รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสู ตรนานาชาติ
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ.2555

ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศู นย์ รังสิต / คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี / ภาควิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาสถิติ
: Doctor of Philosophy Program in Statistics

2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่ อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถิต)ิ
ชื่ อย่ อ ปร.ด. (สถิต)ิ
ภาษาอังกฤษ
ชื่ อเต็ม Doctor of Philosophy (Statistics)
ชื่ อย่ อ Ph.D. (Statistics)
3. วิชาเอก
ไม่ มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่ า 69 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาเอก ศึกษา 3 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่ างชาติ
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ปรับปรุงจากหลักสู ตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสู ตรนานาชาติ
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2547)
กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555

ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2555
เมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2555
เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่ งชาติในปี การศึกษา 2557
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ทางานในสถาบันการศึกษา เช่ น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบันต่ าง ๆ
8.2 ทางานในหน่ วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล เช่ น สานักงานสถิตแิ ห่ งชาติ
สานักเศรษฐกิจการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมการประกันภัย ฯลฯ
8.3 ทางานในบริษัทเอกชนหรื อรัฐวิสาหกิจ เช่ น บริษัทวิจยั ตลาด ธนาคาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทให้ คาปรึกษา
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย ฯลฯ
8.4 ทางานอื่นๆ ในสถานประกอบการทีม่ คี วามต้ องการนักวิจยั /นักสถิติ เช่ น โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ
9. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิต
10. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
10.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ทีเ่ น้ นการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่ สังคมแห่ งภูมิปัญญาและ
การเรี ยนรู้ รวมถึงความก้ าวหน้ าอย่ างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ และจากประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 ของแผนยุทธศาสตร์ สู่ การปฏิบัติของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2547-2553 ที่เน้ นการเพิ่มมาตรฐานการศึกษาและขีดความสามารถในการแข่ งขันของประเทศ โดยมียุทธศาสตร์ ส่งเสริม
ร่ วมมื อกับองค์ กรภายในประเทศและต่ างประเทศ สร้ างความร่ วมมือกับต่ างประเทศผลิตกาลั งคนเพื่ อสนองตลาดเฉพาะ แลกเปลี่ยนวิชาการกับ
สถาบันต่ างประเทศ ส่ งเสริ มหลักสู ตรนานาชาติ จึงมีความจาเป็ นต้ องวางแผนพัฒนาหลักสู ตรนานาชาติสาขาสถิติให้ มีความสอดคล้ องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ และแผนยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาดังกล่ าวข้ างต้ น เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้ อมสาหรับการพัฒนาคนและ
สังคมไทย และผลิตกาลังคนเพื่อสนองตลาดเฉพาะ และพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ ความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะ
สถิตแิ ละสังคมเข้ าด้ วยกัน
10.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรมที่จะนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตรนั้น จะคานึงถึงการ
เปลีย่ นแปลงทางด้ านสั งคม โดยเฉพาะสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงทางด้ านการเข้ าถึงและการแลกเปลี่ยนข้ อมูลสารสนเทศ ทั้งใน
ระดับท้ องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติรวมถึงความเชื่ อถื อของข้ อมูลสารสนเทศ ซึ่งจะนาไปใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการ
ตัดสิ นใจ จึงจาเป็ น ต้ องผลิตนักสถิติให้ มีความรู้ ความสามารถทั้งทางด้ านทฤษฎี และการถ่ ายทอดความรู้ หรื อ สื่ อสารในระดับ
สากลได้ ซึ่งยังเป็ นทีต่ ้ องการอีกมากทั้งในองค์ กรทั้งภาครัฐและเอกชน

11. ผลกระทบจาก ข้ อ 10.1 และ 10.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสู ตร
จากสถานการณ์ ภายนอกดังกล่ าว จึงจาเป็ นต้ องพัฒนาหลักสู ตรให้ สอดคล้ องตรงกับความต้ องการของตลาดแรงงาน
และรองรับการแข่ งขันในระดับสากลได้ โดยพัฒนาหลักสู ตร เพื่อผลิตบุคลากรทางด้ านสถิติ ทีม่ คี วามรู้ ความสามารถและมีคณ
ุ ภาพ
ทางวิชาการให้ เทียบเท่ ามาตรฐานระดับสากลของมหาวิทยาลัยชั้นนาในต่ างประเทศ ซึ่งสอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
จากสถานการณ์ ภายนอกดังกล่ าว จะเห็นได้ ว่า การทีจ่ ะพัฒนาคนและสังคมไทยสู่ สังคม แห่ งภูมปิ ัญญาและการเรียนรู้
รวมถึงความก้ าวหน้ าอย่ างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 25502554) นั้น จาเป็ นต้ องพัฒนาหลักสู ตรให้ ได้ มาตรฐานทางวิชาการสอดคล้ องกับความต้ องการของสั งคม และเปิ ดมหาวิทยาลัยไปสู่
ความเป็ นนานาชาติเพิ่มขึ้น ซึ่ งเป็ นไปตามยุทธศาสตร์ ที่ 1 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ม่ ุงพัฒนาคุณภาพทางวิชาการให้
เทีย บเท่ ามาตรฐานระดับ สากลของมหาวิท ยาลัยชั้ น นาในต่ า งประเทศ และเป็ นพัน ธกิจ หนึ่ง ของมหาวิทยาลัย ที่ม่ ุง เน้ น การ
จัดการศึกษาโดยให้ ความสาคัญกับหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสู ตรนานาชาติ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ยึดมั่นใน
ความเป็ นธรรม การปกครองระบอบประชาธิปไตย และการทาประโยชน์ เพื่อส่ วนรวม
12. ความสัมพันธ์ กบั หลักสู ตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น (เช่ น รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนเพื่อให้ บริการวิทยาลัย/คณะ/
ภาควิชาอื่น หรื อต้องเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น)
12.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
-ไม่ ม-ี
12.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ วทิ ยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่นต้ องมาเรียน
-ไม่ ม-ี
12.3 การบริหารจัดการ
-ไม่ ม-ี

ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต ทีม่ คี วามรู้ ด้านสถิติท้งั ทางทฤษฎีและการประยุกต์ อัน
เป็ นกลไกสาคัญในการพัฒนาด้ านวิทยาศาสตร์ และสั งคมในระดับต่ าง ๆ การขยายองค์ ความรู้ สถิติในระดับสู งรวมไปถึงการ
แสวงหาความรู้ ใหม่ อนั จะเป็ นประโยชน์ อย่ างยิง่ ในการพัฒนาทุก ๆ ด้ านเพื่อให้ สอดคล้ องกับปัจจุบันกาล
1.2 ความสาคัญ
ในปั จ จุ บั น แนวโน้ ม ของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มหาบั ณ ฑิ ต ด้ า นสถิ ติ และคณิ ต ศาสตร์ เพิ่ ม ขึ้น มาก ในขณะที่
สถาบันการศึกษาซึ่งเปิ ดสอนระดับดุษฎีบัณฑิตของประเทศไทยมีจากัด ภาควิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเป็ นหน่ วยงานทีผ่ ลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิต ด้ านสถิติรับใช้ สังคมมาเป็ นเวลานาน ตระหนักถึงความต้ องการ ความ
จาเป็ นในการขยายองค์ ความรู้ สถิตใิ นระดับดุษฎีบัณฑิตโดยเฉพาะให้ มมี าตรฐานระดับนานาชาติ

1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตทีม่ คี วามเป็ นเลิศในเชิงวิชาการทางด้ านสถิติ
2) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตทีม่ คี วามสามารถในการสร้ างองค์ ความรู้ ใหม่ ด้านสถิตทิ ้งั ทางทฤษฎี และการประยุกต์
3) เพื่อให้ ดุษฎีบัณฑิตสามารถศึกษาวิจยั องค์ ความรู้ ใหม่ ทางด้ านสถิตทิ เี่ ป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนาวิชาการในสาขา
ต่ าง ๆ
4) เพื่อสร้ างความร่ วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรทางด้ านสถิตกิ บั นักวิชาการของสถาบันอื่นๆ ทั้งในและ
ต่ างประเทศ

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาภาคปกติทวิภาคโดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่ า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดการศึกษา ภาคฤดูร้อนโดยใช้ เวลาการศึกษาไม่ น้อยกว่ า 8 สัปดาห์
แต่ ให้ เพิม่ ชั่วโมงการศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั การพิจารณาของคณะกรรมการประจาหลักสู ตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
-ไม่ ม-ี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษาต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553 ข้ อ 7 และมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
1) เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาโท สาขาวิชาสถิติ หรื อสาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรื อสาขาวิชาอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องหรื อ
สาขาทีเ่ ทียบเท่ าทั้งใน หรื อต่ างประเทศจากสถาบันการศึกษาทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2) ต้ องมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ตา่ กว่ า 3.25 สาหรับผู้ทไี่ ด้ คะแนนเฉลีย่ ตา่ กว่ า 3.25 จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสอบคัดเลือก
3) ต้ องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรื อ TOEFL หรื อ IELTS โดยมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET 550
คะแนนขึน้ ไป หรื อ Paper-based TOEFL 550 คะแนนขึน้ ไป หรื อ Computer-based TOEFL ไม่ ตา่ กว่ า 213
คะแนนหรื อ Internet-based TOEFLไม่ ตา่ กว่ า 79 คะแนน หรื อ IELTS 6.0 ขึน้ ไป (ผลสอบต้ องไม่เกิน 2 ปี นับถึง
วันสมัคร) ในกรณีทผี่ ้สู มัครมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตา่ กว่ า 550 คะแนน (ระหว่ าง 350 – 549 คะแนน) แต่ มี

2.3

ความโดดเด่ นในเรื่ องคุณสมบัตกิ ารศึกษา มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ทางานวิจยั ในสาขาสถิติ หรื อ
สามารถตอบคาถามในการสอบสัมภาษณ์ เชิงวิชาการได้ ระดับ ดีมากซึ่งหากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เห็นว่ า
ผู้สมัครมีคุณสมบัตคิ รบถ้ วนสามารถขอให้ รับเข้ าศึกษาได้ เป็ นกรณีพเิ ศษ โดยถือว่ าให้ อยู่ในดุลยพินจิ ของ
คณะกรรมการสอบคัดเลือก ในการพิจารณารับนักศึกษาที่มคี ะแนนภาษาอังกฤษตา่ กว่ า 550 คะแนนเป็ นกรณี ๆ ไป
4) สาหรับคุณสมบัตอิ ื่นๆให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2553
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา แบ่ งเป็ น 2 กรณีดงั นี้
1) ผู้เข้ าศึกษาเป็ นนักศึกษาถือสัญชาติไทย
ต้ องผ่านการสอบสัมภาษณ์ เชิงวิชาการ และโครงร่ างหัวข้ อเรื่ องทีส่ นใจทีค่ าดว่ าจะทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งผู้เข้ าศึกษา
ต้ องส่ งโครงร่ างฯ ก่ อนเข้ ารับการสอบสัมภาษณ์
2) ผู้สมัครเข้ าศึกษาเป็ นบุคคลต่ างชาติ
ไม่ ต้องสอบทั้งข้ อเขียน และสอบสัมภาษณ์ แต่ ต้องมีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ทกี่ าหนดโดยคณะกรรมการคัดเลือกจะ
พิจารณาจากผลการศึกษา และโครงร่ างหัวข้ อเรื่ องทีส่ นใจทีค่ าดว่ าจะทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งผู้เข้ าศึกษาต้ องส่ ง
โครงร่ างฯ พร้ อมใบสมัครและผลการศึกษา
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
1) นักศึกษาบางคนสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทเป็ นเวลาหลายปี และไม่ ได้ ทางานสายวิชาการทีเ่ กีย่ วข้ องกับ
การสอนทาให้ ต้องใช้ เวลาพอสมควรในการทบทวนเนื้อหาทางวิชาการต่ างๆ
2) นักศึกษาไทยขาดทักษะด้ านภาษาอังกฤษ

2.4

กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
1) จัดปฐมนิเทศนักศึ กษาใหม่ แนะนาหัวข้ อ/เนื้อหาทางทฤษฎีสถิติและคณิตศาสตร์ ที่ นักศึ กษาต้ องทาการทบทวน
ล่ วงหน้ าก่ อนเรียน
2) จัดสอนเสริมเพื่อปรับพื้นความรู้ ทางด้ านคณิตศาสตร์ เชิงสถิติ สาหรับนักศึกษาทีไ่ ม่ มพี ื้นความรู้
3) ให้ นักศึกษาได้ มโี อกาสอ่ านตารา และวารสารภาษาอังกฤษให้ มากยิง่ ขึน้

2.5

ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)

