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3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
- ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
ความรูทางดานสถิติทั้งทางทฤษฎีและการประยุกตเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตร และสังคมในระดับ
ตางๆ การขยายองคความรูสถิติในระดับสูงรวมไปถึงการแสวงหาความรูใหมจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาทุกๆ ดานใน
ปจจุบัน นอกจากนี้แนวโนมของผูสําเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตดานสถิติ และคณิตศาสตร เพิ่มขึ้นมากในขณะที่สถาบันการศึกษา
ซึ่งเปดสอนระดับดุษฎีบัณฑิตของประเทศไทย มีจํากัด
ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนหนวยงานที่ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตสถิติรับใชสังคม
มาเปนเวลานาน ตระหนักถึงความตองการ ความจําเปนในการขยายองคความรูสถิติในระดับดุษฎีบัณฑิต และมีความพรอม จึงไดจัดให
มีการศึกษาระดับนี้โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1.
2.
3.
4.

เพื่อผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิตที่มีความเปนเลิศในเชิงวิชาการทางดานสถิติ
เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการสรางองคความรูใหมทงั้ ทางดานทฤษฎีและการประยุกต
เพื่อศึกษาวิจัยองคความรูใหมทางดานสถิติที่เปนประโยชนตอการพัฒนาวิชาการในสาขาตางๆ
เพื่อสรางความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางดานสถิติกับสถาบันอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ

5. กําหนดการเปดสอน
ปการศึกษา 2547

6. คุณสมบัติผมู ีสิทธิ์เขาศึกษา
6.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาสถิติ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตรดวยคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.25
ผูที่ไดคะแนนเฉลี่ยนอยกวา 3.25 จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือก
6.2 เปนผูที่มผี ลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET 550 คะแนนขึ้นไป หรือ Paper-Based TOEFL 550 คะแนนขึ้นไป
หรือ Computer-Based TOEFLไมต่ํากวา 213 คะแนน หรือ Internet Based TOEFL ไมต่ํากวา 79 คะแนน หรือ
IELTS 6.0 ขึ้นไปโดยตองเปนผลการทดสอบภายใน 2 ป ยอนหลังนับจากวันยื่นใบสมัคร ผูที่คุณสมบัติไมครบตาม
เกณฑที่กําหนดจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือก
6.3 สําหรับคุณสมบัติอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2541 ขอ 8
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
7.1 คณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกผูสมัครที่พํานักอยูในประเทศไทยโดยพิจารณาจากผลการศึกษา ขอเสนอหัวขอ
วิทยานิพนธ การสอบสัมภาษณ และ/หรือ การสอบขอเขียน โดยจะประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป
7.2 สําหรับผูสมัครที่พํานักอยูตางประเทศไมตองสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ แตตองมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด
โดยคณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาจากผลการศึกษา และขอเสนอหัวขอวิทยานิพนธ
8. ระบบการศึกษา
8.1 เปนการศึกษาภาคปกติในระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงเปน 2 ภาคการศึกษาและ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะ
เวลาศึกษาไมนอยกวา 16 สัปดาห และอาจเปดภาคฤดูรอนโดยใชเวลาการศึกษาไมนอยกวา 8 สัปดาห โดยตองมีการ
เพิ่มจํานวนชั่วโมงการศึกษาในแตลักษณะวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ
8.2 ภาษาที่ใชในการเรียนการสอน และการเขียนวิทยานิพนธ คือภาษาอังกฤษ
8.3 ลักษณะการศึกษาในหลักสูตรมีทั้งการบรรยาย การอภิปราย การวิเคราะหปญหาและการทําวิทยานิพนธ
8.4 แผนการศึกษาในหลักสูตรเปนแผนการศึกษาแบบ 2 ที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูงและกอใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานสถิติ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม
8.5 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ในแตละครั้งมีทั้งการสอบขอเขียน และสอบปากเปลา นักศึกษาจะ
สอบวัดคุณสมบัติไดตอเมื่อ
8.5.1 เรียนวิชาบังคับครบ 16 หนวยกิต และสอบผานทุกวิชา
8.5.2 สอบไดคาเฉลี่ยสะสมไมตา่ํ กวา 3.00
นักศึกษาจะตองสอบวัดคุณสมบัติใหไดระดับ P (ผาน) ภายใน 3 ครั้ง กอนลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ มิฉะนั้นจะถูก
ถอนชื่อออกจากการเปนนักศึกษา
8.6 การทําวิทยานิพนธ
8.6.1 นักศึกษาจะจดทะเบียนวิทยานิพนธไดเมื่อสอบวัดคุณสมบัติผานไดระดับ P แลว และไดคาเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา
3.00 และจะสอบวิทยานิพนธไดเมื่อสอบภาษาตางประเทศผานไดระดับ P แลว
8.6.2 การดําเนินการทําและการสอบวิทยานิพนธใหเปนไปตามขอบังคับและระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

8.6.3 ในการสอบวิทยานิพนธ นักศึกษาจะตองสอบใหไดคาระดับ S (ใชได) จากมติเปนเอกฉันทของคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ
9 ระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาตองศึกษาใหสําเร็จตามหลักสูตรภายในเวลาไมเกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ นับตั้งแต วันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
10 การลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนไมต่ํากวา 6 หนวยกิต และไมเกิน 12 หนวยกิตในแตละภาคการศึกษาปกติและใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
11 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผลการศึกษา
การวัดผลการศึกษาแบงเปน 9 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยกิตดังนี้
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
คาระดับ
4.00
3.67
3.33
3.00
2.67
2.33
2.00

D
1.00

F
0

11.1.1 การนับหนวยกิตจะนับรวมเฉพาะหนวยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับ S หรือ ระดับไมต่ํากวา B เทานั้น
สวนรายละเอียดอื่นใหเปนไปตามขอบังคับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
11.1.2 การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาตางประเทศแบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผาน) ระดับ N (ไมผาน) โดย
ไมมคี าระดับ
11.1.3 การวัดผลวิทยานิพนธ แบงเปน 2 ระดับ คือระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได)
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11.2 การสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เมื่อ
11.2.1 ไดศึกษาลักษณะวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตร และไดหนวยกิตสะสมไมนอยกวาที่หลักสูตรไดกําหนด
11.2.2 ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมทั้งหมดไมต่ํากวา 3.00
11.2.3 สอบวัดคุณสมบัติและสอบภาษาตางประเทศไดระดับ P
11.2.4 ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับ
การยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review)
กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
11.2.5 สอบวิทยานิพนธไดระดับ S
11.2.6 ไดปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตรกําหนดไวครบถวน
งบประมาณ
คาใชจายในการผลิตบัณฑิตประมาณคนละ 80,000 บาทตอป

13

โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 72 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
องคประกอบหลักสูตร
วิชาบังคับ
16
หนวยกิต
วิชาเลือกไมนอยกวา
20
หนวยกิต
วิทยานิพนธ
36
หนวยกิต
รายวิชา
รหัสวิชา
รหัสวิชาในหลักสูตรประกอบดวยตัวอักษรและตัวเลข 3 หลักมีความหมายดังตอไปนี้
ตัวอักษร ส หมายถึง สาขาวิชาสถิติ
ตัวเลข
เลขหลักหนวย หมายถึงกลุมวิชาบังคับ และวิชาเลือก
0-4 หมายถึง วิชาบังคับ
5-9 หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิบ แสดงกลุมของลักษณะวิชา
1-2
หมายถึง ลักษณะวิชาเชิงทฤษฎี
3-7
หมายถึง ลักษณะวิชาเชิงประยุกต
8
หมายถึง ลักษณะวิชาทางคอมพิวเตอร
0,9
หมายถึง ลักษณะวิชาเชิงสัมมนาหรือศึกษาดวยตนเอง
เลขหลักรอย แสดงความยากงาย
6
หมายถึง วิชาระดับพื้นฐาน
7
หมายถึง วิชาขั้นตน
8
หมายถึง วิชาขั้นสูง
9
หมายถึง วิทยานิพนธ
วิชาเสริมพื้นฐาน
รหัสวิชา
รายวิชา
ส. 605
ST.605

