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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
Bachelor of Science Program in Statistics
2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

วิทยาศาสตรบัณฑิต(สถิติ)
วท.บ.(สถิติ)
Bachelor of Science (Statistics)
B.Sc.(Statistics)

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1. ปรัชญาของหลักสูตร
ดําเนินการเรียนการสอน การศึกษาวิจัยทางดานสถิติ เพื่อผลิตบัณฑิตทางดานสถิติ ที่มีความรู
ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมที่สอดคลองกับปณิธานของมหาวิทยาลัยและสนองตอ
การพัฒนาประเทศ
4.2. วัตถุประสงคของหลักสูตร
(1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูทั้งภาคทฤษฎีและการประยุกต สามารถทําการประมวลผลและ
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร และสามารถนําความรูไปประยุกตใชกับงาน
สถิติและงานอื่นๆ ที่อาศัยสถิติไดอยางถูกตอง
(2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูเบือ้ งตนในการทําวิจยั อันจะเปนรากฐานในการศึกษาคนควาสิ่งที่
เปนประโยชนแกสังคม โดยวิธีการทางวิทยาศาสตรที่เปนระบบตอไป
(3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคี วามรูความสามารถทางวิชาการเพียงพอที่จะศึกษาตอในระดับสูงได
(4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
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5. กําหนดการเปดสอน
ปการศึกษา 2552 เปนตนไป
6. คุณสมบัตขิ องผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษา
คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาเปนนักศึกษาเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยการศึกษาปริญญาตรี ฉบับ พ.ศ. 2540 ขอ 7
7. วิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา
การคัดเลือกผูเขาศึกษาเปนไปตามระเบียบการคัดเลือกเพือ่ เขาศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้น
อุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ การคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัย
กําหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
8. ระบบการศึกษา
การศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใชระบบทวิภาค โดยแบงเวลาการศึกษาในปหนึ่งๆ เปน
สองภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเปนภาคการศึกษาที่บังคับ คือภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มี
ระยะเวลาสิบหกสัปดาหและอาจเปดภาคฤดูรอนไดโดยใชเวลาการศึกษาไมนอยกวาหกสัปดาห แตให
เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ ภาคฤดูรอนเปนภาคการศึกษาที่ไม
บังคับ
การคิดหนวยกิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนดังนี้
1. วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฏี) 1 ชั่วโมงตอสัปดาห มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2. วิชาฝกหรือทดลอง (ภาคปฏิบัติ) 2 หรือ 3 ชั่วโมงตอสัปดาห มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
3. วิชาฝกงานหรือฝกภาคสนาม (ภาคฝกงานอาชีพ) ใชเวลาฝก 3-6 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดภาค
การศึกษาปกติรวม 45-90 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
4. โครงงานพิเศษ นักศึกษาใชเวลาฝกปฏิบัติ (ภายใตการควบคุมของอาจารย) 3 ชั่วโมงตอสัปดาห
ตลอดภาคการศึกษาปกติรวม 45 ชั่วโมง มีคา เทากับ 1 หนวยกิต
9. ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในภาคปกติเปนหลักสูตร 4 ป
นัก ศึก ษาจะตองใช เวลาศึ ก ษาอย างมากไมเ กิน 7 ป การศึก ษา และใชเวลาศึ กษาอยางนอย 7 ภาค
การศึกษาปกติ
10. การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรียน ในแตละภาคการศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวา
ดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ขอ 10
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11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาชัน้ ปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ขอ
11,12,13,14,15 และ 22
การวัดผลการศึกษา แบงเปน 8 ระดับ มีชื่อและคาระดับ ตอหนึง่ หนวยกิต ดังนี้
ระดับ
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
คาระดับ
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0
12. อาจารยผสู อน
12.1 รายนามและคุณวุฒขิ องอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร
ภาคปกติ
ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ
1
ผศ.วัลลภา กลิ่นสวาท
พบ.ม.(สถิติประยุกต) เกียรตินิยมดีมาก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
กศ.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางแสน)
2
ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกุล
M.S. (Statistics)
University of Tasmania, ออสเตรเลีย
วท.ม. (สถิติประยุกต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วท.บ. (สถิติ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางเขน)
3
ผศ.นิฉา แกวหาวงษ
วท.ม. (สถิติประยุกต)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กศ.บ. (วิทยาศาสตรคณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางเขน)
4
ผศ.คนึงนิจ เสรีวงษ
M.Sc. (Actuarial Science)
University of Nebraska-Lincoln, สหรัฐอเมริกา
พบ.ม.(สถิติประยุกต) เกียรตินิยมดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
สต.บ. (สถิติคณิตศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

4
ลําดับที่
5
ภาคพิเศษ
ลําดับที่
1

ชื่อ-นามสกุล
ผศ.รวมพร สิทธิมงคล

คุณวุฒิ
วท.ม. (ชีวสถิติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ชื่อ-นามสกุล
รศ.สายทอง อมรวิเชษฐ

คุณวุฒิ
M.Math (Mathematics and Statistics)
University of New South Wales, ออสเตรเลีย
วท.ม. (คณิตศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อ.บ. (คณิตศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พบ.ม. (สถิติประยุกต)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
M.A. (Statistics)
Western Michigan University, สหรัฐอเมริกา
M.A. (Economics)
Western Michigan University, สหรัฐอเมริกา
วท.บ. (ฟสิกส) เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สต.ม.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วท.บ. (สถิติประยุกต) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วท.ม.(สถิติประยุกตและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

2

ผศ.รัตนา เลิศสุวรรณศรี

3

อ.สุรเมศวร ฮาชิม

4

ผศ.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล

5

อ.พัทธชนก ศรีสุรเดชชัย

เกียรตินยิ ม, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วท.บ. (สถิติ) เกียรตินยิ มอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ลําดับที่ 1-3 เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
12.2 รายนามอาจารยผสู อน/รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามภาคผนวก
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13. จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาจําแนกตามชั้นปในแตละปการศึกษามีดังตอไปนี้
ภาคปกติ
ปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2552
2553
2554
2555
ชั้นปที่ 1
60
60
60
60
ชั้นปที่ 2
60
60
60
ชั้นปที่ 3
60
60
ชั้นปที่ 4
60
รวม
60
120
180
240
นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
60

2556
60
60
60
60
240
60

ภาคพิเศษ
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่
ชั้นปที่
ชั้นปที่
ชั้นปที่

1
2
3
4

รวม
นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2552
65
65
-

2553
65
65
130
-

ปการศึกษา
2554
2555
65
65
65
65
65
65
65
195
260
65

2556
65
65
65
65
260
65

14. สถานที่และอุปกรณการสอน
ใชสถานที่และอุปกรณการสอนของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
15. หองสมุด
ในปจจุบนั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต มีจํานวนหนังสือทางดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร สําหรับการบริการในการดําเนินงานการเรียนการสอนของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 38,958 เลม โดยแยกเปนหนังสือภาษาอังกฤษ
จํานวน 18,301 เลม และหนังสือภาษาไทยจํานวน 20,657 เลม
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16. งบประมาณ
ภาคปกติ
ใชงบประมาณตามที่ไดเสนอขอไวในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 10 และที่จะขอเปนราย
ปงบประมาณ โดยมีคาใชจายในการผลิตบัณฑิตคนละประมาณ 22,000 บาท/ป
ภาคพิเศษ
ใชงบประมาณรายไดของโครงการ โดยมีคาใชจายในการผลิตบัณฑิตคนละประมาณ 66,850
บาท/ป
17. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
17.1 โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร
นักศึกษาจะตองจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไมนอยกวา 138 หนวยกิต
วิชาตางๆ ครบตามโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรดังนี้
1. วิชาศึกษาทั่วไป
30
2. วิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
102
2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
12
2.2 วิชาบังคับในสาขา
30
2.3 วิชาบังคับนอกสาขา
27
2.4 วิชาเลือกในสาขา
15
2.5 วิชาโทหรือวิชาเลือก
18
3. วิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
6

โดยศึกษาราย
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

17.2 ขอกําหนดของหลักสูตร
1. วิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแลวไมนอยกวา
30 หนวยกิต ตามโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบงเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 : วิชาศึกษาทั่วไป
21
หนวยกิต
หมวดมนุษยศาสตร
บังคับ 1 วิชา 3 หนวยกิต
3
หนวยกิต
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร
TU 110 Integrated Humanities
หมวดสังคมศาสตร
บังคับ 1 วิชา 3 หนวยกิต
มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร
3
หนวยกิต
TU 120 Integrated Social Sciences

