ่งเวลาการศึกษาในปีหน่ึงๆ เป็นสองภาคการศึกษาปกต ิ 
ซ่ึงเป็นภาคการศึกษาทีบ่ังคบั  คอืภาคหน่ึงและภาคสอง  ภาคการศึกษาหน่ึงๆ มีระยะเวลาสิบหกสัปดาห์และอาจเปิดภาคฤดูร้อน
ได้โดยใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าหกสัปดาห์  แต่ให้เพิม่ช่ัวโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากบัภาคการศึกษาปกติ ภาคฤดู
ร้อนเป็นภาคการศึกษาทีไ่ม่บังคบั 

การคดิหน่วยกติของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นดงันี ้
1. วชิาบรรยาย (ภาคทฤษฏี) 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกติ 
2. วชิาฝึกหรือทดลอง (ภาคปฏิบัติ)  2  หรือ 3  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ มค่ีาเท่ากบั 1 หน่วยกติ  
3. วชิาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม (ภาคฝึกงานอาชีพ) ใช้เวลาฝึก 3-6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษาปกตริวม 45-

90 ช่ัวโมง มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกติ 
4. โครงงานพเิศษ นักศึกษาใช้เวลาฝึกปฏิบัต ิ(ภายใต้การควบคุมของอาจารย์) 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษา

ปกตริวม 45 ช่ัวโมง มค่ีาเท่ากบั 1 หน่วยกติ  
 
9.   ระยะเวลาการศึกษา 

หลักสูตรการศึกษาช้ันปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในภาคปกติเป็นหลักสูตร  4  ปี   นักศึกษาจะต้องใช้
เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกนิ  7  ปีการศึกษา  และใช้เวลาศึกษาอย่างน้อย  7  ภาคการศึกษาปกต ิ
 
10.   การลงทะเบียนเรียน 

การลงทะเบียนเรียน ในแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี  พ.ศ. 2540   ข้อ 10 

 
11.   การวดัผลและการสําเร็จการศึกษา 

เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี  พ.ศ. 2540   ข้อ 11,12,13,14,15 และ 22 
การวดัผลการศึกษา แบ่งเป็น 8 ระดบั มช่ืีอและค่าระดบั ต่อหน่ึงหน่วยกติ ดงันี ้ 

ระดบั A B+ B C+ C D+ D F 

ค่าระดบั 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0 

 
 
 
 



 
12.  งบประมาณ 

ภาคปกติ 
ใช้งบประมาณตามทีไ่ด้เสนอขอไว้ในแผนพฒันาการศึกษาระยะที ่ 10   และทีจ่ะขอเป็นรายปีงบประมาณ  โดยมี

ค่าใช้จ่ายในการผลติบัณฑิตคนละประมาณ  22,000  บาท/ปี 
ภาคพเิศษ 
ใช้งบประมาณรายได้ของโครงการ โดยมค่ีาใช้จ่ายในการผลติบัณฑิตคนละประมาณ  66,850  บาท/ปี 

 
13.   หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาสถิต ิ  
        13.1   โครงสร้างและองค์ประกอบของหลกัสูตร 
      นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวชิารวมไม่น้อยกว่า  138  หน่วยกติ   โดยศึกษาราย   
        วชิาต่างๆ  ครบตามโครงสร้างและองค์ประกอบของหลกัสูตรดงันี ้
      1.  วชิาศึกษาทัว่ไป        30     หน่วยกติ 
      2.  วชิาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า                                102   หน่วยกติ 
        2.1   วชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   12    หน่วยกติ 
        2.2   วชิาบังคบัในสาขา     30   หน่วยกติ 
        2.3   วชิาบังคบันอกสาขา     27 หน่วยกติ 
        2.4   วชิาเลอืกในสาขา     15 หน่วยกติ 
        2.5   วชิาโทหรือวชิาเลอืก     18 หน่วยกติ 
 3.  วชิาเลอืกเสรี  ไม่น้อยกว่า         6           หน่วยกติ 
 
          13.2  ข้อกาํหนดของหลกัสูตร 

 1. วชิาศึกษาทัว่ไป     30  หน่วยกติ 
 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวชิาในหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า  
30 หน่วยกติ ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คอื 
 ส่วนที ่1 : วชิาศึกษาทัว่ไป      21 หน่วยกติ 
หมวดมนุษยศาสตร์   บังคบั 1 วชิา 3 หน่วยกติ 
  มธ.110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร์    3  หน่วยกติ 
 TU 110 Integrated Humanities 
หมวดสังคมศาสตร์   บังคบั 1 วชิา 3 หน่วยกติ 
 มธ. 120 สหวทิยาการสังคมศาสตร์    3  หน่วยกติ 

 TU 120 Integrated Social Sciences 
หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
: วทิยาศาสตร์    บังคบั 1 วชิา 3 หน่วยกติ 
 มธ. 130 สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   3  หน่วยกติ 
 TU 130 Integrated Sciences and Technology 
: คณิตศาสตร์หรือคอมพวิเตอร์ บังคบั 1 วชิา 3 หน่วยกติ  
 มธ.154  รากฐานคณิตศาสตร์     3 หน่วยกติ 
 TU 154  Foundation of  Mathematics    3 หน่วยกติ 



 
หมวดภาษา  
: ภาษาไทย      บังคบั 1 วชิา 3 หน่วยกติ 
 ท. 161 การใช้ภาษาไทย      3  หน่วยกติ 
 TH 161 Thai Usage  
: ภาษาองักฤษ    บังคบั 2 วชิา 6 หน่วยกติ 
 สษ. 070 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1     ไม่นับหน่วยกติ 
 EL 070 English Course 1 
 (สําหรับผู้ทีม่พีืน้ความรู้ยงัไม่ถึง สษ 171) 
 สษ.171 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2      3  หน่วยกติ 
 EL 171 English Course 2 
 สษ. 172 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3     3  หน่วยกติ 
 EL 172 English Course 3 

  ส่วนที ่2   นักศึกษาจะต้องศึกษาวชิาศึกษาทัว่ไปส่วนที ่2 จํานวน  3  วชิา  9  หน่วยกติ ตามทีส่าขาวชิากาํหนด 
ดงันี ้
  บังคบั 2 วชิา 6 หน่วยกติ ได้แก่  
   พบ.291 ธุรกจิเบือ้งต้น     3 หน่วยกติ 
   BA 291  Introduction of Business 
 และ ศ.210 เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น     3 หน่วยกติ 
   EC 210  Introductory Economics  
 และเลอืกอกี 1 วิชา 3 หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปนี ้
   จ.228 จิตวทิยาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล   3  หน่วยกติ 
   PY 228 Psychology of Interpersonal Relations 
   มธ.122 กฎหมายในชีวิตประจําวนั    3 หน่วยกติ 
   TU122  Law in Everyday Life 
   ทอ.201  หลกัการบริหาร       3   หน่วยกติ 
   HO 201 Principle of Management 
  2.  วชิาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า                  102    หน่วยกติ 
         2.1  วชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  12  หน่วยกติ 
  นักศึกษาต้องศึกษาวชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์  จํานวน  12  หน่วยกติ  ได้แก่รายวชิาต่อไปนี ้  
        วท.113 ชีววทิยาทัว่ไป     3 หน่วยกติ 
   SC 113 General Biology  
   วท.163 ปฏิบัตกิารชีววทิยาทัว่ไป     1 หน่วยกติ 
   SC 163 General Biology Laboratory 1 
        วท.123 เคมพีืน้ฐาน      3 หน่วยกติ 
   SC 123 Fundamental Chemistry 
               วท.173 ปฎบิัตกิารเคมีพืน้ฐาน    1 หน่วยกติ 
   SC 173 Fundamental Chemistry Laboratory 1 
 



 
        วท.135  ฟิสิกส์ทัว่ไป      3  หน่วยกติ 
   SC 135 General Physics 
        วท.185 ปฏิบัตกิารฟิสิกส์ทัว่ไป      1  หน่วยกติ 
   SC 185 General Physics Laboratory  
 