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตรขั้นหลักมูลสําหรับนักสถิติ
3 (3-0-9)
Fundamental Mathematical Analysis for Statistician

วิชาบังคับ นักศึกษาจะตองศึกษาวิชาบังคับจํานวน 5 วิชา 16 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
ส. 811
ความนาจะเปนและทฤษฎีเมเชอร
3 (3-0-9)
ST.811
Probability and Measure Theory
ส. 812
ทฤษฎีความนาจะเปนขั้นสูง
3 (3-0-9)
ST.812
Advanced Probability Theory
ส. 821
สถิติอนุมานขั้นสูง 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
ทฤษฎีตัวแบบเชิงเสน
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 นักศึกษาจะตองศึกษาวิชาเลือกอยางนอย 7 วิชา 20 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
เทคนิคการชักตัวอยางขั้นสูง
3 (3-0-9)
Advanced Sampling Techniques
กระบวนการสโทแคสติก
3 (3-0-9)
Stochastic Processes
ทฤษฎีการตัดสินใจ
3 (3-0-9)
Decision Theory
ทฤษฎีสถิติไมองิ พารามิเตอรขั้นสูง
3 (3-0-9)
Advanced Theory of Nonparametric Statistics
3 (3-0-9)
การวางแผนและการวิเคราะหการทดลองขั้นสูง
Advanced Design and Analysis of Experiments
ทฤษฎีสถิติหลายตัวแปร
3 (3-0-9)
Theory of Multivariate Statistics
การวิเคราะหอนุกรมเวลา
3 (3-0-9)
Time Series Analysis
แผนแบบการทดลองที่เหมาะที่สุด
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

สถิติเชิงปริภูมิประยุกต
Applied Spatial Statistics
การวิเคราะหการรอดชีพ
Survival Analysis
วิธีการทางสถิติไมเชิงเสน
Nonlinear Statistical Methods
ทฤษฎีการเสี่ยงภัย
Risk Theory
การวิเคราะหขอมูลพันธุศาสตร
Genetic Data Analysis
การวิเคราะหแมทตาเชิงสถิติ
Statistical Meta-Analysis
การวิเคราะหขอมูลเชิงประเภท
Categorical Data Analysis
สถิติแบบเบส
Bayesian Statistics
การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
Statistical Methods for Quality Control
การวิเคราะหความเชื่อถือได
Reliability Analysis
หัวขอพิเศษทางสถิติ
Special Topics in Statistics
วิธีการเชิงสถิติแบบมอนติคารโล
Monte Carlo Statistical Methods
การวิเคราะหขอมูลในสเกลขนาดใหญ
Large Scale Data Analysis
การใหคําปรึกษาทางสถิติ
Statistical Consulting

รหัส
ส.900
ST.900

วิทยานิพนธ
รายวิชา
วิทยานิพนธ
Dissertation

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
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)

จํานวนหนวยกิต
36

แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการเรียนที่ 1
รหัส
ส.811
ส.821

รหัส
ส.812
ส.822

รายวิชา
ความนาจะเปนและทฤษฎีเมเชอร
สถิติอนุมานขั้นสูง 1
วิชาเลือก
ปที่ 1 ภาคการเรียนที่ 2
รายวิชา
ทฤษฎีความนาจะเปนขั้นสูง
สถิติอนุมานขั้นสูง 2
วิชาเลือก

จํานวนหนวยกิต
3
3
6
จํานวนหนวยกิต
3
3
6

ปที่ 2 ภาคการเรียนที่ 1
รหัส
ส.823

จํานวนหนวยกิต
4
8

รายวิชา
ทฤษฎีตัวแบบเชิงเสน
วิชาเลือก
ปที่ 2 ภาคการเรียนที่ 2

รหัส
ส.900

รายวิชา

จํานวนหนวยกิต
12

วิทยานิพนธ
ปที่ 3 ภาคการเรียนที่ 1

รหัส
ส.900

รายวิชา

จํานวนหนวยกิต
12

วิทยานิพนธ
ปที่ 3 ภาคการเรียนที่ 2

รหัส
ส.900

รายวิชา
วิทยานิพนธ

จํานวนหนวยกิต
12

คําอธิบายรายวิชา
วิชาเสริมพื้นฐาน
ส605
การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตรขั้นหลักมูลสําหรับนักสถิติ
3 หนวยกิต
ST605 Fundamental Mathematical Analysis for Statistician
เซต ระบบจํานวนจริง ลําดับ ความตอเนื่อง อนุพันธและการอินทิเกรตบนจํานวนจริง อนุกรมอนันตของจํานวนจริงและ
ฟงกชัน การลูเขาในปริภูมิ Rn ปริภูมิแบบยุคลิก อนุพันธและการอินทิเกรตบนปริภูมิ Rn
วิชาบังคับ
ส811
ความนาจะเปนและทฤษฎีเมเชอร
3 หนวยกิต
ST811 Probability and Measure Theory
ทฤษฎีเมเชอรและทฤษฎีการหาปริพันธ เมเชอรผลคูณ ทฤษฎีฟูบินิ ปริภูมิ LP เมเชอรของความนาจะเปน ตัวแปรสุม
การแจกแจงและฟงกชันลักษณะเฉพาะ ความเปนอิสระ กฎศูนย-หนึ่ง กฎเลขจํานวนมาก ทฤษฎีคาจํากัดสวนกลาง ทฤษฎีเรดอน-นิโคดิม
ส812
ST812

ทฤษฎีความนาจะเปนขั้นสูง
3 หนวยกิต
Advanced Probability Theory
วิชาบังคับกอน : สอบได ส811
การลูเขาของการแจกแจงและหัวขออื่นๆ ที่เกี่ยวของ การแจกแจงและคาคาดหมายอยางมีเงื่อนไข มารติงเกล กระบวนการ
สโทแคสติก
ส821
ST821

สถิติอนุมานขั้นสูง 1
3 หนวยกิต
Advanced Statistical Inference I
ความพอเพียง ความสมบูรณ การประมาณคาพารามิเตอร ตัวประมาณคาที่ไมเอนเอียงและมีความแปรปรวนต่ําสุด
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการประมาณคาแบบความควรจะเปนสูงสุด กรณีตัวอยางขนาดใหญ กฎในการตัดสินใจ การประมาณคาแบบเบส
ตัวประมาณคาที่แกรง (ตัวประมาณแบบเอ็ม แบบอาร และแบบแอล) การเปรียบเทียบวิธีอนุมานโดยใชวิธีแจ็คไนฟ บูตสแทรป
ส822
ST822

สถิติอนุมานขั้นสูง 2
3 หนวยกิต
Advanced Statistical Inference II
วิชาบังคับกอน : สอบได ส821
การทดสอบสมมติฐานโดยใชทฤษฎีของนีมานและเพียรสัน การทดสอบที่มีกําลังสูงสุดเสมอ การทดสอบที่ไมเอนเอียง
การทดสอบอัตราสวนความควรจะเปน ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการทดสอบอัตราสวนความควรจะเปนกรณีตัวอยางขนาดใหญ การทดสอบ
ไคสแควร การทดสอบอนุบรรพ ทฤษฎีการทดสอบลําดับที่เชิงเสน การวิเคราะหโลจิท โพรบิทและลอก-ลิเนียร การทดสอบที่ไมอิง
พารามิเตอร

ส823
ST823

ทฤษฎีตัวแบบเชิงเสน
4 หนวยกิต
Theory of Linear Models
วิชาบังคับกอน : สอบได ส822
ทฤษฎีการประมาณคาและการทดสอบในตัวแบบเชิงเสนแบบคาลําดับชั้นเต็มและไมเต็ม คุณสมบัติเชิงการแจกแจงของ
ทฤษฎีปกติ หลักการกําลังสองนอยที่สุดและทฤษฎีของเกาส-มารคอฟ ความประมาณคาไดและคุณสมบัติของตัวประมาณไมเอนเอียง
เชิงเสนที่ดีที่สุด สมมติฐานเชิงเสนทั่วไป ทฤษฎีตัวอยางขนาดใหญสําหรับตัวแบบเชิงเสนที่ไมเปนแบบปกติ การวิเคราะหความ
แปรปรวนและความแปรปรวนรวม การขยายทฤษฎีสําหรับตัวแบบผสมและตัวแบบสุม ผลกระทบจากการเบี่ยงเบนไปจากขอสมมติที่
เกี่ยวกับการแจกแจง วิธีการประมาณคาที่มีคุณสมบัติแกรงซึ่งไมใชวิธีกําลังสองนอยที่สุด
วิชาเลือก

ส815
ST815

เทคนิคการชักตัวอยางขั้นสูง
3 หนวยกิต
Advanced Sampling Techniques
วิชาบังคับกอน : ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน
หัวขอขั้นสูงที่เปนที่สนใจในปจจุบันในการออกแบบและวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจ แนวความคิดแบบเดิมและแบบเบส
สําหรับการชักตัวอยางและการประยุกตอื่น ๆ ที่เกี่ยวของรวมทั้งการประมาณคาสําหรับอาณาบริเวณขนาดเล็ก ตัวอยางยอยสําหรับ
ขอมูลที่เปนอิสระกันและแจกแจงเหมือนกัน แจคไนฟ และบูทสแทรป ตัวอยางยอยสําหรับขอมูลที่ไมเปนอิสระกันหรือแจกแจง
ไมเหมือนกัน
ส816
ST816

กระบวนการสโทแคสติก
3 หนวยกิต
Stochastic Processes
วิชาบังคับกอน : ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน
โซมารคอฟและกระบวนการมารคอฟ กระบวนการแตกกิ่ง กระบวนการปวซง กระบวนการเกิดและการตาย ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีการเวียนเกิด กระบวนการที่คงตัว การเคลื่อนที่แบบบราวเนียน มารติงเกล กระบวนการเกาสเซียนและหัวขออื่น ๆ

ทฤษฎีการตัดสินใจ
3 หนวยกิต
Decision Theory
วิชาบังคับกอน : ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน
ทฤษฎีการตัดสินใจ ฟงกชันการตัดสินใจ ทฤษฎีเกม รูปแบบปกติ รูปแบบขยาย เกมผลรวมเปนศูนย ทฤษฎีมินิแมกซ
เกมอนุบรรพ สัจพจนของอรรถประโยชน การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐานในลักษณะของปญหาการตัดสินใจ ความเสี่ยง
การยอมรับได ฟงกชันการตัดสินใจแบบเบสและสมบัติตาง ๆ การประมาณคาแบบสเตนและแบบเบสโดยใชการสังเกต การวิเคราะห
การตัดสินใจและแผนภาพอิทธิพล กระบวนการตัดสินใจเชิงอนุบรรพแบบเบส กระบวนการตัดสินใจมารคอฟและกระบวนการ
ตัดสินใจมารคอฟที่สังเกตไดบางสวน
ส817
ST817

ส825
ST825

ทฤษฎีสถิติไมองิ พารามิเตอรขั้นสูง
3 หนวยกิต
Advanced Theory of Nonparametric Statistics
วิชาบังคับกอน : ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน
การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐานแบบไมอิงพารามิเตอร กําลังและประสิทธิภาพสัมพัทธ ตัวแปรสุมแบบ
แลกเปลี่ยนได ตัวสถิติแบบจัดลําดับและแบบที่ไมขึ้นกับการแจกแจง สถิติยูแบบวางนัยทั่วไป สถิติแบบจัดลําดับเชิงเสนวางนัยทั่วไป
การแจกแจงคาจํากัดและการประมาณความหนาแนนของการทดสอบแบบไมอิงพารามิเตอรในทางปฏิบัติ

ส826
ST826

การวางแผนและการวิเคราะหการทดลองขั้นสูง
3 หนวยกิต
Advanced Design and Analysis of Experiments
วิชาบังคับกอน : ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน
การสรางและการวิเคราะหแผนแบบการทดลองที่มีหลายปจจัย แฟกทอเรียล แฟกทอเรียลบางสวน บล็อกไมสมบูรณ
จตุรัสละติน แผนแบบมินิมัมเอเบอเรชัน แผนแบบแถวลําดับเชิงตั้งฉากและแผนแบบพื้นผิวตอบสนอง แผนแบบที่เหมาะสมที่สุด
สําหรับตัวแบบเชิงเสนและไมเปนเชิงเสน เนนแนวคิดและเครื่องมือใหม ๆ รวมทั้งความกาวหนาในปจจุบัน

ส827
ST827

ทฤษฎีสถิติหลายตัวแปร
3 หนวยกิต
Theory of Multivariate Statistics
วิชาบังคับกอน : ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน
การแจกแจงของเวกเตอรสุมหลายตัวแปร การแจกแจงปกติหลายตัวแปร การแจกแจงโฮเทลลิงทีกําลังสอง การแจกแจงวิชารด การอนุมานเวกเตอรคาเฉลี่ยประชากร เมตริกซความแปรปรวนรวม เมตริกซสหสัมพันธ การถดถอยของตัวแปรพหุ
การวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปร การวิเคราะหจําแนกประเภท การแจกแจงของราก และเวกเตอรลักษณะเฉพาะ การ
วิเคราะหองคประกอบหลัก การวิเคราะหปจจัย การวิเคราะหสหสัมพันคาโนนิคอล การสรางตัวแบบสมการแบบโครงสราง
ส828
การวิเคราะหอนุกรมเวลา
3 หนวยกิต
ST828 Time Series Analysis
วิชาบังคับกอน : ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน
กระบวนการเชิงเสน ตัวแบบออโตรีเกรสสีพ มูฟวิงเอเวอเรจ ฟูเรียร เพอริโอโดแกรม และการวิเคราะหสเปคทรัล
การถดถอยที่ความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธในตัวเอง การกรองเชิงเสนและการวิเคราะหสเปคทรัลสองตัวแปร ตัวแบบฟงกชัน
การแปลง ตัวแบบปริภูมิสถานะ กระบวนการความจํายาว เทคนิคการพยากรณแบบเบส
ส829
ST829

แผนแบบการทดลองที่เหมาะที่สุด
3 หนวยกิต
Optimal Experimental Design
วิชาบังคับกอน : ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน
ทฤษฎีและวิธีการเกี่ยวกับเกณฑของแผนแบบการทดลองที่เหมาะที่สุดแบบ D, A, E และ I สําหรับการประมาณ
คาพารามิเตอรในตัวแบบเชิงเสนเกาสเซียน และวงศเลขชี้กําลัง ตัวแบบเชิงเสนวางนัยทั่วไป และตัวแบบไมเปนเชิงเสน ทฤษฎีสมมูล

และบทแทรกตาง ๆ รวมทั้งการประยุกตดวยกราฟเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมที่สุด เกณฑของแผนแบบการทดลองผสมและแผน
แบบการทดลองสําหรับการจําแนกตัวแบบ การอภิปรายงานวิจัยในปจจุบัน
ส835
ST835

สถิติเชิงปริภูมิประยุกต
3 หนวยกิต
Applied Spatial Statistics
การพรรณนาขอมูลเชิงปริภูมิดวยกราฟและตัวเลข ตัวแบบตาง ๆ ของขอมูลเชิงปริภูมิและวิธีการที่ใชสําหรับการกําหนด
ตัวแบบ การอนุมานเชิงสถิติและการพยากรณเชิงปริภูมิ วิธีการชักตัวอยางเชิงปริภูมิ การใชซอฟทแวรที่มีอยูในการวิเคราะหขอมูล
จริงที่ไดจากวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ธรณีศาสตรและวิทยาศาสตรการเกษตร
ส836
ST836

การวิเคราะหการรอดชีพ
3 หนวยกิต
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 วิธีการสถิติไมเชิงเสน
3 หนวยกิต
ST837 Nonlinear Statistical Methods
วิชาบังคับกอน : ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน
ทฤษฎีและวิธีการเกี่ยวกับตัวแบบไมเชิงเสนเกาสเซียนและวงศ เลขชี้กําลัง การประมาณแบบจุดและชวง การทดสอบ
สมมุติฐาน การพยากรณ และความโคงขั้นตอนวิธีการคํานวณและโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ตัวแบบผสมและตัวแปรพหุ
ส845 ทฤษฎีการเสี่ยงภัย
3 หนวยกิต
ST845 Risk Theory
ตัวแบบความนาจะเปนสําหรับระบบการประกันแบบตาง ๆ การแจกแจงของความถี่และความรุนแรง ตัวแบบการเสี่ยงแบบ
สวนบุคคลและแบบสะสม การแจกแจงสําหรับการเรียกรองสิทธิการประกัน ผลบวกเชิงสุมและการแจกแจงเชิงประกอบ ทฤษฎี
กระบวนการปวซงเชิงประกอบ การประกันตอ
ส855
ST855

การวิเคราะหขอมูลพันธุศาสตร
3 หนวยกิต
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

ส865
ST865

การวิเคราะหเมทตาเชิงสถิติ
3 หนวยกิต
Statistical Meta-Analysis
วิชาบังคับกอน : สอบได ส.821 หรือไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน
การรวมคาพี ปญหาเกี่ยวกับคาเฉลี่ยปกติรวม การทดสอบเอกพันธุ ตัวแบบอิทธิพลเชิงสุมทางเดียว การรวมขนาดของ
อิทธิพล (ผลลัพทแบบปกติ แบบทวิภาคและแบบอันดับที่) การถดถอยเมทตา การวิเคราะหเมทตาแบบเบส ความเอนเอียงของการ
ตีพิมพผลลัพท การรวมการหยั่งเสียง การวิเคราะหเมทตาโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ส866
ST866

การวิเคราะหขอมูลเชิงประเภท
3 หนวยกิต
Categorical Data Analysis
ตัวแบบเชิงสถิตแิ ละวิธีการตาง ๆ สําหรับขอมูลเชิงประเภท ตารางจําแนกไขว การทดสอบความเปนอิสระกัน ตัวแบบ
ลอก-ลิเนียรสําหรับตารางการณจรพหุ การถดถอยโลจิสติกและตัวแบบเชิงเสนวางนัยทั่วไปอื่นๆ การอภิปรายการใชซอฟทแวรสําหรับ
วิธีการตางๆ และการนําไปใชในงานที่มอบหมาย
สถิติแบบเบส
3 หนวยกิต
Bayesian Statistics
สถิติแบบเบสเบือ้ งตน ความนาจะเปนแบบสวนบุคคล เกณฑแบบเบส การแจกแจงกอน การแจกแจงกอนเชิงสังยุค การ
แจกแจงภายหลัง การแจกแจงทํานาย ทฤษฎีขีดจํากัดสําหรับการแจกแจงภายหลัง วิธีการมารคอฟเชน มอนติคารโล ตัวแบบลําดับ
ชั้น ตัวแบบผสม การตรวจสอบตัวแบบและวิธีการสําหรับการเลือกตัวแบบแบบเบส การทดลองแบบอนุบรรพ วิธีการไมอิง
พารามิเตอรแบบเบส

ส875
ST875

การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
3 หนวยกิต
Statistical Methods for Quality Control
วิชาบังคับกอน : ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน
ประเด็นตาง ๆ ทางสถิติในการวัดทางอุตสาหกรรม แผนภูมิควบคุมของชิววารต แผนภูมิควบคุมผลรวมสะสม แผนภูมิคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ถวงน้ําหนักแบบเลขชี้กําลัง และแบบอื่น ๆ การศึกษาความสามารถของกระบวนการ การประมาณคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑและกระบวนการ การชักตัวอยางเพื่อการยอมรับ การชักตัวอยางแบบตอเนื่องและแบบอนุบรรพ การควบคุมคุณภาพแบบ
ออฟ-ไลนการอางเหตุผลตาง ๆ เชิงเศรษฐศาสตรและเชิงทฤษฎีการตัดสินใจในการควบคุมคุณภาพ

ส876
ST876

ส877
ST877

การวิเคราะหความเชื่อถือได
3 หนวยกิต
Reliability Analysis
วิชาบังคับกอน : ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน
วิธีการทางสถิติสําหรับการวิเคราะหขอมูลการทดสอบอายุการใชงานและการวัดความเชื่อถือไดของระบบ มุมมองแบบเบส
ตัวประมาณแบบลิมิตของผลคูณ การลงจุดความนาจะเปน การประมาณคาแบบความควรจะเปนสูงสุดสําหรับขอมูลที่ผานการตรวจ
ตัวแบบถดถอยสําหรับอายุการใชงานแบบเรง และความเสี่ยงแบบเปนสัดสวนรวมทั้งการประยุกตใชของการทดสอบอายุการใชงาน

แบบเรง ขอมูลของระบบที่ซอมแซมได การออกแบบการทดลองและแผนแบบการชักตัวอยางสําหรับกระบวนการทดสอบแบบเรง
และแบบทําลาย ปรัชญาการปรับปรุงความเชื่อถือไดของทากูชิ คุณสมบัติในทางปฏิบัตแิ ละการวิเคราะหความนาเชื่อถือไดของ
ซอฟทแวร
ส878
ST878

หัวขอพิเศษทางสถิติ
Special Topics in Statistics
วิชาบังคับกอน : ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน
ศึกษาหัวขอทางดานสถิติซึ่งเปนที่นาสนใจในปจจุบัน

3 หนวยกิต

ส879
ST879

วิธีการเชิงสถิติแบบมอนติคารโล
3 หนวยกิต
Monte Carlo Statistical Methods
วิชาบังคับกอน : ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน
การหาคาเหมาะสมเชิงตัวเลขและวิธีการหาปริพันธ การสรางตัวแปรสุม การชัดตัวอยางแบบการปฏิเสธ การชัดตัวอยาง
แบบความสําคัญ ขั้นตอนวิธีแบบมอนติคารโลอิเอม การจําลองแบบแอนนิลลิง วิธีการมารคอฟเซนมอนติคารโล ขั้นตอนวิธี
เมทโทโพลิส-อาสทติง ตัวอยางแบบกิบบสและตัวอยางแบบไสลด โดยเนนความกาวหนาของวิธีการที่เปนปจจุบันและเครื่องมือ
ซอฟทแวรที่ทันสมัย
ส885
ST885

การวิเคราะหขอมูลในสเกลขนาดใหญ
3 หนวยกิต
Large Scale Data Analysis
วิชาบังคับกอน : ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน
โครงสรางขอมูล ฐานขอมูลและคลังขอมูล ดาตาไมนิง กระบวนการออนไลนเชิงวิเคราะห การวิเคราะหคาผิดปกติ
เทคนิคการลดขนาดขอมูล การวิเคราะหกลุม

2 หนวยกิต
การใหคาํ ปรึกษาทางสถิติ
Statistical Consulting
วิชาบังคับกอน : ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน
ผูเรียนจะไดเรียนรูการดําเนินการในการแกปญหาที่มีผูมาขอรับบริการหรือขอคําปรึกษา โดยจะไดฝกการพิจารณาวิธีการ
ตาง ๆ ในการจัดการกับปญหา จะไดทํางานรวมกับนักวิจัยในสาขาวิชา ตาง ๆ ตลอดจนไดเรียนรูวิธีการใหคําปรึกษา การเขียนรายงาน
การนําเสนอผลการใหคําปรึกษา จะมีการนํา
ที่เกี่ยวกับการใหคําปรึกษาซึ่งรวมถึงการออกแบบการทดลอง การเลือกตัวอยาง
ประสบการณในการใหคําปรึกษามาอภิปรายแลกเปลี่ยนกันกับอาจารยผูควบคุมและเพื่อนรวมชั้น
ส899
ST899

ส900
ST900

วิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ
Dissertation

36 หนวยกิต