2.6

การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 ข้ อ 12.15 และ ข้ อ 19

3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวม และระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่ า 69 หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษา
ตลอดหลักสู ตรอย่ างน้ อย 6 ภาคการศึกษาปกติ และอย่ างมากไม่ เกิน 12 ภาคการศึกษา
ยกเว้ น กรณีผู้เข้ าศึ กษาที่ขอเทียบโอนหน่ วยกิตต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาอย่ างน้ อย 2 ภาคการศึ กษาปกติ
และอย่ างมากไม่ เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2

โครงสร้ างหลักสู ตร
แบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ )
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่ นับหน่ วยกิตรวม
2) หมวดวิชาบังคับ
3) หมวดวิชาเลือกไม่ น้อยกว่ า
4) วิทยานิพนธ์

3
18
15
36

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้ วย อักษรย่ อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย
ดังนี้
อักษรย่ อ ส./ST
หมายถึง อักษรย่ อของสาขาวิชาสถิติ
เลขหลักหน่ วย
เลข 0 - 5
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 6 - 9
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิบ
เลข 0
เลข 1 - 4
เลข 5 - 8
เลข 9

หมายถึง วิชาในหมวดวิชาศึกษาด้ วยตนเอง
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาเชิงทฤษฎี
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาเชิงประยุกต์
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาสัมมนา

เลขหลักร้ อย
เลข 7
เลข 8
เลข 9

หมายถึง วิชาพื้นฐานและวิชาระดับต้ น
หมายถึง วิชาระดับสู งและวิชาการศึกษาเฉพาะเรื่ อง/ด้ าน
หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์

3.1.3.1 วิชาเสริมพื้นฐาน (สาหรับผู้ทมี่ พี ื้นความรู้ ไม่ เพียงพอ)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
ส. 710 การวิเคราะห์ เชิงคณิตศาสตร์ ข้นั หลักมูลสาหรับนักสถิติ
3 (3-0-9)
ST 710 Fundamental Mathematical Analysis for Statistician
(ไม่ นับหน่ วยกิตรวม)
3.1.3.2 วิชาบังคับ นักศึกษาต้ องศึกษาวิชาบังคับ 6 วิชา จานวน 18 หน่ วยกิต จากรายวิชาดังต่ อไปนี้
รหัสวิชา
ส. 811
ST 811
ส. 812
ST 812
ส. 821
ST 821
ส. 822
ST 822
ส. 823
ST 823
ส. 890
ST 890

ชื่ อวิชา
ความน่ าจะเป็ นและทฤษฎีเมเชอร์
Probability and Measure Theory
ทฤษฎีความน่ าจะเป็ นขั้นสู ง
Advanced Probability Theory
สถิตอิ นุมานขั้นสู ง 1
Advanced Statistical Inference I
สถิตอิ นุมานขั้นสู ง 2
Advanced Statistical Inference II
ทฤษฎีตวั แบบเชิงเส้ น
Theory of Linear Models
การให้ คาปรึกษาทางสถิติ
Statistical Consulting

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (2-3-6)

3.1.3.3 วิชาเลือก ให้ นักศึกษาเลือกศึกษาอย่ างน้ อย 5 วิชา รวม 15 หน่ วยกิต จากรายวิชาดังต่ อไปนี้
รหัสวิชา
ส. 816
ST 816
ส. 817
ST 817
ส. 818
ST 818
ส. 826
ST 826

ชื่ อวิชา
เทคนิคการชักตัวอย่ างขั้นสู ง
Advanced Sampling Techniques
กระบวนการสโทแคสติก
Stochastic Processes
ทฤษฎีการตัดสินใจ
Decision Theory
การวางแผนและการวิเคราะห์ การทดลองขั้นสู ง
Advanced Design and Analysis of Experiments

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

ส. 827
ST 827
ส. 828
ST 828
ส. 829
ST 829
ส. 836
ST 836
ส. 837
ST 837
ส. 838
ST 838
ส. 839
ST 839
ส. 856
ST 856
ส. 857
ST 857
ส. 858
ST 858
ส. 859
ST 859
รหัสวิชา
ส. 866
ST 866
ส. 896
ST 896

ทฤษฎีสถิตหิ ลายตัวแปร
Theory of Multivariate Statistics
การวิเคราะห์ อนุกรมเวลา
Time Series Analysis
แผนแบบการทดลองทีเ่ หมาะทีส่ ุด
Optimal Experimental Design
สถิตเิ ชิงปริภูมปิ ระยุกต์
Applied Spatial Statistics
การวิเคราะห์ การรอดชีพ
Survival Analysis
วิธีการทางสถิตไิ ม่ เชิงเส้ น
Nonlinear Statistical Methods
วิธีการทางสถิตไิ ม่ องิ พารามิเตอร์
Nonparametric Methods
การวิเคราะห์ เมทตาเชิงสถิติ
Statistical Meta-Analysis
การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงประเภท
Categorical Data Analysis
สถิตแิ บบเบส์
Bayesian Statistics
หัวข้ อพิเศษทางสถิติ
Special Topics in Statistics
ชื่ อวิชา
วิธีการเชิงสถิตแิ บบมอนติคาร์ โล
Monte Carlo Statistical Methods
สัมมนา
Seminar

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)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3.1.3.4 วิทยานิพนธ์
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
ส. 900 วิทยานิพนธ์
ST 900 Dissertation

หน่ วยกิต
36

3.1.4

แสดงแผนการศึกษา
วิชาเสริมพื้นฐาน สาหรับนักศึกษาทีค่ ณะกรรมการประจาหลักสู ตรเห็นสมควรให้ ปรับพื้นฐานความรู้ ทางด้ าน
คณิตศาสตร์ เชิงสถิติ ให้ เรียนวิชาเสริมพื้นฐาน 1 วิชา 3 หน่ วยกิตในภาคแรกของปี การศึกษาที่ 1
ส. 710 การวิเคราะห์ เชิงคณิตศาสตร์ ข้นั หลักมูลสาหรับนักสถิติ
3 หน่ วยกิต
รวม 3 หน่ วยกิต
ปี การศึกษาที่ 1
แบบ 2.1
ภาคเรียนที่ 1
ส.811 ความน่ าจะเป็ นและทฤษฎีเมเชอร์
ส.821 สถิตอิ นุมานขั้นสู ง 1
ส.8xx วิชาเลือก
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ส.812 ทฤษฎีความน่ าจะเป็ นขั้นสู ง
ส.822 สถิตอิ นุมานขั้นสู ง 2
ส.823 ทฤษฎีตวั แบบเชิงเส้ น
ส.8xx วิชาเลือก
รวม