      2.2    วชิาบังคบัในสาขา       30  หน่วยกติ 
  นักศึกษาต้องศึกษาวชิาบังคบัในสาขาวชิา  จํานวน  30  หน่วยกติ  ได้แก่  รายวชิาต่อไปนี ้
   ส.211 สถิต ิ1       3  หน่วยกติ 
   ST 211 Statistics 1 
    ส.212 สถิต ิ2        3 หน่วยกติ 
   ST 212 Statistics 2 
    ส.321 ทฤษฎคีวามน่าจะเป็นเบือ้งต้น   3  หน่วยกติ 
   ST 321 Introduction to Probability Theory 
     ส.322 คณิตสถิตศิาสตร์ 1      3  หน่วยกติ 
   ST 322 Mathematical Statistics 1 
   ส.332 การวเิคราะห์การถดถอยประยุกต์    3 หน่วยกติ 
   ST 332 Applied Regression Analysis 
   ส.351 เทคนิคการชักตัวอย่างเบือ้งต้น     3  หน่วยกติ 
   ST 351 Introduction to Sampling Technique 
   ส.422 คณิตสถิตศิาสตร์ 2      3  หน่วยกติ 
   ST 422 Mathematical Statistics 2 
   ส.431 การออกแบบการทดลองเบือ้งต้น    3 หน่วยกติ 
   ST 431 Introduction to Experimental Designs 
   ส.451 ระเบียบวธีิการวิจัย     3 หน่วยกติ 
   ST 451 Research Methodology 
   ส.494 โครงงานพเิศษ 1     1 หน่วยกติ 
   ST 494 Special Project 1 
   ส.495   โครงงานพเิศษ 2     2 หน่วยกติ 
   ST 495 Special Project 2 
โดยจะต้องสอบไล่ได้ไม่ตํา่กว่าระดบั  C  ใน  รายวชิา ส.211, ส.212 , ส.321, ส.322, ส.351 และ ส.422 
 
      2.3   วชิาบังคับนอกสาขา     27 หน่วยกติ 
  นักศึกษาต้องศึกษาวชิาบังคบันอกสาขาวชิา  จํานวน  27  หน่วยกติ  ได้แก่  รายวชิาต่อไปนี ้
   ค.211 แคลคูลสั 1      3 หน่วยกติ 
   MA 211  Calculus 1 
     ค.212 แคลคูลสั2      3 หน่วยกติ 
   MA 212  Calculus 2 
 



 
     ค.213 แคลคูลสั 3      3 หน่วยกติ 
   MA 213  Calculus 3 
     ค.332 พชีคณิตเชิงเส้น      3 หน่วยกติ 
   MA 332  Linear Algebra  
     ค.351  วธีิการเชิงตวัเลข           3 หน่วยกติ 
   MA 351 Numerical Methods 
   คพ.103 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์เบือ้งต้น   3 หน่วยกติ 
   CS 103 Introduction to Computer Programming      
   คพ.112 การโปรแกรมเชิงวตัถุเบือ้งต้น    3 หน่วยกติ 
   CS 112 Introduction to Object-Oriented Programming      
   อ. 221  การอ่านเชิงวเิคราะห์ข้อมูล    3 หน่วยกติ 
   EG 221 Reading for Information 
                 หรือ    สษ.295  ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 1    3 หน่วยกติ 
   EL 295 Academic English 1 
     อ.241 การฟัง-การพูด 1      3  หน่วยกติ 
   EG 241 Listening-Speaking 1     
    หรือ    สษ.395  ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 2    3  หน่วยกติ 
   EL 395  Academic English 2 
      2.4   วชิาเลอืกในสาขา                 15  หน่วยกติ 
  นักศึกษาต้องศึกษาวชิาเลอืกในสาขาระดบั 300 หรือ ระดบั 400  จํานวน  15  หน่วยกติ    โดยต้องเลอืกศึกษาวชิา
ในสาขาระดบั 400  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ   ดงัต่อไปนี ้
  - วชิาเลอืกระดบั  300   จาก    
   ส.336 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ        3 หน่วยกติ 
   ST 336 Statistical Quality Control 
   ส.337 สถิตศิาสตร์ไม่องิพารามเิตอร์เบือ้งต้น            3 หน่วยกติ 
   ST 337 Introduction to Nonparametric Statistics 
    ส.339 ประชากรศาสตร์ 1          3  หน่วยกติ 
   ST 339 Demography 1 
   ส.346 คณิตศาสตร์การเงนิ     3  หน่วยกติ 
   ST 346 Mathematics of Finance 
     ส.347   คณิตศาสตร์ประกนัชีวติ 1         3 หน่วยกติ 
   ST 347 Mathematics of Life Insurance 1 
   ส.348 คณิตศาสตร์การลงทุน    3  หน่วยกติ 
   ST 348 Mathematics of Investment 
   ส.349 คณิตศาสตร์ประกนัวนิาศภัย        3  หน่วยกติ 
   ST 349 Casualty Actuarial Mathematics 
     ส.366 การวจิัยดาํเนินงาน         3  หน่วยกติ 
   ST 366 Operations Research 



 
   ส.376 การวเิคราะห์ข้อมูลและการคํานวณด้วย 
     โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิ        3  หน่วยกติ 
   ST376 Data Analysis and computing with Statistical Packages 
    ส.386 ชีวสถิตเิบือ้งต้น      3  หน่วยกติ   
   ST 386  Introduction to Biostatistics  
  - วชิาเลอืกระดบั  400   ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกติ   จาก   
   ส.428 หัวข้อพเิศษทางคณิตศาสตร์ประกนัภัย                          3            หน่วยกติ      
   ST 428 Special Topics in Actuarial Science        
                         ส.436 การวเิคราะห์การตดัสินใจทางสถิตเิบือ้งต้น  3 หน่วยกติ 
   ST 436 Introduction  to Statistics Decision Analysis 
   ส.438 อนุกรมเวลาและการพยากรณ์     3 หน่วยกติ 
   ST 438 Time Series and Forecasting 
                         ส.439 ประชากรศาสตร์ 2     3  หน่วยกติ 

ST 439  Demography 2 
    ส.446 ทฤษฎกีารเส่ียงภัยเบือ้งต้น    3  หน่วยกติ 
 ST 446  Introduction to Risk Theory 
    ส.447 คณิตศาสตร์ประกนัชีวติ 2    3 หน่วยกติ 
 ST 447  Mathematics of Life Insurance 2 
    ส.449 สัมมนาคณิตศาสตร์ประกนัภัย     3 หน่วยกติ 
  ST 449 Seminar in Actuarial Science 
     ส.467 การบวนการสโทแคสติกเบือ้งต้น    3  หน่วยกติ 
 ST 467  Introduction to Stochastic Processes 
    ส.486 การวเิคราะห์หลายตวัแปรประยุกต์    3  หน่วยกติ 
 ST 486  Applied Multivariate Analysis 
    ส.497   หัวข้อพเิศษทางสถิต ิ      3   หน่วยกติ  
 ST 497  Special Topics in Statistics 
  
 นักศึกษาทีศึ่กษาเพือ่รับปริญญาตรีสาขาวชิาสถิตจิะนํารายวิชาต่อไปนีม้านับเป็นหน่วยกติสะสมและคาํนวณค่าระดบั
เฉลีย่ไม่ได้ คอื  
  ส.216    สถิตสํิาหรับสังคมศาสตร์ 1     3 หน่วยกติ 
 ST 216  Statistics for Social Science 1 
  ส.217 สถิตสํิาหรับสังคมศาสตร์ 2      3 หน่วยกติ 
 ST 217  Statistics for Social Science 2 
  ส.218 สถิตทิีใ่ช้ในจิตวิทยา 1      3 หน่วยกติ 
 ST 218  Psychological Statistics 1 
  ส.319 สถิตทิีใ่ช้ในจิตวิทยา 2     3 หน่วยกติ 
 ST 319  Psychological Statistics 2 
 



 
  ส.326 ความน่าจะเป็นประยุกต์      3 หน่วยกติ 
 ST326  Applied Probability 
  ส.327 คณิตสถิตศิาสตร์เชิงประยุกต์ 1     3 หน่วยกติ 
 ST 327  Applied Mathematical Statistics 1 
  ส.328 คณิตสถิตศิาสตร์เชิงประยุกต์ 2     3 หน่วยกติ 
 ST 328  Applied Mathematical Statistics 2 
 ส.338  การออกแบบการทดลองสําหรับวทิยาศาสตร์   3  หน่วยกติ 