7
หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
: วิทยาศาสตร
บังคับ 1 วิชา 3 หนวยกิต
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
TU 130 Integrated Sciences and Technology
: คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร
บังคับ 1 วิชา 3 หนวยกิต
มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร
TU 154 Foundation of Mathematics
หมวดภาษา
: ภาษาไทย
บังคับ 1 วิชา 3 หนวยกิต
ท. 161 การใชภาษาไทย
TH 161 Thai Usage
บังคับ 2 วิชา 6 หนวยกิต
: ภาษาอังกฤษ
สษ. 070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
EL 070 English Course 1
(สําหรับผูที่มีพื้นความรูยังไมถึง สษ 171)
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
EL 171 English Course 2
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
EL 172 English Course 3
สวนที่ 2 นักศึกษาจะตองศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปสวนที่ 2 จํานวน
สาขาวิชากําหนด ดังนี้
บังคับ 2 วิชา 6 หนวยกิต ไดแก
พบ.291 ธุรกิจเบื้องตน
BA 291 Introduction of Business
และ ศ.210 เศรษฐศาสตรเบื้องตน
EC 210 Introductory Economics
และเลือกอีก 1 วิชา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
จ.228 จิตวิทยาความสัมพันธระหวางบุคคล
PY 228 Psychology of Interpersonal Relations
มธ.122 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
TU122 Law in Everyday Life
ทอ.201 หลักการบริหาร
HO 201 Principle of Management

3

หนวยกิต

3
3

หนวยกิต
หนวยกิต

3

หนวยกิต

ไมนับหนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3 วิชา 9 หนวยกิต ตามที่

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต
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2. วิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
102 หนวยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
12
หนวยกิต
นักศึกษาตองศึกษาวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร จํานวน 12 หนวยกิต ไดแกรายวิชาตอไปนี้
วท.113 ชีววิทยาทั่วไป
3
หนวยกิต
SC 113 General Biology
วท.163 ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ ไป
1
หนวยกิต
SC 163 General Biology Laboratory 1
วท.123 เคมีพื้นฐาน
3
หนวยกิต
SC 123 Fundamental Chemistry
วท.173 ปฎิบัติการเคมีพื้นฐาน
1
หนวยกิต
SC 173 Fundamental Chemistry Laboratory 1
วท.135 ฟสิกสทั่วไป
3
หนวยกิต
SC 135 General Physics
วท.185 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป
1
หนวยกิต
SC 185 General Physics Laboratory
2.2 วิชาบังคับในสาขา
นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับในสาขาวิชา จํานวน 30 หนวยกิต
ส.211 สถิติ 1
ST 211 Statistics 1
ส.212 สถิติ 2
ST 212 Statistics 2
ส.321 ทฤษฎีความนาจะเปนเบื้องตน
ST 321 Introduction to Probability Theory
ส.322 คณิตสถิติศาสตร 1
ST 322 Mathematical Statistics 1
ส.332 การวิเคราะหการถดถอยประยุกต
ST 332 Applied Regression Analysis
ส.351 เทคนิคการชักตัวอยางเบื้องตน
ST 351 Introduction to Sampling Technique
ส.422 คณิตสถิติศาสตร 2
ST 422 Mathematical Statistics 2
ส.431 การออกแบบการทดลองเบื้องตน

หนวยกิต
30
ไดแก รายวิชาตอไปนี้
3
หนวยกิต
3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต
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ST 431 Introduction to Experimental Designs
ส.451 ระเบียบวิธีการวิจัย
3
หนวยกิต
ST 451 Research Methodology
ส.494 โครงงานพิเศษ 1
1
หนวยกิต
ST 494 Special Project 1
ส.495 โครงงานพิเศษ 2
2
หนวยกิต
ST 494 Special Project 2
โดยจะตองสอบไลไดไมต่ํากวาระดับ C ใน รายวิชา ส.211, ส.212 , ส.321, ส.322, ส.351 และ ส.422
2.3 วิชาบังคับนอกสาขา
27
หนวยกิต
นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับนอกสาขาวิชา จํานวน 27 หนวยกิต ไดแก รายวิชาตอไปนี้
ค.211 แคลคูลัส 1
3
หนวยกิต
MA 211 Calculus 1
ค.212 แคลคูลัส2
3
หนวยกิต
MA 212 Calculus 2
ค.213 แคลคูลัส 3
3
หนวยกิต
MA 213 Calculus 3
ค.332 พีชคณิตเชิงเสน
3
หนวยกิต
MA 332 Linear Algebra
ค.351 วิธีการเชิงตัวเลข
3
หนวยกิต
MA 351 Numerical Methods
3
หนวยกิต
คพ.103 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
CS 103 Introduction to Computer Programming
คพ.112 การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตน
3
หนวยกิต
CS 112 Introduction to Object-Oriented Programming
อ. 221 การอานเชิงวิเคราะหขอมูล
3
หนวยกิต
EG 221 Reading for Information
หรือ สษ.295 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
3
หนวยกิต
EL 295 Academic English 1
อ.241 การฟง-การพูด 1
3
หนวยกิต
EG 241 Listening-Speaking 1
หรือ สษ.395 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2
3
หนวยกิต
EL 395 Academic English 2
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2.4 วิชาเลือกในสาขา
15
นักศึกษาตองศึกษาวิชาเลือกในสาขาระดับ 300 หรือ ระดับ 400 จํานวน
ตองเลือกศึกษาวิชาในสาขาระดับ 400 ไมนอยกวา 6 หนวยกิต ดังตอไปนี้
- วิชาเลือกระดับ 300 จาก
ส.336 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
3
ST 336 Statistical Quality Control
ส.337 สถิติศาสตรไมอิงพารามิเตอรเบื้องตน
3
ST 337 Introduction to Nonparametric Statistics
ส.339 ประชากรศาสตร 1
3
ST 339 Demography 1
ส.346 คณิตศาสตรการเงิน
3
ST 346 Mathematics of Finance
ส.347 คณิตศาสตรประกันชีวิต 1
3
ST 347 Mathematics of Life Insurance 1
ส.348 คณิตศาสตรการลงทุน
3
ST 348 Mathematics of Investment
ส.349 คณิตศาสตรประกันวินาศภัย
3
ST 349 Casualty Actuarial Mathematics
ส.366 การวิจยั ดําเนินงาน
3
ST 366 Operations Research
ส.376 การวิเคราะหขอ มูลและการคํานวณดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
3
ST376 Data Analysis and computing with Statistical Packages
ส.386 ชีวสถิติเบื้องตน
3
ST 386 Introduction to Biostatistics
- วิชาเลือกระดับ 400 ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต จาก
ส.428 หัวขอพิเศษทางคณิตศาสตรประกันภัย
3
ST 428 Special Topics in Actuarial Science
ส.436 การวิเคราะหการตัดสินใจทางสถิติเบื้องตน
3
ST 436 Introduction to Statistics Decision Analysis
ส.438 อนุกรมเวลาและการพยากรณ
3
ST 438 Time Series and Forecasting
ส.439 ประชากรศาสตร 2
3

หนวยกิต
15 หนวยกิต โดย

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หนวยกิต
หนวยกิต

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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ST 439 Demography 2
ส.446 ทฤษฎีการเสี่ยงภัยเบื้องตน
ST 446 Introduction to Risk Theory
ส.447 คณิตศาสตรประกันชีวิต 2
ST 447 Mathematics of Life Insurance 2
ส.449 สัมมนาคณิตศาสตรประกันภัย
ST 449 Seminar in Actuarial Science
ส.467 การบวนการสโทแคสติกเบื้องตน
ST 467 Introduction to Stochastic Processes
ส.486 การวิเคราะหหลายตัวแปรประยุกต
ST 486 Applied Multivariate Analysis
ส.497 หัวขอพิเศษทางสถิติ
ST 497 Special Topics in Statistics

