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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสถิติ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตร  ภาควิชาคณิตศาสตร 

หมวดที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร

รหัสหลักสูตร 25450091100966

ช่ือหลักสูตร

ภาษาไทย:     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 

ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Statistics 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ช่ือเต็ม: วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) 

 ช่ือยอ:  วท.บ. (สถิติ) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Science (Statistics) 

 ช่ือยอ:  B.Sc. (Statistics) 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถามี)

ไมมี 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร

 ไมนอยกวา 126 หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1  รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป

5.2  ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)

  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

  ปริญญาตรีทางวิชาการ 

  ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ 

19 ต.ค. 2565
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  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

  ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

   ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพ 

  หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 

  ปริญญาตรีปฏิบัติการ 

  ปริญญาตรีแบบกาวหนาปฏิบัติการ 

5.3  ภาษาท่ีใช 

     ภาษาไทย เอกสารและตําราเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.4  การรับเขาศึกษา 

     รับผูเขาศึกษาชาวไทยและชาวตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

5.5  ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

เปนหลักสูตรเฉพาะของคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่จัดการเรียนการสอน

โดยตรง 

5.6  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 เปนหลักสูตรท่ีปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560)  โดยเร่ิมใชหลักสูตรน้ีในภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษา 2565 

 ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุมคร้ังที่.

4/2565 เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

  ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม  คร้ังที่ 4/2565 

เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  คร้ังท่ี 7/2565 

เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน

 หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ในปการศึกษา 2567  

8. อาชีพท่ีประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา

 8.1    นักสถิติในหนวยงานของรัฐและเอกชน วงการธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม หนวยงานทาง

การแพทยและสาธารณสุข การเกษตร การศึกษา  
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 8.2    นักวิเคราะหนโยบายและแผนในหนวยงานของรัฐและเอกชน บริษัททางดานการเงิน การ

ธนาคาร และการประกัน  

8.3     นักวิทยาศาสตรขอมูลในหนวยงานของรัฐและเอกชน 

8.4 โปรแกรมเมอรในหนวยงานของรัฐและเอกชน 

9. ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร

ลําดับ รายช่ือคณาจารย 

คุณวุฒกิารศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปที่จบ 

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

เลข
ประจําตัว
ประชาชน 

1  อ.กาญจนา  พานิชการ  วท.บ. (สถิติ), 2536 

 สต.ม. (สถิติ), 2540 

M.S. (Operations Research),

2546

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต

บางเขน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

Rutgers, The State University of 

New Jersey, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

2  อ.ดร.สุกัญญา อินทรภักด์ิ  วท.บ. (คณิตศาสตร), 2545 

 วท.ม. (สถิติประยุกต), 2548 

 Ph.D. (Mathematics), 2559 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

xxxxxxxxxxxxx 

3  อ.ดร.อิทธิเทพ นวาระสุจิตร กศ.บ. (คณิตศาสตร), 2545 

 กศ.ม. (คณิตศาสตร), 2548 

 ปร.ด. (คณิตศาสตร), 2560 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยมหิดล 

xxxxxxxxxxxxx 

4  อ.ดร.สุชาดา พงษประเสริฐ  วท.บ. (คณิตศาสตร), 2553 

M.S. (Mathematics), 2557

 M.OR. (Operations  

 Research), 2559 

 Ph.D. (Mathematics), 2562 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

North Carolina State University, 

USA 

North Carolina State University, 

USA 

North Carolina State University, 

USA 

xxxxxxxxxxxxx 

5  อ.ดร.อัจฉริยะ วัธนวิสูตร  วท.บ. (คณิตศาสตร), 2557 

 วท.ม. (สถิติ), 2559 

 ปร.ด. (สถิติ), 2564 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

xxxxxxxxxxxxx 

19 ต.ค. 2565
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน

ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ปจจุบันการพัฒนาและการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศอยูภายใตชวงปลายของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 และเร่ิมขับเคลื่อนดวยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 

13 ในป 2566  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท้ัง 2 ฉบับ ไดจัดทําข้ึนบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตรชาติ 

20 ป (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) ซ่ึงเปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 มีการกําหนดทิศทางการพัฒนาบนพ้ืนฐานของหลักการแนวคิดท่ีสําคัญ 4 ประการ 

ไดแก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการบริหารจัดการองคกรท่ีมุงเนนความยืดหยุน (Resilience) 

เปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) และโมเดล

เศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) เพ่ือมุงสูวัตถุประสงคหลัก คือ การนําประเทศไทยไปสูการ