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 2
แบบ 2.1
ภาคเรียนที่ 1
ส.890 การให้ คาปรึกษาทางสถิติ
ส.8xx วิชาเลือก
ส.900 วิทยานิพนธ์
รวม

3 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต

รวม

12 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต

ภาคเรียนที่ 2
ส.900 วิทยานิพนธ์

ปี การศึกษาที่ 3
แบบ 2.1
ภาคเรียนที่ 1
ส.900 วิทยานิพนธ์
รวม

12 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต

รวม

9 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต

ภาคเรียนที่ 2
ส.900 วิทยานิพนธ์

ช่ วงเวลาการสอบวัดคุณสมบัติ : กาหนดให้ มกี ารเปิ ดสอบวัดคุณสมบัตปิ ี ละ 3 ครั้ง ประมาณมีนาคม พฤษภาคม และตุลาคม
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ส. 710 การวิเคราะห์ เชิงคณิตศาสตร์ ข้นั หลักมูลสาหรับนักสถิติ
(ไม่ นับหน่ วยกิต)
ST710 Fundamental Mathematical Analysis for Statistician
เงื่อนไข: โดยความยินยอมของคณะกรรมการประจาหลักสู ตร
วัดผลเป็ น P หรื อ N
เซต ระบบจานวนจริง ลาดับของจานวนจริง ฟังก์ ชัน ลาดับของจานวนฟังก์ ชัน ลิมติ ของลาดับของเซต ความต่ อเนื่อง
อนุพันธ์ และการอินทิเกรตบนจานวนจริ ง อนุ กรมอนันต์ ของจานวนจริ งและฟั งก์ ชัน การลู่เข้ าในปริ ภูมิ Rn ปริ ภูมิแบบยุคลิก
อนุพนั ธ์ และการอินทิเกรตบนปริภูมิ Rn ทอพอโลยี
ส. 811
ST811

ความน่ าจะเป็ นและทฤษฎีเมเชอร์
3(3-0-9)
Probability and Measure Theory
ทฤษฎีเมเชอร์ และทฤษฎีการหาปริ พันธ์ เมเชอร์ ผลคูณ ทฤษฎีฟูบินิ ปริภูมิ Lp เมเชอร์ ของความน่ าจะเป็ น ความรู้
เบื้องต้ นเกีย่ วกับตัวแปรสุ่ ม ทฤษฎีเรดอน-นิโคดิม
ส. 812
ST812

ทฤษฎีความน่ าจะเป็ นขั้นสู ง
3(3-0-9)
Advanced Probability Theory
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ ส.811
การแจกแจงของตัวแปรสุ่ มและฟั งก์ ชันลักษณะเฉพาะ ความเป็ นอิสระ กฎศู นย์ -หนึ่ง กฎเลขจานวนมาก ทฤษฎี
ค่ าจากัดส่ วนกลาง การลู่เข้ าของการแจกแจงและหัวข้ ออื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง การแจกแจงและค่ าคาดหมายอย่ างมีเงื่อนไข มาร์ ตงิ เกล
ส. 816
ST816

เทคนิคการชักตัวอย่ างขั้นสู ง
3(3-0-9)
Advanced Sampling Techniques
การชักตัวอย่ างแบบดั้งเดิม: การชักตัวอย่ างสุ่ มอย่ างง่ าย การชักตัวอย่ างโดยใช้ ความน่ าจะเป็ นไม่ เท่ ากัน ตัวประมาณค่ า
แบบอัตราและแบบการถดถอย การชักตัวอย่ างแบบแบ่ งพวก การชักตัวอย่ างแบบแบ่ งกลุ่มและแบบเป็ นระบบ การชักตัวอย่ างแบบ
หลายขั้นตอน วิธีการชักตัวอย่ างซ้า: แจคไนฟ์ และบูทสแทรป การชักตัวอย่ างโดยใช้ ระยะทางและหัวข้ อทีเ่ ป็ นทีส่ นใจในปัจจุบัน

ส. 817
ST817

กระบวนการสโทแคสติก
3(3-0-9)
Stochastic Processes
โซ่ มาร์ คอฟและกระบวนการมาร์ คอฟ กระบวนการแตกกิง่ กระบวนการปัวซง กระบวนการเกิดและการตาย ทฤษฎี
แถวคอย ทฤษฎีการเวียนเกิด กระบวนการทีค่ งตัว การเคลื่อนทีแ่ บบบราวเนียน มาร์ ตงิ เกล กระบวนการเกาส์ เซียนและ
หัวข้ ออื่น ๆ
ส. 818
ST818

ทฤษฎีการตัดสินใจ
3(3-0-9)
Decision Theory
ทฤษฎีการตัดสิ นใจ ฟั งก์ ชันการตัดสิ นใจ ทฤษฎีเกม: รู ปแบบปกติ รู ปแบบขยาย เกมผลรวมเป็ นศู นย์ ทฤษฎีมินิ
แมกซ์ เกมอนุบรรพ สั จพจน์ ของอรรถประโยชน์ การประมาณค่ าและการทดสอบสมมติฐานในลักษณะของปัญหาการตัดสิ นใจ
ความเสี่ยง การยอมรับได้ ฟังก์ ชันการตัดสินใจแบบเบส์ และสมบัติต่างๆ การประมาณค่ าแบบสเตนและแบบเบส์ โดยใช้ การสั งเกต
การวิเคราะห์ การตัดสิ นใจ และแผนภาพอิทธิพล กระบวนการตัดสิ นใจเชิงอนุบรรพแบบเบส์ กระบวนการตัดสิ นใจมาร์ คอฟและ
กระบวนการตัดสินใจมาร์ คอฟทีส่ ังเกตได้ บางส่ วน
ส. 821
ST821

สถิตอิ นุมานขั้นสู ง 1
3(3-0-9)
Advanced Statistical Inference I
ความพอเพียง ความบริบูรณ์ การประมาณค่ าพารามิเตอร์ ตัวประมาณค่ าที่ไม่ เอนเอียงและ มีความแปรปรวนต่าสุ ด
ทฤษฎีการประมาณค่ าแบบความควรจะเป็ นสู งสุ ดเชิ งกากับ กฎการตัดสิ นใจ การประมาณแบบเบส์ ตัวประมาณที่แกร่ ง การ
ประมาณค่ าแบบช่ วง
ส. 822
ST822

สถิตอิ นุมานขั้นสู ง 2
3(3-0-9)
Advanced Statistical Inference II
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ ส.821
ทฤษฎีการทดสอบสมมติฐานของนีมานและเพียร์ สัน การทดสอบที่มีกาลังสู งสุ ดเสมอ การทดสอบที่ไม่ เอนเอียง
การทดสอบอัตราส่ วนความควรจะเป็ น ทฤษฎีของการทดสอบอัตราส่ วนความควรเชิ งกากับ การทดสอบอนุบรรพ ทฤษฎีการ
ทดสอบลาดับทีเ่ ชิงเส้ น การทดสอบไม่ องิ พารามิเตอร์
ส. 823
ST823

ทฤษฎีตวั แบบเชิงเส้ น
3(3-0-9)
Theory of Linear Models
ทฤษฎีการประมาณค่ าและการทดสอบในตัวแบบเชิ งเส้ นแบบค่ าลาดับชั้ นเต็มและไม่ เต็มสมบัติเชิ งการแจกแจงของ
ทฤษฎีปกติ หลักการกาลังสองน้ อยที่สุดและทฤษฎีของเกาส์ -มาร์ คอฟ ความประมาณค่ าได้ และสมบัติของตัวประมาณไม่ เอน
เอียงเชิงเส้ นทีด่ ที สี่ ุ ด สมมติฐานเชิงเส้ นทั่วไป การวิเคราะห์ ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่ วม การขยายทฤษฎีสาหรับตัว
แบบผสมและตัวแบบสุ่ ม สถิตอิ นุมานสาหรับส่ วนประกอบของความแปรปรวน

ส. 826
ST826

การวางแผนและการวิเคราะห์ การทดลองขั้นสู ง
3(3-0-9)
Advanced Design and Analysis of Experiments
การสร้ างและการวิเคราะห์ แผนแบบการทดลองที่มีหลายปัจจัย แฟกทอเรียล แฟกทอเรียลบางส่ วน บล็อกไม่ สมบูรณ์
จตุรัสละติน แผนแบบมินิมมั เอเบอเรชัน แผนแบบแถวลาดับเชิงตั้งฉากและแผนแบบพื้นผิวตอบสนอง แผนแบบที่เหมาะสมที่สุด
สาหรับตัวแบบเชิงเส้ นและไม่ เป็ นเชิงเส้ น เน้ นแนวคิดและเครื่ องมือใหม่ ๆ รวมทั้งความก้ าวหน้ าในปัจจุบัน
ส. 827
ST827

ทฤษฎีสถิตหิ ลายตัวแปร
3(3-0-9)
Theory of Multivariate Statistics
การแจกแจงของเวกเตอร์ ส่ ุ มหลายตัวแปร การแจกแจงปกติหลายตัวแปร การแจกแจง
โฮเทลลิงทีกาลังสอง การ
แจกแจงวิชาร์ ด การอนุมานเวกเตอร์ ค่าเฉลีย่ ประชากร เมทริกซ์ ความแปรปรวนร่ วม เมทริกซ์ สหสัมพันธ์ การถดถอยของ
ตัวแปรพหุ การวิเคราะห์ ความแปรปรวน หลายตัวแปร การวิเคราะห์ จาแนกประเภท การแจกแจงของรากและเวกเตอร์
ลักษณะเฉพาะ การวิเคราะห์ องค์ ประกอบหลัก การวิเคราะห์ ปัจจัย การวิเคราะห์ สหสัมพันธ์ คาโนนิคอล การสร้ างตัวแบบสมการ
แบบโครงสร้ าง
ส. 828 การวิเคราะห์ อนุกรมเวลา
3(3-0-9)
ST828 Time Series Analysis
กระบวนการเชิ งเส้ น ตัวแบบออโตรี เกรสสี พ มูฟวิงเอเวอเรจ ฟู เรี ยร์ เพอริ โอโดแกรม และการวิเคราะห์ สเปคทรั ล
การถดถอยทีค่ วามคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์ ในตัวเอง การกรองเชิง-เส้ นและการวิเคราะห์ สเปคทรัลสองตัวแปร ตัวแบบฟั งก์ ชัน
การแปลง ตัวแบบปริภูมสิ ถานะ กระบวนการความจายาว เทคนิคการพยากรณ์ แบบเบส์
ส. 829
ST829

แผนแบบการทดลองทีเ่ หมาะทีส่ ุด
3(3-0-9)
Optimal Experimental Design
ทฤษฎีและวิธีการเกี่ยวกับเกณฑ์ ของแผนแบบการทดลองที่เหมาะที่สุดแบบ ดี เอ อี และ ไอ สาหรับการประมาณ
ค่ าพารามิเตอร์ ในตัวแบบเชิงเส้ นเกาส์ เซียน และวงศ์ เลขชี้กาลัง ตัวแบบเชิงเส้ นวางนัยทัว่ ไป และตัวแบบไม่ เป็ นเชิงเส้ น ทฤษฎี
สมมูลและบทแทรกต่ างๆ รวมทั้งการประยุกต์ ด้วยกราฟ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมที่สุด เกณฑ์ ของแผนแบบการทดลองผสม
และแผนแบบการทดลองสาหรับการจาแนกตัวแบบ การอภิปรายงานวิจยั ในปัจจุบัน
ส. 836
ST836

สถิตเิ ชิงปริภูมปิ ระยุกต์
3(3-0-9)
Applied Spatial Statistics
การพรรณนาข้ อมู ลเชิ งปริ ภูมิด้วยกราฟและตัวเลข ตัวแบบต่ าง ๆ ของข้ อมูลเชิ งปริ ภูมิและวิธีการที่ใช้ สาหรั บการ
กาหนดตัวแบบ การอนุ มานเชิ งสถิติและการพยากรณ์ เชิ งปริ ภูมิ วิธีการชั กตัวอย่ างเชิ งปริ ภูมิ การใช้ ซอฟท์ แวร์ ที่มีอยู่ในการ
วิเคราะห์ ข้อมูลจริงทีไ่ ด้ จากวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม ธรณีศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การเกษตร

ส. 837
ST837

การวิเคราะห์ การรอดชีพ
3(3-0-9)
Survival Analysis
วิธีการทางสถิตสิ าหรับการวิเคราะห์ ข้อมูลประเภทระยะเวลาของเหตุการณ์ ค่ าประมาณแบบอิงพารามิเตอร์ และไม่ อิง
พารามิเตอร์ สาหรับข้ อมูลสมบูรณ์ และข้ อมูลทีผ่ ่านการตรวจ การอยู่รอดและอัตราการเสี่ ยง ตัวประมาณคาปลาน-ไมเออร์ สาหรับ
การแจกแจงการอยู่รอด และสู ตรของกรีนวูด สถิติล็อก-แรงค์ ตัวแบบการถดถอยรวมทั้งตัวแบบชีวิตเร่ ง และตัวแบบการเสี่ ยง
แบบเป็ นสั ดส่ วน ความควรจะเป็ นเชิงส่ วนและการวินิจฉัย การวิเคราะห์ เชิงอนุบรรพในการทดลองทางการแพทย์
การ
ประยุกต์ กบั ข้ อมูลจริงทางการแพทย์ และทางด้ านวิศวกรรมศาสตร์
ส. 838
ST838

วิธีการทางสถิตไิ ม่ เชิงเส้ น
3(3-0-9)
Nonlinear Statistical Methods
ทฤษฎีและวิธีการเกีย่ วกับตัวแบบไม่ เชิงเส้ นเกาส์ เซียนและวงศ์ เลขชี้กาลัง การประมาณ แบบจุดและช่ วง การทดสอบ
สมมติฐาน การพยากรณ์ และความโค้ งขั้นตอนวิธีการคานวณและโปรแกรมสาเร็จรู ปทางสถิติ ตัวแบบผสมและตัวแปรพหุ
ส. 839 วิธีการทางสถิตไิ ม่ องิ พารามิเตอร์
3(3-0-9)
ST839 Nonparametric Methods
การประมาณการแจกแจงความน่ าจะเป็ นแบบไม่ อิงพารามิเตอร์ การวิเคราะห์ การถดถอย แบบไม่ อิงพารามิเตอร์ และ
การจาแนก โดยครอบคลุม บูทสแทรป วิธีเคอร์ เนล สไปล์ การถดถอยโลคอล การประมาณค่ าแบบลาดับเชิงตั้งฉากและทฤษฎีมินิ
แมกซ์
ส. 856
ST856

การวิเคราะห์ เมทตาเชิงสถิติ
3(3-0-9)
Statistical Meta Analysis
การรวมค่ าพี ปัญหาเกี่ยวกับค่ าเฉลี่ยปกติร่วม การทดสอบเอกพันธุ์ ตัวแบบอิทธิพลเชิงสุ่ ม ทางเดียว การรวมขนาด
ของอิทธิพล:ผลลัพธ์ แบบปกติ แบบทวิภาคและแบบอันดับที่ การถดถอยเมทตา การวิเคราะห์ เมทตาแบบเบส์ ความเอนเอียงของ
การตีพมิ พ์ ผลลัพธ์ การรวมการหยัง่ เสียง การวิเคราะห์ เมทตาโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรู ป
ส. 857
ST857

การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงประเภท
3(3-0-9)
Categorical Data Analysis
ตัว แบบเชิ ง สถิติแ ละวิธี ก ารต่ า ง ๆ ส าหรั บข้ อ มู ล เชิ ง ประเภท ตารางจาแนกไขว้ การทดสอบความเป็ นอิส ระกัน
ตัวแบบล็อก-ลิเนียร์ สาหรับตารางการณ์ จรพหุ การถดถอยลอจิสติกและตัวแบบ เชิ งเส้ นวางนัยทั่วไปอื่ นๆ การอภิปรายการใช้
ซอฟท์ แวร์ สาหรับวิธีการต่ างๆ และการนาไปใช้ ในงาน ทีม่ อบหมาย
ส. 858
ST858

สถิตแิ บบเบส์
3(3-0-9)
Bayesian Statistics
สถิติแบบเบส์ เบื้องต้ น ความน่ าจะเป็ นแบบส่ วนบุคคล เกณฑ์ แบบเบส์ การแจกแจงก่ อน การแจกแจงก่ อนเชิงสั งยุค
การแจกแจงภายหลัง การแจกแจงทานาย ทฤษฎีขีดจากัดสาหรับการแจกแจงภายหลัง วิธีการมาร์ คอฟเชนมอนติคาร์ โล ตัวแบบ
ลาดับชั้น ตัวแบบผสม การตรวจสอบตัวแบบและวิธีการสาหรับการเลือกตัวแบบแบบเบส์ วิธีการไม่ องิ พารามิเตอร์ แบบเบส์

ส. 859
ST859

หัวข้ อพิเศษทางสถิติ
Special Topics in Statistics
หัวข้ อทางด้ านสถิตซิ ึ่งเป็ นทีน่ ่ าสนใจในปัจจุบัน

3(3-0-9)

ส. 866
ST866

วิธีการเชิงสถิตแิ บบมอนติคาร์ โล
3(3-0-9)
Monte Carlo Statistical Methods
การหาค่ าเหมาะสมเชิ งตัวเลขและวิธีการหาปริ พันธ์ การสร้ างตัวแปรสุ่ ม การชักตัวอย่ าง แบบการปฏิเสธ การชั ก
ตัวอย่ างแบบความสาคัญ ขั้นตอนวิธีแบบมอนติคาร์ โลอีเอม การจาลองแบบ แอนนิลลิง วิธีการโซ่ มาร์ คอฟมอนติคาร์ โล ขั้นตอนวิธี
เมทโทโพลิส-ฮาส์ ทติง ตัวอย่ างแบบกิบส์ และตัวอย่ างแบบสไลด์ โดยเน้ นความก้ าวหน้ าของวิธีการที่เป็ นปั จจุบันและเครื่ องมื อ
ซอฟท์ แวร์ ทที่ นั สมัย
ส. 890
ST890

การให้ คาปรึกษาทางสถิติ
3(2-3-6)
Statistical Consulting
การดาเนินการในการแก้ ปัญหาจากผู้มาขอคาปรึกษา การฝึ กฝน การพิจารณาเลือกใช้ วิธีการทางสถิติในการจัดการ
กับปั ญหา การออกแบบการทดลอง การเลือกตัวอย่ าง การทางานร่ วมกับนักวิจัยในสาขาวิชาต่ าง ๆ การนาเสนอผลและการเขียน
รายงานการให้ คาปรึกษา การแลกเปลีย่ นประสบการณ์ การให้ คาปรึกษาระหว่ างเพื่อนร่ วมชั้นและอาจารย์ ผ้คู วบคุม
ส. 896
ST896

สัมมนา
Seminar
การสารวจทีม่ า และวิวฒ
ั นาการของงานวิจยั ทางสถิติ การอ่ าน
วารสารวิชาการ การนาเสนองานทางสถิตดิ ้ วยการเขียนรายงานและด้ วยวาจา

3(3-0-9)
การเขียน

ส. 900
ST900

และการอภิปรายบทความใน

วิทยานิพนธ์
36 หน่ วยกิต
Dissertation
การสร้ างโครงการวิจัย และการด าเนิ นการวิจัย อัน ก่ อให้ เ กิด องค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาสถิติ เขี ยน และน าเสนอ
วิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มีจริยธรรมในการทาวิจัย และ
จริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อการฝึ กปฏิบัต)ิ (ถ้ ามี)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
-ไม่ ม-ี
4.2 ช่ วงเวลา
-ไม่ ม-ี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
-ไม่ ม-ี

5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาวิจยั และการทาวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
หลักสู ตรกาหนดให้ นักศึกษาศึกษาแผนการศึกษา แบบ 2.1 ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็ นงานวิจยั ภายใต้ การ
ดูแล และให้ คาปรึกษาของคณะกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึ กษามีความรู้ ความเข้ าใจในกระบวนการวิจัยอย่ างเป็ นระบบ สามารถทาวิจัยขั้นสู ง เขียนรายงานและนาเสนอ
ผลการวิจยั เพื่อนาเสนอสู่ สังคมได้
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ชั้นปี ที่ 2 และชั้นปี ที่ 3
5.4 จานวนหน่ วยกิต
36 หน่ วยกิต
5.5 ข้ อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์ และการสอบวัดคุณสมบัติ
5.5.1 การทาวิทยานิพนธ์
(1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย
มีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00 และสอบวัดคุณสมบัตผิ ่าน
(2) นักศึกษาต้ องทาวิทยานิพนธ์ เป็ นภาษาอังกฤษ
(3) หลังจากจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ แล้ ว นักศึกษาต้ องเสนอเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการสอบเค้ า
โครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ ให้ ค ณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีแ ต่ ง ตั้ง อาจารย์ ที่ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ และกรรมการ
วิทยานิพนธ์ รวมไม่ น้อยกว่ า 5 ท่ าน ซึ่งจะให้ คาแนะนานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
(4) อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ์
(1) อาจารย์ ผู้ ส อบวิ ท ยานิ พ นธ์ ให้ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อสอบภาษาต่ างประเทศผ่านแล้ ว
(3) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามระเบีย บและข้ อ บังคับของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และการสอบ
วิทยานิพนธ์ ทจี่ ะได้ ผลระดับ S ต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.5.3 การสอบวัดคุณสมบัติ
(1) นักศึ กษามีสิทธิ ที่จะสอบวัดคุณสมบัติ เมื่ อ ศึ กษารายวิชาบังคับ 5 วิชา 15 หน่ วยกิต ให้ ครบถ้ วนดังนี้ คื อ
ส.811 ความน่ าจะเป็ นและทฤษฎีเมเชอร์ ส.812 ทฤษฎีความน่ าจะเป็ นขั้นสู ง ส.821 สถิตอิ นุมานขั้นสู ง 1 ส.822 สถิตอิ นุมาน
ขั้นสู ง 2 และ ส.823 ทฤษฎีตวั แบบเชิงเส้ น โดยมี ค่ าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
(2) คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จะเปิ ดสอบวัดคุณสมบัติ ซึ่ งเป็ นการสอบแบบข้ อเขี ยนและปากเปล่ า ปี
การศึกษาละ 3 ครั้ง โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็ นผู้แต่ งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
(3) นักศึกษาจะต้ องสอบวัดคุณสมบัตใิ ห้ ได้ ระดับ P (ผ่ าน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่ อออกจากทะเบียน
นักศึกษา

5.6

การเตรียมการ
1) มีการแต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท้งั จากภายในแล ภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2) มีการกาหนดชั่วโมงให้ คาปรึกษา
3) อาจารย์ ทปี่ รึกษาให้ คาปรึกษาในการเลือกหัวข้ อและกระบวนการศึกษาค้ นคว้ า
4) มีการให้ ผ้เู รียนรายงานความก้าวหน้ าในการทาวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการโครงการปริญญาเอก สาขาสถิติ หลักสู ตร

นานาชาติ
5) มีฐานข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของงานวิจยั ให้ นักศึกษาได้ ค้นคว้ า
6) มีการจัดอบรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อการทาวิจยั เช่ น การเขียนโปรแกรม Latex การใช้ โปรแกรม Endnote เป็ นต้ น
5.7

กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผลในการทาวิทยานิพนธ์ จะดาเนินการภายใต้ การบริหารจัดการและการทวนสอบมาตรฐานจาก
คณะกรรมการปริญญาเอก สนับสนุนโดยหน่ วยปริญญาเอก งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยกระบวนการ
ประเมิน และผู้ประเมินตามลาดับดังนี้
1) การประเมินผลความน่ าสนใจของหัวข้ อทีศ่ ึกษาจากอาจารย์ ทปี่ รึกษาและคณะกรรมการปริญญาเอก
2) การประเมินผลคุณภาพของเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ จากอาจารย์ ทปี่ รึกษาและคณะกรรมการสอบ ซึ่ง
ประกอบด้ วยคณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิหรื อผู้เชี่ยวชาญภายนอกสถาบันทีม่ คี ณ
ุ วุฒติ ามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3) การประเมินผลวิทยานิพนธ์ โดยการสอบวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และเปิ ด
โอกาสให้ บุคคลภายนอกเข้ าร่ วมรับฟังด้ วย เพื่อประเมินผลคุณภาพของวิทยานิพนธ์ และให้ คาแนะนาเกีย่ วกับการปรับแก้ ไข
วิทยานิพนธ์ เป็ นครั้งสุ ดท้ าย
4) การประเมินผลบทความจากวิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ก่ อนส่ งบทความตีพมิ พ์ ในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ตามเงื่อนไขการจบการศึกษา ซึ่งวารสารดังกล่ าวจะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกมาร่ วม
กลัน่ กรองก่อนการตีพมิ พ์ (Peer Review) อีกครั้งหนึ่ง และบทความจากวิทยานิพนธ์ ท้งั หมดต้ องได้รับการตอบรับให้ ตพี มิ พ์ ใน
วารสารวิชาการ
5) นัก ศึ กษาได้ ค่ าระดับ S ในการสอบวิทยานิ พนธ์ โดยการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ าย โดยคณะกรรมการที่ค ณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแต่ งตั้ง และนาวิทยานิพนธ์ ทพี่ มิ พ์ และเย็บเล่ มเรียบร้ อยแล้ ว และส่ งมอบให้ มหาวิทยาลัยตามระเบียบ

หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่อหนึง่ หน่ วยกิตดังต่อไปนี้
ระดับ
ค่ าระดับ

A
4.00

A3.67

B+
3.33

B
3.00

B2.67

C+
2.33

C
2.00

D
1.00

F
0.00

1.2 การนับหน่ วยกิตที่ได้ จะนับรวมเฉพาะหน่ วยกิตลักษณะวิชาที่นักศึ กษาได้ ค่าระดับ S หรื อ ระดับไม่ ต่ากว่ า B เท่ านั้น
รายวิชาที่นักศึกษาได้ ค่าระดับต่ากว่ า B ไม่ ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับหรื อรายวิชาเลือก ให้ นามาคานวณค่ าระดับเฉลี่ยสาหรั บภาค
การศึกษานั้นและค่ าระดับเฉลีย่ สะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาที่ได้ ระดับ U หรื อ ระดับต่ากว่ า B ในรายวิชาใดที่เป็ นรายวิชาบังคับในหลักสู ตรจะลงทะเบียนศึกษาซ้าใน
รายวิชานั้นได้ อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนีจ้ ะต้ องได้ ค่าระดับ S หรื อระดับ ไม่ ต่ากว่ า B มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่ อออกจากทะเบียน
นักศึกษา
รายวิชาทีไ่ ด้ ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้น
อีก หรื ออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้
นักศึ กษาที่ได้ ค่าระดับไม่ ต่ากว่ า B ในรายวิชาใดไม่ มีสิทธิจดทะเบีย นศึ กษาซ้าในรายวิชานั้นอีก เว้ นแต่ หลักสู ตรจะ
กาหนดไว้ เป็ นอย่ างอื่น
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) หน่ วยกิตที่ได้ จะไม่ นามาคานวณ
ค่ าระดับเฉลีย่
1.5 การวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาต่ างประเทศ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผ่ าน)
และ ระดับ N (ไม่ ผ่าน) และไม่ นับหน่ วยกิต
1.6 เงื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบในรายวิชาทีเ่ ป็ นวิชาทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาทางสถิติศาสตร์ ใช้ การทวนสอบ จากคะแนนข้ อสอบในแต่ ละ
รายวิชา และการทวนสอบเพื่อประมวลความรู้ ทางทฤษฎีสถิติต่าง ๆ ใช้ การทวนสอบจากผลการสอบวัดคุณสมบัติ สาหรับรายวิชา
เชิงสถิตปิ ระยุกต์ ใช้ การทวนสอบจากคะแนนข้ อสอบ งานทีม่ อบหมาย รายงาน การค้ นคว้ า และกรณีศึกษา สาหรับรายวิชาสั มมนา
วิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ ใช้ การทวนสอบจากการรายงานความก้ าวหน้ า ผลการสอบข้ อเสนอเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ หรื อการ
ค้ นคว้ าอิสระ และผลการสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์ หรื อการค้ นคว้ าอิสระ นอกจากนั้นทวนสอบจากผลงานวิจัยและบทความทาง
วิชาการที่ได้ รับการตีพิมพ์ และเผยแพร่ สาหรับรายวิชาการให้ คาปรึกษาทางสถิติ การทวนสอบใช้ ผลการประเมินจากผู้ที่มาขอรับ
คาปรึกษาและการนาเสนอรายงานทั้งในรู ปแบบทีเ่ ป็ นทางการและไม่ เป็ นทางการกับเพื่อนร่ วมชั้นและอาจารย์ ผ้คู วบคุม
การทวนสอบในระดับหลักสู ตรสามารถทาได้ โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาดาเนินการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ และรายงานผล

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
สามารถทาได้ โดยมีการดาเนินการทวนสอบมาตรฐาน ดังนี้
(1) การได้ งานทาของดุษฎีบัณฑิตประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแต่ ละรุ่นทีจ่ บการศึกษาในด้ านของระยะเวลาในการหางานทา
ความเห็นต่ อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ ใจของดุษฎีบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้ าสั มภาษณ์ หรื อ การส่ งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจใน
ดุษฎีบัณฑิตทีจ่ บการศึกษาและเข้ าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
(3) การประเมินตาแหน่ ง และหรื อความก้ าวหน้ าในสายงานของดุษฎีบณ
ั ฑิต
(4) การประเมินจากดุษฎีบัณฑิตทีไ่ ปประกอบอาชีพในเรื่ องของความพร้ อมและความรู้ จากสาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขา
อื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสู ตรที่เกี่ยวเนื่ องกับการประกอบอาชี พของดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ เสนอข้ อคิดเห็นในการปรั บ
หลักสู ตรให้ ดียิ่งขึ้นด้ วยการประเมินจากดุษฎีบัณฑิตที่ไปประกอบอาชี พในเรื่ องของความพร้ อมและความรู้ จากสาขาวิชาที่เรียน
รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ทีก่ าหนดในหลักสู ตรทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการประกอบอาชีพของดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ เสนอข้ อคิดเห็นใน
การปรับหลักสู ตรให้ ดยี งิ่ ขึน้ ด้ วย
(5) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทีม่ าประเมินหลักสู ตร หรื อ เป็ นอาจารย์ พเิ ศษต่ อความพร้ อมของนักศึกษาในการ
เรียน และคุณสมบัตอิ ื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ ความรู้ ของนักศึกษา
(6) ผลงานของนักศึ กษาที่วัดเป็ นรู ปธรรมได้ เช่ น จานวนผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่ ในวารสารวิชาการ จานวนสิ ทธิบัตร
จานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 ได้ ศึกษาลักษณะวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตรและมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 69 หน่ วยกิต
3.2 ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศ ตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด
3.4 ได้ ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบวัดคุณสมบัติ
3.5 ได้ ระดับ S (ใช้ ได้ ) ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ าย โดยคณะกรรมการที่คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแต่ งตั้ง และนาวิทยานิพนธ์ ทพี่ มิ พ์ และเย็บเล่ มเรียบร้ อยแล้ วมามอบให้ มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
3.6 ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์ หรื ออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรั บ
ให้ ตพี มิ พ์ ในวารสาร หรื อ สิ่งพิมพ์ ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่ วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่ อนการตีพิมพ์ และเป็ นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น
3.7 ต้ องปฏิบัตติ ามเงื่อนไขอื่นๆ ทีค่ ณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด