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

นักศึกษาที่ศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีสาขาวิชาสถิติจะนํารายวิชาตอไปนีม้ านับเปนหนวยกิตสะสม
และคํานวณคาระดับเฉลี่ยไมได คือ
ส.216 สถิติสําหรับสังคมศาสตร 1
3
หนวยกิต
ST 216 Statistics for Social Science 1
ส.217 สถิติสําหรับสังคมศาสตร 2
3
หนวยกิต
ST 217 Statistics for Social Science 2
ส.218 สถิติที่ใชในจิตวิทยา 1
3
หนวยกิต
ST 218 Psychological Statistics 1
ส.319 สถิติที่ใชในจิตวิทยา 2
3
หนวยกิต
ST 319 Psychological Statistics 2
ส.326 ความนาจะเปนประยุกต
3
หนวยกิต
ST326 Applied Probability
ส.327 คณิตสถิติศาสตรเชิงประยุกต 1
3
หนวยกิต
ST 327 Applied Mathematical Statistics 1
ส.328 คณิตสถิติศาสตรเชิงประยุกต 2
3
หนวยกิต
ST 328 Applied Mathematical Statistics 2
ส.338 การออกแบบการทดลองสําหรับวิทยาศาสตร
3
หนวยกิต
ST 338 Experimental Designs for Science
ส.457 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร
3
หนวยกิต
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ST 457 Research Methodology in Social Sciences
ค.216 แคลคูลัสสําหรับสังคมศาสตร 1
3
หนวยกิต
MA 216 Calculus for Social Science 1
ค.217 แคลคูลัสสําหรับสังคมศาสตร 2
3
หนวยกิต
MA 217Calculus for Social Science 1
ค.236 พีชคณิตเชิงเสนและสมการเชิงอนุพันธเบือ้ งตน
3
หนวยกิต
MA236 Linear Algebra and Elementary Differential Equations
อส.201 หลักเบื้องตนการวิเคราะหเชิงปริมาณ
3
หนวยกิต
IM 201 Introduction to Quantitative Analysis
อส.202 สถิติธุรกิจ
3
หนวยกิต
IM 202 Business Statistics
นักศึกษาที่ไดศึกษารายวิชา อส.201 หลักเบื้องตนการวิเคราะหเชิงปริมาณ ถาศึกษาโดยเปนวิชา
พื้นฐานของวิชาอื่นหรือเปนวิชาหนึ่งในหลักสูตรวิชาโทของนักศึกษาผูนั้น สามารถนํารายวิชาดังกลาวมา
นับหนวยกิตสะสมได
2.5 วิชาโทหรือวิชาเลือก ไมนอยกวา
18 หนวยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังตอไปนี้
2.5.1 วิชาโท
18 หนวยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนวิชา
และหากมีจํานวนหนวย
โท โดยศึกษาตามขอกําหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทสาขานั้นๆ
กิตของวิชาโทเหลืออยู นักศึกษาจะตองเลือกศึกษาวิชาตาง ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ใหครบจํานวนหนวยกิตที่กาํ หนดไวขางตน
2.5.2 วิชาเลือก
18 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากวิชาของสาขาวิชาใดก็ได รวมไมเกิน 4 สาขาวิชา ไมนอยกวา 18
หนวยกิต (ไมนับรวม คณะ/สาขาวิชาทีน่ ักศึกษาเลือกศึกษาเปนวิชาเอก)
3. วิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดวิชาหนึง่ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนวิชา
เลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต ทั้งนี้ใหหมายรวมถึงวิชาศึกษาทัว่ ไปหมวดภาษาตางประเทศ
นักศึกษาจะนําวิชาเหลานี้มานับเปนวิชาเลือกเสรีไมได
1. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทุกวิชา (รวมทั้งวิชาที่ไมไดกําหนดไวในวิชาศึกษา
ทั่วไปสวนที่ 2)
2. วิชาในหลักสูตรศึกษาทั่วไปทั้งสวนที่ 1 และสวนที่ 2 ที่ใชรหัสยอ “มธ” ทุกวิชา และวิชา ท.162
การเขียนรายงานทางวิชาการ
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17.3 หลักสูตรวิชาโท สาขาวิชาสถิติมีหลักสูตรวิชาโท 2 หลักสูตร ดังนี้
17.3.1 การศึกษาวิชาโทสาขาวิชาสถิติ
นักศึกษานอกสาขาที่ประสงคจะศึกษาสาขาวิชาสถิติเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาใน
สาขาวิชาสถิติไมนอยกวา 18 หนวยกิต โดยศึกษารายวิชาตางๆ และตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
1. นักศึกษาตองศึกษารายวิชาบังคับในสาขาวิชา 12 หนวยกิต ดังนี้
1.1 ส.211 สถิติ 1 หรือ ส.216 สถิติสําหรับสังคมศาสตร 1 หรือ
ส.218 สถิติที่ใชในจิตวิทยา 1
1.2 ส.212 สถิติ 2 หรือ ส.217 สถิติสําหรับสังคมศาสตร 2 หรือ
ส.319 สถิติที่ใชในจิตวิทยา 2
1.3 ส.321 ทฤษฎีความนาจะเปนเบื้องตน หรือ ส.326 ความนาจะเปนประยุกต
1.4 ส.322 คณิตสถิติศาสตร 1 หรือ ส.327 คณิตสถิติศาสตรประยุกต 1
2. นักศึกษาตองศึกษารายวิชาเลือกในสาขาไมนอยกวา 6 หนวยกิตจากรายวิชาในขอ 2.4
ทั้งนี้รวมรายวิชา ตอไปนี้ดวย
คป.319 กําหนดการเชิงคณิตศาสตร 1 , คพ.103 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน ,
คพ.112 การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตน , รส.201 หลักเบื้องตนระบบสารสนเทศ ,
รส.261 การใชไมโครคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ , รส.312 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3. นักศึกษาตองสอบไดคาระดับเฉลี่ยของรายวิชาทั้งหมดที่จะนับเขาเปนวิชาโท ไมนอยกวา 2.00
17.3.2 การศึกษาวิชาโทสาขาวิชาคณิตศาสตรประกันภัย
นักศึกษานอกสาขาที่ประสงคจะศึกษาสาขาคณิตศาสตรประกันภัยเปนวิชาโท ตองศึกษา
รายวิชาในสาขาวิชาสถิติไมนอยกวา 18 หนวยกิต โดยศึกษารายวิชาตางๆ และตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
1. นักศึกษาตองศึกษารายวิชาบังคับในกลุมวิชาดานคณิตศาสตรประกันภัย 15 หนวยกิตดังนี้
1.1 ส.246 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย
1.2 ส.346 คณิตศาสตรการเงิน
1.3 ส.347 คณิตศาสตรประกันชีวิต 1
1.4 ส.348 คณิตศาสตรการลงทุน
1.5 ส.349 คณิตศาสตรประกันวินาศภัย
2. นักศึกษาตองศึกษารายวิชาเลือกในสาขาไมนอยกวา 3 หนวยกิตจากรายวิชาตอไปนี้
ส.366 การวิจยั ดําเนินงาน หรือ คป.319 กําหนดการเชิงคณิตศาสตร 1 ,
ส.428 หัวขอพิเศษทางคณิตศาสตรประกันภัย , ส.438 อนุกรมเวลาและการพยากรณ ,
ส.446 ทฤษฎีการเสี่ยงภัยเบือ้ งตน , ส.447 คณิตศาสตรประกันชีวิต 2 ,
ส.449 สัมมนาคณิตศาสตรประกันภัย , ส.467 กระบวนการสโทแคสติกเบื้องตน
3. นักศึกษาตองสอบไดคาระดับเฉลี่ยของรายวิชาทั้งหมดที่จะนับเขาเปนวิชาโท
ไมนอยกวา 2.00
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17.4 การศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาในสาขาวิชาสถิติ
นักศึกษาผูใดไดศึกษารายวิชาตางๆ ตามหลักสูตรในสาขาวิชาสถิติ ไดหนวยกิตสะสมไมต่ํา
กวา 102 หนวยกิต ตามเงื่อนไขตอไปนี้ มีสิทธิไดรับอนุปริญญา
1. ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมตา่ํ กวา 2.00
2. ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาแลวไมนอยกวาหาภาคการศึกษาปกติ
3. ไดศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร และคณิตสาสตรครบตาม
หลักสูตร รวม 42 หนวยกิต
4. ไดศึกษารายวิชาในสาขาวิชาสถิติไมนอยกวา 27 หนวยกิต และไดศึกษารายวิชาตอไปนี้
คือ ส.211 สถิติ 1, ส.212 สถิติ 2, ส.321 ทฤษฎีความนาจะเปนเบื้องตน, ส.322 คณิตสถิติศาสตร 1,
ส.351 เทคนิคการชักตัวอยางเบื้องตน และ ส.431 การออกแบบการทดลองเบื้องตน
5. ไดศึกษารายวิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตร 15 หนวยกิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 6
หนวยกิต และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 6 หนวยกิต ดังรายวิชาตอไปนี้ ค.211 แคลคูลัส1 , ค.212
แคลคูลัส2 , ค.213 แคลคูลัส 3 , ค.332 พีชคณิตเชิงเสน, ค.351 วิธีการเชิงตัวเลข, คพ.103 การ
โปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน , คพ.112 การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตน , อ.221 การอานเชิงวิเคราะห
ขอมูล หรือ สษ.295 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1 และ อ.241 การฟง-การพูด 1หรือ สษ.395 ภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ 2
6. ไดศึกษาวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ในกรณีที่ศึกษาวิชา ตามขอ 3, 4 และ 5 แลวไมครบ 102 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาวิชาตาม
ขอ 4 ใหครบถวน
17.5 หลักเกณฑการใชรหัสวิชาในหลักสูตร
รายวิชาที่จะเปดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ประกอบดวยตัวอักษรยอ 1
ตําแหนง และตัวเลข 3 ตําแหนง ดังรายละเอียดตอไปนี้
อักษรยอนําหนาตัวเลขในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มีความหมายดังนี้ ส.(ST)
เปนรายวิชาทีจ่ ัดสอนโดย สาขาวิชาสถิติ
1. ตัวเลข 3 ตําแหนง ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มีความหมายดังนี้
เลขหลักหนวย เลข 0-5 หมายถึง
วิชาบังคับ
เลข 6-9 หมายถึง
วิชาเลือก
เลขหลักสิบ เลข 1 หมายถึง
วิชาพื้นฐานทางสถิติ
เลข 2 หมายถึง
วิชาทฤษฎีสถิติ
เลข 3 หมายถึง
วิชาเฉพาะดานทางสถิติ
เลข 4 หมายถึง
วิชาคณิตศาสตรประกันภัย
เลข 5 หมายถึง
วิชาระเบียบวิธีวิจัย การสุมตัวอยาง
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เลข
เลข
เลข
เลข

6
7
8
9

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

วิชาการวิจัยดําเนินงาน
วิชาเกีย่ วกับโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
วิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
วิชาสัมมนาและหัวขอพิเศษทางสถิติ

เลข
เลข
เลข
เลข

1
2
3
4

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

รายวิชาที่จดั สอนในหลักสูตร ชั้นปที่ 1
รายวิชาที่จดั สอนในหลักสูตร ชั้นปที่ 2
รายวิชาที่จดั สอนในหลักสูตร ชั้นปที่ 3
รายวิชาที่จดั สอนในหลักสูตร ชั้นปที่ 4

เลขหลักรอย

รายวิชาในหลักสูตร สาขาวิชาสถิติ มีดังนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
ส.211 สถิติ 1
ST 211 Statistics 1
ส.212 สถิติ 2
ST 212 Statistics 2
ส.216 สถิติสําหรับสังคมศาสตร 1
ST 216 Statistics for Social Science 1
ส.217 สถิติสําหรับสังคมศาสตร 2
ST 217 Statistics for Social Science 2
ส.218 สถิติที่ใชในจิตวิทยา 1
ST 218 Psychological Statistics 1
ส. 246 ความรูทั่วไปเกีย่ วกับการประกันภัย
ST 246 General Principles of Insurance
ส.319 สถิติที่ใชในจิตวิทยา 2
ST 319 Psychological Statistics 2
ส.321 ทฤษฎีความนาจะเปนเบื้องตน
ST 321 Introduction to Probability Theory
ส.322 คณิตสถิติศาสตร 1
ST 322 Mathematical Statistics 1
ส.326 ความนาจะเปนประยุกต
ST 326 Applied Probability

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 (3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ส.327 คณิตสถิติศาสตรประยุกต 1
ST 327 Applied Mathematical Statistics 1
ส.328 คณิตสถิติศาสตรประยุกต 2
ST 328 Applied Mathematical Statistics 2
ส.332 การวิเคราะหการถดถอยประยุกต
ST 332 Applied Regression Analysis
ส.336 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
ST 336 Statistical Quality Control
ส.337 สถิติศาสตรไมอิงพารามิเตอรเบื้องตน
ST 337 Introduction to Nonparametric Statistics
ส.338 การออกแบบการทดลองสําหรับวิทยาศาสตร
ST 338 Experimental Designs for Science
ส.339 ประชากรศาสตร 1
ST 339 Demography 1
ส.346 คณิตศาสตรการเงิน
ST 346 Mathematics of Finance
ส.347 คณิตศาสตรประกันชีวิต 1
ST 347 Mathematics of Life Insurance 1
ส.348 คณิตศาสตรการลงทุน
ST 348 Mathematics of Investment
ส.349 คณิตศาสตรประกันวินาศภัย
ST 349 Casualty Actuarial Mathematics
ส.351 เทคนิคการชักตัวอยางเบื้องตน
ST 351 Introduction to Sampling Technique
ส.366 การวิจัยดําเนินงาน
ST 366 Operations Research
ส.376 การวิเคราะหขอมูลและการคํานวณดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
ST 376 Data Analysis and Computing with Statistical Packages
ส.386 ชีวสถิติเบื้องตน
ST 386 Introduction to Biostatistics
ส.422 คณิตสถิติศาสตร 2
ST 422 Mathematical Statistics 2
ส.428 หัวขอพิเศษทางคณิตศาสตรประกันภัย

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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ST 428 Special Topics in Actuarial Science
ส.431 การออกแบบการทดลองเบื้องตน
ST 431 Introduction to Experimental Designs
ส.436 การวิเคราะหการตัดสินใจทางสถิติเบื้องตน
ST 436 Introduction to Statistical Decision Analysis
ส.438 อนุกรมเวลาและการพยากรณ
ST 438 Time Series and Forecasting
ส.439 ประชากรศาสตร 2
ST 439 Demography 2
ส.446 ทฤษฎีการเสี่ยงภัยเบื้องตน
ST 446 Introduction to Risk Theory
ส.447 คณิตศาสตรประกันชีวิต 2
ST 447 Mathematics of Life Insurance 2
ส.449 สัมมนาคณิตศาสตรประกันภัย
ST449 Seminar in Actuarial Science
ส.451 ระเบียบวิธีการวิจัย
ST 451 Research Methodology
ส.457 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร
ST 457 Research Methodology in Social Sciences
ส.467 กระบวนการสโทแคสติกเบื้องตน
ST 467 Introduction to Stochastic Processes
ส.486 การวิเคราะหหลายตัวแปรประยุกต
ST 486 Applied Multivariate Analysis
ส.494 โครงงานพิเศษ 1
ST 494 Special Project 1
ส.495 โครงงานพิเศษ 2
ST 495 Special Project 2
ส.497 หัวขอพิเศษทางสถิติ
ST 497 Special Project in Statistics

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-3)
2 (0-6-3)
3 (3-0-6)
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17.5 แผนการศึกษา
ตัวอยางแผนการศึกษาสาขาวิชาสถิติ
ปการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร
3 หนวยกิต ค.212 แคลคูลัส 2
วท.135 ฟสิกสทั่วไป
3 หนวยกิต วท.113 ชีววิทยาทั่วไป
วท.185 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป
1 หนวยกิต วท.163 ปฎิบัติการชีววิทยาทัว่ ไป
ท.161 การใชภาษาไทย
3 หนวยกิต วท.123 เคมีพื้นฐาน
หมวดภาษาอังกฤษ
3 หนวยกิต วท.173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
ค.211 แคลคูลัส 1
3 หนวยกิต หมวดภาษาอังกฤษ
วิชาศึกษาทั่วไปสวนที่ 2
3 หนวยกิต ส.211 สถิติ 1
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
รวม
19 หนวยกิต
รวม

3
3
1
3
1
3
3
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

20 หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ค.213 แคลคูลัส 3
ส.212 สถิติ 2
อ.221 การอานเชิงวิเคราะหขอมูล
หรือ
สษ.295 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
ศ.210 เศรษฐศาสตรเบื้องตน
คพ.103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
เบื้องตน
วิชาเลือกเสรี
รวม

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
18 หนวยกิต

ภาคเรียนที่ 2
ค.332 พีชคณิตเชิงเสน
3 หนวยกิต
อ.241 การฟงการพูด 1
3 หนวยกิต
หรือ
สษ.395 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2
คพ.112 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 หนวยกิต
เบื้องตน
พบ.291 ธุรกิจเบื้องตน
3 หนวยกิต
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร 3 หนวยกิต
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร 3 หนวยกิต
รวม
18 หนวยกิต
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ปการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ส.321 ความนาจะเปนเบื้องตน
3
ส.332 การวิเคราะหการถดถอยประยุกต3
ส.351 เทคนิคการชักตัวอยางเบื้องตน 3
วิชาโทหรือวิชาเลือก
6
วิชาเลือกในสาขา
3
รวม

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ภาคเรียนที่ 2
ค.351 วิธีการเชิงตัวเลข
ส.322 คณิตสถิติศาสตร 1
วิชาโทหรือวิชาเลือก
วิชาเลือกในสาขา
วิชาเลือกเสรี

18 หนวยกิต

รวม

3
3
6
3
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

18 หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
ส.451 ระเบียบวิธีการวิจยั
ส.422 คณิตสถิติศาสตร 2
ส.494 โครงงานพิเศษ 1
วิชาโทหรือวิชาเลือก
วิชาเลือกในสาขา
รวม

3
3
1
3
6
16

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ภาคเรียนที่ 2
ส.431 การออกแบบการทดลองเบื้องตน3
ส.495 โครงงานพิเศษ 2
2
วิชาโทหรือวิชาเลือก
3
วิชาเลือกในสาขา
3
รวม

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

11 หนวยกิต
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คําอธิบายรายวิชา
ส.211 สถิติ 1
3(3-0-6)
ST 211 Statistics 1
สถิติเชิงพรรณนา ความนาจะเปนเบื้องตน ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปร
สุม คาคาดหมาย การชักตัวอยางเบื้องตนและการแจกแจงของตัวสถิติ
การประมาณคาและการ
ทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอรของประชากรกลุมเดียวและสองกลุม การใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ
Descriptive statistics; elementary probability; random variables and probability distribution ;
expectation value ; elementary sampling and sampling distribution; estimation and hypotheses testing
for one and two populations ; use of statistical packages.
ส.212 สถิติ 2
3(3-0-6)
ST 212 Statistics 2
วิชาบังคับกอน : สอบได ส.211
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ
เชิงเดียว
การวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบคลาสสิก การควบคุมคุณภาพเบื้องตน การทดสอบ
ไคกําลังสอง การทดสอบไมอิงพารามิเตอร การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
One – way analysis of variance ; simple linear regression and correlation analysis; classical
time series analysis; elementary quality control ;chi – square test ; nonparametric test ; use of statistical
packages.
ส.216 สถิติสําหรับสังคมศาสตร 1
3(3-0-6)
ST216 Statistics for Social Science 1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสถิติเชิงพรรณนา เลขดัชนี ความนาจะเปนทั้งไมมีเงื่อนไขและมีเงื่อนไข
ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม คาคาดหมายมีเงื่อนไขและไมมีเงื่อนไข
การชักตัวอยางเบื้องตนและการแจกแจงของตัวสถิติ
การประมาณคา และการทดสอบสมมุติฐาน
เกี่ยวกับพารามิเตอรของประชากรกลุมเดียว การอานผลลัพธจากโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
Introduction to descriptive statistics; index numbers; unconditional and conditional probability;
random variables and probability distribution; unconditional and conditional expectations; elementary
sampling and sampling distribution; estimation and hypotheses testing for one population; statistical
package results interpretation.
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ส.217 สถิติสําหรับสังคมศาสตร 2
3(3-0-6)
ST217 Statistics for Social Science 2
วิชาบังคับกอน : สอบได ส. 216 หรือ มธ.155
ไมนับหนวยกิตใหผูที่สอบได ส.212 หรือกําลังศึกษาวิชาดังกลาวอยู
การประมาณค า และการทดสอบสมมุ ติ ฐ านเกี่ ย วกั บ พารามิ เ ตอร ข องประชากรสองกลุ ม
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียวและสองทาง การปรับเสนโคง การวิเคราะหการถดถอย
และสหสัมพันธเชิงเดียวและพหุคูณเชิงเสน การวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบคลาสสิก การทดสอบไคกําลัง
สอง การอานผลลัพธจากโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
Estimation and hypotheses testing for two populations; one – way and two – way analysis of
variance; curve fitting; simple and multiple linear regression and correlation analysis; classical time
series analysis; chi – square test; statistical package results interpretation .
ส.218 สถิติที่ใชในจิตวิทยา 1
3(3-0-6)
ST218 Psychological Statistics 1
ความหมายและขอบข า ยของสถิติ มาตรการวั ด การนํ า เสนอขอมู ล การวั ด แนวโนม เขา สู
สวนกลาง การวัดการกระจาย ความเบและความโดง ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงความ
นา จะเป น ของตั ว แปรสุ ม การแจกแจงปกติ การชัก ตั ว อย า งเบื้ อ งตน และการแจกแจงของตั ว สถิ ติ
การประมาณคาและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอรของประชากรกลุมเดียวและสองกลุม
การทดสอบไคกําลังสอง การอานผลลัพธจากโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
Nature and scope of statistics; scale of measurements; data presentations ; measures of central
tendency and dispersion; skewness and kurtosis; probability ; random variables and probability
distribution; normal distribution; elementary sampling and sampling distribution; estimation and
hypotheses testing for one and two populations ; chi – square test; statistical package results
interpretation.
ส. 246 ความรูทั่วไปเกีย่ วกับการประกันภัย
3 (3-0-6)
ST 246 General Principles of Insurance
หลักพื้นฐานของการประกันภัย ประเภทของการประกันภัย ลักษณะของสัญญาและเงื่อนไขของ
กรมธรรมประกันภัย การจัดการความเสี่ยงภัยและการประกันภัย การประกันวินาศภัยและการประกัน
ชีวิตแบบตางๆ การประกันภัยตอ การประกันสังคม ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคณิตศาสตรประกันภัย
Basic principles of insurance; types of insurance; insurance policy contracts and provisions; risk
management and insurance; casualty insurance and life insurance; reinsurance; social insurance;
introduction to actuarial science.
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ส.319 สถิติที่ใชในจิตวิทยา 2
3(3-0-6)
ST319 Psychological Statistics 2
วิชาบังคับกอน : สอบได ส.211 หรือ ส.216 หรือ ส.218
วิธีการทางสถิติที่ใชกับการวิจัยทางจิตวิทยาเชิงสหสัมพันธ เชิงทดลองแบบภายในและระหวาง
ซับเจ็คเชิงแฟกทอเรียลดีไซน และเชิงซิงเกิลซับเจ็คดีไซน การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธเชิง
เสนเชิงเดียวและพหุคูณ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบอื่น ๆ การวิเคราะหความแปรปรวนรวม การใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
Statistical techniques in psychological research; correlational technique; experimental designs
between and / or within subjects variations ; factorial design ; single subject design ; simple and
multiple linear regression and correlation analysis ; other coefficients of correlation; analysis of
covariance; use of statistical packages.
ส.321 ทฤษฎีความนาจะเปนเบื้องตน
3 (3-0-6)
ST321 Introduction to Probability Theory
วิชาบังคับกอน : สอบได ส.211 และเคยศึกษา ค.213
ปริภูมิความนาจะเปน ความนาจะเปนมีเงื่อนไข เหตุการณอิสระตอกัน ตัวแปรสุมและการแจก
แจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมกรณีหนึ่งตัวแปรและมากกวาหนึ่งตัวแปร ทั้งแบบไมตอเนื่องและ
ตอเนื่องบางชนิด ฟงกชันการแจกแจง การแปลงตัวแปร กรณีหนึ่งตัวแปร การแจกแจงมีเงื่อนไขของตัว
แปรสุมไมตอเนื่องและตอเนื่อง คาคาดหมายมีเงื่อนไขและไมมีเงื่อนไข อสมการเชบบีเชฟ
Probability space; conditional probability ; independent events ; univariate and multivariate
distributions of discrete and continuous random variables; distribution function and transformation
techniques of random variables; conditional distribution of discrete and continuous random variables;
unconditional and conditional expectations; Chebyshev’s inequality .
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ส.322 คณิตสถิติศาสตร 1
3(3-0-6)
ST322 Mathematical Statistics 1
วิชาบังคับกอน : สอบได ส.321
การแจกแจงของฟงกชันของตัวแปรสุมโดยวิธีการแปลงตัวแปร กรณีมากกวาหนึ่งตัว ฟงกชัน
กอกําเนิดโมเมนต สถิติอันดับ การแจกแจงเมื่อขนาดตัวอยางใกลอนันต ทฤษฎีขีดจํากัดกลาง การ
ประมาณค า พารามิ เ ตอร แ บบจุ ด และสมบั ติ ข องตั ว ประมาณค า
ความบริ บู ร ณ
อสมการ
คราแมรราว ทฤษฎีราว-แบลคเวลล ตัวประมาณคาแบบเบส
Distributions functions of random variables; transformation techniques for more than one
random variables; moment – generating function ; order statistics; limiting distribution; central limit
theorem ;point estimation and properties of estimates; completeness; Crame’r – Rao inequality ;Rao –
Blackwell theorem; Bayes estimation.
ส.326 ความนาจะเปนประยุกต
3(3-0-6)
ST326 Applied Probability
วิชาบังคับกอน : 1. สอบได ค.111 หรือ ค.211 หรือ ค.216
และ 2. สอบได ส.211 หรือ ส.216 หรือ มธ.155
ปริภูมิความนาจะเปน ความนาจะเปนมีเงื่อนไข เหตุการณอิสระตอกัน ตัวแปรสุมและการแจก
แจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมกรณีหนึ่งตัวแปรและมากกวาหนึ่งตัวแปร คาคาดหมายมีเงื่อนไขและ
ไมมีเงื่อนไข ความแปรปรวนรวม อสมการเชบบีเชฟ
Probability space ; conditional probability ;independent events; univariate and multivariate
distributions of random variables; unconditional and conditional expectations; covariance;
Chebyshev ’s inequality.
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ส.327 คณิตสถิติศาสตรประยุกต 1
3(3-0-6)
ST327 Applied Mathematical Statistics 1
วิชาบังคับกอน : 1. สอบได ค.112 หรือ ค.217
และ 2. สอบได ส.326
การแจกแจงของตัวแปรสุม การแจกแจงทวินาม ปวซง แกมมา ไคกําลังสอง การแจกแจงปกติ
สองตั วแปร
การแจกแจงที และเอฟ การแจกแจงของฟ งก ชันของตั วแปรสุม โดยวิธีฟงกชัน
การแจกแจง การแปลงตัวแปร ฟงกชันกอกําเนิดโมเมนต การแจกแจงเมื่อขนาดตัวอยางใกลอนันต ทฤษฎี
ขีดจํากัดกลาง
Distribution of random variables; binomial distribution; Poisson distribution ;gamma and
chi – square distribution ; bivariate normal distribution; Student’s t and F distribution; transformation
and distribution function techniques, moment - generating function ;limiting distribution; central limit
theorem.
ส.328 คณิตสถิติศาสตรประยุกต 2
3(3-0-6)
ST328 Applied Mathematical Statistics 2
วิชาบังคับกอน : สอบได ส.327
การประมาณคาพารามิเตอรแบบจุดและแบบชวง สมบัติของตัวประมาณ ความบริบูรณ
สถิติพอเพียง หลักเบื้องตนในการตัดสินใจ การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบอัตราสวนควรจะเปน และ
การทดสอบไคกําลังสอง
Point and interval estimations; properties of estimators; completeness; sufficient statistic;
elementary decision making ; hypotheses testing; likelihood ratio tests and chi – square test.
ส.332 การวิเคราะหการถดถอยประยุกต
3 (3-0-6)
ST332 Applied Regression Analysis
วิชาบังคับกอน : สอบได ส.212 หรือ ส.217 หรือ ส.319
แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ การวิเคราะหการถดถอย
และสหสัมพันธ เชิงเดียวและพหุคูณเชิงเสน ตัวแปรดัมมี การเลือกตัวแปรอิสระ การตรวจสอบความ
เหมาะสมของตัวแบบ การถดถอยไมเชิงเสน การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติและการประยุกตใชกับ
ขอมูลจริง
Basic concepts of regression and correlation analysis; simple and multiple linear regression and
correlation analysis; dummy variables; independent variable selection; model diagnostics; nonlinear
regression ; use of statistical packages and applications of real datasets.
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ส.336 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
3 (3-0-6)
ST336 Statistical Quality Control
วิชาบังคับกอน : สอบได ส.212 หรือ ส.217 หรือ ส.319
แนวความคิดพื้นฐานและระเบียบวิธีทางสถิติสําหรับการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต
สินคาและบริการ แผนภูมคิ วบคุมคุณภาพแบบพื้นฐานและที่นยิ มใชในปจจุบัน การชักตัวอยางเพื่อการ
ยอมรับ ครั้งเดียว สองครั้ง หลายครั้ง และโดยลําดับ แผนการชักตัวอยางของดอรดและรอมิก และหลัก
มาตรฐานทางทหาร การตรวจสอบการผลิตที่กระทําตอเนื่องกัน การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
Basic ideas and statistical methodology of process control for products and services ; basic and
other current control charts; acceptance sampling : single, double, multiple and sequential; sampling
plan with Dodge & Romig and military standards; continuous sampling inspection; use of statistical
packages.
ส.337 สถิติศาสตรไมอิงพารามิเตอรเบื้องตน
3 (3-0-6)
ST337 Introduction to Nonparametric Statistics
วิชาบังคับกอน : สอบได ส.212 หรือ ส.217 หรือ ส.319
แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสถิติไมอิงพารามิเตอร การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับมัธยฐานของ
ประชากรกลุมเดียว สองกลุม และมากกวาสองกลุม ทั้งกรณีตัวอยางที่เปนอิสระและไมเปนอิสระตอกัน
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
Basic concepts of nonparametric statistics; median test for one or more populations:
independent and dependent samples; association analysis; goodness of fit test; use of statistical
packages.
ส.338 การออกแบบการทดลองสําหรับวิทยาศาสตร
3 (3-0-6)
ST338 Experimental Designs for Science
วิชาบังคับกอน : สอบได มธ.155
แนวความคิดพื้นฐานในการออกแบบการทดลอง แผนแบบการทดลองสุมบริบูรณ แผนแบบ
การทดลองบล็อกสุมบริบูรณ แผนแบบการทดลองจัตุรัสละติน การทดลองแฟกทอเรียล แผนแบบ
การทดลองสปลิตพลอต
แผนแบบการทดลองวัดซ้ํา การวิเคราะหความแปรปรวนรวม การใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
Basic concepts of experimental designs; completely randomized design; randomized complete
block design, latin squares design; factorial experiments; split plot design; repeated measures design;
analysis of covariance; use of statistical packages.
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ส.339 ประชากรศาสตร 1
3 (3-0-6)
ST339 Demography 1
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประชากรศาสตร แหลงขอมูลทางสถิติประชากร ความคลาดเคลื่อนของ
สถิติประชากร การปรับขอมูลสถิติ การวิเคราะหสถิติประชากร ภาวะและอัตราการเจริญพันธุ การปรับ
อัตราการเจริญพันธุ ภาวะและอัตราการตาย การปรับอัตราการตาย การวิเคราะหภาวะการยายถิ่น การคาด
ประมาณการยายถิ่น ตารางชีพและการประยุกต การพยากรณจํานวนประชากรเบื้องตน
Introduction to demography; source and error of population statistic; population data
adjustment; demographic analysis; fertility and fertility rate; fertility rate adjustment; mortality and
mortality rate; mortality rate adjustment; migration analysis; projection of migration; life tables and its
applications; introduction to population projection.
ส.346 คณิตศาสตรการเงิน
3 (3-0-6)
ST346 Mathematics of Finance
วิชาบังคับกอน : สอบได ค.211 หรือ ค.216 หรือ ค.218
หลักพื้นฐานในการวิเคราะหปญหาทางการเงิน การคํานวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยทบตน คารายงวด
แบบแนนอน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ตารางเงินผอนและกองทุนเงินสะสมสําหรับชําระหนี้
พันธบัตร หุน และหลักทรัพยชนิดอื่นๆ การประยุกตใชคณิตศาสตรในการแกปญหาดานการเงิน
Basic principles of financial problem analysis ; the measurement of interest ; compound
interest; annuities-certain; yield rates; amortization schedules and sinking funds ; bonds ; stocks and
other securities; applied mathematics in financial problem analysis
ส.347 คณิตศาสตรประกันชีวิต 1
3 (3-0-6)
ST347 Mathematics of Life Insurance 1
วิชาบังคับกอน : สอบได ส.246 และ ส.346
หลั ก พี้ น ฐานของคณิ ต ศาสตรป ระกั น ภั ย การแจกแจงการอยู ร อดของชี วิ ต และตารางชี พ
การประกันชีวิต คารายงวดตามการทรงชีพ เบี้ยประกันชีวิตสุทธิจายครั้งเดียวและจายรายงวดของการ
ประกันชีวิตแบบตางๆ เบี้ยประกันรวม เงินสํารองประกันชีวิตระบบเบี้ยประกันสุทธิคงที่และระบบเบี้ย
ประกันแบบดัดแปลง
Basic principles of actuarial science; survival distributions and life tables; life insurance: life
annuities, net single premium and net level premium for life insurance and life annuity contracts, gross
premium, net premium reserves and modified reserves.
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ส.348 คณิตศาสตรการลงทุน
3 (3-0-6)
ST348 Mathematics of Investment
หลั ก พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การลงทุ น การใช ค ณิ ต ศาสตร ป ระยุ ก ต ใ นการลงทุ น ในทรั พ ย สิ น
ทางการเงินประเภทตางๆ อัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงของตราสารหรือหลักทรัพยแตละประเภท
หลักการวิเคราะหหลักทรัพยตามแนวความคิดตางๆ การวิเคราะหกลุมหลักทรัพย
Basic principles of investment; an implication of mathematics on securities and financial
instruments investment; risk and return; securities and portfolio analysis
ส.349 คณิตศาสตรประกันวินาศภัย
3 (3-0-6)
ST349 Casualty Actuarial Mathematics
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ส.211 หรือ ส.216 หรือ ส.218
การสรางอัตราเบี้ยประกันภัยพื้นฐาน การกําหนดอัตราการเสี่ยงภัยรายบุคคล การจําแนกประเภท
การเสี่ยงภัย การสํารองความสูญเสีย
Basic rate making ; individual risk rating ; risk classification ; loss reserving.
ส.351 เทคนิคการชักตัวอยางเบื้องตน
3 (3-0-6)
ST351 Introduction to Sampling Technique
วิชาบังคับกอน : สอบได ส.212 หรือ ส.217 หรือ ส.319
แนวคิดพื้นฐานการชักตัวอยางแบบสุมเชิงเดียว แบบแบงเปนชั้น แบบมีระบบ แบบเกาะกลุม
หนึ่งขั้น สองขั้น และหลายขั้น การประมาณคายอดรวมและคาเฉลี่ยโดยใชอัตราสวน การถดถอยและวิธี
อื่นๆ การประมาณคาสัดสวนและอัตราสวน วิธีการกําหนดขนาดตัวอยาง การเลือกวิธีการชักตัวอยางแบบ
สุมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ความคลาดเคลื่อนที่ไมขึ้นอยูกับการชักตัวอยาง
Basic concepts of sampling; simple random; stratified; systematic; one stage, two stage and
multi stage cluster sampling; estimation of total and mean by ratio and regression ;estimation of
proportion and ratio; determining sample size, most efficiency of selection; sampling under restrictions
and non – sampling errors.
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ส.366 การวิจัยดําเนินงาน
3 (3-0-6)
ST366 Operations Research
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษา ค.332 ไมนับหนวยกิตใหผูศึกษา คป.319
ตัวแบบกําหนดการเชิงเสน วิธีซิมเพล็กซ ทฤษฎีภาวะคูกัน การวิเคราะหความไว ปญหาการ
ขนสง และปญหาการกําหนดงาน การวิเคราะหขายงาน กําหนดการเชิงเสนโดยใชขายงานเพิรต-ซีพีเอ็ม
กําหนดการไดนามิก การใชโปรแกรมสําเร็จรูป
Linear programming model ; simplex method ; duality theory ; sensitivity analysis ;
transportation and assignment problems ; network analysis; linear programming by PERT/CPM;
dynamic programming; use of computer packages.
ส.376 การวิเคราะหขอมูลและการคํานวณดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
3 (3-0-6)
ST376 Data Analysis and Computing with Statistical Packages
วิชาบังคับกอน : สอบได ส.212 หรือ ส.217 หรือ ส.319
การเลือกใชเทคนิคการวิเคราะหขอมูล แนะนําโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติที่สําคัญ การปอน
ขอมูล การจัดการขอมูล การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการมาตรฐาน การอธิบายผลลัพธ การประยุกตใชกับ
ขอมูลจริง การจําลองดวยวิธีมอนติ คารโล และการเขียนโปรแกรมสําหรับวิธีการสถิติใหมๆ
Choosing the right data analysis technique; introduction to major statistical packages; data
entry and manipulation; implementing standard analyses interpreting; real life applications; Monte
Carlo simulation and programming new statistical methods.
ส.386 ชีวสถิติเบื้องตน
3 (3-0-6)
ST386 Introduction to Biostatistics
วิชาบังคับกอน: สอบได ส.212 หรือ ส.217 หรือ ส.319
แนวความคิดพื้นฐานทางชีวสถิติ สถิติชีพ การปรับอัตรามาตรฐาน ตารางชีพและการประยุกต
การวิเคราะหทางระบาดวิทยา การวิจัยทางคลีนิค การวิเคราะหการถดถอยโลจีสติค การวิเคราะหความ
อยูรอด
Basic concepts of biostatistics; vital statistics ; standardization ; life table and application;
epidemiological analysis; clinical trial; logistic regression ; survival analysis.
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ส.422 คณิตสถิติศาสตร 2
3 (3-0-6)
ST422 Mathematical Statistics 2
วิชาบังคับกอน : สอบได ส.322
การประมาณคาพารามิเตอรแบบชวง หลักเบื้องตนในการตัดสินใจ การทดสอบสมมุติฐาน ทฤษฎี
ของเนมาน-เพียรสัน การทดสอบที่มีกําลังสูงสุดและสูงสุดเสมอ การทดสอบอัตราสวนควรจะเปน
การทดสอบสารูปสนิทดีโดยใชไคกําลังสอง การทดสอบอัตราสวนความนาจะเปนโดยลําดับ ตัวแบบเชิง
เสนเชิงเดียว
Interval estimation ; elementary decision making ; hypotheses testing; Neymann – Pearson
lemma; most powerful test ; uniformly most powerful test; likelihood ratio tests; chi-square goodnessof-fit test ; sequential probability ratio test ; simple linear model.
ส.428 หัวขอพิเศษทางคณิตศาสตรประกันภัย
3 (3-0-6)
ST428 Special Topics in Actuarial Science
วิชาบังคับกอน :เคยศึกษาวิชาบังคับในกลุมวิชาทางดานคณิตศาสตรประกันภัยรหัส 300 ทุกวิชา
หั วข อที่ น าสนใจ หรื อ ความรู ใหม ๆ ทางคณิ ตศาสตร ประกั นภั ยที่ ไม ซ้ํ าซ อนกั บวิ ชาอื่ นๆใน
หลักสูตร ซึ่งกําหนดโดยอาจารยผูบรรยายหรือวิทยากรรับเชิญ
Interesting topics or new issues in actuarial science which are not normally available in regular
departmental courses , determined by instructor or invited lecturer.
ส.431 การออกแบบการทดลองเบื้องตน
3 (3-0-6)
ST431 Introduction to Experimental Designs
วิชาบังคับกอน : สอบได มธ.155 หรือ ส.212
หลักพื้นฐานที่ใชในการออกแบบการทดลอง แผนแบบการทดลองสุมบริบูรณ แผนแบบการทดลอง
บล็อกสุมบริบูรณ แผนแบบการทดลองจตุรัสละติน การประมาณคาขอมูลสูญหาย แผนแบบการทดลอง
บล็อกไมบริบูรณ สปลิตพลอต แฟกทอเรียล การคอนฟาวนด แฟกทอเรียลเศษสวน การวิเคราะหความ
แปรปรวนรวม การเลือกใชแผนแบบการทดลองที่เหมาะสม การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
Basic principles of experimental designs; completely randomized design; randomized complete
block design; latin squares disign; estimating missing values; incomplete block design; split plot;
factorial; confounding; fractional factorial; analysis of covariance; choosing the most suitable design ;
use of statistical packages.
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ส.436 การวิเคราะหการตัดสินใจทางสถิติเบื้องตน
3 (3-0-6)
ST436 Introduction to Statistical Decision Analysis
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษา ส.321 หรือ ส.326
แนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการแกปญหา หลักการตัดสินใจภายใตสภาวะการณที่ไมแนนอน
แบบไมใชความนาจะเปนและใชความนาจะเปน การตัดสินใจแบบเบส ทฤษฎีอรรถประโยชนเบื้องตน
ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงอนุมานทางสถิติ การตัดสินใจโดยลําดับ การประยุกตดานธุรกิจ
Concepts of problem solving process; nonprobabilistic and probabilistic criteria for decision
making under uncertainty; Bayes decisions; elementary utility theory; statistical inference in decision
theory; sequential decisions; business applications.
ส.438 อนุกรมเวลาและการพยากรณ
3 (3-0-6)
ST438 Time Series and Forecasting
วิชาบังคับกอน : สอบได ส.212 หรือ ส.217
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ การพยากรณ เ ชิ ง ปริ ม าณ สมบั ติ แ ละชนิ ด ของข อ มู ล อนุ ก รมเวลา
การพยากรณอนุกรมเวลาโดยการวิเคราะหการถดถอย การพยากรณโดยการปรับใหเรียบ การพยากรณ
โดยใชตัวแบบออโตรีเกรสสีพอินทิเกรตเต็ดมูฟวิงเอเวอเรจ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และ
การประยุกตใชกับขอมูลจริง
Introduction to quantitative forecasting; properties and types of time series data; regression
method to forecast time series; smoothing techniques; autoregressive integrated moving average
models ; use of statistical packages and applications with real datasets.
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ส.439 ประชากรศาสตร 2
3 (3-0-6)
ST439 Demography 2
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษา ส.339
เทคนิคการวิ เ คราะห ขอมูลเกี่ ยวกับ การสมรสและภาวะเจริญพั น ธุ การเจ็ บป ว ยและการตาย
การกระจายของประชากรและการยายถิ่น การสรางตารางชีพ การวิเคราะหเบื้องตนเกี่ยวกับกําลังแรงงาน
การประมาณและการฉายภาพประชากร เทคนิคชั้นสูงในการสรางตารางชีพ การนําเทคนิคในการสราง
ตารางชีพไปประยุกตใชในกรณีอื่น ๆ แบบจําลองทางประชากร การประมาณคาสถิติประชากรจากขอมูล
ที่ไมสมบูรณ เทคนิคใหมๆที่เกี่ยวของ และการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
Data analysis technique of marriage and fertility ; morbidity and mortality; population
distribution and migration ; life table construction ; introduction to labour force analysis; population
estimation and projection; advanced technique for life table construction; application of life table
construction technique ; population model; estimation of population statistic from incompleted data
and related new technique; use of packages.
ส.446 ทฤษฎีการเสี่ยงภัยเบื้องตน
3 (3-0-6)
ST446 Introduction to Risk Theory
วิชาบังคับกอน : สอบได ส.321 หรือ ส.326
ตั ว แบบความน า จะเป น สํ า หรั บ ระบบการประกั น ภั ย แบบต า งๆ การแจกแจงความถี่ แ ละ