ST 338  Experimental Designs for Science 
  ส.457 ระเบียบวธีิการวิจัยทางสังคมศาสตร์    3 หน่วยกติ 
 ST 457  Research Methodology in Social Sciences 
  ค.216 แคลคูลสัสําหรับสังคมศาสตร์ 1    3 หน่วยกติ 
 MA 216 Calculus for Social Science 1 
  ค.217 แคลคูลสัสําหรับสังคมศาสตร์ 2    3 หน่วยกติ 
 MA 217 Calculus for Social Science 1 
  ค.236 พชีคณิตเชิงเส้นและสมการเชิงอนุพนัธ์เบือ้งต้น   3 หน่วยกติ 
 MA236 Linear Algebra and Elementary Differential Equations 
  อส.201  หลกัเบือ้งต้นการวเิคราะห์เชิงปริมาณ      3  หน่วยกติ 
 IM 201 Introduction to Quantitative Analysis 
 อส.202 สถิตธุิรกจิ       3  หน่วยกติ 
 IM 202  Business Statistics 
 นักศึกษาทีไ่ด้ศึกษารายวชิา อส.201 หลกัเบือ้งต้นการวเิคราะห์เชิงปริมาณ ถ้าศึกษาโดยเป็นวิชาพืน้ฐานของวิชาอืน่
หรือเป็นวชิาหน่ึงในหลกัสูตรวชิาโทของนักศึกษาผู้น้ัน สามารถนํารายวชิาดงักล่าวมานับหน่วยกติสะสมได้ 
     2.5   วชิาโทหรือวชิาเลอืก  ไม่น้อยกว่า       18   หน่วยกติ 
  นักศึกษาอาจเลอืกศึกษารูปแบบใดรูปแบบหน่ึงดังต่อไปนี ้  
   2.5.1 วชิาโท       18   หน่วยกติ 
  นักศึกษาอาจเลอืกศึกษาสาขาวชิาใดวชิาหน่ึง  ทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เป็นวชิาโท    โดยศึกษาตาม
ข้อกาํหนดและเงื่อนไขของหลกัสูตรวชิาโทสาขานั้นๆ          และหากมจีํานวนหน่วยกติของวชิาโทเหลอือยู่     นักศึกษาจะต้อง
เลอืกศึกษาวชิาต่าง  ๆ   ทีเ่ปิดสอนในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ให้ครบจํานวนหน่วยกติทีก่าํหนดไว้ข้างต้น 
   2.5.2 วชิาเลอืก       18    หน่วยกติ 
   ให้เลอืกศึกษาจากวชิาของสาขาวิชาใดกไ็ด้  รวมไม่เกนิ 4   สาขาวิชา ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกติ   (ไม่นับรวม 
คณะ/สาขาวชิาทีนั่กศึกษาเลอืกศึกษาเป็นวชิาเอก) 

3. วชิาเลอืกเสรี  ไม่น้อยกว่า    6    หน่วยกติ 
นักศึกษาสามารถเลอืกศึกษาวชิาใดวชิาหน่ึงทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  เป็นวชิาเลอืกเสรี   จํานวน 

ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ  ทั้งนีใ้ห้หมายรวมถึงวิชาศึกษาทัว่ไปหมวดภาษาต่างประเทศ 
  นักศึกษาจะนําวิชาเหล่านีม้านับเป็นวชิาเลอืกเสรีไม่ได้ 

1. วชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวชิา (รวมทั้งวิชาทีไ่ม่ได้กาํหนดไว้ในวชิาศึกษาทัว่ไปส่วนที่ 2) 
2. วชิาในหลกัสูตรศึกษาทัว่ไปทั้งส่วนที ่1 และส่วนที ่2 ทีใ่ช้รหัสย่อ “มธ” ทุกวชิา   
3. วชิา ท.162  การเขยีนรายงานทางวชิาการ และ ท. 163 การเขียนเพือ่การส่ือสารในองค์กร 



 
 
          13.3  หลกัสูตรวชิาโท  สาขาวชิาสถิตมิหีลกัสูตรวชิาโท 2 หลกัสูตร ดังนี ้
       13.3.1  การศึกษาวชิาโทสาขาวชิาสถิติ 
  นักศึกษานอกสาขาทีป่ระสงค์จะศึกษาสาขาวชิาสถิตเิป็นวชิาโท  ต้องศึกษารายวิชาในสาขาวชิาสถิตไิม่น้อยกว่า 18  
หน่วยกติ   โดยศึกษารายวชิาต่างๆ  และตามเงือ่นไขดงัต่อไปนี ้

1. นักศึกษาต้องศึกษารายวชิาบังคับในสาขาวชิา  12  หน่วยกติ ดงันี ้
1.1 ส.211   สถิติ 1  หรือ   ส.216 สถิตสํิาหรับสังคมศาสตร์ 1  หรือ  
 ส.218 สถิตทิีใ่ช้ในจิตวทิยา 1 
1.2 ส.212  สถิติ 2  หรือ ส.217  สถิตสํิาหรับสังคมศาสตร์ 2  หรือ  
 ส.319 สถิตทิีใ่ช้ในจิตวทิยา 2   
1.3 ส.321  ทฤษฎคีวามน่าจะเป็นเบือ้งต้น  หรือ ส.326  ความน่าจะเป็นประยุกต์ 
1.4 ส.322  คณิตสถิตศิาสตร์ 1  หรือ ส.327 คณิตสถิตศิาสตร์ประยุกต์ 1 

2. นักศึกษาต้องศึกษารายวชิาเลอืกในสาขาไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติจากรายวชิาในข้อ  2.4 
      ทั้งนีร้วมรายวชิา ต่อไปนีด้้วย 

คป.319 กาํหนดการเชิงคณิตศาสตร์ 1  , คพ.103 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์เบือ้งต้น , 
คพ.112  การโปรแกรมเชิงวัตถุเบือ้งต้น  , รส.201  หลกัเบือ้งต้นระบบสารสนเทศ  , 
รส.261  การใช้ไมโครคอมพวิเตอร์ในงานธุรกจิ , รส.312  ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ 

3. นักศึกษาต้องสอบได้ค่าระดับเฉลีย่ของรายวชิาทั้งหมดทีจ่ะนับเข้าเป็นวิชาโท  ไม่น้อยกว่า  2.00 
            13.3.2  การศึกษาวชิาโทสาขาวชิาคณิตศาสตร์ประกนัภัย 
  นักศึกษานอกสาขาทีป่ระสงค์จะศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ประกนัภัยเป็นวชิาโท  ต้องศึกษารายวชิาในสาขาวชิาสถิติ
ไม่น้อยกว่า 18  หน่วยกติ   โดยศึกษารายวชิาต่างๆ  และตามเงือ่นไขดงัต่อไปนี ้

1. นักศึกษาต้องศึกษารายวชิาบังคับในกลุ่มวชิาด้านคณิตศาสตร์ประกนัภัย  15  หน่วยกติดงันี ้
1.1 ส.246  ความรู้ทั่วไปเกีย่วกบัการประกนัภัย 
1.2 ส.346  คณิตศาสตร์การเงิน 
1.3 ส.347  คณิตศาสตร์ประกนัชีวิต 1 
1.4 ส.348  คณิตศาสตร์การลงทุน 
1.5 ส.349  คณิตศาสตร์ประกนัวินาศภัย 

2. นักศึกษาต้องศึกษารายวชิาเลอืกในสาขาไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกติจากรายวชิาต่อไปนี ้
        ส.366  การวจิัยดาํเนินงาน  หรือ  คป.319 กาํหนดการเชิงคณิตศาสตร์ 1  ,  

ส.428 หัวข้อพเิศษทางคณิตศาสตร์ประกนัภัย , ส.438 อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ ,  
ส.446 ทฤษฎกีารเส่ียงภัยเบือ้งต้น , ส.447 คณิตศาสตร์ประกนัชีวติ 2 ,  
ส.449 สัมมนาคณิตศาสตร์ประกนัภัย , ส.467 กระบวนการสโทแคสตกิเบือ้งต้น  

3. นักศึกษาต้องสอบได้ค่าระดบัเฉลีย่ของรายวชิาทั้งหมดทีจ่ะนับเข้าเป็นวชิาโท   
ไม่น้อยกว่า  2.00 

 13.4  การศึกษาเพือ่รับอนุปริญญาในสาขาวชิาสถิต ิ
     นักศึกษาผู้ใดได้ศึกษารายวชิาต่างๆ  ตามหลกัสูตรในสาขาวชิาสถิต ิ ได้หน่วยกติสะสมไม่ตํา่กว่า  102 หน่วยกติ  
ตามเงื่อนไขต่อไปนี ้ มสิีทธิได้รับอนุปริญญา 
 



 
1. ได้ค่าระดบัเฉลีย่สะสมไม่ตํา่กว่า  2.00 
2. ได้ขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วไม่น้อยกว่าห้าภาคการศึกษาปกติ 
3. ได้ศึกษาวชิาศึกษาทัว่ไป  และวชิาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตสาสตร์ครบตามหลกัสูตร                                

รวม 42  หน่วยกติ 
4. ได้ศึกษารายวชิาในสาขาวชิาสถิติไม่น้อยกว่า  27  หน่วยกติ   และได้ศึกษารายวชิาต่อไปนี ้ คอื   ส.211 สถิต ิ1,  

