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1. ช่ือหลกัสูตร 

ปรัชญาดุษฎบัีณฑติ สาขาวชิาสถิติ 
Doctor of Philosophy Program in Statistics 

 
2. ช่ือปริญญา 

(ช่ือเต็มภาษาไทย)  ปรัชญาดุษฎบัีณฑติ (สถิต)ิ 
 (ช่ือเต็มภาษาองักฤษ) Doctor of Philosophy (Statistics) 

(ช่ือย่อภาษาไทย)     ปร.ด. (สถิต)ิ 
 (ช่ือย่อภาษาองักฤษ) Ph.D. (Statistics)  
 

3. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
- ภาควชิาคณติศาสตร์และสถติิ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 

ความรู้ทางด้านสถิติทั้งทางทฤษฎแีละการประยุกต์เป็นกลไกสําคญัในการพฒันาทางด้านวทิยาศาสตร์  และสังคมในระดบั
ต่างๆ การขยายองค์ความรู้สถติิในระดบัสูงรวมไปถึงการแสวงหาความรู้ใหม่จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการพฒันาทุกๆ ด้านใน
ปัจจุบัน นอกจากนีแ้นวโน้มของผู้สําเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑติด้านสถติิ และคณติศาสตร์ เพิม่ขึน้มากในขณะท่ีสถาบันการศึกษา
ซ่ึงเปิดสอนระดับดุษฎบัีณฑติของประเทศไทย มีจาํกดั 

 ภาควชิาคณติศาสตร์และสถติิ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีป็นหน่วยงานที่ผลติบัณฑติและมหาบัณฑติสถติิรับใช้สังคม
มาเป็นเวลานาน ตระหนักถึงความต้องการ ความจาํเป็นในการขยายองค์ความรู้สถิติในระดบัดุษฎีบัณฑิต และมีความพร้อม จงึได้จดัให้
มีการศึกษาระดับนีโ้ดยมีวตัถุประสงค์ดังนี ้

 
1. เพือ่ผลติดุษฎบีณัฑติทีม่ีความเป็นเลศิในเชิงวชิาการทางด้านสถิติ 
2. เพือ่ผลติบุคลากรทีม่ีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทั้งทางด้านทฤษฎีและการประยุกต์ 
3. เพือ่ศึกษาวจิยัองค์ความรู้ใหม่ทางด้านสถิติที่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาวิชาการในสาขาต่างๆ  
4. เพือ่สร้างความร่วมมือในการพฒันาบุคลากรทางด้านสถติิกบัสถาบันอืน่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

5.    กาํหนดการเปิดสอน  
ปีการศึกษา 2547 
 



  

6.  คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 
6.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวชิาสถิติ หรือสาขาวชิาคณติศาสตร์ด้วยคะแนนเฉลีย่สะสมไม่น้อยกว่า 3.25  

 ผู้ทีไ่ด้คะแนนเฉลีย่น้อยกว่า 3.25 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลอืก 
6.2 เป็นผู้ท่ีมผีลทดสอบภาษาองักฤษ TU-GET 550 คะแนนขึน้ไป  หรือ Paper-Based TOEFL  550  คะแนนขึน้ไป  

 หรือ  Computer-Based TOEFLไม่ต่ํากว่า 213 คะแนน  หรือ  Internet Based TOEFL ไม่ตํ่ากว่า 79 คะแนน  หรือ   
 IELTS 6.0   ขึน้ไปโดยต้องเป็นผลการทดสอบภายใน 2 ปี ย้อนหลงันับจากวนัยื่นใบสมัคร ผู้ท่ีคุณสมบัติไม่ครบตาม 
 เกณฑ์ทีก่าํหนดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลอืก 

6.3 สําหรับคุณสมบัติอืน่ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับระดับบัณฑติศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   พ.ศ. 2541 ข้อ 8 
 
7. การคดัเลอืกผู้เข้าศึกษา 

7.1 คณะกรรมการคัดเลอืกจะคัดเลอืกผู้สมัครท่ีพาํนักอยู่ในประเทศไทยโดยพจิารณาจากผลการศึกษา ข้อเสนอหัวข้อ 
 วทิยานิพนธ์ การสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ การสอบข้อเขยีน โดยจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 

7.2 สําหรับผู้สมัครท่ีพาํนักอยู่ต่างประเทศไม่ต้องสอบข้อเขยีนและสอบสัมภาษณ์ แต่ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทีก่าํหนด               
โดยคณะกรรมการคัดเลอืกจะพจิารณาจากผลการศึกษา และข้อเสนอหัวข้อวทิยานิพนธ์ 

 
8. ระบบการศึกษา 

8.1 เป็นการศึกษาภาคปกติในระบบทวภิาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาและ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะ 
 เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  และอาจเปิดภาคฤดูร้อนโดยใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยต้องมกีาร 
 เพิม่จาํนวนช่ัวโมงการศึกษาในแต่ลกัษณะวชิาให้เท่ากบัภาคการศึกษาปกติ  

8.2 ภาษาทีใ่ช้ในการเรียนการสอน และการเขยีนวทิยานิพนธ์ คือภาษาองักฤษ 
8.3 ลกัษณะการศึกษาในหลกัสูตรมีทั้งการบรรยาย การอภิปราย การวเิคราะห์ปัญหาและการทาํวิทยานิพนธ์ 
8.4 แผนการศึกษาในหลกัสูตรเป็นแผนการศึกษาแบบ 2 ทีเ่น้นการวจิยัโดยมีการทาํวิทยานิพนธ์ทีม่ีคุณภาพสูงและก่อให้เกดิ 

 ความก้าวหน้าทางวชิาการและวิชาชีพด้านสถติิ  และศึกษารายวชิาเพิม่เติม 
8.5 การสอบวดัคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ในแต่ละคร้ังมีทั้งการสอบข้อเขยีน และสอบปากเปล่า  นักศึกษาจะ 

 สอบวดัคุณสมบัติได้ต่อเมื่อ 
 8.5.1  เรียนวชิาบังคับครบ  16  หน่วยกติ และสอบผ่านทุกวชิา 

8.5.2  สอบได้ค่าเฉลีย่สะสมไม่ต่ํากว่า 3.00 
นักศึกษาจะต้องสอบวดัคุณสมบัติให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 คร้ัง ก่อนลงทะเบียนทาํวทิยานิพนธ์   มิฉะน้ันจะถูก 
ถอนช่ือออกจากการเป็นนักศึกษา 

8.6 การทําวทิยานิพนธ์ 
8.6.1   นักศึกษาจะจดทะเบียนวทิยานิพนธ์ได้เมื่อสอบวดัคุณสมบัติผ่านได้ระดบั P แล้ว   และได้ค่าเฉลีย่สะสมไม่ตํ่ากว่า  

    3.00 และจะสอบวทิยานิพนธ์ได้เมื่อสอบภาษาต่างประเทศผ่านได้ระดับ P แล้ว  
8.6.2   การดําเนินการทาํและการสอบวทิยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบ  
            มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เกีย่วกบัการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 



  

8.6.3 ในการสอบวทิยานิพนธ์   นักศึกษาจะต้องสอบให้ได้ค่าระดบั   S (ใช้ได้) จากมติเป็นเอกฉันท์ของคณะกรรมการ
สอบวทิยานิพนธ์   

 
9      ระยะเวลาการศึกษา 

นักศึกษาต้องศึกษาให้สําเร็จตามหลกัสูตรภายในเวลาไม่เกนิ 10 ภาคการศึกษาปกติ นับตั้งแต่ วนัขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษา  
 

10    การลงทะเบียนเรียน 
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ํากว่า  6  หน่วยกติ  และไม่เกนิ 12 หน่วยกติในแต่ละภาคการศึกษาปกติและให้เป็นไปตาม

ข้อบังคบัของมหาวทิยาลยั 
 
11      การวดัผลและการสําเร็จการศึกษา 

11.1       การวดัผลการศึกษา 
การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็น 9 ระดบั มีช่ือและค่าระดับต่อหน่ึงหน่วยกติดงันี ้

ระดบั A A- B+ B B- C+ C D F 

ค่าระดบั 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0 

 
11.1.1 การนับหน่วยกติจะนับรวมเฉพาะหน่วยกติของรายวชิาทีนั่กศึกษาได้ค่าระดบั S หรือ ระดบัไม่ตํ่ากว่า B เท่าน้ัน

ส่วนรายละเอยีดอืน่ให้เป็นไปตามข้อบังคบั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  
11.1.2 การสอบวดัคุณสมบัติ และการสอบภาษาต่างประเทศแบ่งเป็น 2 ระดับ คอื ระดับ P (ผ่าน) ระดบั N (ไม่ผ่าน) โดย 

ไม่มีค่าระดบั 
11.1.3   การวดัผลวทิยานิพนธ์ แบ่งเป็น 2 ระดบั คอืระดับ S (ใช้ได้) และระดบั U (ใช้ไม่ได้) 

  
 11.2      การสําเร็จการศึกษา 
      นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร เมื่อ 

11.2.1 ได้ศึกษาลกัษณะวชิาต่างๆ ครบตามหลกัสูตร และได้หน่วยกติสะสมไม่น้อยกว่าที่หลกัสูตรได้กาํหนด 
11.2.2 ได้ค่าระดบัเฉลีย่สะสมทั้งหมดไม่ตํ่ากว่า 3.00 
11.2.3 สอบวดัคุณสมบัติและสอบภาษาต่างประเทศได้ระดับ P 
11.2.4 ผลงานวทิยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพมิพ์หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับ          

การยอมรับให้ตีพมิพ์ในวารสารหรือส่ิงพมิพ์ทางวชิาการทีม่ีกรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) 
ก่อนการตีพมิพ์ และเป็นทีย่อมรับในสาขาวชิาน้ัน 

11.2.5 สอบวทิยานิพนธ์ได้ระดับ S 
11.2.6 ได้ปฏิบัตติามเงือ่นไขอืน่ๆ ตามทีม่หาวทิยาลยั คณะ และหลกัสูตรกาํหนดไว้ครบถ้วน 

12         งบประมาณ 
ค่าใช้จ่ายในการผลติบัณฑติประมาณคนละ 80,000 บาทต่อปี 



  

13        โครงสร้างหลกัสูตร 
จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 
โครงสร้างหลกัสูตร 
องค์ประกอบหลกัสูตร 
 วชิาบังคับ  16 หน่วยกติ 
 วชิาเลอืกไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกติ 
 วทิยานิพนธ์  36 หน่วยกติ 
 
รายวชิา 

รหัสวชิา 
  รหัสวชิาในหลกัสูตรประกอบด้วยตัวอกัษรและตัวเลข 3 หลกัมีความหมายดงัต่อไปนี ้
  ตัวอกัษร   ส  หมายถึง  สาขาวชิาสถิติ 
  ตัวเลข   

เลขหลกัหน่วย หมายถึงกลุ่มวชิาบังคับ และวชิาเลอืก 
0-4   หมายถงึ วิชาบังคบั 
5-9 หมายถงึ วชิาเลอืก 

 
เลขหลกัสิบ แสดงกลุ่มของลกัษณะวชิา 

1-2 หมายถึง ลกัษณะวชิาเชิงทฤษฎ ี
3-7 หมายถึง ลกัษณะวชิาเชิงประยุกต์ 
   8 หมายถึง ลกัษณะวชิาทางคอมพวิเตอร์ 
0,9 หมายถึง ลกัษณะวชิาเชิงสัมมนาหรือศึกษาด้วยตนเอง 
 

   เลขหลกัร้อย แสดงความยากง่าย 
 6 หมายถึง วชิาระดับพืน้ฐาน 
 7 หมายถึง วชิาขั้นต้น 
 8 หมายถึง วชิาขั้นสูง 
        9  หมายถึง วทิยานิพนธ์ 

 วชิาเสริมพืน้ฐาน   
รหัสวชิา รายวชิา     จํานวนหน่วยกติ 

                      (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 ส.  605 การวเิคราะห์เชิงคณติศาสตร์ขั้นหลกัมูลสําหรับนักสถิติ  3 (3-0-9) 
 ST.605 Fundamental Mathematical Analysis for Statistician  
 
 



  

วชิาบังคับ นักศึกษาจะต้องศึกษาวชิาบังคบัจาํนวน 5 วชิา 16 หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปนี ้
รหัสวชิา รายวชิา     จํานวนหน่วยกติ 

                      (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 ส.  811 ความน่าจะเป็นและทฤษฎเีมเชอร์  3 (3-0-9) 
 ST.811 Probability and Measure Theory 
 ส.  812 ทฤษฎีความน่าจะเป็นขั้นสูง  3 (3-0-9) 
 ST.812 Advanced Probability Theory 
 ส.  821 สถิตอินุมานขั้นสูง 1  3 (3-0-9) 
 ST.821 Advanced Statistical Inference I 
 ส.  822 สถิติอนุมานขั้นสูง 2  3 (3-0-9) 
 ST.822 Advanced Statistical Inference II 
 ส.  823 ทฤษฎีตัวแบบเชิงเส้น  4 (4-0-12) 
 ST.823  Theory of Linear Models 
 

วชิาเลอืก  นักศึกษาจะต้องศึกษาวชิาเลอืกอย่างน้อย 7 วชิา 20 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี ้
รหัสวชิา รายวชิา     จํานวนหน่วยกติ 

                      (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 ส.  815 เทคนิคการชักตัวอย่างขั้นสูง 3 (3-0-9) 
 ST.815  Advanced Sampling Techniques 
 ส.  816 กระบวนการสโทแคสติก 3 (3-0-9) 
 ST.816 Stochastic Processes 

            ส.  817                  ทฤษฎีการตัดสินใจ 3 (3-0-9) 
 ST.817  Decision Theory 

        ส.  825 ทฤษฎีสถิติไม่องิพารามิเตอร์ขั้นสูง 3 (3-0-9) 
 ST.825 Advanced Theory of Nonparametric Statistics  
 ส.  826 การวางแผนและการวเิคราะห์การทดลองขั้นสูง 3 (3-0-9) 
 ST.826 Advanced Design and Analysis of Experiments 
 ส.  827 ทฤษฎีสถิติหลายตัวแปร 3 (3-0-9) 
 ST.827 Theory of Multivariate Statistics 
 ส.  828 การวเิคราะห์อนุกรมเวลา 3 (3-0-9) 
 ST.828 Time Series Analysis 
 ส.  829 แผนแบบการทดลองทีเ่หมาะที่สุด 3 (3-0-9) 
 ST.829 Optimal Experimental Design 
 



  

รหัสวชิา รายวชิา     จํานวนหน่วยกติ 
                      (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 ส.  835 สถิติเชิงปริภูมิประยุกต์ 3 (3-0-9) 
 ST.835  Applied Spatial Statistics 
 ส.  836 การวเิคราะห์การรอดชีพ 3 (3-0-9) 
 ST.836 Survival Analysis 
 ส.  837 วธีิการทางสถิติไม่เชิงเส้น 3 (3-0-9) 
 ST.837 Nonlinear Statistical Methods 
 ส.  845 ทฤษฎีการเส่ียงภยั 3 (3-0-9) 
 ST.845 Risk Theory 
 ส.  855 การวเิคราะห์ข้อมูลพนัธุศาสตร์ 3 (3-0-9) 
 ST.855 Genetic Data Analysis 
 ส.  865 การวเิคราะห์แมทตาเชิงสถิต ิ 3 (3-0-9) 
 ST.865 Statistical Meta-Analysis 
 ส.  866 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงประเภท 3 (3-0-9) 
 ST.866 Categorical Data Analysis 
 ส.  875        สถิติแบบเบส์                                                                   3 (3-0-9)                                             
 ST.875 Bayesian Statistics 
 ส.  876 การควบคุมคุณภาพเชิงสถติิ 3 (3-0-9)  
 ST.876 Statistical Methods for  Quality Control 
 ส.  877 การวเิคราะห์ความเช่ือถอืได้ 3 (3-0-9) 
 ST.877  Reliability Analysis 

 ส.  878 หัวข้อพเิศษทางสถิต ิ 3 (3-0-9) 
 ST.878 Special Topics in Statistics 
        ส.  879                   วธีิการเชิงสถิติแบบมอนติคาร์โล       3 (3-0-9) 

               ST.879                    Monte Carlo Statistical Methods 
                ส.  885                  การวเิคราะห์ข้อมูลในสเกลขนาดใหญ่ 3 (3-0-9) 
 ST.885 Large Scale Data Analysis   

 ส.  899 การให้คาํปรึกษาทางสถติิ 2 (0-4-2) 
 ST.899 Statistical Consulting 
 

 วทิยานิพนธ์ 
รหัส รายวชิา     จํานวนหน่วยกติ 

 ส.900 วทิยานิพนธ์  36 
 ST.900  Dissertation 



  

แผนการศึกษา 
 

ปีที ่1 ภาคการเรียนที ่1 
รหัส รายวชิา    จํานวนหน่วยกติ 

 ส.811 ความน่าจะเป็นและทฤษฎเีมเชอร์ 3 
 ส.821 สถิติอนุมานขั้นสูง 1 3 
  วชิาเลอืก 6 

ปีที ่1 ภาคการเรียนที ่2 
รหัส รายวชิา    จํานวนหน่วยกติ 

 ส.812 ทฤษฎีความน่าจะเป็นขั้นสูง 3 
 ส.822 สถิติอนุมานขั้นสูง 2 3 

 วชิาเลอืก 6 
 

ปีที ่2 ภาคการเรียนที ่1 
รหัส รายวชิา    จํานวนหน่วยกติ 

 ส.823 ทฤษฎีตัวแบบเชิงเส้น 4 
  วชิาเลอืก 8 

ปีที ่2 ภาคการเรียนที ่2 
รหัส รายวชิา    จํานวนหน่วยกติ 

 ส.900 วทิยานิพนธ์ 12 
 

ปีที ่3 ภาคการเรียนที ่1 
รหัส รายวชิา    จํานวนหน่วยกติ 

 ส.900 วทิยานิพนธ์ 12 
ปีที ่3 ภาคการเรียนที ่2 

รหัส รายวชิา    จํานวนหน่วยกติ 
 ส.900 วทิยานิพนธ์ 12 
 
 
 
 
 
 
 



  

คาํอธิบายรายวชิา 
 วชิาเสริมพืน้ฐาน   

ส605     การวิเคราะห์เชิงคณติศาสตร์ข้ันหลกัมูลสําหรับนักสถติิ     3 หน่วยกติ 
ST605     Fundamental Mathematical Analysis for Statistician  
   เซต ระบบจํานวนจริง ลาํดับ ความต่อเน่ือง อนุพนัธ์และการอนิทิเกรตบนจาํนวนจริง อนุกรมอนันต์ของจาํนวนจริงและ
ฟังก์ชัน การลู่เข้าในปริภูมิ Rn   ปริภูมิแบบยุคลกิ อนุพนัธ์และการอนิทเิกรตบนปริภูมิ Rn  

 
วชิาบังคับ 

ส811 ความน่าจะเป็นและทฤษฎีเมเชอร์                                                                3    หน่วยกติ                     
ST811 Probability and Measure Theory    
   ทฤษฎเีมเชอร์และทฤษฎกีารหาปริพนัธ์  เมเชอร์ผลคูณ  ทฤษฎฟูีบินิ ปริภูมิ LP  เมเชอร์ของความน่าจะเป็น  ตัวแปรสุ่ม  
การแจกแจงและฟังก์ชันลกัษณะเฉพาะ ความเป็นอสิระ กฎศูนย์-หน่ึง กฎเลขจาํนวนมาก ทฤษฎค่ีาจาํกดัส่วนกลาง ทฤษฎเีรดอน-นิโคดมิ 
 
ส812 ทฤษฎคีวามน่าจะเป็นขั้นสูง      3    หน่วยกติ 
ST812 Advanced Probability Theory  
                 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ส811 
  การลู่เข้าของการแจกแจงและหัวข้ออืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง การแจกแจงและค่าคาดหมายอย่างมีเงื่อนไข มาร์ติงเกล กระบวนการ 
สโทแคสติก 
  
ส821 สถิติอนุมานขั้นสูง 1      3    หน่วยกติ     
ST821    Advanced Statistical Inference I                                            
 ความพอเพยีง ความสมบูรณ์ การประมาณค่าพารามิเตอร์  ตัวประมาณค่าทีไ่ม่เอนเอยีงและมีความแปรปรวนต่ําสุด    
ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการประมาณค่าแบบความควรจะเป็นสูงสุด กรณตีัวอย่างขนาดใหญ่ กฎในการตัดสินใจ  การประมาณค่าแบบเบส์              
ตัวประมาณค่าทีแ่กร่ง  (ตัวประมาณแบบเอม็ แบบอาร์ และแบบแอล) การเปรียบเทยีบวธีิอนุมานโดยใช้วธีิแจค็ไนฟ์ บูตสแทรป 
 
ส822 สถิติอนุมานขั้นสูง 2      3    หน่วยกติ 
ST822    Advanced Statistical Inference II 
 วชิาบังคับก่อน : สอบได้ ส821 
 การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ทฤษฎขีองนีมานและเพยีร์สัน  การทดสอบทีม่ีกาํลงัสูงสุดเสมอ   การทดสอบทีไ่ม่เอนเอยีง  
การทดสอบอตัราส่วนความควรจะเป็น  ทฤษฎีทีเ่กีย่วกบัการทดสอบอตัราส่วนความควรจะเป็นกรณีตัวอย่างขนาดใหญ่ การทดสอบ
ไคสแควร์  การทดสอบอนุบรรพ  ทฤษฎกีารทดสอบลาํดับทีเ่ชิงเส้น  การวเิคราะห์โลจิท โพรบิทและลอก-ลเินียร์  การทดสอบทีไ่ม่องิ
พารามิเตอร์ 
 
 



  

ส823 ทฤษฎตีัวแบบเชิงเส้น      4    หน่วยกติ 
ST823 Theory of Linear Models  
 วชิาบังคับก่อน : สอบได้ ส822 
  ทฤษฎกีารประมาณค่าและการทดสอบในตัวแบบเชิงเส้นแบบค่าลาํดับช้ันเต็มและไม่เตม็  คุณสมบัติเชิงการแจกแจงของ
ทฤษฎปีกติ  หลกัการกาํลงัสองน้อยทีสุ่ดและทฤษฎีของเกาส์-มาร์คอฟ  ความประมาณค่าได้และคุณสมบัติของตวัประมาณไม่เอนเอยีง
เชิงเส้นที่ดทีีสุ่ด  สมมติฐานเชิงเส้นทัว่ไป  ทฤษฎตีัวอย่างขนาดใหญ่สําหรับตวัแบบเชิงเส้นทีไ่ม่เป็นแบบปกติ  การวเิคราะห์ความ
แปรปรวนและความแปรปรวนร่วม  การขยายทฤษฎสํีาหรับตัวแบบผสมและตัวแบบสุ่ม ผลกระทบจากการเบี่ยงเบนไปจากข้อสมมติที่
เกีย่วกบัการแจกแจง วธีิการประมาณค่าทีม่ีคุณสมบัติแกร่งซ่ึงไม่ใช่วธีิกาํลงัสองน้อยทีสุ่ด 
 
   วชิาเลอืก 
 

ส815 เทคนิคการชักตัวอย่างขั้นสูง                    3    หน่วยกติ 
ST815 Advanced Sampling Techniques 
 วชิาบังคับก่อน : ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 
  หัวข้อขั้นสูงทีเ่ป็นท่ีสนใจในปัจจุบันในการออกแบบและวเิคราะห์ข้อมูลจากการสํารวจ  แนวความคิดแบบเดิมและแบบเบส์
สําหรับการชักตัวอย่างและการประยุกต์อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้องรวมทั้งการประมาณค่าสําหรับอาณาบริเวณขนาดเลก็  ตัวอย่างย่อยสําหรับ          
ข้อมูลทีเ่ป็นอสิระกนัและแจกแจงเหมือนกนั  แจคไนฟ์ และบูทสแทรป  ตัวอย่างย่อยสําหรับข้อมูลท่ีไม่เป็นอสิระกนัหรือแจกแจง              
ไม่เหมือนกนั 
 
ส816 กระบวนการสโทแคสติก                                  3    หน่วยกติ 
ST816 Stochastic Processes 
 วชิาบังคับก่อน : ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 
  โซ่มาร์คอฟและกระบวนการมาร์คอฟ  กระบวนการแตกกิง่  กระบวนการปัวซง  กระบวนการเกดิและการตาย  ทฤษฎ-ี          
แถวคอย  ทฤษฎกีารเวยีนเกดิ  กระบวนการทีค่งตัว  การเคลือ่นที่แบบบราวเนียน มาร์ติงเกล  กระบวนการเกาส์เซียนและหัวข้ออืน่ ๆ  
 
ส817 ทฤษฎกีารตัดสินใจ        3    หน่วยกติ 
ST817 Decision Theory 
 วชิาบังคับก่อน : ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 
 ทฤษฎกีารตัดสินใจ  ฟังก์ชันการตัดสินใจ  ทฤษฎเีกม  รูปแบบปกติ  รูปแบบขยาย  เกมผลรวมเป็นศูนย์  ทฤษฎมีินิแมกซ์  
เกมอนุบรรพ  สัจพจน์ของอรรถประโยชน์  การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานในลกัษณะของปัญหาการตัดสินใจ  ความเส่ียง  
การยอมรับได้   ฟังก์ชันการตัดสินใจแบบเบส์และสมบัติต่าง ๆ   การประมาณค่าแบบสเตนและแบบเบส์โดยใช้การสังเกต  การวเิคราะห์
การตัดสินใจและแผนภาพอทิธิพล  กระบวนการตัดสินใจเชิงอนุบรรพแบบเบส์  กระบวนการตัดสินใจมาร์คอฟและกระบวนการ
ตัดสินใจมาร์คอฟที่สังเกตได้บางส่วน 
 
 



  

ส825 ทฤษฎสีถิติไม่องิพารามิเตอร์ขั้นสูง                                                    3    หน่วยกติ 
ST825   Advanced Theory of Nonparametric Statistics 
 วชิาบังคับก่อน : ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 
 การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานแบบไม่องิพารามิเตอร์  กาํลงัและประสิทธิภาพสัมพทัธ์  ตัวแปรสุ่มแบบ
แลกเปลีย่นได้  ตัวสถติิแบบจดัลาํดับและแบบที่ไม่ขึน้กบัการแจกแจง  สถิติยูแบบวางนัยทัว่ไป  สถิติแบบจดัลาํดับเชิงเส้นวางนัยท่ัวไป   
การแจกแจงค่าจํากดัและการประมาณความหนาแน่นของการทดสอบแบบไม่องิพารามิเตอร์ในทางปฏิบัต ิ
 
ส826    การวางแผนและการวเิคราะห์การทดลองขั้นสูง                              3    หน่วยกติ 
ST826    Advanced Design and Analysis of Experiments 
 วชิาบังคับก่อน : ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 
 การสร้างและการวเิคราะห์แผนแบบการทดลองที่มีหลายปัจจยั  แฟกทอเรียล แฟกทอเรียลบางส่วน บลอ็กไม่สมบูรณ์             
จตุรัสละติน แผนแบบมินิมัมเอเบอเรชัน  แผนแบบแถวลาํดับเชิงตั้งฉากและแผนแบบพืน้ผิวตอบสนอง  แผนแบบทีเ่หมาะสมทีสุ่ด
สําหรับตัวแบบเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น  เน้นแนวคิดและเคร่ืองมอืใหม่ ๆ รวมทั้งความก้าวหน้าในปัจจุบัน 
 
ส827    ทฤษฎสีถิติหลายตัวแปร                                                                             3    หน่วยกติ 
ST827     Theory of Multivariate Statistics 
 วชิาบังคับก่อน : ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 
  การแจกแจงของเวกเตอร์สุ่มหลายตัวแปร  การแจกแจงปกติหลายตัวแปร การแจกแจงโฮเทลลงิทกีาํลงัสอง การแจกแจง-           
วชิาร์ด  การอนุมานเวกเตอร์ค่าเฉลีย่ประชากร  เมตริกซ์ความแปรปรวนร่วม  เมตริกซ์สหสัมพนัธ์ การถดถอยของตัวแปรพหุ             
การวเิคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร การวเิคราะห์จาํแนกประเภท  การแจกแจงของราก และเวกเตอร์ลกัษณะเฉพาะ การ
วเิคราะห์องค์ประกอบหลกั  การวเิคราะห์ปัจจยั  การวเิคราะห์สหสัมพน์ัคาโนนิคอล  การสร้างตัวแบบสมการแบบโครงสร้าง 
 
ส828    การวเิคราะห์อนุกรมเวลา                                                                                3    หน่วยกติ 
ST828    Time Series Analysis 
 วชิาบังคับก่อน : ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 

 กระบวนการเชิงเส้น  ตัวแบบออโตรีเกรสสีพ มูฟวงิเอเวอเรจ  ฟูเรียร์ เพอริโอโดแกรม  และการวเิคราะห์สเปคทรัล               
การถดถอยทีค่วามคลาดเคลือ่นมีความสัมพนัธ์ในตัวเอง  การกรองเชิงเส้นและการวเิคราะห์สเปคทรัลสองตัวแปร  ตัวแบบฟังก์ชัน         
การแปลง  ตัวแบบปริภูมิสถานะ  กระบวนการความจาํยาว  เทคนิคการพยากรณ์แบบเบส์ 
 

ส829    แผนแบบการทดลองทีเ่หมาะที่สุด                                                                       3    หน่วยกติ 
ST829         Optimal Experimental Design 
 วชิาบังคับก่อน : ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 
     ทฤษฎแีละวิธีการเกีย่วกบัเกณฑ์ของแผนแบบการทดลองทีเ่หมาะทีสุ่ดแบบ D, A, E และ I  สําหรับการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบเชิงเส้นเกาส์เซียน และวงศ์เลขช้ีกาํลงั ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทัว่ไป และตัวแบบไม่เป็นเชิงเส้น ทฤษฎสีมมูล 



  

และบทแทรกต่าง ๆ รวมทั้งการประยุกต์ด้วยกราฟเพือ่ตรวจสอบความเหมาะสมทีสุ่ด เกณฑ์ของแผนแบบการทดลองผสมและแผน
แบบการทดลองสําหรับการจําแนกตัวแบบ การอภปิรายงานวิจัยในปัจจุบัน 
 

ส835 สถิติเชิงปริภูมิประยุกต์             3   หน่วยกติ 
ST835 Applied Spatial Statistics 
  การพรรณนาข้อมูลเชิงปริภูมิด้วยกราฟและตัวเลข  ตัวแบบต่าง ๆ ของข้อมูลเชิงปริภูมิและวธีิการท่ีใช้สําหรับการกาํหนด
ตัวแบบ  การอนุมานเชิงสถติิและการพยากรณ์เชิงปริภูมิ  วธีิการชักตัวอย่างเชิงปริภูมิ  การใช้ซอฟท์แวร์ทีม่ีอยู่ในการวเิคราะห์ข้อมูล
จริงทีไ่ด้จากวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ธรณศีาสตร์และวทิยาศาสตร์การเกษตร 
 
ส836 การวเิคราะห์การรอดชีพ       3    หน่วยกติ 
ST836  Survival Analysis 
  วธีิการทางสถิติสําหรับการวเิคราะห์ข้อมูลประเภทระยะเวลาของเหตุการณ์     ค่าประมาณแบบองิพารามิเตอร์และไม่องิ
พารามิเตอร์สําหรับข้อมูลสมบูรณ์และข้อมูลที่ผ่านการตรวจ   การแจกแจงของการอยู่รอดและอตัราการเส่ียง  ตัวประมาณคาปลาน - 
ไมเออร์สําหรับการแจกแจงการอยู่รอดและสูตรของกรีนวูด  สถิติลอ็ก-แรงค์  ตัวแบบการถดถอยรวมทั้งตัวแบบชีวติเร่งและตัวแบบ
การเส่ียงแบบเป็นสัดส่วน  ความควรจะเป็นเชิงส่วนและการวนิิจฉัย  การวเิคราะห์เชิงอนุบรรพในการทดลองทางการแพทย์ 
 
ส837 วธีิการสถิติไม่เชิงเส้น         3    หน่วยกติ    
ST837 Nonlinear Statistical Methods 
 วชิาบังคบัก่อน : ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 
 ทฤษฎีและวิธีการเกีย่วกบัตัวแบบไม่เชิงเส้นเกาส์เซียนและวงศ์ เลขช้ีกาํลงั การประมาณแบบจุดและช่วง การทดสอบ
สมมุติฐาน การพยากรณ์ และความโค้งขั้นตอนวธีิการคาํนวณและโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติิ ตัวแบบผสมและตัวแปรพหุ 
 
ส845 ทฤษฎีการเส่ียงภยั           3    หน่วยกติ    
ST845    Risk Theory 
 ตัวแบบความน่าจะเป็นสําหรับระบบการประกนัแบบต่าง ๆ  การแจกแจงของความถ่ีและความรุนแรง  ตัวแบบการเส่ียงแบบ
ส่วนบุคคลและแบบสะสม  การแจกแจงสําหรับการเรียกร้องสิทธิการประกนั  ผลบวกเชิงสุ่มและการแจกแจงเชิงประกอบ  ทฤษฎี
กระบวนการปัวซงเชิงประกอบ  การประกนัต่อ 
 
ส855 การวเิคราะห์ข้อมูลพนัธุศาสตร์    3    หน่วยกติ 
ST855 Genetic Data Analysis  

 การวเิคราะห์ข้อมูลพนัธุศาสตร์วยุิต  การประมาณค่าแบบความควรจะเป็นสูงสุดรวมทั้งกระบวนการทําซ้ําแบบต่างๆ  
เทคนิคทางสถติสํิาหรับการอธิบายลกัษณะความไม่สมดุลและความหลากหลายทางพนัธุกรรม    การวดัเกีย่วกบัโครงสร้างประชากร 
และความแตกต่างทางพนัธุกรรม วธีิการต่างๆ สําหรับการวเิคราะห์การเกาะติดกนัของยนีและการกระจายตัวของลูก การสร้างแขนง
ววิฒันาการ  การวเิคราะห์เชิงอนุบรรพของดเีอน็เอ  เทคนิคการเลอืกตัวอย่างซ้ําและการจาํลองคอมพวิเตอร์แบบต่าง ๆ ในทาง                  
พนัธุศาสตร์ 



  

 

ส865 การวเิคราะห์เมทตาเชิงสถิต ิ     3    หน่วยกติ 
ST865 Statistical Meta-Analysis 
      วชิาบังคับก่อน :  สอบได้ ส.821 หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 
 การรวมค่าพ ี ปัญหาเกีย่วกบัค่าเฉลีย่ปกติร่วม การทดสอบเอกพนัธ์ุ ตัวแบบอทิธิพลเชิงสุ่มทางเดียว การรวมขนาดของ
อทิธิพล (ผลลพัท์แบบปกติ แบบทวภิาคและแบบอนัดบัที่) การถดถอยเมทตา การวเิคราะห์เมทตาแบบเบส์ ความเอนเอยีงของการ
ตีพมิพ์ผลลพัท์ การรวมการหยัง่เสียง การวเิคราะห์เมทตาโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
 
ส866 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงประเภท     3    หน่วยกติ 
ST866 Categorical Data Analysis 
  ตัวแบบเชิงสถติแิละวธีิการต่าง ๆ สําหรับข้อมูลเชิงประเภท  ตารางจาํแนกไขว้  การทดสอบความเป็นอสิระกนั  ตัวแบบ
ลอก-ลเินียร์สําหรับตารางการณ์จรพหุ  การถดถอยโลจสิติกและตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปอืน่ๆ  การอภปิรายการใช้ซอฟท์แวร์สําหรับ
วธีิการต่างๆ และการนําไปใช้ในงานทีม่อบหมาย 
 
ส875 สถิติแบบเบส์          3    หน่วยกติ 
ST875  Bayesian Statistics 
 สถิติแบบเบส์เบือ้งต้น  ความน่าจะเป็นแบบส่วนบุคคล  เกณฑ์แบบเบส์  การแจกแจงก่อน  การแจกแจงก่อนเชิงสังยุค  การ
แจกแจงภายหลงั  การแจกแจงทาํนาย  ทฤษฎีขีดจาํกดัสําหรับการแจกแจงภายหลงั  วธีิการมาร์คอฟเชน มอนติคาร์โล  ตัวแบบลาํดบั
ช้ัน  ตัวแบบผสม  การตรวจสอบตัวแบบและวิธีการสําหรับการเลอืกตัวแบบแบบเบส์  การทดลองแบบอนุบรรพ  วธีิการไม่องิ
พารามิเตอร์แบบเบส์ 
 
ส876 การควบคุมคุณภาพเชิงสถติิ                3    หน่วยกติ 
ST876 Statistical  Methods  for Quality  Control 
 วชิาบังคับก่อน : ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 
   ประเดน็ต่าง ๆ ทางสถติิในการวดัทางอตุสาหกรรม  แผนภูมิควบคุมของชิววาร์ต แผนภูมิควบคุมผลรวมสะสม   แผนภูมิ-  
ค่าเฉลีย่เคลือ่นที่ถ่วงนํา้หนักแบบเลขช้ีกาํลงั  และแบบอืน่ ๆ  การศึกษาความสามารถของกระบวนการ    การประมาณคุณลกัษณะของ
ผลติภณัฑ์และกระบวนการ  การชักตัวอย่างเพือ่การยอมรับ  การชักตัวอย่างแบบต่อเน่ืองและแบบอนุบรรพ  การควบคุมคุณภาพแบบ
ออฟ-ไลน์การอ้างเหตุผลต่าง ๆ เชิงเศรษฐศาสตร์และเชิงทฤษฎกีารตัดสินใจในการควบคุมคุณภาพ 
  
ส877 การวเิคราะห์ความเช่ือถอืได้                  3    หน่วยกติ 
ST877 Reliability Analysis 
 วชิาบังคับก่อน : ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 
 วธีิการทางสถิติสําหรับการวเิคราะห์ข้อมูลการทดสอบอายุการใช้งานและการวดัความเช่ือถือได้ของระบบ มุมมองแบบเบส์  
ตัวประมาณแบบลมิิตของผลคูณ  การลงจุดความน่าจะเป็น  การประมาณค่าแบบความควรจะเป็นสูงสุดสําหรับข้อมูลทีผ่่านการตรวจ  
ตัวแบบถดถอยสําหรับอายุการใช้งานแบบเร่ง และความเส่ียงแบบเป็นสัดส่วนรวมทั้งการประยุกต์ใช้ของการทดสอบอายุการใช้งาน 



  

แบบเร่ง  ข้อมูลของระบบทีซ่่อมแซมได้  การออกแบบการทดลองและแผนแบบการชักตัวอย่างสําหรับกระบวนการทดสอบแบบเร่ง
และแบบทาํลาย  ปรัชญาการปรับปรุงความเช่ือถือได้ของทากชิู  คุณสมบัติในทางปฏิบัตแิละการวเิคราะห์ความน่าเช่ือถือได้ของ          
ซอฟท์แวร์ 
 
ส878 หัวข้อพเิศษทางสถิต ิ    3      หน่วยกติ 
ST878 Special Topics in Statistics 
 วชิาบังคับก่อน : ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน  
                  ศึกษาหัวข้อทางด้านสถิติซ่ึงเป็นทีน่่าสนใจในปัจจุบัน 
 
ส879 วธีิการเชิงสถิติแบบมอนติคาร์โล    3      หน่วยกติ 
ST879 Monte Carlo Statistical Methods 
  วชิาบังคับก่อน : ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 
 การหาค่าเหมาะสมเชิงตัวเลขและวธีิการหาปริพนัธ์ การสร้างตัวแปรสุ่ม การชัดตัวอย่างแบบการปฏิเสธ การชัดตัวอย่าง
แบบความสําคญั ขั้นตอนวธีิแบบมอนติคาร์โลอเิอม การจาํลองแบบแอนนิลลงิ วธีิการมาร์คอฟเซนมอนติคาร์โล   ขั้นตอนวธีิ                   
เมทโทโพลสิ-อาส์ทติง ตัวอย่างแบบกบิบส์และตัวอย่างแบบไสลด์ โดยเน้นความก้าวหน้าของวธีิการทีเ่ป็นปัจจุบันและเคร่ืองมือ
ซอฟท์แวร์ที่ทนัสมัย 
 

ส885 การวเิคราะห์ข้อมูลในสเกลขนาดใหญ่       3    หน่วยกติ 
ST885     Large Scale Data Analysis 
 วชิาบังคับก่อน : ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 
 โครงสร้างข้อมูล  ฐานข้อมูลและคลงัข้อมูล  ดาตาไมนิง  กระบวนการออนไลน์เชิงวเิคราะห์  การวเิคราะห์ค่าผิดปกต ิ 
เทคนิคการลดขนาดข้อมูล การวิเคราะห์กลุ่ม 
 
ส899   การให้คาํปรึกษาทางสถติิ                                                      2    หน่วยกติ 
ST899   Statistical Consulting 
 วชิาบังคับก่อน : ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 
  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การดาํเนินการในการแก้ปัญหาที่มีผู้มาขอรับบริการหรือขอคําปรึกษา  โดยจะได้ฝึกการพจิารณาวธีิการ
ต่าง ๆ ในการจดัการกบัปัญหา  จะได้ทาํงานร่วมกบันักวจิัยในสาขาวชิา ต่าง ๆ ตลอดจนได้เรียนรู้วธีิการให้คําปรึกษา  การเขียนรายงาน
ทีเ่กีย่วกบัการให้คาํปรึกษาซ่ึงรวมถงึการออกแบบการทดลอง การเลอืกตัวอย่าง   การนําเสนอผลการให้คาํปรึกษา จะมีการนํา               
ประสบการณ์ในการให้คาํปรึกษามาอภปิรายแลกเปลีย่นกนักบัอาจารย์ผู้ควบคุมและเพือ่นร่วมช้ัน 
 
 วทิยานิพนธ์ 
ส900 วทิยานิพนธ์    36  หน่วยกติ 
ST900 Dissertation 
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