ความรุนแรง ตัวแบบการเสี่ยงภัยแบบสวนบุคคลและแบบสะสม ทฤษฎีความเสียหาย การประกันภัยตอ
และการประยุกตใช
Probabilistic models for insurance systems; frequency and severity distribution; individual and
collective risk models; ruin theory; reinsurance and applications.
ส.447 คณิตศาสตรประกันชีวิต 2
3 (3-0-6)
ST447 Mathematics of Life Insurance 2
วิชาบังคับกอน : สอบได ส. 347
ฟ ง ก ชั น หลายชีวิ ต ตั ว แบบสํ าหรับ ชี วิ ต เดี ย วที่ มีก ารลดจํ า นวนลงเนื่ อ งจากหลายสาเหตุ และ
การประยุกตทฤษฎีการลดจํานวนลงเนื่องจากหลายสาเหตุ ตัวแบบประกันภัยรวมคาใชจาย
Multiple life functions ; multiple decrement models for single life and applications of multiple
decrement theory ; insurance models including expenses.
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ส.449 สัมมนาคณิตศาสตรประกันภัย
3 (3-0-6)
ST449 Seminar in Actuarial Science
วิชาบังคับกอน : สอบได ส. 447
สัมมนาและวิจัยในหัวขอทางคณิตศาสตรประกันภัย ภายใตการควบคุมดูแลและแนะนําจาก
ผูบรรยาย ทั้งนี้อาจมีการเชิญผูมีประสบการณมาบรรยายและใหนักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และเขียนรายงาน
Seminar and research on topics of interest in Actuarial science under supervision of instructor
or invited lecturer; objective is doing academic search; report and presentation for discussions and
comments.
ส.451 ระเบียบวิธีการวิจัย
3 (3-0-6)
ST451 Research Methodology
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษา ส.351 และ ส.376
ความหมายและประเภทของการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย การจัดทําโครงรางโครงการวิจัย
การออกแบบการวิจัย วิธีการดําเนินงานวิจัยและวิเคราะหผล การเขียนรายงานการวิจัย และเผยแพร
กรณีศึกษาโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
Definition and types of research; ethics of researcher; research proposal; research designs;
research procedure and analysis; research report writing and research publishing; case study using
statistical packages program
ส.457 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร
3 (3-0-6)
ST457 Research Methodology in Social Sciences
วิชาบังคับกอน : สอบได ส.217 หรือ ส.319
ความหมายและประเภทของการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย ขอเสนอโครงการวิจัย การออกแบบ
การวิจัย การดําเนินงานวิจัย การประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และการวิเคราะหผล การ
เขียนรายงานการวิจัย ปฏิบัติงานภาคสนามและนําเสนอผลงานวิจัย
Definition and types of research; ethics of researcher; research proposal; research designs;
research procedure; data processing using statistical packages; data analysis; research report writing;
field work; research presentation
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ส.467 กระบวนการสโทแคสติกเบื้องตน
3 (3-0-6)
ST467 Introduction to Stochastic Processes
วิชาบังคับกอน : สอบได ส.321 หรือ ส.326
ลูกโซแบบมารคอฟและกระบวนการมารคอฟ กระบวนการปวซง กระบวนการเกิดและการตาย
ทฤษฎีแถวคอย กระบวนการสเตชันนารี ความนาเชื่อถือ การจําลองแบบ การประยุกตใชใน
การแกปญหาตางๆ
Makov chains and Makov process; Poisson process; birth and death process; queing theory;
stationary process; reliability; simulation; applications for the problems solving.
ส.486 การวิเคราะหหลายตัวแปรประยุกต
3 (3-0-6)
ST486 Applied Multivariate Analysis
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษา ส.332 หรือ ส.338 หรือ ส.431
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับตัวแปรพหุ การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับเวกเตอร
คาเฉลี่ยและเมตริกซความแปรปรวนรวมของการแจกแจงปกติหลายตัวแปร การวิเคราะหสวนประกอบ
หลัก การวิเคราะหตัวประกอบ การวิเคราะหสหสัมพันธแคนนอนิคัล การวิเคราะหจําแนกประเภท
การวิเคราะหการเกาะกลุม การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
Introduction to multivariate ; estimation and hypotheses testing about mean vector and
covariance matrices of multivariate distributions; principal components analysis; factor analysis ;
canonical correlation ; discriminant analysis; cluster analysis ; use of statistical packages.
ส.494 โครงงานพิเศษ 1
1 (0-3-3)
ST494 Special Project 1
วิชาบังคับกอน : 1. เปนนักศึกษาชั้นปที่ 4 ขึ้นไป
และ 2. เคยศึกษา ส.332 และ ส.351
การศึกษาคนควาและวิจัยในหัวขอที่สนใจและเกี่ยวของทางสถิติภายใตการแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษา เพื่อนําเสนอเปนหัวขอโครงงาน (วัดผลการศึกษาดวยระดับ S หรือ U)
Study and research on topics of interests and related to statistics under the supervision of
advisor ; proposal presentation .
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ส.495 โครงงานพิเศษ 2
2 (0-6-3)
ST495 Special Project 2
วิชาบังคับกอน : สอบวิชา ส.494 ไดระดับ S
การบูรณาการทฤษฎี และการวิเคราะหทางสถิติ เพื่อใชในการแกปญหา การดําเนินงานวิจัยใน
หัวขอที่สนใจ ภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา เขียนรายงาน และนําเสนอโครงงาน
(วัดผลการศึกษาดวยระดับ S หรือU)
Integrated statistical theory and analysis for problem solving ; research process on topics of
interests under the supervision of advisor ; writing report and presentation.
ส.497 หัวขอพิเศษทางสถิติ
3 (3-0-6)
ST497 Special Topics in Statistics
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาวิชาบังคับในสาขา รหัส 300 ทุกวิชา
หัวขอที่นาสนใจ หรือ ความรูใหมๆ ทางสถิติที่ไมซ้ําซอนกับวิชาอื่นๆในหลักสูตร ซึ่งกําหนดโดย
อาจารยผูบรรยายหรือวิทยากรรับเชิญ
Interesting topics or new issues in statistics which are not normally available in regular
departmental courses , determined by instructor or invited lecturer.
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18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร
คณะไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพของหลักสูตรในแตละประเด็น ดังนี้
18.1. การบริหารหลักสูตร
18.1.1. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
18.1.2. นักศึกษามีความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู
18.1.3. บัณฑิตจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการศึกษา
18.2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
18.2.1. มีหองสมุดในสาขาวิชาตามหลักสูตร
18.2.2. มีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสในการศึกษาคนควาในสาขาวิชาตามหลักสูตร
18.2.3. มีหองศึกษาคนควาดวยตนเอง หองคอมพิวเตอร และหอง Study Room
18.3. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
18.3.1. มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติและประสบการณจริง
18.3.2. มีการจัดอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน
18.3.3. มีระบบการสื่อสารขอมูลใหเขาถึงนักศึกษาอยางทั่วถึง เชน การสื่อสารผาน
Website หรือ E-mail
18.4. ความตองการของตลาดแรงงาน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติจะจัดใหมีการสํารวจความ
ตองการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต และมุง
ใหบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพไดตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
19. การพัฒนาหลักสูตร
ดัชนีบงชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สําหรับหลักสูตรนี้
19.1 รอยละระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู
19.2. รอยละของบัณฑิตที่จบการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการศึกษา
19.3. รอยละของอัตราการแขงขันในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ
19.4. ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
19.5. ผลงานทางวิชาการตออาจารยประจําทุกระดับ
19.6. รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
โดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติไดกําหนดการประเมินหลักสูตร
ตามดัชนีบงชี้ขางตนทุกๆ ระยะ 5 ป และกําหนดการประเมินครั้งแรกในป พ.ศ. 2556
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20. เงื่อนไขอื่นๆ
เงื่อนไขอื่นๆ นอกจากที่ระบุไวในหลักสูตรนี้ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 รวมทั้งระเบียบและประกาศตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย

