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3. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
- ภาควิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
ความรู้ ทางด้ านสถิติท้งั ทางทฤษฎีและการประยุกต์ เป็ นกลไกสํ าคัญในการพัฒนาทางด้ านวิทยาศาสตร์ และสั งคมในระดับ
ต่ างๆ การขยายองค์ความรู้ สถิติในระดับสู งรวมไปถึงการแสวงหาความรู้ใหม่ จะเป็ นประโยชน์ อย่ างยิง่ ในการพัฒนาทุกๆ ด้ านใน
ปัจจุบัน นอกจากนีแ้ นวโน้ มของผู้สําเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตด้ านสถิติ และคณิตศาสตร์ เพิม่ ขึน้ มากในขณะทีส่ ถาบันการศึกษา
ซึ่งเปิ ดสอนระดับดุษฎีบัณฑิตของประเทศไทย มีจาํ กัด
ภาควิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็ นหน่ วยงานที่ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตสถิติรับใช้ สังคม
มาเป็ นเวลานาน ตระหนักถึงความต้ องการ ความจําเป็ นในการขยายองค์ ความรู้ สถิติในระดับดุษฎีบัณฑิต และมีความพร้ อม จึงได้ จดั ให้
มีการศึกษาระดับนีโ้ ดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

เพือ่ ผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิตทีม่ ีความเป็ นเลิศในเชิงวิชาการทางด้ านสถิติ
เพือ่ ผลิตบุคลากรทีม่ ีความสามารถในการสร้ างองค์ความรู้ใหม่ ท้งั ทางด้ านทฤษฎีและการประยุกต์
เพือ่ ศึกษาวิจยั องค์ความรู้ใหม่ ทางด้ านสถิติที่เป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนาวิชาการในสาขาต่ างๆ
เพือ่ สร้ างความร่ วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางด้ านสถิติกบั สถาบันอืน่ ๆ ทั้งในและต่ างประเทศ

5. กําหนดการเปิ ดสอน
ปี การศึกษา 2547

6. คุณสมบัติผ้ มู ีสิทธิ์เข้ าศึกษา
6.1 เป็ นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาสถิติ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ น้อยกว่ า 3.25
ผู้ทไี่ ด้ คะแนนเฉลีย่ น้ อยกว่ า 3.25 จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือก
6.2 เป็ นผู้ที่มผี ลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET 550 คะแนนขึน้ ไป หรือ Paper-Based TOEFL 550 คะแนนขึน้ ไป
หรือ Computer-Based TOEFLไม่ ตํ่ากว่ า 213 คะแนน หรือ Internet Based TOEFL ไม่ ตํ่ากว่ า 79 คะแนน หรือ
IELTS 6.0 ขึน้ ไปโดยต้ องเป็ นผลการทดสอบภายใน 2 ปี ย้ อนหลังนับจากวันยื่นใบสมัคร ผู้ทคี่ ุณสมบัติไม่ ครบตาม
เกณฑ์ ทกี่ าํ หนดจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือก
6.3 สํ าหรับคุณสมบัติอนื่ ๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2541 ข้ อ 8
7. การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
7.1 คณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกผู้สมัครที่พาํ นักอยู่ในประเทศไทยโดยพิจารณาจากผลการศึกษา ข้ อเสนอหัวข้ อ
วิทยานิพนธ์ การสอบสั มภาษณ์ และ/หรือ การสอบข้ อเขียน โดยจะประกาศให้ ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
7.2 สํ าหรับผู้สมัครที่พาํ นักอยู่ต่างประเทศไม่ ต้องสอบข้ อเขียนและสอบสัมภาษณ์ แต่ ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ทกี่ าํ หนด
โดยคณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาจากผลการศึกษา และข้ อเสนอหัวข้ อวิทยานิพนธ์
8. ระบบการศึกษา
8.1 เป็ นการศึกษาภาคปกติในระบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งเป็ น 2 ภาคการศึกษาและ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะ
เวลาศึกษาไม่ น้อยกว่ า 16 สั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนโดยใช้ เวลาการศึกษาไม่ น้อยกว่ า 8 สัปดาห์ โดยต้ องมีการ
เพิม่ จํานวนชั่วโมงการศึกษาในแต่ ลกั ษณะวิชาให้ เท่ ากับภาคการศึกษาปกติ
8.2 ภาษาทีใ่ ช้ ในการเรียนการสอน และการเขียนวิทยานิพนธ์ คือภาษาอังกฤษ
8.3 ลักษณะการศึกษาในหลักสู ตรมีท้งั การบรรยาย การอภิปราย การวิเคราะห์ ปัญหาและการทําวิทยานิพนธ์
8.4 แผนการศึกษาในหลักสู ตรเป็ นแผนการศึกษาแบบ 2 ทีเ่ น้ นการวิจยั โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ทมี่ ีคุณภาพสู งและก่ อให้ เกิด
ความก้ าวหน้ าทางวิชาการและวิชาชีพด้ านสถิติ และศึกษารายวิชาเพิม่ เติม
8.5 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ในแต่ ละครั้งมีท้งั การสอบข้ อเขียน และสอบปากเปล่ า นักศึกษาจะ
สอบวัดคุณสมบัติได้ ต่อเมื่อ
8.5.1 เรียนวิชาบังคับครบ 16 หน่ วยกิต และสอบผ่ านทุกวิชา
8.5.2 สอบได้ ค่าเฉลีย่ สะสมไม่ ตํ่ากว่ า 3.00
นักศึกษาจะต้ องสอบวัดคุณสมบัติให้ ได้ ระดับ P (ผ่ าน) ภายใน 3 ครั้ง ก่ อนลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ์ มิฉะนั้นจะถูก
ถอนชื่อออกจากการเป็ นนักศึกษา
8.6 การทําวิทยานิพนธ์
8.6.1 นักศึกษาจะจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อสอบวัดคุณสมบัติผ่านได้ ระดับ P แล้ว และได้ ค่าเฉลีย่ สะสมไม่ ตํ่ากว่ า
3.00 และจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อสอบภาษาต่ างประเทศผ่ านได้ ระดับ P แล้ว
8.6.2 การดําเนินการทําและการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับและระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกีย่ วกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

8.6.3 ในการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้ องสอบให้ ได้ ค่าระดับ S (ใช้ ได้ ) จากมติเป็ นเอกฉันท์ ของคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์
9 ระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาต้ องศึกษาให้ สําเร็จตามหลักสู ตรภายในเวลาไม่ เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ นับตั้งแต่ วันขึน้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษา
10 การลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาต้ องลงทะเบียนเรียนไม่ ตํ่ากว่ า 6 หน่ วยกิต และไม่ เกิน 12 หน่ วยกิตในแต่ ละภาคการศึกษาปกติและให้ เป็ นไปตาม
ข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย
11 การวัดผลและการสํ าเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผลการศึกษา
การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยกิตดังนี้
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
ค่ าระดับ
4.00
3.67
3.33
3.00
2.67
2.33
2.00

D
1.00

F
0

11.1.1 การนับหน่ วยกิตจะนับรวมเฉพาะหน่ วยกิตของรายวิชาทีน่ ักศึกษาได้ ค่าระดับ S หรือ ระดับไม่ ตํ่ากว่ า B เท่ านั้น
ส่ วนรายละเอียดอืน่ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
11.1.2 การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาต่ างประเทศแบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผ่ าน) ระดับ N (ไม่ ผ่าน) โดย
ไม่ มีค่าระดับ
11.1.3 การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ )
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11.2 การสํ าเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร เมื่อ
11.2.1 ได้ ศึกษาลักษณะวิชาต่ างๆ ครบตามหลักสู ตร และได้ หน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่าที่หลักสู ตรได้ กาํ หนด
11.2.2 ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมทั้งหมดไม่ ตํ่ากว่ า 3.00
11.2.3 สอบวัดคุณสมบัติและสอบภาษาต่ างประเทศได้ ระดับ P
11.2.4 ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพมิ พ์หรืออย่ างน้ อยดําเนินการให้ ผลงานหรือส่ วนหนึ่งของผลงานได้ รับ
การยอมรับให้ ตีพมิ พ์ ในวารสารหรือสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการทีม่ ีกรรมการภายนอกมาร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review)
ก่ อนการตีพมิ พ์ และเป็ นทีย่ อมรับในสาขาวิชานั้น
11.2.5 สอบวิทยานิพนธ์ ได้ ระดับ S
11.2.6 ได้ ปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขอืน่ ๆ ตามทีม่ หาวิทยาลัย คณะ และหลักสู ตรกําหนดไว้ครบถ้ วน
งบประมาณ
ค่ าใช้ จ่ายในการผลิตบัณฑิตประมาณคนละ 80,000 บาทต่ อปี
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โครงสร้ างหลักสู ตร
จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต
โครงสร้ างหลักสู ตร
องค์ ประกอบหลักสู ตร
วิชาบังคับ
16
หน่ วยกิต
วิชาเลือกไม่ น้อยกว่ า
20
หน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์
36
หน่ วยกิต
รายวิชา
รหัสวิชา
รหัสวิชาในหลักสู ตรประกอบด้ วยตัวอักษรและตัวเลข 3 หลักมีความหมายดังต่ อไปนี้
ตัวอักษร ส หมายถึง สาขาวิชาสถิติ
ตัวเลข
เลขหลักหน่ วย หมายถึงกลุ่มวิชาบังคับ และวิชาเลือก
0-4 หมายถึง วิชาบังคับ
5-9 หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิ บ แสดงกลุ่มของลักษณะวิชา
1-2
หมายถึง ลักษณะวิชาเชิงทฤษฎี
3-7
หมายถึง ลักษณะวิชาเชิงประยุกต์
8
หมายถึง ลักษณะวิชาทางคอมพิวเตอร์
0,9
หมายถึง ลักษณะวิชาเชิงสั มมนาหรือศึกษาด้ วยตนเอง
เลขหลักร้ อย แสดงความยากง่ าย
6
หมายถึง วิชาระดับพืน้ ฐาน
7
หมายถึง วิชาขั้นต้ น
8
หมายถึง วิชาขั้นสู ง
9
หมายถึง วิทยานิพนธ์
วิชาเสริมพืน้ ฐาน
รหัสวิชา
รายวิชา
ส. 605
ST.605

จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
การวิเคราะห์ เชิงคณิตศาสตร์ ข้นั หลักมูลสํ าหรับนักสถิติ
3 (3-0-9)
Fundamental Mathematical Analysis for Statistician

วิชาบังคับ นักศึกษาจะต้ องศึกษาวิชาบังคับจํานวน 5 วิชา 16 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
ส. 811
ความน่ าจะเป็ นและทฤษฎีเมเชอร์
3 (3-0-9)
ST.811
Probability and Measure Theory
ส. 812
ทฤษฎีความน่ าจะเป็ นขั้นสู ง
3 (3-0-9)
ST.812
Advanced Probability Theory
3 (3-0-9)
ส. 821
สถิตอิ นุมานขั้นสู ง 1
ST.821
Advanced Statistical Inference I
ส. 822
สถิติอนุมานขั้นสู ง 2
3 (3-0-9)
ST.822
Advanced Statistical Inference II
ส. 823
ทฤษฎีตัวแบบเชิงเส้ น
4 (4-0-12)
ST.823
Theory of Linear Models

รหัสวิชา
ส. 815
ST.815
ส. 816
ST.816
ส. 817
ST.817
ส. 825
ST.825
ส. 826
ST.826
ส. 827
ST.827
ส. 828
ST.828
ส. 829
ST.829

วิชาเลือก นักศึกษาจะต้ องศึกษาวิชาเลือกอย่ างน้ อย 7 วิชา 20 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
รายวิชา
จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
เทคนิคการชักตัวอย่ างขั้นสู ง
3 (3-0-9)
Advanced Sampling Techniques
กระบวนการสโทแคสติก
3 (3-0-9)
Stochastic Processes
3 (3-0-9)
ทฤษฎีการตัดสิ นใจ
Decision Theory
ทฤษฎีสถิติไม่ องิ พารามิเตอร์ ข้นั สู ง
3 (3-0-9)
Advanced Theory of Nonparametric Statistics
การวางแผนและการวิเคราะห์ การทดลองขั้นสู ง
3 (3-0-9)
Advanced Design and Analysis of Experiments
ทฤษฎีสถิติหลายตัวแปร
3 (3-0-9)
Theory of Multivariate Statistics
การวิเคราะห์ อนุกรมเวลา
3 (3-0-9)
Time Series Analysis
แผนแบบการทดลองทีเ่ หมาะที่สุด
3 (3-0-9)
Optimal Experimental Design

รหัสวิชา

รายวิชา

ส. 835
ST.835
ส. 836
ST.836
ส. 837
ST.837
ส. 845
ST.845
ส. 855
ST.855
ส. 865
ST.865
ส. 866
ST.866
ส. 875
ST.875
ส. 876
ST.876
ส. 877
ST.877
ส. 878
ST.878
ส. 879
ST.879
ส. 885
ST.885
ส. 899
ST.899

สถิติเชิงปริภูมิประยุกต์
Applied Spatial Statistics
การวิเคราะห์ การรอดชีพ
Survival Analysis
วิธีการทางสถิติไม่ เชิงเส้ น
Nonlinear Statistical Methods
ทฤษฎีการเสี่ ยงภัย
Risk Theory
การวิเคราะห์ ข้อมูลพันธุศาสตร์
Genetic Data Analysis
การวิเคราะห์ แมทตาเชิงสถิติ
Statistical Meta-Analysis
การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงประเภท
Categorical Data Analysis
สถิติแบบเบส์
Bayesian Statistics
การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
Statistical Methods for Quality Control
การวิเคราะห์ ความเชื่อถือได้
Reliability Analysis
หัวข้ อพิเศษทางสถิติ
Special Topics in Statistics
วิธีการเชิงสถิติแบบมอนติคาร์ โล
Monte Carlo Statistical Methods
การวิเคราะห์ ข้อมูลในสเกลขนาดใหญ่
Large Scale Data Analysis
การให้ คาํ ปรึกษาทางสถิติ
Statistical Consulting

รหัส
ส.900
ST.900

วิทยานิพนธ์
รายวิชา
วิทยานิพนธ์
Dissertation

จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
2 (0-4-2)

จํานวนหน่ วยกิต
36

แผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการเรียนที่ 1
รหัส
ส.811
ส.821

รหัส
ส.812
ส.822

รายวิชา
ความน่ าจะเป็ นและทฤษฎีเมเชอร์
สถิติอนุมานขั้นสู ง 1
วิชาเลือก
ปี ที่ 1 ภาคการเรียนที่ 2
รายวิชา
ทฤษฎีความน่ าจะเป็ นขั้นสู ง
สถิติอนุมานขั้นสู ง 2
วิชาเลือก

จํานวนหน่ วยกิต
3
3
6
จํานวนหน่ วยกิต
3
3
6

ปี ที่ 2 ภาคการเรียนที่ 1
รหัส
ส.823

รายวิชา
ทฤษฎีตัวแบบเชิงเส้ น
วิชาเลือก

จํานวนหน่ วยกิต
4
8
ปี ที่ 2 ภาคการเรียนที่ 2

รหัส
ส.900

รายวิชา

จํานวนหน่ วยกิต
12

วิทยานิพนธ์
ปี ที่ 3 ภาคการเรียนที่ 1

รหัส
ส.900

รายวิชา

จํานวนหน่ วยกิต
12

วิทยานิพนธ์
ปี ที่ 3 ภาคการเรียนที่ 2

รหัส
ส.900

รายวิชา
วิทยานิพนธ์

จํานวนหน่ วยกิต
12

คําอธิบายรายวิชา
วิชาเสริมพืน้ ฐาน
ส605
การวิเคราะห์ เชิงคณิตศาสตร์ ข้นั หลักมูลสําหรับนักสถิติ
3 หน่ วยกิต
ST605 Fundamental Mathematical Analysis for Statistician
เซต ระบบจํานวนจริง ลําดับ ความต่ อเนื่อง อนุพนั ธ์ และการอินทิเกรตบนจํานวนจริง อนุกรมอนันต์ ของจํานวนจริงและ
ฟังก์ชัน การลู่เข้ าในปริภูมิ Rn ปริภูมิแบบยุคลิก อนุพนั ธ์ และการอินทิเกรตบนปริภูมิ Rn
วิชาบังคับ
ส811
ความน่ าจะเป็ นและทฤษฎีเมเชอร์
3 หน่ วยกิต
ST811 Probability and Measure Theory
ทฤษฎีเมเชอร์ และทฤษฎีการหาปริพนั ธ์ เมเชอร์ ผลคูณ ทฤษฎีฟูบินิ ปริภูมิ LP เมเชอร์ ของความน่ าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ ม
การแจกแจงและฟังก์ ชันลักษณะเฉพาะ ความเป็ นอิสระ กฎศู นย์ -หนึ่ง กฎเลขจํานวนมาก ทฤษฎีค่าจํากัดส่ วนกลาง ทฤษฎีเรดอน-นิโคดิม
ส812
ST812

ทฤษฎีความน่ าจะเป็ นขั้นสู ง
3 หน่ วยกิต
Advanced Probability Theory
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ส811
การลู่เข้ าของการแจกแจงและหัวข้ ออืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง การแจกแจงและค่ าคาดหมายอย่ างมีเงื่อนไข มาร์ ติงเกล กระบวนการ
สโทแคสติก
ส821
ST821

สถิติอนุมานขั้นสู ง 1
3 หน่ วยกิต
Advanced Statistical Inference I
ความพอเพียง ความสมบูรณ์ การประมาณค่ าพารามิเตอร์ ตัวประมาณค่ าทีไ่ ม่ เอนเอียงและมีความแปรปรวนตํ่าสุ ด
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับการประมาณค่ าแบบความควรจะเป็ นสู งสุ ด กรณีตัวอย่ างขนาดใหญ่ กฎในการตัดสิ นใจ การประมาณค่ าแบบเบส์
ตัวประมาณค่ าทีแ่ กร่ ง (ตัวประมาณแบบเอ็ม แบบอาร์ และแบบแอล) การเปรียบเทียบวิธีอนุมานโดยใช้ วธิ ีแจ็คไนฟ์ บูตสแทรป
ส822
ST822

สถิติอนุมานขั้นสู ง 2
3 หน่ วยกิต
Advanced Statistical Inference II
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ส821
การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ ทฤษฎีของนีมานและเพียร์ สัน การทดสอบทีม่ ีกาํ ลังสู งสุ ดเสมอ การทดสอบทีไ่ ม่ เอนเอียง
การทดสอบอัตราส่ วนความควรจะเป็ น ทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับการทดสอบอัตราส่ วนความควรจะเป็ นกรณีตัวอย่ างขนาดใหญ่ การทดสอบ
ไคสแควร์ การทดสอบอนุบรรพ ทฤษฎีการทดสอบลําดับทีเ่ ชิงเส้ น การวิเคราะห์ โลจิท โพรบิทและลอก-ลิเนียร์ การทดสอบทีไ่ ม่ องิ
พารามิเตอร์

ส823
ST823

ทฤษฎีตัวแบบเชิงเส้ น
4 หน่ วยกิต
Theory of Linear Models
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ส822
ทฤษฎีการประมาณค่ าและการทดสอบในตัวแบบเชิงเส้ นแบบค่ าลําดับชั้นเต็มและไม่ เต็ม คุณสมบัติเชิงการแจกแจงของ
ทฤษฎีปกติ หลักการกําลังสองน้ อยทีส่ ุ ดและทฤษฎีของเกาส์ -มาร์ คอฟ ความประมาณค่ าได้ และคุณสมบัติของตัวประมาณไม่ เอนเอียง
เชิงเส้ นที่ดที สี่ ุ ด สมมติฐานเชิงเส้ นทัว่ ไป ทฤษฎีตัวอย่ างขนาดใหญ่ สําหรับตัวแบบเชิงเส้ นทีไ่ ม่ เป็ นแบบปกติ การวิเคราะห์ ความ
แปรปรวนและความแปรปรวนร่ วม การขยายทฤษฎีสําหรับตัวแบบผสมและตัวแบบสุ่ ม ผลกระทบจากการเบี่ยงเบนไปจากข้ อสมมติที่
เกีย่ วกับการแจกแจง วิธีการประมาณค่ าทีม่ ีคุณสมบัติแกร่ งซึ่งไม่ ใช่ วธิ ีกาํ ลังสองน้ อยทีส่ ุ ด
วิชาเลือก

ส815
ST815

เทคนิคการชักตัวอย่ างขั้นสู ง
3 หน่ วยกิต
Advanced Sampling Techniques
วิชาบังคับก่อน : ได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ผู้สอน
หัวข้ อขั้นสู งทีเ่ ป็ นที่สนใจในปัจจุบันในการออกแบบและวิเคราะห์ ข้อมูลจากการสํ ารวจ แนวความคิดแบบเดิมและแบบเบส์
สําหรับการชักตัวอย่ างและการประยุกต์ อนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องรวมทั้งการประมาณค่ าสํ าหรับอาณาบริเวณขนาดเล็ก ตัวอย่ างย่ อยสํ าหรับ
ข้ อมูลทีเ่ ป็ นอิสระกันและแจกแจงเหมือนกัน แจคไนฟ์ และบูทสแทรป ตัวอย่ างย่ อยสํ าหรับข้ อมูลที่ไม่ เป็ นอิสระกันหรือแจกแจง
ไม่ เหมือนกัน
กระบวนการสโทแคสติก
3 หน่ วยกิต
Stochastic Processes
วิชาบังคับก่อน : ได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ผู้สอน
โซ่ มาร์ คอฟและกระบวนการมาร์ คอฟ กระบวนการแตกกิง่ กระบวนการปัวซง กระบวนการเกิดและการตาย ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีการเวียนเกิด กระบวนการทีค่ งตัว การเคลือ่ นที่แบบบราวเนียน มาร์ ติงเกล กระบวนการเกาส์ เซียนและหัวข้ ออืน่ ๆ

ส816
ST816

3 หน่ วยกิต
ทฤษฎีการตัดสิ นใจ
Decision Theory
วิชาบังคับก่อน : ได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ผู้สอน
ทฤษฎีการตัดสิ นใจ ฟังก์ ชันการตัดสิ นใจ ทฤษฎีเกม รูปแบบปกติ รู ปแบบขยาย เกมผลรวมเป็ นศูนย์ ทฤษฎีมินิแมกซ์
เกมอนุบรรพ สั จพจน์ ของอรรถประโยชน์ การประมาณค่ าและการทดสอบสมมติฐานในลักษณะของปัญหาการตัดสิ นใจ ความเสี่ ยง
การยอมรับได้ ฟังก์ชันการตัดสิ นใจแบบเบส์ และสมบัติต่าง ๆ การประมาณค่ าแบบสเตนและแบบเบส์ โดยใช้ การสั งเกต การวิเคราะห์
การตัดสิ นใจและแผนภาพอิทธิพล กระบวนการตัดสิ นใจเชิงอนุบรรพแบบเบส์ กระบวนการตัดสิ นใจมาร์ คอฟและกระบวนการ
ตัดสิ นใจมาร์ คอฟที่สังเกตได้ บางส่ วน

ส817
ST817

ส825
ST825

ทฤษฎีสถิติไม่ องิ พารามิเตอร์ ข้นั สู ง
3 หน่ วยกิต
Advanced Theory of Nonparametric Statistics
วิชาบังคับก่อน : ได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ผู้สอน
การประมาณค่ าและการทดสอบสมมติฐานแบบไม่ องิ พารามิเตอร์ กําลังและประสิ ทธิภาพสั มพัทธ์ ตัวแปรสุ่ มแบบ
แลกเปลีย่ นได้ ตัวสถิติแบบจัดลําดับและแบบที่ไม่ ขนึ้ กับการแจกแจง สถิติยูแบบวางนัยทัว่ ไป สถิติแบบจัดลําดับเชิงเส้ นวางนัยทั่วไป
การแจกแจงค่ าจํากัดและการประมาณความหนาแน่ นของการทดสอบแบบไม่ องิ พารามิเตอร์ ในทางปฏิบัติ
ส826
ST826

การวางแผนและการวิเคราะห์ การทดลองขั้นสู ง
3 หน่ วยกิต
Advanced Design and Analysis of Experiments
วิชาบังคับก่อน : ได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ผู้สอน
การสร้ างและการวิเคราะห์ แผนแบบการทดลองที่มีหลายปัจจัย แฟกทอเรียล แฟกทอเรียลบางส่ วน บล็อกไม่ สมบูรณ์
จตุรัสละติน แผนแบบมินิมัมเอเบอเรชัน แผนแบบแถวลําดับเชิงตั้งฉากและแผนแบบพืน้ ผิวตอบสนอง แผนแบบทีเ่ หมาะสมทีส่ ุ ด
สําหรับตัวแบบเชิงเส้ นและไม่ เป็ นเชิงเส้ น เน้ นแนวคิดและเครื่องมือใหม่ ๆ รวมทั้งความก้าวหน้ าในปัจจุบัน
ส827
ST827

ทฤษฎีสถิติหลายตัวแปร
3 หน่ วยกิต
Theory of Multivariate Statistics
วิชาบังคับก่อน : ได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ผู้สอน
การแจกแจงของเวกเตอร์ ส่ ุ มหลายตัวแปร การแจกแจงปกติหลายตัวแปร การแจกแจงโฮเทลลิงทีกาํ ลังสอง การแจกแจงวิชาร์ ด การอนุมานเวกเตอร์ ค่าเฉลีย่ ประชากร เมตริกซ์ ความแปรปรวนร่ วม เมตริกซ์ สหสั มพันธ์ การถดถอยของตัวแปรพหุ
การวิเคราะห์ ความแปรปรวนหลายตัวแปร การวิเคราะห์ จาํ แนกประเภท การแจกแจงของราก และเวกเตอร์ ลกั ษณะเฉพาะ การ
วิเคราะห์ องค์ ประกอบหลัก การวิเคราะห์ ปัจจัย การวิเคราะห์ สหสัมพัน์คาโนนิคอล การสร้ างตัวแบบสมการแบบโครงสร้ าง

3 หน่ วยกิต
ส828
การวิเคราะห์ อนุกรมเวลา
ST828 Time Series Analysis
วิชาบังคับก่อน : ได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ผู้สอน
กระบวนการเชิงเส้ น ตัวแบบออโตรีเกรสสี พ มูฟวิงเอเวอเรจ ฟูเรียร์ เพอริโอโดแกรม และการวิเคราะห์ สเปคทรัล
การถดถอยทีค่ วามคลาดเคลือ่ นมีความสัมพันธ์ ในตัวเอง การกรองเชิงเส้ นและการวิเคราะห์ สเปคทรัลสองตัวแปร ตัวแบบฟังก์ ชัน
การแปลง ตัวแบบปริภูมิสถานะ กระบวนการความจํายาว เทคนิคการพยากรณ์ แบบเบส์
ส829
ST829

แผนแบบการทดลองทีเ่ หมาะที่สุด
3 หน่ วยกิต
Optimal Experimental Design
วิชาบังคับก่อน : ได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ผู้สอน
ทฤษฎีและวิธีการเกีย่ วกับเกณฑ์ ของแผนแบบการทดลองทีเ่ หมาะทีส่ ุ ดแบบ D, A, E และ I สํ าหรับการประมาณ
ค่ าพารามิเตอร์ ในตัวแบบเชิงเส้ นเกาส์ เซียน และวงศ์ เลขชี้กาํ ลัง ตัวแบบเชิงเส้ นวางนัยทัว่ ไป และตัวแบบไม่ เป็ นเชิงเส้ น ทฤษฎีสมมูล

และบทแทรกต่ าง ๆ รวมทั้งการประยุกต์ ด้วยกราฟเพือ่ ตรวจสอบความเหมาะสมทีส่ ุ ด เกณฑ์ ของแผนแบบการทดลองผสมและแผน
แบบการทดลองสําหรับการจําแนกตัวแบบ การอภิปรายงานวิจัยในปัจจุบัน
ส835
ST835

สถิติเชิงปริภูมิประยุกต์
3 หน่ วยกิต
Applied Spatial Statistics
การพรรณนาข้ อมูลเชิงปริภูมิด้วยกราฟและตัวเลข ตัวแบบต่ าง ๆ ของข้ อมูลเชิงปริภูมิและวิธีการทีใ่ ช้ สําหรับการกําหนด
ตัวแบบ การอนุมานเชิงสถิติและการพยากรณ์ เชิงปริภูมิ วิธีการชักตัวอย่ างเชิงปริภูมิ การใช้ ซอฟท์ แวร์ ทมี่ ีอยู่ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
จริงทีไ่ ด้ จากวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ธรณีศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การเกษตร

ส836
ST836

การวิเคราะห์ การรอดชีพ
3 หน่ วยกิต
Survival Analysis
วิธีการทางสถิติสําหรับการวิเคราะห์ ข้อมูลประเภทระยะเวลาของเหตุการณ์
ค่ าประมาณแบบอิงพารามิเตอร์ และไม่ องิ
พารามิเตอร์ สําหรับข้ อมูลสมบูรณ์ และข้ อมูลที่ผ่านการตรวจ การแจกแจงของการอยู่รอดและอัตราการเสี่ยง ตัวประมาณคาปลาน ไมเออร์ สําหรับการแจกแจงการอยู่รอดและสู ตรของกรีนวูด สถิติลอ็ ก-แรงค์ ตัวแบบการถดถอยรวมทั้งตัวแบบชีวติ เร่ งและตัวแบบ
การเสี่ ยงแบบเป็ นสั ดส่ วน ความควรจะเป็ นเชิงส่ วนและการวินิจฉัย การวิเคราะห์ เชิงอนุบรรพในการทดลองทางการแพทย์
ส837 วิธีการสถิติไม่ เชิงเส้ น
3 หน่ วยกิต
ST837 Nonlinear Statistical Methods
วิชาบังคับก่อน : ได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ผ้ ูสอน
ทฤษฎีและวิธีการเกีย่ วกับตัวแบบไม่ เชิงเส้ นเกาส์ เซียนและวงศ์ เลขชี้กาํ ลัง การประมาณแบบจุดและช่ วง การทดสอบ
สมมุติฐาน การพยากรณ์ และความโค้ งขั้นตอนวิธีการคํานวณและโปรแกรมสํ าเร็จรู ปทางสถิติ ตัวแบบผสมและตัวแปรพหุ

ส845 ทฤษฎีการเสี่ ยงภัย
3 หน่ วยกิต
ST845 Risk Theory
ตัวแบบความน่ าจะเป็ นสํ าหรับระบบการประกันแบบต่ าง ๆ การแจกแจงของความถี่และความรุ นแรง ตัวแบบการเสี่ ยงแบบ
ส่ วนบุคคลและแบบสะสม การแจกแจงสําหรับการเรียกร้ องสิทธิการประกัน ผลบวกเชิงสุ่ มและการแจกแจงเชิงประกอบ ทฤษฎี
กระบวนการปัวซงเชิงประกอบ การประกันต่ อ
การวิเคราะห์ ข้อมูลพันธุศาสตร์
3 หน่ วยกิต
Genetic Data Analysis
การวิเคราะห์ ข้อมูลพันธุศาสตร์ วยิ ุต การประมาณค่ าแบบความควรจะเป็ นสู งสุ ดรวมทั้งกระบวนการทําซํ้าแบบต่ างๆ
เทคนิคทางสถิตสิ ํ าหรับการอธิบายลักษณะความไม่ สมดุลและความหลากหลายทางพันธุกรรม การวัดเกีย่ วกับโครงสร้ างประชากร
และความแตกต่ างทางพันธุกรรม วิธีการต่ างๆ สํ าหรับการวิเคราะห์ การเกาะติดกันของยีนและการกระจายตัวของลูก การสร้ างแขนง
วิวฒ
ั นาการ การวิเคราะห์ เชิงอนุบรรพของดีเอ็นเอ เทคนิคการเลือกตัวอย่ างซํ้าและการจําลองคอมพิวเตอร์ แบบต่ าง ๆ ในทาง
พันธุศาสตร์
ส855
ST855

ส865
ST865

การวิเคราะห์ เมทตาเชิงสถิติ
3 หน่ วยกิต
Statistical Meta-Analysis
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ส.821 หรือได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ผ้ ูสอน
การรวมค่ าพี ปัญหาเกีย่ วกับค่ าเฉลีย่ ปกติร่วม การทดสอบเอกพันธุ์ ตัวแบบอิทธิพลเชิงสุ่ มทางเดียว การรวมขนาดของ
อิทธิพล (ผลลัพท์ แบบปกติ แบบทวิภาคและแบบอันดับที่) การถดถอยเมทตา การวิเคราะห์ เมทตาแบบเบส์ ความเอนเอียงของการ
ตีพมิ พ์ผลลัพท์ การรวมการหยัง่ เสี ยง การวิเคราะห์ เมทตาโดยใช้ โปรแกรมสํ าเร็จรู ป
ส866
ST866

การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงประเภท
3 หน่ วยกิต
Categorical Data Analysis
ตัวแบบเชิงสถิตแิ ละวิธีการต่ าง ๆ สํ าหรับข้ อมูลเชิงประเภท ตารางจําแนกไขว้ การทดสอบความเป็ นอิสระกัน ตัวแบบ
ลอก-ลิเนียร์ สําหรับตารางการณ์ จรพหุ การถดถอยโลจิสติกและตัวแบบเชิงเส้ นวางนัยทั่วไปอืน่ ๆ การอภิปรายการใช้ ซอฟท์ แวร์ สําหรับ
วิธีการต่ างๆ และการนําไปใช้ ในงานทีม่ อบหมาย
ส875
ST875

สถิติแบบเบส์
3 หน่ วยกิต
Bayesian Statistics
สถิติแบบเบส์ เบือ้ งต้ น ความน่ าจะเป็ นแบบส่ วนบุคคล เกณฑ์ แบบเบส์ การแจกแจงก่ อน การแจกแจงก่ อนเชิงสั งยุค การ
แจกแจงภายหลัง การแจกแจงทํานาย ทฤษฎีขดี จํากัดสําหรับการแจกแจงภายหลัง วิธีการมาร์ คอฟเชน มอนติคาร์ โล ตัวแบบลําดับ
ชั้น ตัวแบบผสม การตรวจสอบตัวแบบและวิธีการสํ าหรับการเลือกตัวแบบแบบเบส์ การทดลองแบบอนุบรรพ วิธีการไม่ องิ
พารามิเตอร์ แบบเบส์
ส876
ST876

การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
3 หน่ วยกิต
Statistical Methods for Quality Control
วิชาบังคับก่อน : ได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ผู้สอน
ประเด็นต่ าง ๆ ทางสถิติในการวัดทางอุตสาหกรรม แผนภูมิควบคุมของชิววาร์ ต แผนภูมิควบคุมผลรวมสะสม แผนภูมิค่ าเฉลีย่ เคลือ่ นที่ถ่วงนํา้ หนักแบบเลขชี้กาํ ลัง และแบบอืน่ ๆ การศึกษาความสามารถของกระบวนการ การประมาณคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ การชักตัวอย่ างเพือ่ การยอมรับ การชักตัวอย่ างแบบต่ อเนื่องและแบบอนุบรรพ การควบคุมคุณภาพแบบ
ออฟ-ไลน์ การอ้ างเหตุผลต่ าง ๆ เชิงเศรษฐศาสตร์ และเชิงทฤษฎีการตัดสิ นใจในการควบคุมคุณภาพ
ส877
ST877

การวิเคราะห์ ความเชื่อถือได้
3 หน่ วยกิต
Reliability Analysis
วิชาบังคับก่อน : ได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ผู้สอน
วิธีการทางสถิติสําหรับการวิเคราะห์ ข้อมูลการทดสอบอายุการใช้ งานและการวัดความเชื่อถือได้ ของระบบ มุมมองแบบเบส์
ตัวประมาณแบบลิมิตของผลคูณ การลงจุดความน่ าจะเป็ น การประมาณค่ าแบบความควรจะเป็ นสู งสุ ดสํ าหรับข้ อมูลทีผ่ ่ านการตรวจ
ตัวแบบถดถอยสํ าหรับอายุการใช้ งานแบบเร่ ง และความเสี่ ยงแบบเป็ นสั ดส่ วนรวมทั้งการประยุกต์ ใช้ ของการทดสอบอายุการใช้ งาน

แบบเร่ ง ข้ อมูลของระบบทีซ่ ่ อมแซมได้ การออกแบบการทดลองและแผนแบบการชักตัวอย่ างสําหรับกระบวนการทดสอบแบบเร่ ง
และแบบทําลาย ปรัชญาการปรับปรุ งความเชื่อถือได้ ของทากูชิ คุณสมบัติในทางปฏิบัตแิ ละการวิเคราะห์ ความน่ าเชื่อถือได้ ของ
ซอฟท์ แวร์
ส878
ST878

หัวข้ อพิเศษทางสถิติ
Special Topics in Statistics
วิชาบังคับก่อน : ได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ผู้สอน
ศึกษาหัวข้ อทางด้ านสถิติซึ่งเป็ นทีน่ ่ าสนใจในปัจจุบัน

3 หน่ วยกิต

ส879
ST879

วิธีการเชิงสถิติแบบมอนติคาร์ โล
3 หน่ วยกิต
Monte Carlo Statistical Methods
วิชาบังคับก่อน : ได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ผู้สอน
การหาค่ าเหมาะสมเชิงตัวเลขและวิธีการหาปริพนั ธ์ การสร้ างตัวแปรสุ่ ม การชัดตัวอย่ างแบบการปฏิเสธ การชัดตัวอย่ าง
แบบความสํ าคัญ ขั้นตอนวิธีแบบมอนติคาร์ โลอิเอม การจําลองแบบแอนนิลลิง วิธีการมาร์ คอฟเซนมอนติคาร์ โล ขั้นตอนวิธี
เมทโทโพลิส-อาส์ ทติง ตัวอย่ างแบบกิบบส์ และตัวอย่ างแบบไสลด์ โดยเน้ นความก้าวหน้ าของวิธีการทีเ่ ป็ นปัจจุบันและเครื่องมือ
ซอฟท์ แวร์ ที่ทนั สมัย
ส885
ST885

การวิเคราะห์ ข้อมูลในสเกลขนาดใหญ่
3 หน่ วยกิต
Large Scale Data Analysis
วิชาบังคับก่อน : ได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ผู้สอน
โครงสร้ างข้อมูล ฐานข้ อมูลและคลังข้ อมูล ดาตาไมนิง กระบวนการออนไลน์ เชิงวิเคราะห์ การวิเคราะห์ ค่าผิดปกติ
เทคนิคการลดขนาดข้ อมูล การวิเคราะห์ กลุ่ม
ส899
ST899

การให้ คาํ ปรึกษาทางสถิติ
2 หน่ วยกิต
Statistical Consulting
วิชาบังคับก่อน : ได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ผู้สอน
ผู้เรียนจะได้ เรียนรู้ การดําเนินการในการแก้ ปัญหาที่มีผ้ ูมาขอรับบริการหรือขอคําปรึกษา โดยจะได้ ฝึกการพิจารณาวิธีการ
ต่ าง ๆ ในการจัดการกับปัญหา จะได้ ทาํ งานร่ วมกับนักวิจัยในสาขาวิชา ต่ าง ๆ ตลอดจนได้ เรียนรู้ วธิ ีการให้ คําปรึกษา การเขียนรายงาน
การนําเสนอผลการให้ คาํ ปรึกษา จะมีการนํา
ทีเ่ กีย่ วกับการให้ คาํ ปรึกษาซึ่งรวมถึงการออกแบบการทดลอง การเลือกตัวอย่ าง
ประสบการณ์ ในการให้ คาํ ปรึกษามาอภิปรายแลกเปลีย่ นกันกับอาจารย์ ผ้ ูควบคุมและเพือ่ นร่ วมชั้น

ส900
ST900

วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
Dissertation

36 หน่ วยกิต

