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1. ช่ือหลกัสูตร 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสถิติประยุกต์ 
Master of  Science  Program in Applied Statistics 

 
2. ช่ือปริญญา 

ภาษาไทย   ช่ือเตม็   :    วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิตปิระยุกต์) 
          ช่ือย่อ     :    วท.ม. (สถิตปิระยุกต์) 
ภาษาองักฤษ     ช่ือเตม็   :     Master of Science (Applied Statistics) 
           ช่ือย่อ     :    M.S. (Applied Statistics) 

 
3. หน่วยงานรับผดิชอบ 

ภาควชิาคณิตศาสตร์และสถิติ  
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
4. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ 

4.1 ปรัชญาของหลกัสูตร  

หลักสูตรสถิติประยุกต์  มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ทางด้านสถิติ  และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ตรงตามความ ต้องการของตลาดแรงงาน  

4.2 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  
เพือ่ผลติมหาบัณฑิตที ่
(1) มคีวามรู้ความเข้าใจด้านวธีิการทางสถิติอย่างลกึซ้ึง สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และวจิัยได้

อย่างถูกต้อง 
(2) มคีวามรู้ด้านวชิาการทางสถิตเิพยีงพอทีจ่ะศึกษาค้นคว้า วเิคราะห์ปัญหาและตดิตามผลงานทางวชิาการ 
(3) สามารถทาํการประมวลผลและวเิคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
(4) สามารถนําความรู้ทีไ่ด้ไปพฒันา และปรับปรุงงานทีเ่กีย่วข้องให้ดแีละทนัสมยัอยู่เสมอ 
(5) สามารถถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ และวธีิการทางสถิตไิด้อย่างด ี
(6) มจีริยธรรม และจรรยาบรรณ 

5. กาํหนดการเปิดสอน 
ตั้งแต่ภาคหน่ึง ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 
 
 



 
6. คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 
 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2541 (พร้อมด้วยฉบับแก้ไขเพิม่เตมิ) ข้อ 8 และมคุีณสมบัต ิดังนี ้

6.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรีจากสถาบันทั้งในหรือต่างประเทศทีส่ภามหาวทิยาลยัรับรองวทิยฐานะ และ 
เคยศึกษาวชิาสถิตมิาอย่างน้อย 6 หน่วยกติ 
   
7.  การคดัเลอืกผู้เข้าศึกษา 
 7.1 ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 
 7.2  ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาองักฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS          
  (ผลสอบต้องไม่เกนิ 2 ปี นับถึงวันสมคัร) 
 7.3 เงือ่นไขอืน่ ๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมคัรบุคคลเข้าศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษา ของ  
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และ / หรือคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 
8.  ระบบการศึกษา 

8.1 เป็นหลกัสูตรภาคกลางวนัจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
8.2 การจัดการเรียนการสอนในระบบทวภิาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในปีหน่ึงๆ เป็น 2 ภาคการศึกษาปกต ิซ่ึงเป็นภาค

การศึกษาที่บังคับ หรือภาคหน่ึงและภาคสอง ภาคการศึกษาปกติมรีะยะเวลาศึกษาไม่เกนิ 16 สัปดาห์และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้ 
โดยใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ แต่ให้เพิม่ช่ัวโมงศึกษาในแต่ละรายวชิาให้เท่ากบัภาคปกติ 
          8.3   รายวชิาทีจ่ัดสอนในหลกัสูตร กาํหนดปริมาณการศึกษาเป็นจํานวน “หน่วยกติ”หมายถึงหน่วยที่แสดงปริมาณ
การศึกษาซ่ึงมหาวทิยาลยัอาํนวยการให้แก่นักศึกษาตามปกติ หน่ึงหน่วยกติ หมายถึง การบรรยาย 1 ช่ัวโมง หรือปฏิบัตทิดลองไม่
น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง หรือการฝึกงานไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกตส่ิวนการสอนแบบอืน่ๆ ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ทีค่ณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีาํหนด 
        8.4 หลกัสูตรม ี2 แผนการศึกษา คือ 
  แผน ก แบบ ก2. เป็นหลกัสูตรที่มกีารศึกษาลกัษณะวชิา และทาํวิทยานิพนธ์ 
  แผน ข. เป็นหลกัสูตรทีม่กีารศึกษาลกัษณะวชิา การสอบประมวลความรู้ และการค้นคว้าอสิระ 
        8.5     ข้อกาํหนดหลกัสูตร 

8.5.1 การเรียนวชิาเสริมพืน้ฐาน 
เน่ืองจากนักศึกษาทีจ่ะเข้าศึกษาในหลกัสูตรนีอ้าจมพีืน้ความรู้ต่างกนั คณะกรรมการประจําหลกัสูตร

อาจจะพจิารณาให้นักศึกษา เรียนวชิาเสริมพืน้ฐานวชิา ส. 505 คณิตศาสตร์และสถิตพิืน้ฐานโดยต้องจดทะเบียนเรียนในภาคฤดู
ร้อนก่อนเปิดภาคการศึกษาแรก โดยไม่นับหน่วยกติ และนักศึกษาจะต้องสอบผ่านให้ได้ค่าระดบั P (ผ่าน)ในรายวิชาทีก่าํหนดให้
เรียน 

8.5.2 การศึกษารายวชิาต่างๆ ตามโครงสร้างหลกัสูตร 
8.5.3 การทําวทิยานิพนธ์ (เฉพาะนักศึกษาแผน ก แบบ ก2) 

8.5.3.1 การจดทะเบียนวทิยานิพนธ์ นักศึกษาจะจดทะเบียนวทิยานิพนธ์ได้เมือ่ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 
2 ภาคการศึกษาปกติและมหีน่วยกติสะสมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติโดยได้ค่าระดับเฉลีย่สะสมไม่น้อยกว่า 3.00 
 
 



 
8.5.3.2 การสอบวทิยานิพนธ์ นักศึกษาจะสอบวทิยานิพนธ์ได้เมือ่สอบหรือศึกษาภาษาต่างประเทศได้ค่า

ระดบั P (ผ่าน) แล้ว  
8.5.3.3 นักศึกษาจะต้องทาํวทิยานิพนธ์ภายใต้การแนะนําและควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์

หรือคณะอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ ทีค่ณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีต่งตั้ง โดยนักศึกษาจะต้องมอีาจารย์ทีป่รึกษา
วทิยานิพนธ์หลกั 1 คน ทีเ่ป็นอาจารย์ประจํามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์มคุีณวุฒิระดบัปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า หรือมีตาํแหน่งทาง
วชิาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ส่วนอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม(ถ้าม)ี อาจเป็นอาจารย์ประจําในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกกไ็ด้ แต่ต้องมีคุณวุฒิหรือตาํแหน่งทางวชิาการเช่นเดยีวกบัอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั 
หรือเป็นผู้เช่ียวชาญทีเ่ป็นบุคลากรที่มคีวามรู้ความเช่ียวชาญและมปีระสบการณ์สูง ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
หลกัสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

8.5.3.4 ในการสอบวทิยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 พร้อมด้วยฉบับแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 และระเบียบมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ว่าด้วย
วทิยานิพนธ์ โดยคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยจีะแต่งตั้งกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ อย่างน้อย 3 คนซ่ึงจะประกอบด้วยอาจารย์
ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ อาจารย์ประจํามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวทิยาลยัอย่างน้อย 1 คน โดยที่
อาจารย์ประจําและผู้ทรงวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมคุีณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตํา่
กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวชิาน้ัน หรือสาขาวิชาทีสั่มพนัธ์กนัและจะต้องมีประสบการณ์ในการทาํวจิัยทีไ่ม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพือ่รับปริญญา  

อน่ึง อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั และอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นกรรมการสอบ 
วทิยานิพนธ์ได้ แต่ต้องไม่เป็นประธานสอบและต้องเข้าสอบวทิยานิพนธ์ด้วยทุกคร้ัง 
 

8.5.4 การสอบประมวลความรู้ (เฉพาะนักศึกษาแผน ข) 
8.5.4.1 นักศึกษาจะต้องสอบผ่านวชิาบังคบัไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติและจะต้องได้ค่าระดบัเฉลีย่สะสม

ไม่น้อยกว่า 3.00 
8.5.4.2 นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ให้ได้ค่าระดบั P (ผ่าน) ภายใน 3 คร้ัง มฉิะน้ันจะถูกถอนช่ือ

ออกจากทะเบียนนักศึกษา และผลสอบทุกคร้ังจะถูกบันทกึไว้ในระเบียน 
8.5.5 การค้นคว้าอสิระ (เฉพาะนักศึกษาแผน ข) 

8.5.5.1 การจดทะเบียนการค้นคว้าอสิระ นักศึกษาจะจดทะเบียนการค้นคว้าอสิระได้ต่อเมือ่ศึกษา
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกต ิและมหีน่วยกติสะสมไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกติโดยได้ค่าระดบัเฉลีย่สะสมไม่ตํา่กว่า 3.00 

8.5.5.2 การสอบการค้นคว้าอสิระ นักศึกษาจะสอบการค้นคว้าอสิระได้ต่อเมือ่สอบหรือศึกษา
ภาษาต่างประเทศได้ค่าระดบั P (ผ่าน) แล้ว  

8.5.6 การสอบภาษาต่างประเทศ นักศึกษาจะต้องสอบภาษาต่างประเทศตามระเบียบของ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ว่าด้วยการสอบภาษาต่างประเทศสําหรับการศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2539  
     
9.  ระยะเวลาการศึกษา 
  ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลกัสูตรไม่เกนิ 8 ภาคการศึกษาปกติ 
 
 
 



 
10 การลงทะเบียนเรียน 

10.1     ในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนศึกษารายวชิา และ / หรือวทิยานิพนธ์ไม่ ตํ่ากว่า  
6 หน่วยกติ และไม่เกนิ 12 หน่วยกติ 

10.2 ในภาคการศึกษาใดมคีวามจําเป็นทีไ่ม่อาจลงทะเบียนได้ นักศึกษาต้องลาพกัการศึกษา ตามหลกัเกณฑ์ที ่
กาํหนดในข้อบังคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 พร้อมด้วยฉบับแก้ไขเพิม่เตมิ  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2550 

10.3 รายละเอยีดอืน่ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2541 พร้อมด้วยแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2550 
 
11.  การวดัผล และการสําเร็จการศึกษา 
 11.1 การวดัผลการศึกษา 
  11.1.1 การวดัผลการศึกษาแบ่งเป็น 9 ระดบั มช่ืีอและค่าระดบัต่อหน่ึงหน่วยวชิา ดงัต่อไปนี ้
 

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 0.00 

 
11.1.2   การนับหน่วยกติทีไ่ด้ จะนับรวมเฉพาะหน่วยกติลกัษณะวชิาทีนั่กศึกษาได้ 

ค่าระดบั S หรือระดบัไม่ตํา่กว่า C เท่าน้ัน รายวิชาทีนั่กศึกษาได้ค่าระดบั D หรือ F ไม่ว่าจะเป็นรายวชิาบังคบัหรือรายวชิาเลอืก ให้
นํามาคาํนวณค่าระดบัเฉลีย่สําหรับภาคการศึกษาน้ัน และค่าระดับเฉลีย่สะสมทุกคร้ังไป 
  11.1.3  นักศึกษาทีไ่ด้ระดบั U ระดบั D หรือ ระดบั F ในรายวชิาใดทีเ่ป็นรายวชิาบังคบัในหลกัสูตร จะลงทะเบียน
ศึกษาซ้ําในรายวิชาน้ันได้อกีเพยีง 1 คร้ัง และคร้ังหลงันีจ้ะต้องได้ค่าระดบั S หรือระดบัไม่ตํ่ากว่า C มฉิะน้ันจะถูกถอนช่ือออกจาก
ทะเบียนนักศึกษา  
  รายวชิาทีไ่ด้ค่าระดบัตามความในวรรคแรกน้ัน หากเป็นรายวชิาเลอืก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้ําใน
รายวชิาน้ันอกี หรือ อาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลอืกอืน่แทนกไ็ด้  
  นักศึกษาทีไ่ด้ค่าระดบัไม่ตํา่กว่า C ในรายวชิาใด ไม่มสิีทธิจดทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวชิาน้ันได้อกี เว้นแต่
หลกัสูตรจะกาํหนดไว้เป็นอย่างอืน่ 

11.1.4 การวดัผลวชิาวิทยานิพนธ์สําหรับแผน ก แบบ ก2 และการวดัผลวชิาการค้นคว้าอสิระ สําหรับแผน ข 
แบ่งเป็น 2 ระดบัคอื ระดบั S (ใช้ได้) และระดบั U (ใช้ไม่ได้) หน่วยกติทีไ่ด้จะไม่นํามาคาํนวณค่าระดบัเฉลีย่ 
  11.1.5 การวดัผลวชิาเสริมพืน้ฐาน การสอบประมวลวชิา และการสอบภาษาต่างประเทศแบ่งเป็น 2 ระดบัคอื 
ระดบั P (ผ่าน) และระดบั N (ไม่ผ่าน) และไม่นับหน่วยกติ 
  11.1.6     เงือ่นไขอืน่ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2541 (พร้อมด้วยฉบับแก้ไขเพิม่เตมิ) 
 
 
 
 
 



11.2 การสําเร็จการศึกษา 
11.2.1 กรณีศึกษาตามแผน ก แบบ ก2 

11.2.1.1 ได้ศึกษาลกัษณะวชิาต่าง ๆ ตามโครงสร้างหลกัสูตร และมหีน่วยกติสะสมไม่น้อยกว่า  
39 หน่วยกติ 

11.2.1.2 ได้ค่าระดบัเฉลีย่สะสมไม่ตํา่กว่า 3.00 
11.2.1.3 ได้ค่าระดบั P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ทีม่หาวทิยาลยักาํหนด คอื        

TU-GET ไม่ตํา่กว่า 550 คะแนน หรือ TOEFL ไม่ตํา่กว่า 550 คะแนน สําหรับ Paper-based, 213 คะแนนสําหรับ Computer-based 
และ 79 คะแนนสําหรับ Internet-based หรือคะแนน IELTS ไม่ตํา่กว่า 5.5 หรือสอบผ่านวชิา มธ. 005 ภาษาองักฤษ 1 และ มธ. 006 
ภาษาองักฤษ 2 

11.2.1.4 ได้ระดบั S ในการสอบวทิยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีต่งตั้ง และนําวิทยานิพนธ์ที่พมิพ์และเยบ็เล่มเรียบร้อยแล้ว มามอบให้มหาวทิยาลยัตามระเบียบ 

11.2.1.5 ผลงานวทิยานิพนธ์จะต้องได้รับการตพีมิพ์ หรืออย่างน้อยดาํเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตพีมิพ์ในวารสารหรือส่ิงพมิพ์ทางวชิาการ หรือเสนอต่อทีป่ระชุมวชิาการที่มรีายงานการประชุม 
(Proceeding) (สําหรับนักศึกษา แผน ก) 

11.2.1.6 ต้องปฏิบัติตามเงือ่นไขอืน่ ๆ ทีค่ณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์กาํหนด  
 

11.2.2 กรณีศึกษาตามแผน ข 
11.2.2.1 ได้ศึกษาลกัษณะวชิาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลกัสูตรและมหีน่วยกติสะสมไม่น้อยกว่า 39 

หน่วยกติ 
 11.2.2.2 ได้ค่าระดบัเฉลีย่สะสมไม่น้อยกว่า 3.00 
 11.2.2.3 ได้ระดบั S ในการสอบวชิาการค้นคว้าอสิระ 
 11.2.2.4 ได้ค่าระดบั P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ทีม่หาวทิยาลยักาํหนด คอื 

TU-GET ไม่ตํา่กว่า 550 คะแนน หรือ TOEFL ไม่ตํา่กว่า 550 คะแนน สําหรับ Paper-based, 213 คะแนนสําหรับ Computer-
based และ 79 คะแนนสําหรับ Internet-based หรือคะแนน IELTS ไม่ตํา่กว่า 5.5 หรือสอบผ่านวชิา มธ. 005 ภาษาองักฤษ 1 และ 
มธ. 006 ภาษาองักฤษ 2 

 11.2.2.5 ได้ค่าระดบั P ในการสอบประมวลวชิา 
11.2.2.6 ต้องปฏิบัติตามเงือ่นไขอืน่ ๆ ทีค่ณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์กาํหนด  
 
12.    งบประมาณ   ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลติบัณฑิตประมาณปีละ 35,000 บาทต่อคน  
 
 
 
 
 
 
 



13.  หลกัสูตร    
 13.1 จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า    39      หน่วยกติ 
 13.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

 แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

วชิาบังคบั 21 หน่วยกติ  21 หน่วยกติ 

วชิาเลอืกไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกติ 12 หน่วยกติ 

วทิยานิพนธ์ 12 หน่วยกติ - 

การค้นคว้าอสิระ หรือสารนิพนธ์ -   6 หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  39 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 

 
13.3  รหัสวชิา 

รายวชิาในหลกัสูตรประกอบด้วย อกัษรย่อ 2 ตวัและเลขรหัส 3 ตัวโดยมีความหมายดงันี ้
อกัษรย่อ  ส หมายถึง  อกัษรย่อของ สาขาวชิาสถิตปิระยุกต์ 
                ST หมายถึง  อกัษรย่อของ Applied Statistics 
เลขหลกัหน่วย 
 เลข     0  หมายถึง  วชิาบังคบัเฉพาะบางแผน    
     เลข  1-4  หมายถึง  กลุ่มวชิาบังคับ 
     เลข  5-9  หมายถึง  กลุ่มวชิาเลอืก   

          เลขหลกัสิบ 
  เลข     1  หมายถึง  วชิาในกลุ่มทฤษฎ ี
  เลข 2 -8           หมายถึง  วชิาในกลุ่มประยุกต์ 
  เลข 0, 9  หมายถึง  วชิาเชิงสัมมนาหรือศึกษาด้วยตนเอง 
          เลขหลกัร้อย   
  เลข    5  หมายถึง  วชิาเสริมพืน้ฐาน 
  เลข    6  หมายถึง  วชิาปริญญาโท 
  เลข    7  หมายถึง  การค้นคว้าอสิระ หรือวชิาทีใ่ช้การบูรณาการเชิงสถิต ิ
  เลข    8  หมายถึง  วทิยานิพนธ์ หรือวชิาในระดบัปริญญาเอก  
  
 13.4    รายวิชา 

 13.4.1      วชิาเสริมพืน้ฐาน   
     รหัส      รายวิชา         จํานวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
ส.  505  คณิตศาสตร์และสถิตพิืน้ฐาน   3 (3-0-9) 
ST.505  Fundamentals of Mathematics and Statistics  
 
 
 
 
 



 
13.4.2 วชิาบังคบั      

สําหรับทั้งแผน ก.  และแผน  ข.    21        หน่วยกติ 
รหัส      รายวิชา               จํานวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ส.   611 ทฤษฎคีวามน่าจะเป็น      3 (3-0-9)  
ST. 611 Probability Theory  
ส.   612 ทฤษฎกีารอนุมานเชิงสถิติ     3 (3-0-9)   
ST. 612 Theory of Statistical Inference 
ส.   621          การวเิคราะห์เชิงสถิต ิ      3 (3-0-9) 
ST. 621          Statistical Analysis 
ส.   622 การออกแบบการทดลอง                                               3 (3-0-9)      
ST. 622 Experimental Designs 
ส.   623 การวเิคราะห์หลายตวัแปร                                             3 (3-0-9)     
ST. 623 Multivariate Analysis 
ส.   631 การวเิคราะห์การถดถอย                                                3 (3-0-9)     
ST. 631 Regression Analysis 
ส.   641 เทคนิคการชักตัวอย่าง                                                   3 (3-0-9)     
ST. 641 Sampling Techniques 
  13.4.3   วชิาเลอืก 
  สําหรับทั้งแผน ก.  และแผน ข. ให้เลอืกเรียนจนครบจํานวนหน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปนี ้
     แผน  ก. ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกติ 
    แผน  ข. ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกติ  
รหัส      รายวิชา               จํานวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ส.   625 การวจิัยเชิงปริมาณ    3 (3-0-9)   
ST. 625 Quantitative  Research 
ส.   626 วธีิทางสถิตไิม่องิพารามเิตอร์   3 (3-0-9)   
ST. 626 Nonparametric Statistical Methods 
ส.   635 เทคนิคการพยากรณ์    3 (3-0-9)   
ST. 635 Forecasting Techniques 
ส.   655 การวจิัยดาํเนินงานเชิงกาํหนด   3 (3-0-9)   
ST. 655 Deterministic Operations Research 
ส.   656 การวจิัยดาํเนินงานเชิงความน่าจะเป็น  3 (3-0-9)   
ST. 656 Probabilistic Operations Research 
ส.   657 ประชากรศาสตร์     3 (3-0-9) 
ST. 657 Demography 
ส.   658 การวเิคราะห์ข่ายงาน    3 (3-0-9)   
ST. 658 Network Analysis 
 



 
รหัส      รายวิชา               จํานวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ส.    665 คณิตศาสตร์ประกนัชีวติ   3 (3-0-9)     
ST. 665 Mathematics of Life Contingencies 
ส.   666 การเงินและการลงทุนสําหรับนักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 3 (3-0-9)   
ST. 666 Finance and Investment for Actuaries  
ส.   667 การวเิคราะห์ประกนัชีวติเชิงปฏิบัติ  3 (3-0-9)   
ST. 667 Practical Aspect of Life Insurance Analysis 
ส.   675 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงประเภทประยุกต์  3 (3-0-9) 
ST. 675 Applied Categorical Data Analysis    
ส.   676 วธีิการตดัสินใจทางธุรกจิ   3 (3-0-9)   
ST. 676 Business Decision Methods 
ส.   677 การควบคุมคุณภาพ    3 (3-0-9)   
ST. 677 Quality Control 
ส.   678 หัวข้อเลอืกสรรทางสถิตปิระยุกต์   3 (3-0-9)    
ST. 678 Selected Topics in Applied Statistics 
ส.   679             กรณีศึกษาและการวเิคราะห์สถิติเชิงปฏิบัติ  3 (3-0-9)  
ST. 679             Case Studies and Practical Statistical Analysis 
ส.   685 โปรแกรมสําเร็จรูปเชิงสถิตแิละการคํานวณ 3 (3-0-9)   
ST. 685 Statistical Packages and Computing 
ส.   686 เทคนิคการจําลอง        3 (3-0-9)   
ST. 686 Simulation Techniques 
ส.   688 การใช้คอมพวิเตอร์เพือ่งานธุรกจิ   3 (3-0-9)   
ST. 688 Computer Applications in Business 
ส.   795             การสํารวจงานวิจัยเชิงสถิติ   3 (3-0-9)    
ST. 795             Exploratory Statistics Research 
 นอกจากวชิาในหลกัสูตรปริญญาโท     นักศึกษาสามารถเลอืกศึกษาวชิาในหลกัสูตรระดบัปริญญาเอกต่อไปนี ้ เป็น
วชิาเลอืกได้ด้วย 
รหัส      รายวิชา   จํานวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ส.   816 กระบวนการสโทแคสตกิ   3(3-0-9) 
ST. 816 Stochastic Processes 
ส.   835 สถิตเิชิงปริภูมิประยุกต์    3(3-0-9) 
ST. 835 Applied Spatial Statistics 
ส.   845 ทฤษฎกีารเส่ียงภัย    3(3-0-9) 
ST. 845 Risk  Theory 
ส.   855 การวเิคราะห์ข้อมูลพนัธุศาสตร์   3(3-0-9) 
ST. 855 Genetic Data Analysis 
 



13.4.4 การค้นคว้าอสิระ (สําหรับนักศึกษา แผน ข.) 

รหัส รายวชิา  จํานวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ส.790 การค้นคว้าอสิระ    6 (6-0-12) 
ST.790 Independent Study 
 

13.4.5 วทิยานิพนธ์ (สําหรับนักศึกษา แผน ก. แบบ ก 2) 

รหัส รายวชิา  จํานวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ส.800 วทิยานิพนธ์     12 (0-24-24) 
ST.800 Thesis 
  
 



13.5   แผนการศึกษา 
          13.5.1   หลกัสูตรแผน ก. แบบ ก 2 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัส   รายวชิา               จํานวนหน่วยกติ 
ส.611 ทฤษฎคีวามน่าจะเป็น 3 
ส.621 การวเิคราะห์เชิงสถิต ิ 3 
ส.641 เทคนิคการชักตัวอย่าง 3 
 วชิาเลอืก 3 
 รวม 12 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัส   รายวชิา               จํานวนหน่วยกติ 
ส.612 ทฤษฎกีารอนุมานเชิงสถิติ 3 
ส.622 การออกแบบการทดลอง 3 
ส.631 การวเิคราะห์การถดถอย 3 
 วชิาเลอืก 3 
  รวม 12  

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัส   รายวชิา               จํานวนหน่วยกติ 
ส.623 การวเิคราะห์หลายตวัแปร 3 
ส.800 วทิยานิพนธ์ 6 
  รวม 9 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัส   รายวชิา               จํานวนหน่วยกติ 
ส.800 วทิยานิพนธ์ 6 
  รวม 6 
 
 
 

13.5.2 หลกัสูตรแผน ข.   
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัส   รายวชิา               จํานวนหน่วยกติ 
ส.611 ทฤษฎคีวามน่าจะเป็น 3 
ส.621 การวเิคราะห์เชิงสถิต ิ 3 
ส.641 เทคนิคการชักตัวอย่าง 3 
 วชิาเลอืก 3 
 รวม 12 



ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัส   รายวชิา               จํานวนหน่วยกติ 
ส.612 ทฤษฎกีารอนุมานเชิงสถิติ 3 
ส.622 การออกแบบการทดลอง 3 
ส.631 การวเิคราะห์การถดถอย 3 
 วชิาเลอืก 3 
  รวม 12  

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
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13.6    คาํอธิบายรายวชิา 
 

   13.6.1     วชิาเสริมพืน้ฐาน 
ส505 คณิตศาสตร์และสถิตพิืน้ฐาน                                               3(3-0-9)       ไม่นับหน่วยกติ 
ST505 Fundamentals of Mathematics and Statistics      
  อนุพนัธ์และปริพนัธ์  จาโคเบียนและการเปลีย่นตวัแปรในปริพนัธ์หลายช้ัน  การหาอนุพนัธ์ของฟังก์ชันที่อยู่ในรูป
ปริพนัธ์   ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัเมทริกซ์และตวักาํหนด  ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการวเิคราะห์เชิงสถิต ิ
 
 

   13.6.2    วชิาบังคบั 
ส611 ทฤษฎคีวามน่าจะเป็น       3 (3-0-9) 
ST611 Probability Theory                  
  ปริภูมขิองความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นมเีงือ่นไข  ความเป็นอสิระของเหตุการณ์ ตวัแปรสุ่มและฟังก์ชันการแจกแจง
ของตวัแปรสุ่ม ความเป็นอสิระของตวัแปรสุ่ม ค่าคาดหมาย  ฟังก์ชันก่อกาํเนิด การแจกแจงแบบต่าง ๆ ของฟังก์ชันของตวัแปรสุ่ม  
ประเภทของการลู่เข้าของตวัแปรสุ่ม ทฤษฎลีมิิตส่วนกลาง      
 

ส612 ทฤษฎกีารอนุมานเชิงสถิติ 3 (3-0-9) 
ST612  Theory of Statistical Inference  
  วชิาบังคบัก่อน : สอบผ่าน ส.611  
  ตวัอย่างการสุ่มและการแจกแจงของค่าสถิติ การประมาณค่าแบบจุด สถิตทิีเ่พยีงพอ ทฤษฎบีทของเราว์และแบลคเวลล์ 
อสมการของคราแมร์และเราว์ การสร้างช่วงความเช่ือมั่นสําหรับพารามิเตอร์ การทดสอบสมมตฐิานโดยใช้ทฤษฎบีทของเนย์มาน
และเพยีร์สัน  การทดสอบสมมตฐิานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเอกรูป การทดสอบชนิดอืน่ ๆ ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการ
ประมาณค่าซ่ึงมีคุณสมบัติโรบัส  ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัทฤษฎกีารตดัสินใจ  การอนุมานแบบเบส์ 
 

ส621 การวเิคราะห์เชิงสถิต ิ 3 (3-0-9) 
ST621 Statistical Analysis        
  การประมาณค่า การทดสอบสมมตฐิานแบบใช้พารามเิตอร์และไม่ใช้พารามเิตอร์ การวางแผนการทดลองเบือ้งต้น การ
วเิคราะห์อนุกรมเวลา การตดัสินใจเบือ้งต้น การเลอืกวธีิการวเิคราะห์ทางสถิตใิห้เหมาะสมในการแก้ปัญหาด้านต่างๆ โดยใช้
กรณีศึกษา 
 
ส622 การออกแบบการทดลอง 3 (3-0-9) 
ST622 Experimental Designs          
  แนวทางในการออกแบบการทดลอง แผนแบบสุ่มบริบูรณ์  แผนแบบบลอ็กสุ่มบริบูรณ์    แผนแบบจัตุรัสละติน   แผน
แบบการทดลองบลอ็กไม่สมบูรณ์   การทดลองแบบแฟกทอเรียล และ   แฟกทอเรียลบางส่วน  ความพวัพนั  การทดลองแบบสปลทิ
พลอท  แผนแบบการทดลองครอสโอเวอร์ 
 
 
 
 
 
 



ส623 การวเิคราะห์หลายตวัแปร 3 (3-0-9) 
ST623 Multivariate  Analysis                  
  วชิาบังคบัก่อน: สอบผ่าน ส. 611 หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 
  การประมาณและการทดสอบสมมตฐิานของตวัแปรสุ่มปกตหิลายตวัแปร การวเิคราะห์ความแปรปรวนและการถดถอย
ของหลายตวัแปร การวเิคราะห์จําแนกประเภท การวเิคราะห์แคนนอนนิคอล การวเิคราะห์ส่วนประกอบหลกั การวเิคราะห์ตัว
ประกอบ  การวเิคราะห์การเกาะกลุ่ม การวเิคราะห์คอนจอย  การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
 
ส631 การวเิคราะห์การถดถอย 3 (3-0-9) 
ST631  Regression Analysis                               
  การถดถอยเชิงเส้นเชิงเดยีวและพหุคูณ  การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานเกีย่วกบัพารามเิตอร์  การตรวจสอบ
ข้อสมมตเิบือ้งต้น  และความเหมาะสมของตวัแบบ  สหสัมพนัธ์เชิงเดยีว  บางส่วนและพหุคูณ  วธีิการคดัเลอืกตัวแบบทีเ่หมาะสม 
การถดถอยไม่เชิงเส้น  การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  
 
ส641 เทคนิคการชักตัวอย่าง 3 (3-0-9)  
ST641    Sampling Techniques        
  หลกัการและขั้นตอนการสํารวจด้วยตวัอย่าง การชักตวัอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นและไม่ใช้ความน่าจะเป็น การชัก
ตวัอย่างแบบสุ่มเชิงเดยีว  วธีิการประมาณค่าแบบใช้อตัราส่วนและแบบใช้การถดถอย การชักตวัอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นไม่
เท่ากนั  การชักตัวอย่างแบบแบ่งเป็นช้ัน  แบบมีระบบ  แบบเกาะกลุ่ม  และแบบหลายช้ัน  ปัญหาในการสํารวจด้วยตวัอย่าง  และสํา
มะโน  ความคลาดเคลือ่นทีไ่ม่ได้เกดิจากการชักตัวอย่าง 
 
  17.6.3   วชิาเลอืก 
ส625 การวจิัยเชิงปริมาณ 3 (3-0-9)  
ST625  Quantitative Research                                              
  ลกัษณะทัว่ไปของการวจิัย  ระเบียบวธีิวจิัย  ขั้นตอนการวจิัย  การออกแบบการวจิัยและการชักตวัอย่าง  การสร้าง
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวดั  การตรวจสอบความเที่ยงตรง  และความเช่ือถือได้ของเคร่ืองมอื  วธีิการรวบรวมข้อมูล  การเลอืกใช้สถิติ
ในการวเิคราะห์ข้อมูล  การเขียนรายงานเสนอผลการวจิัย  การประยุกต์กบัสถานการณ์จริง 
 
ส626 วธีิทางสถิตไิม่องิพารามเิตอร์ 3 (3-0-9)  
ST626  Nonparametric Statistical Methods      
  การทดสอบสมมตฐิานเกีย่วกบัประชากรกลุ่มเดยีว สองกลุ่ม และมากกว่าสองกลุ่ม การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ตวัแปร  การทดสอบความกลมกลนื  การทดสอบความเป็นเอกพนัธ์ุ  การทดสอบภาวะสารูปสนิทด ี
 
ส635 เทคนิคการพยากรณ์ 3 (3-0-9)  
ST635 Forecasting Techniques       
  วชิาบังคบัก่อน: สอบผ่าน ส.611 
  บทบาทของการพยากรณ์ต่อการตดัสินใจ การพยากรณ์โดยวธีิปรับให้เรียบ การถดถอย การแยกส่วนประกอบของ
อนุกรมเวลา และวธีิของบอกซ์และเจนกนิซ์ ตวัแบบฟังก์ชันทรานสเฟอร์ และการวเิคราะห์อนิเตอร์เวนชัน การวเิคราะห์สเปกตรัม 
การพยากรณ์โดยอาศัยข้อมูลเชิงคุณภาพ การเลอืกและการประเมนิเทคนิคการพยากรณ์  กรณีศึกษา 



 
ส655      การวจิัยดาํเนินงานเชิงกาํหนด         3 (3-0-9)      
ST655    Deterministic Operations Research      
               บทบาทและธรรมชาติของการวจิัยดาํเนินงาน ตวัแบบมาตรฐานของกาํหนดการเชิงเส้น 
วธีิการซิมเพลก็ซ์ ทฤษฎทีวภิาวะ การวเิคราะห์ความไว   ปัญหาการขนส่งและการจัดงาน  
วธีิการหาผลลพัธ์ทีเ่หมาะสมทีสุ่ดของกาํหนดการทีไ่ม่ใช่เชิงเส้นแบบไม่มเีงื่อนไข การค้นหาอย่างมลีาํดบัและไม่มลีาํดบั  ทฤษฎี
คุห์น - ทกัเกอร์    กาํหนดการกาํลงัสองแบบมเีขื่อนไข 
 
ส 656    การวจิัยดาํเนินงานเชิงความน่าจะเป็น             3 (3-0-9)     
ST656   Probabilistic Operations Research 
 วชิาบังคบัก่อน: สอบผ่าน ส.611      
               กระบวนการสโตแคสติก   โซ่มาร์คอฟ  ระบบแถวคอย   ทฤษฏีสินค้าคงคลงักรณทีีค่วามต้องการแน่นอน  ปริมาณการส่ัง
ทีป่ระหยดัทีสุ่ดในการวางแผนการผลติ  ตวัแบบที่มกีารคดิส่วนลด  ตวัแบบที่มเีงือ่นไข   ทฤษฏีสินค้าคงคลงักรณีที่ความต้องการ
ไม่แน่นอน   
 
ส657 ประชากรศาสตร์ 3 (3-0-9)  
ST657 Demography                                                                               
  การรวบรวมสถิตปิระชากร  การประเมนิคุณภาพสถิตปิระชากร  การวเิคราะห์ขั้นพืน้ฐานทางประชากรศาสตร์  
ภาวะการตาย  การสร้างตารางชีพ  การนําเทคนิคในการสร้างตารางชีพไปประยุกต์ใช้ในกรณีอืน่ ๆ การวเิคราะห์ภาวะเจริญพนัธ์ุ  
การกระจายตวัของประชากร  การย้ายถิ่น  การวเิคราะห์เบือ้งต้นเกีย่วกบักาํลงัแรงงาน  การประมาณและการฉายภาพประชากร  
การประมาณค่าสถิตปิระชากรจากข้อมูลทีไ่ม่สมบูรณ์ 
 
ส658 การวเิคราะห์ข่ายงาน 3 (3-0-9)  
ST658 Network Analysis    
  ทฤษฎกีราฟในปัญหาข่ายงาน วธีิการซิมเพลก็ซ์แบบข่ายงาน ปัญหาการขนส่งเชิงเส้น วธีิการฮังกาเรียนสําหรับปัญหา
การจัดงาน ทฤษฎ ีแมกซ์โฟล-มินคทั   ปัญหาวถิีทีส้ั่นทีสุ่ด และต้นไม้ขยายน้อยสุด 
 
ส665 คณิตศาสตร์ประกนัชีวติ 3 (3-0-9)  
ST665 Mathematics of Life Contingencies     
  หลกัพืน้ฐานของคณิตศาสตร์ประกนัภัย  เบีย้ประกนัชีวติสุทธิจ่ายคร้ังเดยีว  และจ่ายรายงวดของการประกนัชีวิต  และ
ค่ารายงวดตามการทรงชีพแบบต่าง ๆ เงนิสํารองประกนัชีวิตสุทธิ  ฟังก์ชันหลายชีวติ  ตวัแบบสําหรับชีวติเดยีวทีม่กีารส้ินสุดของ
สถานภาพจากหลายสาเหตุ 
 
ส666 การเงินและการลงทุนสําหรับนักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 3 (3-0-9)  
ST666 Finance and Investment for Actuaries      
  หลกัพืน้ฐานในการวเิคราะห์ปัญหาทางการเงนิ  ความรู้พืน้ฐานของทฤษฎดีอกเบีย้ และการลงทุนในหลกัทรัพย์  การ
วเิคราะห์หลกัทรัพย์และผลตอบแทน  หลกัทรัพย์ทีม่ีรายได้คงที่  การกาํหนดมูลค่าและการประเมนิมูลค่าของหลกัทรัพย์และตรา
สารอนุพนัธ์ 



 
ส667 การวเิคราะห์ประกนัชีวติเชิงปฏิบัติ 3 (3-0-9) 
ST667 Practical Aspect of Life Insurance Analysis     
  การประเมนิเงินสํารองประกนัชีวติ การคดัเลอืกเลีย่งเบีย้ประกนั การวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย การจัดสรรเงนิส่วนเกนิ 
 
ส675 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงประเภทประยุกต์ 3 (3-0-9) 
ST675  Applied Categorical Data Analysis         
  ตวัแบบเชิงสถิติและวธีิการต่าง ๆ สําหรับข้อมูลเชิงประเภท  ตารางจําแนกไขว้  การทดสอบความเป็นอสิระกนั  การ
ถดถอยโลจิสติก ตวัแบบลอก-ลเินียร์ และตวัแบบเชิงเส้นวางนัยทัว่ไปอืน่ๆ  การอภิปรายการใช้ซอฟท์แวร์สําหรับวธีิการต่างๆ และ
การนําไปใช้ในงานทีม่อบหมาย 
 
ส676 วธีิการตดัสินใจทางธุรกจิ 3 (3-0-9) 
ST676 Business Decision Methods  
 วชิาบังคบัก่อน: สอบผ่าน ส.611      
  แนวคดิและองค์ประกอบของการตดัสินใจเชิงสถิต ิปัญหาการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนและกรณีใช้ความน่าจะเป็น
เชิงอตัวสัิย  ปัญหาการตดัสินใจแบบเบส์เมือ่กาํหนดขนาดตวัอย่างและชนิดอนุบรรพ  ทฤษฎอีรรถประโยชน์  การวเิคราะห์
ค่าใช้จ่าย  ค่าตอบแทน  การเลอืกนโยบายลงทุน  การวางแผนการผลติ  การจัดสรรทรัพยากรการผลติอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 
ส677 การควบคุมคุณภาพ 3 (3-0-9) 
ST677 Quality Control 
 วชิาบังคบัก่อน: สอบผ่าน ส.611        
  แนวคดิและระเบียบวธีิการทางสถิตทิีใ่ช้ในการควบคุมคุณภาพและการปรับปรุง เคร่ืองมอืทางสถิตทิีใ่ช้ในการควบคุม
คุณภาพ แผนภูมคิวบคุมสําหรับข้อมูลแบบตวัแปรและคุณสมบัต ิการศึกษาศักยภาพของกระบวนการ แผนการชักตวัอย่างเพือ่การ
ยอมรับ  
 
ส678 หัวข้อเลอืกสรรทางสถิตปิระยุกต์ 3 (3-0-9) 
ST678 Selected Topics in Applied Statistics      
  หัวข้อบรรยาย โครงการฯ จะกาํหนดขึน้ตามความเหมาะสมโดยไม่ให้ซ้ําซ้อนกบัในวชิาอืน่ทีเ่รียนมาแล้ว 
 
ส679 กรณีศึกษาและการวเิคราะห์สถิติเชิงปฏิบัติ 3 (3-0-9)    
ST679 Case Studies and Practice Statistical Analysis       
  วชิาบังคบัก่อน  :  สอบผ่าน  ส.621  และ  ส.622 
  กรณีศึกษาวธีิการสร้างตวัแบบและการวเิคราะห์เชิงสถิติ  กรณีศึกษาเพือ่ศึกษาวธีิการชักตวัอย่าง  การออกแบบการ
ทดลอง  ปฏิบัติการการจัดการกบัข้อมูล  การวเิคราะห์เชิงสถิติ  การนําเสนอข้อมูล และการเขียนรายงาน  การให้คาํปรึกษาด้าน
สถิตปิระยุกต์ในงานต่าง ๆ ทั้งด้านวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 
 



ส685 โปรแกรมสําเร็จรูปเชิงสถิตแิละการคํานวณ 3 (3-0-9) 
ST685 Statistical Packages and Computing      
  โครงสร้างและหลกัเกณฑ์การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเชิงสถิตชินิดต่าง ๆ ในปัจจุบัน  เทคนิคร่วมกนัของโปรแกรมสําเร็จรูป
เชิงสถิตทุิกชนิด  การจัดการข้อมูล  การวเิคราะห์สถิตแิละการสร้างกราฟด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป  แซส  มนิิแทป  อาร์ โปรแกรม
สําเร็จรูปอืน่ ๆ บนเวร์ิลไวด์เวบ็  ภาษาสําหรับการเขียนโปรแกรมเมทริกซ์เบือ้งต้น  การใช้แมคโครและการจําลองแบบ               
มอนติ- คาร์โล  
  
ส686 เทคนิคการจําลอง 3 (3-0-9)  
ST686 Simulation Techniques        
  ลกัษณะเฉพาะของตวัแปรสุ่มแบบต่างๆ ทั้งตัวแปรเดยีวและหลายตวัแปร  การสร้างตัวแปรสุ่มด้วยโปรแกรม
คอมพวิเตอร์  วธีิการมอนตคิาร์โลและวธีิการที่ใช้ในปัจจุบัน  ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์  กรณีศึกษาการจําลองแบบปัญหาสถิติ
ประยุกต์ 
 
ส688 การใช้คอมพวิเตอร์เพือ่งานธุรกจิ 3 (3-0-9)  
ST688 Computer Application in Business      
  ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัการใช้คอมพวิเตอร์เพือ่งานธุรกจิ ลกัษณะการใช้คอมพวิเตอร์ในทางธุรกจิอุปกรณ์และส่ือบันทกึ
ข้อมูลภายนอก การจัดระบบแฟ้มข้อมูล การใช้คอมพวิเตอร์เพือ่การจัดเกบ็ข้อมูลในงานธุรกจิ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพือ่ช่วยใน
การจัดเกบ็ข้อมูล และประมวลผลข้อมูล 
 
ส795 การสํารวจงานวิจัยเชิงสถิติ 3 (3-0-9) 
ST795 Exploratory Statistics Research       
  วชิาบังคบัก่อน : ได้หน่วยกติสะสมไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกติ 
  ปัญหาและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการประยุกต์ทางสถิติ 
    
ส816 กระบวนการสโทแคสตกิ                                 3 (3-0-9) 
ST816 Stochastic Processes                                                                         
 วชิาบังคบัก่อน : ได้รับอนุมัตจิากอาจารย์ผู้สอน 
   โซ่มาร์คอฟและกระบวนการมาร์คอฟ  กระบวนการแตกกิง่  กระบวนการปัวซง  กระบวนการเกดิและการตาย  ทฤษฎี
แถวคอย  ทฤษฎกีารเวยีนเกดิ  กระบวนการทีค่งตวั  การเคลือ่นทีแ่บบบราวเนียน มาร์ติงเกล  กระบวนการเกาส์เซียนและ             
หัวข้ออืน่ ๆ  
 
ส835 สถิตเิชิงปริภูมิประยุกต์               3 (3-0-9) 
ST835 Applied  Spatial Statistics       
 การพรรณนาข้อมูลเชิงปริภูมด้ิวยกราฟและตวัเลข  ตวัแบบต่าง ๆ ของข้อมูลเชิงปริภูมแิละวธีิการทีใ่ช้สําหรับการกาํหนด
ตวัแบบ  การอนุมานเชิงสถิตแิละการพยากรณ์เชิงปริภูมิ  วธีิการชักตวัอย่างเชิงปริภูม ิ       การใช้ซอฟท์แวร์ที่มอียู่ในการวเิคราะห์
ข้อมูลจริงทีไ่ด้จากวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  ธรณีศาสตร์และวทิยาศาสตร์การเกษตร 
 



ส845    ทฤษฎกีารเส่ียงภัย                                               3 (3-0-9) 
ST845 Risk Theory         
  ตวัแบบความน่าจะเป็นสําหรับระบบการประกนัแบบต่าง ๆ  การแจกแจงของความถี่และความรุนแรง  ตวัแบบการเส่ียง
แบบส่วนบุคคลและแบบสะสม  การแจกแจงสําหรับการเรียกร้องสิทธิการประกนั  ผลบวกเชิงสุ่มและการแจกแจงเชิงประกอบ  
ทฤษฎกีระบวนการปัวซงเชิงประกอบ  การประกนัต่อ 
 
ส855 การวเิคราะห์ข้อมูลพนัธุศาสตร์  3 (3-0-9)     
ST855 Genetic Data Analysis        
 การวเิคราะห์ข้อมูลพนัธุศาสตร์วยุิต  การประมาณค่าแบบความควรจะเป็นสูงสุดรวมทั้งกระบวนการทาํซ้ําแบบต่างๆ 
เทคนิคทางสถิติสําหรับการอธิบายลกัษณะความไม่สมดุลและความหลากหลายทางพนัธุกรรม    การวดัเกีย่วกบัโครงสร้าง
ประชากรและความแตกต่างทางพนัธุกรรม วธีิการต่างๆ สําหรับการวเิคราะห์การเกาะตดิกนัของยนีและการกระจายตวัของลูก การ
สร้างแขนงววิฒันาการ  การวเิคราะห์เชิงอนุบรรพของดเีอน็เอ  เทคนิคการชักตวัอย่างซ้ําและการจําลองด้วยคอมพวิเตอร์แบบต่าง 
ๆ ในทางพนัธุศาสตร์ 
 

            13.6.4   การค้นคว้าแบบอสิระ  (แผน ข.) 
ส790 การค้นคว้าอสิระ 6 หน่วยกติ 
ST790 Independent Study        
  วชิาบังคบัก่อน : ได้หน่วยกติสะสมไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกติ และได้รับอนุมตัิ 
จากประธานโครงการปริญญาโท สาขาสถิตปิระยุกต์ 
  ค้นคว้าอสิระและทาํสารนิพนธ์ในหัวข้อทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
  13.6. 5  วทิยานิพนธ์ 
ส800 วทิยานิพนธ์ 12 หน่วยกติ 
ST800     Thesis         
 งานวจิัยภายใต้การดูแล และให้คําปรึกษาของคณะกรรมการทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์  
 
14. เงือ่นไขอืน่ๆ  
 รายละเอยีดรายการอืน่ๆ ซ่ึงนอกเหนือจากทีไ่ด้ระบุไว้ในหลกัสูตรนี ้ให้เป็นไปตามข้อบังคบัของ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 (พร้อมด้วยฉบับแก้ไขเพิม่เตมิ) รวมทั้งระเบียบและ
ประกาศต่างๆ ของมหาวทิยาลยั 
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