ส.212   สถิต ิ2,  ส.321  ทฤษฎคีวามน่าจะเป็นเบือ้งต้น,  ส.322  คณิตสถิตศิาสตร์ 1,  ส.351 เทคนิคการชักตวัอย่างเบือ้งต้น และ  
ส.431 การออกแบบการทดลองเบือ้งต้น 

5. ได้ศึกษารายวิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์  15  หน่วยกติ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์  6  หน่วยกติ  และ
สาขาวิชาภาษาองักฤษ  6  หน่วยกติ  ดังรายวิชาต่อไปนี ้  ค.211 แคลคูลสั1 ,  ค.212 แคลคูลสั2 ,  ค.213 แคลคูลสั 3 ,  ค.332  
พชีคณิตเชิงเส้น,  ค.351  วิธีการเชิงตัวเลข, คพ.103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น , คพ.112  การโปรแกรมเชิงวัตถุ
เบือ้งต้น ,  อ.221  การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล  หรือ สษ.295  ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 1  และ  อ.241  การฟัง-การพูด 1หรือ สษ.
395 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 2 
 6.  ได้ศึกษาวชิาเลอืกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ 

 ในกรณีที่ศึกษาวิชา  ตามข้อ 3, 4 และ 5  แล้วไม่ครบ  102  หน่วยกติ  ให้เลอืกศึกษาวชิาตามข้อ 4  ให้ครบถ้วน 
 
 13.5   หลกัเกณฑ์การใช้รหัสวชิาในหลกัสูตร 
 รายวชิาทีจ่ะเปิดสอนในหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถิต ิประกอบด้วยตวัอกัษรย่อ  1  ตาํแหน่ง และตวัเลข 
3  ตาํแหน่ง ดังรายละเอยีดต่อไปนี ้ 
 อกัษรย่อนําหน้าตวัเลขในหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถิต ิมคีวามหมายดังนี ้ส.(ST)  เป็นรายวชิาทีจ่ัด
สอนโดย สาขาวิชาสถิติ   

1. ตวัเลข 3 ตาํแหน่ง ในหลกัสูตรวทิยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวชิาสถิต ิ มคีวามหมายดงันี ้ 
 เลขหลกัหน่วย เลข 0-5 หมายถึง  วชิาบังคบั 
   เลข 6-9 หมายถึง  วชิาเลอืก 
 เลขหลกัสิบ   เลข  1    หมายถึง  วชิาพืน้ฐานทางสถิต ิ
   เลข  2 หมายถึง  วชิาทฤษฎสีถิติ 
   เลข  3 หมายถึง  วชิาเฉพาะด้านทางสถิติ 
   เลข  4 หมายถึง  วชิาคณิตศาสตร์ประกนัภัย 
   เลข  5 หมายถึง  วชิาระเบียบวธีิวิจัย  การสุ่มตวัอย่าง 
   เลข  6 หมายถึง  วชิาการวจิัยดําเนินงาน 
   เลข  7 หมายถึง  วชิาเกีย่วกบัโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
   เลข  8 หมายถึง  วชิาสถิตสํิาหรับวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ 
   เลข  9 หมายถึง  วชิาสัมมนาและหัวข้อพเิศษทางสถิต ิ

เลขหลกัร้อย 
  เลข  1     หมายถึง   รายวชิาทีจ่ัดสอนในหลกัสูตร ช้ันปีที่ 1 
  เลข  2     หมายถึง   รายวชิาทีจ่ัดสอนในหลกัสูตร ช้ันปีที่ 2 
  เลข  3     หมายถึง   รายวชิาทีจ่ัดสอนในหลกัสูตร ช้ันปีที่ 3 
  เลข  4     หมายถึง   รายวชิาทีจ่ัดสอนในหลกัสูตร ช้ันปีที่ 4 

 



 
รายวชิาในหลกัสูตร   สาขาวชิาสถิต ิ  มดีังนี ้
รหัสวชิา  ช่ือวชิา                       หน่วยกติ 
                                   (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ส.211  สถิต ิ1                                     3(3-0-6) 
ST 211  Statistics 1  
ส.212  สถิต ิ2         3(3-0-6) 
ST 212  Statistics 2 
ส.216  สถิตสํิาหรับสังคมศาสตร์ 1       3(3-0-6) 
ST 216  Statistics for Social Science 1 
ส.217  สถิตสํิาหรับสังคมศาสตร์ 2       3(3-0-6) 
ST 217  Statistics for Social Science 2 
ส.218  สถิตทิีใ่ช้ในจิตวิทยา 1       3(3-0-6) 
ST 218  Psychological Statistics 1 
ส. 246    ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัการประกนัภัย                     3 (3-0-6) 
ST 246 General   Principles of  Insurance 
ส.319  สถิตทิีใ่ช้ในจิตวทิยา 2        3(3-0-6) 
ST 319  Psychological Statistics 2 
ส.321  ทฤษฎคีวามน่าจะเป็นเบือ้งต้น      3(3-0-6) 
ST 321  Introduction to Probability Theory  
ส.322  คณิตสถิตศิาสตร์ 1        3(3-0-6) 
ST 322  Mathematical Statistics 1 
ส.326  ความน่าจะเป็นประยุกต์       3(3-0-6) 
ST 326  Applied Probability 
ส.327  คณิตสถิตศิาสตร์ประยุกต์ 1       3(3-0-6) 
ST 327  Applied Mathematical Statistics 1 
ส.328  คณิตสถิตศิาสตร์ประยุกต์ 2       3(3-0-6) 
ST 328  Applied Mathematical Statistics 2 
ส.332  การวเิคราะห์การถดถอยประยุกต์      3 (3-0-6) 
ST 332  Applied Regression Analysis 
ส.336  การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ       3 (3-0-6) 
ST 336  Statistical Quality Control 
ส.337    สถิตศิาสตร์ไม่องิพารามเิตอร์เบือ้งต้น      3 (3-0-6) 
ST 337   Introduction to Nonparametric Statistics 
ส.338  การออกแบบการทดลองสําหรับวทิยาศาสตร์     3 (3-0-6) 
ST 338  Experimental Designs for Science 
ส.339  ประชากรศาสตร์ 1        3 (3-0-6) 
ST 339  Demography 1 
 



 
ส.346    คณิตศาสตร์การเงิน        3 (3-0-6) 
ST 346   Mathematics of Finance 
ส.347   คณิตศาสตร์ประกนัชีวติ 1       3 (3-0-6) 
ST 347  Mathematics of Life Insurance 1    
ส.348 คณิตศาสตร์การลงทุน       3 (3-0-6) 
ST 348 Mathematics of  Investment 
ส.349 คณิตศาสตร์ประกนัวนิาศภัย         3 (3-0-6) 
ST 349  Casualty  Actuarial  Mathematics      
ส.351  เทคนิคการชักตวัอย่างเบือ้งต้น      3 (3-0-6) 
ST 351  Introduction to Sampling Technique 
ส.366  การวจิัยดาํเนินงาน        3 (3-0-6) 
ST 366  Operations Research 
ส.376   การวเิคราะห์ข้อมูลและการคาํนวณด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิ   3 (3-0-6) 
ST 376 Data Analysis and Computing with Statistical Packages 
ส.386  ชีวสถิตเิบือ้งต้น          3 (3-0-6) 
ST 386  Introduction to Biostatistics 
ส.422  คณิตสถิตศิาสตร์ 2        3 (3-0-6) 
ST 422  Mathematical Statistics 2 
ส.428   หัวข้อพเิศษทางคณิตศาสตร์ประกนัภัย      3 (3-0-6) 
ST 428   Special  Topics  in  Actuarial  Science 
ส.431  การออกแบบการทดลองเบือ้งต้น      3 (3-0-6) 
ST 431  Introduction to Experimental Designs 
ส.436  การวเิคราะห์การตดัสินใจทางสถิตเิบือ้งต้น     3 (3-0-6) 
ST 436  Introduction to Statistical Decision Analysis 
ส.438  อนุกรมเวลาและการพยากรณ์      3 (3-0-6) 
ST 438 Time Series and Forecasting  
ส.439  ประชากรศาสตร์ 2         3 (3-0-6) 
ST 439  Demography 2 
ส.446    ทฤษฎกีารเส่ียงภัยเบือ้งต้น       3 (3-0-6) 
ST 446   Introduction to Risk Theory 
ส.447     คณิตศาสตร์ประกนัชีวติ 2       3 (3-0-6) 
ST 447   Mathematics of Life Insurance 2 
ส.449   สัมมนาคณิตศาสตร์ประกนัภัย          3 (3-0-6) 
ST449   Seminar in Actuarial Science 
ส.451  ระเบียบวธีิการวจิัย        3 (3-0-6) 
ST 451  Research Methodology 
ส.457  ระเบียบวธีิการวจิัยทางสังคมศาสตร์       3 (3-0-6) 
ST 457  Research Methodology in Social Sciences 



 
ส.467  กระบวนการสโทแคสตกิเบือ้งต้น      3 (3-0-6) 
ST 467  Introduction to Stochastic Processes 
ส.486  การวเิคราะห์หลายตวัแปรประยุกต์      3 (3-0-6) 
ST 486  Applied Multivariate Analysis 
ส.494  โครงงานพเิศษ 1        1 (0-3-3) 
ST 494  Special Project 1 
ส.495  โครงงานพเิศษ 2        2 (0-6-3) 
ST 495  Special Project 2 
ส.497  หัวข้อพเิศษทางสถิต ิ       3 (3-0-6) 
ST 497  Special Project in Statistics  

13.5   แผนการศึกษา 
     ตวัอย่างแผนการศึกษาสาขาวิชาสถิติ 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร์             3   หน่วยกติ 
วท.135 ฟิสิกส์ทัว่ไป              3   หน่วยกติ 
วท.185 ปฏิบัตกิารฟิสิกส์ทัว่ไป             1   หน่วยกติ 
ท.161 การใช้ภาษาไทย                               3   หน่วยกติ 
หมวดภาษาองักฤษ                              3   หน่วยกติ 
ค.211 แคลคูลสั 1              3   หน่วยกติ 
วชิาศึกษาทัว่ไปส่วนที ่2                                    3   หน่วยกติ      

ค.212    แคลคูลสั  2                          3    หน่วยกติ 
วท.113 ชีววทิยาทัว่ไป                          3    หน่วยกติ 
วท.163 ปฎบิัตกิารชีววทิยาทัว่ไป          1    หน่วยกติ 
วท.123   เคมพีืน้ฐาน           3    หน่วยกติ 
วท.173  ปฏิบัติการเคมีพืน้ฐาน          1    หน่วยกติ 
หมวดภาษาองักฤษ                           3    หน่วยกติ 
ส.211    สถิต ิ 1            3    หน่วยกติ 
มธ.130  สหวิทยาการวิทยาศาสตร์                3    หน่วยกติ 
              และเทคโนโลย ี

                           รวม                                      19  หน่วยกติ                         รวม                                      20    หน่วยกติ 
  

ปีการศึกษาที่ 2 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
ค.213     แคลคูลสั  3                           3    หน่วยกติ 
ส.212     สถิติ 2             3    หน่วยกติ 
อ.221     การอ่านเชิงวเิคราะห์ข้อมูล                3    หน่วยกติ 
              หรือ 
สษ.295  ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 1 
ศ.210    เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น           3    หน่วยกติ 
คพ.103 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์               3    หน่วยกติ 
              เบือ้งต้น 
วชิาเลอืกเสรี                                                     3   หน่วยกติ 

ค.332     พชีคณิตเชิงเส้น          3    หน่วยกติ 
อ.241     การฟังการพูด  1         3    หน่วยกติ 
               หรือ 
สษ.395  ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 2 
คพ.112  การโปรแกรมเชิงวัตถุ                    3    หน่วยกติ 
               เบือ้งต้น   
พบ.291   ธุรกจิเบือ้งต้น                               3    หน่วยกติ 
มธ.120 สหวทิยาการสังคมศาสตร์            3   หน่วยกติ 
มธ.110 สหวทิยาการมนุษย์ศาสตร์           3   หน่วยกติ 

                           รวม                                     18  หน่วยกติ                              รวม                               18   หน่วยกติ 



 
 
 

ปีการศึกษาที่ 3 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
ส.321    ความน่าจะเป็นเบือ้งต้น            3    หน่วยกติ 
ส.332    การวเิคราะห์การถดถอยประยุกต์       3   หน่วยกติ 
ส.351    เทคนิคการชักตวัอย่างเบือ้งต้น           3   หน่วยกติ 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก                            6    หน่วยกติ 
วชิาเลอืกในสาขา                                           3    หน่วยกติ 
      

ค.351  วธีิการเชิงตวัเลข                          3    หน่วยกติ 
ส.322   คณิตสถิตศิาสตร์  1                  3    หน่วยกติ 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก                            6    หน่วยกติ 
วชิาเลอืกในสาขา                                  3    หน่วยกติ 
วชิาเลอืกเสรี     3    หน่วยกติ 
     

                           รวม                                      18  หน่วยกติ                       รวม                                  18   หน่วยกติ 
 
 

ปีการศึกษาที่ 4 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
ส.451    ระเบียบวธีิการวจิัย                           3    หน่วยกติ 
ส.422    คณิตสถิตศิาสตร์  2                           3    หน่วยกติ 
ส.494    โครงงานพเิศษ 1            1    หน่วยกติ        
วชิาโทหรือวชิาเลอืก                           3    หน่วยกติ 
วชิาเลอืกในสาขา                                              6    หน่วยกติ 

ส.431 การออกแบบการทดลองเบือ้งต้น   3    หน่วยกติ 
ส.495 โครงงานพเิศษ 2      2    หน่วยกติ 
วชิาโทหรือวชิาเลอืก                     3    หน่วยกติ 
วชิาเลอืกในสาขา                                        3    หน่วยกติ 
     

                           รวม                                      16  หน่วยกติ                          รวม                                    11   หน่วยกติ 



 
คาํอธิบายรายวชิา 

 
ส211  สถิต ิ1                                      3(3-0-6) 
ST211  Statistics 1 
 สถิตเิชิงพรรณนา ความน่าจะเป็นเบือ้งต้น ตวัแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่ม   ค่าคาดหมาย   
การชักตวัอย่างเบือ้งต้นและการแจกแจงของตวัสถิต ิ    การประมาณค่าและการทดสอบสมมุตฐิานเกีย่วกบัพารามเิตอร์ของ
ประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม     การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิ  
 
ส212  สถิต ิ2          3(3-0-6) 
ST212  Statistics 2 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ส.211 
 การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดยีว  การวเิคราะห์การถดถอยและสหสัมพนัธ์เชิงเดยีว     การวเิคราะห์
อนุกรมเวลาแบบคลาสสิก  การควบคุมคุณภาพเบือ้งต้น  การทดสอบไคกาํลงัสอง การทดสอบไม่องิพารามเิตอร์   การใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 
ส216  สถิตสํิาหรับสังคมศาสตร์ 1        3(3-0-6) 
ST216  Statistics for Social Science 1 
 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัสถิตเิชิงพรรณนา  เลขดชันี    ความน่าจะเป็นทั้งไม่มเีงื่อนไขและมเีงือ่นไข  ตวัแปรสุ่มและการ
แจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่ม ค่าคาดหมายมเีงือ่นไขและไม่มเีงือ่นไข    การชักตวัอย่างเบือ้งต้นและการแจกแจงของ 
ตวัสถิติ     การประมาณค่า และการทดสอบสมมุตฐิานเกีย่วกบัพารามเิตอร์ของประชากรกลุ่มเดยีว การอ่านผลลพัธ์จาก
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 
ส217  สถิตสํิาหรับสังคมศาสตร์ 2        3(3-0-6) 
ST217  Statistics for Social Science 2 
วชิาบังคบัก่อน :  สอบได้ ส. 216 หรือ มธ.155 
ไม่นับหน่วยกติให้ผู้ทีส่อบได้ ส.212 หรือกาํลงัศึกษาวชิาดงักล่าวอยู่ 
 การประมาณค่าและการทดสอบสมมุตฐิานเกีย่วกบัพารามเิตอร์ของประชากรสองกลุ่ม  การวเิคราะห์ความแปรปรวน
แบบจําแนกทางเดยีวและสองทาง การปรับเส้นโค้ง การวเิคราะห์การถดถอยและสหสัมพนัธ์เชิงเดยีวและพหุคูณเชิงเส้น  การ
วเิคราะห์อนุกรมเวลาแบบคลาสสิก การทดสอบไคกาํลงัสอง  การอ่านผลลพัธ์จากโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 
ส218  สถิตทิีใ่ช้ในจิตวิทยา 1        3(3-0-6) 
ST218  Psychological Statistics 1 
 ความหมายและขอบข่ายของสถิต ิ มาตรการวดั  การนําเสนอข้อมูล  การวดัแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  การวดัการ
กระจาย  ความเบ้และความโด่ง ความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม  การแจกแจงปกต ิ  
การชักตวัอย่างเบือ้งต้นและการแจกแจงของตวัสถิต ิ การประมาณค่าและการทดสอบสมมุตฐิานเกีย่วกบัพารามเิตอร์ของ
ประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม  การทดสอบไคกาํลงัสอง  การอ่านผลลพัธ์จากโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 
 



 
ส246    ความรู้ทั่วไปเกีย่วกบัการประกนัภัย                        3 (3-0-6) 
ST246 General   Principles of  Insurance 

หลกัพืน้ฐานของการประกนัภัย ประเภทของการประกนัภัย ลกัษณะของสัญญาและเงือ่นไขของกรมธรรม์ประกนัภัย   
การจัดการความเส่ียงภัยและการประกนัภัย   การประกนัวินาศภัยและการประกนัชีวติแบบต่างๆ   การประกนัภัยต่อ  การ
ประกนัสังคม   ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัคณิตศาสตร์ประกนัภัย 
 
ส319  สถิตทิีใ่ช้ในจิตวิทยา 2            3(3-0-6) 
ST319  Psychological Statistics 2 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ส.211 หรือ ส.216  หรือ  ส.218 
 วธีิการทางสถิติทีใ่ช้กบัการวจิัยทางจิตวิทยาเชิงสหสัมพนัธ์ เชิงทดลองแบบภายในและระหว่างซับเจ็คเชิงแฟกทอเรียล
ดไีซน์ และเชิงซิงเกลิซับเจ็คดไีซน์ การวเิคราะห์การถดถอยและสหสัมพนัธ์เชิงเส้นเชิงเดยีวและพหุคูณ  สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แบบอืน่ ๆ การวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วม การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

ส321  ทฤษฎคีวามน่าจะเป็นเบือ้งต้น               3 (3-0-6) 
ST321  Introduction to Probability Theory  
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ส.211 และเคยศึกษา ค.213 

ปริภูมคิวามน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นมเีงือ่นไข เหตุการณ์อสิระต่อกนั ตวัแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของ
ตวัแปรสุ่มกรณีหน่ึงตวัแปรและมากกว่าหน่ึงตวัแปร ทั้งแบบไม่ต่อเน่ืองและต่อเน่ืองบางชนิด ฟังก์ชันการแจกแจง การแปลงตวั
แปร กรณีหน่ึงตัวแปร การแจกแจงมเีงือ่นไขของตวัแปรสุ่มไม่ต่อเน่ืองและต่อเน่ือง ค่าคาดหมายมีเงือ่นไขและไม่มีเงือ่นไข 
อสมการเชบบีเชฟ 

ส322  คณิตสถิตศิาสตร์ 1                    3(3-0-6) 
ST322  Mathematical Statistics 1 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ส.321 

การแจกแจงของฟังก์ชันของตวัแปรสุ่มโดยวิธีการแปลงตวัแปร กรณีมากกว่าหน่ึงตวั ฟังก์ชันก่อกาํเนิดโมเมนต์  สถิติ
อนัดบั การแจกแจงเมือ่ขนาดตวัอย่างใกล้อนันต์ ทฤษฎขีีดจํากดักลาง การประมาณค่าพารามเิตอร์แบบจุดและสมบัตขิองตวั
ประมาณค่า ความบริบูรณ์ อสมการคราแมร์ราว  ทฤษฎรีาว-แบลคเวลล์ ตวัประมาณค่าแบบเบส์ 

  
ส326  ความน่าจะเป็นประยุกต์                3(3-0-6) 
ST326  Applied Probability 
วชิาบังคบัก่อน : 1. สอบได้ ค.111 หรือ ค.211 หรือ ค.216  
                   และ 2. สอบได้ ส.211 หรือ ส.216 หรือ มธ.155 

ปริภูมคิวามน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นมเีงือ่นไข เหตุการณ์อสิระต่อกนั ตวัแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของ
ตวัแปรสุ่มกรณีหน่ึงตวัแปรและมากกว่าหน่ึงตวัแปร ค่าคาดหมายมเีงือ่นไขและไม่มเีงื่อนไข ความแปรปรวนร่วม อสมการเชบ
บีเชฟ 
 
 
 



 
 
ส327  คณิตสถิตศิาสตร์ประยุกต์ 1                  3(3-0-6) 
ST327  Applied Mathematical Statistics 1 
วชิาบังคบัก่อน : 1. สอบได้ ค.112 หรือ ค.217  
                   และ 2. สอบได้ ส.326 

การแจกแจงของตวัแปรสุ่ม การแจกแจงทวนิาม ปัวซง แกมมา ไคกาํลงัสอง การแจกแจงปกตสิองตวัแปร   การแจกแจงที
และเอฟ การแจกแจงของฟังก์ชันของตวัแปรสุ่ม โดยวธีิฟังก์ชัน การแจกแจง การแปลงตวัแปร   ฟังก์ชันก่อกาํเนิดโมเมนต์  การแจก
แจงเมือ่ขนาดตวัอย่างใกล้อนันต์ ทฤษฎขีีดจํากดักลาง 
 
ส328  คณิตสถิตศิาสตร์ประยุกต์ 2                 3(3-0-6) 
ST328  Applied Mathematical Statistics 2 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ส.327 

การประมาณค่าพารามเิตอร์แบบจุดและแบบช่วง  สมบัตขิองตวัประมาณ  ความบริบูรณ์ สถิตพิอเพยีง หลกัเบือ้งต้น
ในการตดัสินใจ การทดสอบสมมุตฐิาน การทดสอบอตัราส่วนควรจะเป็น และการทดสอบไคกาํลงัสอง 
 
ส332  การวเิคราะห์การถดถอยประยุกต์         3 (3-0-6) 
ST332  Applied Regression Analysis 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ส.212 หรือ ส.217 หรือ ส.319 

แนวความคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัการวเิคราะห์การถดถอยและสหสัมพนัธ์ การวเิคราะห์การถดถอยและสหสัมพนัธ์ 
เชิงเดยีวและพหุคูณเชิงเส้น ตวัแปรดมัม ี การเลอืกตวัแปรอสิระ การตรวจสอบความเหมาะสมของตวัแบบ   การถดถอยไม่เชิง
เส้น  การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิตแิละการประยุกต์ใช้กบัข้อมูลจริง 
 
ส336  การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ         3 (3-0-6) 
ST336  Statistical Quality Control 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ส.212 หรือ ส.217 หรือ ส.319 

แนวความคดิพืน้ฐานและระเบียบวธีิทางสถิตสํิาหรับการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลติสินค้าและบริการ 
แผนภูมคิวบคุมคุณภาพแบบพืน้ฐานและทีนิ่ยมใช้ในปัจจุบัน การชักตวัอย่างเพือ่การยอมรับ คร้ังเดยีว สองคร้ัง  หลายคร้ัง และ
โดยลาํดบั  แผนการชักตวัอย่างของดอร์ดและรอมกิ และหลกัมาตรฐานทางทหาร การตรวจสอบการผลติทีก่ระทําต่อเน่ืองกนั  
การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 
ส337    สถิติศาสตร์ไม่องิพารามเิตอร์เบือ้งต้น         3 (3-0-6) 
ST337   Introduction to Nonparametric Statistics 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ส.212 หรือ ส.217 หรือ ส.319 

แนวความคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัสถิตไิม่องิพารามเิตอร์ การทดสอบสมมตฐิานเกีย่วกบัมธัยฐานของประชากรกลุ่มเดยีว สอง
กลุ่ม และมากกว่าสองกลุ่ม ทั้งกรณีตวัอย่างทีเ่ป็นอสิระและไม่เป็นอสิระต่อกนั          การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร การ
ทดสอบภาวะสารูปสนิทดี การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิ
 
 



 
ส338  การออกแบบการทดลองสําหรับวทิยาศาสตร์        3 (3-0-6) 
ST338  Experimental Designs for Science 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ มธ.155 

แนวความคดิพืน้ฐานในการออกแบบการทดลอง  แผนแบบการทดลองสุ่มบริบูรณ์   แผนแบบการทดลองบลอ็กสุ่ม
บริบูรณ์      แผนแบบการทดลองจัตุรัสละตนิ      การทดลองแฟกทอเรียล  แผนแบบการทดลองสปลติพลอต    แผนแบบการ
ทดลองวดัซ้ํา  การวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วม  การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิ

ส339  ประชากรศาสตร์ 1           3 (3-0-6) 
ST339  Demography 1 

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัประชากรศาสตร์ แหล่งข้อมูลทางสถิตปิระชากร ความคลาดเคลือ่นของสถิตปิระชากร การ
ปรับข้อมูลสถิต ิการวเิคราะห์สถิตปิระชากร ภาวะและอตัราการเจริญพนัธ์ุ การปรับอตัราการเจริญพนัธ์ุ ภาวะและอตัราการตาย 
การปรับอตัราการตาย การวเิคราะห์ภาวะการย้ายถิ่น การคาดประมาณการย้ายถิ่น ตารางชีพและการประยุกต์  การพยากรณ์
จํานวนประชากรเบือ้งต้น 

ส346    คณิตศาสตร์การเงิน           3 (3-0-6) 
ST346   Mathematics of Finance 
วชิาบังคบัก่อน  :  สอบได้  ค.211  หรือ  ค.216  หรือ  ค.218 
 หลกัพืน้ฐานในการวเิคราะห์ปัญหาทางการเงนิ  การคํานวณดอกเบีย้ ดอกเบีย้ทบต้น ค่ารายงวดแบบแน่นอน    อตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน    ตารางเงนิผ่อนและกองทุนเงนิสะสมสําหรับชําระหนี ้  พนัธบัตร หุ้น และหลกัทรัพย์ชนิดอืน่ๆ  
การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาด้านการเงนิ 

ส347   คณิตศาสตร์ประกนัชีวิต 1        3 (3-0-6) 
ST347  Mathematics of Life Insurance 1    
วชิาบังคบัก่อน :  สอบได้  ส.246  และ  ส.346    
     หลกัพีน้ฐานของคณิตศาสตร์ประกนัภัย      การแจกแจงการอยู่รอดของชีวติ และตารางชีพ     การประกนัชีวติ             
ค่ารายงวดตามการทรงชีพ   เบีย้ประกนัชีวติสุทธิจ่ายคร้ังเดยีวและจ่ายรายงวดของการประกนัชีวติแบบต่างๆ   เบีย้ประกนัรวม   
เงนิสํารองประกนัชีวติระบบเบีย้ประกนัสุทธิคงทีแ่ละระบบเบีย้ประกนัแบบดดัแปลง   
 
ส348 คณิตศาสตร์การลงทุน                       3 (3-0-6) 
ST348 Mathematics of  Investment 
 หลกัพืน้ฐานเกีย่วกบัการลงทุน การใช้คณิตศาสตร์ประยุกต์ในการลงทุนในทรัพย์สินทางการเงนิประเภทต่างๆ         
อตัราผลตอบแทน และความเส่ียงของตราสารหรือหลกัทรัพย์แต่ละประเภท หลกัการวเิคราะห์หลกัทรัพย์ตามแนวความคดิ
ต่างๆ    การวเิคราะห์กลุ่มหลกัทรัพย์ 
 
ส349 คณิตศาสตร์ประกนัวนิาศภัย            3 (3-0-6) 
ST349  Casualty  Actuarial  Mathematics      
วชิาบังคบัก่อน  :  สอบได้วชิา  ส.211  หรือ  ส.216  หรือ  ส.218 
 การสร้างอตัราเบีย้ประกนัภัยพืน้ฐาน การกาํหนดอตัราการเส่ียงภัยรายบุคคล การจําแนกประเภทการเส่ียงภัย               
การสํารองความสูญเสีย 



 
 
ส351  เทคนิคการชักตัวอย่างเบือ้งต้น         3 (3-0-6) 
ST351  Introduction to Sampling Technique 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ส.212 หรือ ส.217 หรือ ส.319 

แนวคดิพืน้ฐานการชักตวัอย่างแบบสุ่มเชิงเดยีว แบบแบ่งเป็นช้ัน  แบบมรีะบบ แบบเกาะกลุ่มหน่ึงขั้น สองขั้น และ
หลายขั้น การประมาณค่ายอดรวมและค่าเฉลีย่โดยใช้อตัราส่วน การถดถอยและวิธีอืน่ๆ การประมาณค่าสัดส่วนและอตัราส่วน 
วธีิการกาํหนดขนาดตวัอย่าง การเลอืกวิธีการชักตวัอย่างแบบสุ่มทีม่ปีระสิทธิภาพมากทีสุ่ด ความคลาดเคลือ่นที่ไม่ขึน้อยู่กบัการ
ชักตวัอย่าง 
 
ส366  การวจิัยดาํเนินงาน           3 (3-0-6) 
ST366  Operations Research 
วชิาบังคบัก่อน : เคยศึกษา ค.332 ไม่นับหน่วยกติให้ผู้ศึกษา คป.319 

ตวัแบบกาํหนดการเชิงเส้น วธีิซิมเพลก็ซ์ ทฤษฎภีาวะคู่กนั การวิเคราะห์ความไว ปัญหาการขนส่ง และปัญหาการ
กาํหนดงาน การวเิคราะห์ข่ายงาน กาํหนดการเชิงเส้นโดยใช้ข่ายงานเพร์ิต-ซีพเีอม็ กาํหนดการไดนามกิ การใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป 
 
ส376   การวเิคราะห์ข้อมูลและการคาํนวณด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ      3 (3-0-6) 
ST376 Data Analysis and Computing with Statistical Packages 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ส.212 หรือ ส.217 หรือ ส.319 
 การเลอืกใช้เทคนิคการวเิคราะห์ข้อมูล  แนะนําโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิตทิีสํ่าคัญ การป้อนข้อมูล การจัดการ
ข้อมูล การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยวธีิการมาตรฐาน การอธิบายผลลพัธ์ การประยุกต์ใช้กบัข้อมูลจริง  การจําลองด้วยวิธีมอนติ คาร์
โล และการเขียนโปรแกรมสําหรับวธีิการสถิตใิหม่ๆ  

 
ส386  ชีวสถิตเิบือ้งต้น          3 (3-0-6) 
ST386  Introduction to Biostatistics 
วชิาบังคบัก่อน: สอบได้ ส.212 หรือ ส.217 หรือ ส.319 

แนวความคดิพืน้ฐานทางชีวสถิต ิสถิตชีิพ การปรับอตัรามาตรฐาน ตารางชีพและการประยุกต์      
การวเิคราะห์ทางระบาดวทิยา การวจิัยทางคลนิีค การวเิคราะห์การถดถอยโลจีสตคิ   การวเิคราะห์ความอยู่รอด       
 
ส422  คณิตสถิตศิาสตร์ 2                  3 (3-0-6) 
ST422  Mathematical Statistics 2 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ส.322 

การประมาณค่าพารามเิตอร์แบบช่วง หลกัเบือ้งต้นในการตดัสินใจ การทดสอบสมมุตฐิาน ทฤษฎขีองเนมาน-เพยีร์สัน 
การทดสอบที่มกีาํลงัสูงสุดและสูงสุดเสมอ การทดสอบอตัราส่วนควรจะเป็น      การทดสอบสารูปสนิทดโีดยใช้ไคกาํลงัสอง  
การทดสอบอตัราส่วนความน่าจะเป็นโดยลาํดบั ตวัแบบเชิงเส้นเชิงเดยีว 
 
 
 



 
ส428   หัวข้อพเิศษทางคณิตศาสตร์ประกนัภัย         3 (3-0-6) 
ST428   Special  Topics  in  Actuarial  Science 
วชิาบังคบัก่อน  :เคยศึกษาวชิาบังคบัในกลุ่มวชิาทางด้านคณิตศาสตร์ประกนัภัยรหัส 300 ทุกวชิา    
 หัวข้อทีน่่าสนใจ หรือ ความรู้ใหม่ๆ ทางคณิตศาสตร์ประกนัภัยทีไ่ม่ซ้ําซ้อนกบัวชิาอืน่ๆในหลกัสูตร ซ่ึงกาํหนดโดย
อาจารย์ผู้บรรยายหรือวทิยากรรับเชิญ  
  
ส431  การออกแบบการทดลองเบือ้งต้น         3 (3-0-6) 
ST431  Introduction to Experimental Designs 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้  มธ.155 หรือ ส.212 

หลกัพืน้ฐานทีใ่ช้ในการออกแบบการทดลอง แผนแบบการทดลองสุ่มบริบูรณ์ แผนแบบการทดลองบลอ็กสุ่มบริบูรณ์   แผน
แบบการทดลองจตุรัสละตนิ   การประมาณค่าข้อมูลสูญหาย    แผนแบบการทดลองบลอ็กไม่บริบูรณ์  สปลติพลอต  แฟกทอเรียล  การ
คอนฟาวนด์  แฟกทอเรียลเศษส่วน  การวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วม การเลอืกใช้แผนแบบการทดลองทีเ่หมาะสม   การใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ 
 
ส436  การวเิคราะห์การตดัสินใจทางสถิตเิบือ้งต้น        3 (3-0-6) 
ST436  Introduction to Statistical Decision Analysis 
วชิาบังคบัก่อน : เคยศึกษา ส.321 หรือ ส.326  

แนวความคดิเกีย่วกบักระบวนการแก้ปัญหา หลกัการตดัสินใจภายใต้สภาวะการณ์ทีไ่ม่แน่นอน แบบไม่ใช้ความน่าจะ
เป็นและใช้ความน่าจะเป็น การตัดสินใจแบบเบส์ ทฤษฎอีรรถประโยชน์เบือ้งต้น ทฤษฎกีารตดัสินใจเชิงอนุมานทางสถิต ิการ
ตดัสินใจโดยลาํดบั การประยุกต์ด้านธุรกจิ 
 
ส438  อนุกรมเวลาและการพยากรณ์         3 (3-0-6) 
ST438 Time Series and Forecasting  
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ส.212 หรือ ส.217 

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการพยากรณ์เชิงปริมาณ สมบัตแิละชนิดของข้อมูลอนุกรมเวลา การพยากรณ์อนุกรมเวลาโดย
การวเิคราะห์การถดถอย การพยากรณ์โดยการปรับให้เรียบ การพยากรณ์โดยใช้ตวัแบบออโตรีเกรสสีพอนิทเิกรตเตด็มูฟวงิเอเวอ
เรจ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิและการประยุกต์ใช้กบัข้อมูลจริง 
 
ส439  ประชากรศาสตร์ 2           3 (3-0-6) 
ST439  Demography 2 
วชิาบังคบัก่อน : เคยศึกษา ส.339 

เทคนิคการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัการสมรสและภาวะเจริญพนัธ์ุ การเจ็บป่วยและการตาย การกระจายของประชากร
และการย้ายถิ่น การสร้างตารางชีพ การวเิคราะห์เบือ้งต้นเกีย่วกบักาํลงัแรงงาน การประมาณและการฉายภาพประชากร เทคนิค
ช้ันสูงในการสร้างตารางชีพ การนําเทคนิคในการสร้างตารางชีพไปประยุกต์ใช้ในกรณีอืน่ ๆ แบบจําลองทางประชากร การ
ประมาณค่าสถิติประชากรจากข้อมูลทีไ่ม่สมบูรณ์ เทคนิคใหม่ๆทีเ่กีย่วข้อง และการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 

 
 
 



 
ส446    ทฤษฎกีารเส่ียงภัยเบือ้งต้น          3 (3-0-6) 
ST446   Introduction to Risk Theory 
วชิาบังคบัก่อน  :    สอบได้  ส.321  หรือ  ส.326   
 ตวัแบบความน่าจะเป็นสําหรับระบบการประกนัภัยแบบต่างๆ  การแจกแจงความถี่และความรุนแรง ตวัแบบการ         
เส่ียงภัยแบบส่วนบุคคลและแบบสะสม ทฤษฎคีวามเสียหาย การประกนัภัยต่อและการประยุกต์ใช้ 
 
ส447     คณิตศาสตร์ประกนัชีวิต 2          3 (3-0-6) 
ST447   Mathematics of Life Insurance 2 
วชิาบังคบัก่อน  :  สอบได้  ส. 347 
 ฟังก์ชันหลายชีวิต ตวัแบบสําหรับชีวติเดยีวทีม่ีการลดจํานวนลงเนื่องจากหลายสาเหตุ และการประยุกต์ทฤษฎ ี         
การลดจํานวนลงเน่ืองจากหลายสาเหตุ   ตวัแบบประกนัภัยรวมค่าใช้จ่าย 
 
ส449   สัมมนาคณิตศาสตร์ประกนัภัย             3 (3-0-6) 
ST449   Seminar in Actuarial Science 
วชิาบังคบัก่อน  :  สอบได้  ส. 447 

สัมมนาและวจิัยในหัวข้อทางคณิตศาสตร์ประกนัภัย ภายใต้การควบคุมดูแลและแนะนําจากผู้บรรยาย ทั้งนีอ้าจมีการ
เชิญผู้มีประสบการณ์มาบรรยายและให้นักศึกษามโีอกาสแลกเปลีย่นความคดิเห็น และเขียนรายงาน 
 
ส451  ระเบียบวธีิการวิจัย           3 (3-0-6) 
ST451  Research Methodology 
วชิาบังคบัก่อน : เคยศึกษา ส.351 และ ส.376 

ความหมายและประเภทของการวจิัย   จรรยาบรรณนักวจิัย   การจัดทาํโครงร่างโครงการวจิัย  การออกแบบการวิจัย  
วธีิการดําเนินงานวจิัยและวเิคราะห์ผล การเขียนรายงานการวจิัย และเผยแพร่  กรณีศึกษาโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 
ส457  ระเบียบวธีิการวิจัยทางสังคมศาสตร์          3 (3-0-6) 
ST457  Research Methodology in Social Sciences 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ส.217 หรือ ส.319 

ความหมายและประเภทของการวจิัย   จรรยาบรรณนักวจิัย   ข้อเสนอโครงการวจิัย  การออกแบบการวจิัย การ
ดาํเนินงานวจิัย การประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิและการวเิคราะห์ผล การเขียนรายงานการวจิัย  ปฏิบัตงิาน
ภาคสนามและนําเสนอผลงานวจิัย 
 
ส467  กระบวนการสโทแคสติกเบือ้งต้น       3 (3-0-6) 
ST467  Introduction to Stochastic Processes 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ส.321 หรือ ส.326 

ลูกโซ่แบบมาร์คอฟและกระบวนการมาร์คอฟ กระบวนการปัวซง   กระบวนการเกดิและการตาย   ทฤษฎแีถวคอย   
กระบวนการสเตชันนารี   ความน่าเช่ือถือ  การจําลองแบบ   การประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ 
 
 



 
ส486  การวเิคราะห์หลายตวัแปรประยุกต์         3 (3-0-6) 
ST486  Applied Multivariate Analysis 
วชิาบังคบัก่อน : เคยศึกษา ส.332 หรือ ส.338 หรือ ส.431  

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัตวัแปรพหุ การประมาณค่าและการทดสอบสมมตฐิานเกีย่วกบัเวกเตอร์ค่าเฉลีย่และเมตริกซ์
ความแปรปรวนร่วมของการแจกแจงปกตหิลายตวัแปร    การวเิคราะห์ส่วนประกอบหลกั    การวเิคราะห์ตวัประกอบ  การ
วเิคราะห์สหสัมพนัธ์แคนนอนิคัล  การวเิคราะห์จําแนกประเภท  การวเิคราะห์การเกาะกลุ่ม การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

 
ส494  โครงงานพเิศษ 1         1 (0-3-3) 
ST494  Special Project 1 
วชิาบังคบัก่อน : 1. เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ขึน้ไป 
                     และ 2. เคยศึกษา ส.332  และ ส.351 

การศึกษาค้นคว้าและวจิัยในหัวข้อทีส่นใจและเกีย่วข้องทางสถิติภายใต้การแนะนําของอาจารย์ทีป่รึกษา  เพือ่นําเสนอ
เป็นหัวข้อโครงงาน  (วดัผลการศึกษาด้วยระดบั S หรือ U) 
 
ส495  โครงงานพเิศษ 2           2 (0-6-3) 
ST495  Special Project 2 
วชิาบังคบัก่อน :  สอบวชิา ส.494  ได้ระดบั S 

การบูรณาการทฤษฎ ีและการวเิคราะห์ทางสถิต ิเพือ่ใช้ในการแก้ปัญหา  การดาํเนินงานวจิัยในหัวข้อทีส่นใจ ภายใต้การ
แนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา เขียนรายงาน และนําเสนอโครงงาน    
(วดัผลการศึกษาด้วยระดบั S หรือU) 
 
ส497  หัวข้อพเิศษทางสถิต ิ          3 (3-0-6) 
ST497  Special Topics in Statistics 
วชิาบังคบัก่อน : เคยศึกษาวชิาบังคบัในสาขา รหัส 300 ทุกวชิา 
 หัวข้อทีน่่าสนใจ หรือ ความรู้ใหม่ๆ ทางสถิตทิีไ่ม่ซ้ําซ้อนกบัวชิาอืน่ๆในหลกัสูตร ซ่ึงกาํหนดโดยอาจารย์ผู้บรรยายหรือ
วทิยากรรับเชิญ  

 
14. เงือ่นไขอืน่ๆ 

เงือ่นไขอืน่ๆ นอกจากทีร่ะบุไว้ในหลกัสูตรนีใ้ห้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ว่าด้วย
การศึกษาช้ันปริญญาตรี  พ.ศ. 2540  รวมทั้งระเบียบและประกาศต่างๆ ของมหาวทิยาลยั 