เปนประเทศท่ีเศรษฐกิจเติบโต สังคมกาวหนา ควบคูไปกับการรักษาส่ิงแวดลอมอยางสมดุลในระยะยาว 

วัตถุประสงคหลักน้ีไดถูกถายทอดออกมาเปนเปาหมายหลัก 5 เปาหมาย ไดแก 1) การปรับโครงสรางการผลิต

สูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 2) การพัฒนาคนสําหรับโลกยุคใหม 3) การมุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม 

4) การเปลี่ยนผานไปสูความยั่งยืน 5) การเสริมสรางความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงและ

การเปลี่ยนแปลงภายใตบริบทโลกใหม

บริบทโลกใหมกําลังถูกขับเคล่ือนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ชุดขอมูลจํานวนมหาศาลถูกสรางข้ึนใหม

ทุกวัน การพัฒนาคนสําหรับโลกยุคใหมใหมีความสามารถในการนําขอมูลที่มีอยูมากมายมหาศาลมาวิเคราะห

เพ่ือใหไดขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศจึงมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่ง ขอมูล

สารสนเทศท่ีไดจะเปนรากฐานและโครงสรางท่ีดีในการท่ีจะผลักดันประเทศใหบรรลุตามเปาประสงคของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13  

การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) เปนการ

เตรียมความพรอมในดานกําลังคน เปนการพัฒนาศักยภาพผูเรียนในหลักสูตรใหมีสมรรถนะเปนไปตามความ

ตองการของตลาดแรงงานในยุคของขอมูลขนาดใหญ นอกจากน้ีผูเรียนจะไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ

ในการนําสถิติไปบูรณาการกับศาสตรตาง ๆ เปนการเสริมสรางองคความรูใหม ๆ ท่ีสามารถนํามาชวยในการ

พัฒนาประเทศ 

11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ผลการพัฒนาประเทศท่ีผานมาบงชี้วาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศมีความ

เจริญกาวหนาในหลายดาน แตยังคงมีปญหาเชิงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการ

บริหารจัดการประเทศท่ีไมเอ้ือตอการพัฒนาที่ย่ังยืนในระยะยาว และดวยสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรนา (หรือโควิด-19) สงผลกระทบตอการวิธีชีวิต สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศเปน
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อยางมาก นําไปสูปญหาการเพ่ิมสูงขึ้นของระดับความยากจนและความเหลื่อมลํ้า คนตกงานมากขึ้น ซ่ึงเปน

เหตุของปญหาทางสังคม คุณธรรมจริยธรรม และอาชญากรรม ผลกระทบจากการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโค

โรนา (หรือโควิด-19) น้ี อาจเปนผลกระทบระยะส้ัน หรือผลกระทบระยะยาวได  

 จากสถานการณทางดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และเพ่ือการฟนฟูและการ

พัฒนาประเทศ จําเปนตองพัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การ

ผนึกพลังของทุกภาคสวนในการสรางสังคมที่มีความสุข มีความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันภายใต

วิสัยทัศนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 ท่ียังคงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง จึงเปน

เงื่อนไขที่สําคัญของการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ เพ่ือการพัฒนาคนและสังคมไทย

ใหมีคุณภาพ กาวทันตอการเปล่ียนแปลง มีโอกาสการเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรูและความคิดสรางสรรค

บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศท่ีม่ันคงและยั่งยืน  

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน

12.1   การพัฒนาหลักสูตร

 เพ่ือขับเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การ

จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล 

เปนพันธกิจท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัย  และจากสถานการณที่การใชขอมูลขนาดใหญเพ่ิมชึ้นท่ัวโลก นักสถิติ 

นักวิเคราะหขอมูลจึงเขามามีบทบาทสําคัญในการจัดการขอมูลท่ีมีอยูมหาศาลใหเปนขอมูลสารสนเทศที่มี

คุณประโยชนและมีมูลคา 

   ในการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรมีการพัฒนาแนวทางและระบบการจัดการเรียนการสอนโดย

ยังคงเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยคํานึงถึงผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง มีการเพ่ิมรายวิชาท่ีทันสมัย โดยมี

จุดมุงหมายเพ่ือใหบัณฑิตท่ีเปนผลผลิตสําคัญของมหาวิทยาลัยเปนคนท่ีมีความพรอมดานการทํางาน มีความรู

ความสามารถตามความตองการของตลาดแรงงานในยุคขอมูลขนาดใหญ มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 เรียนรูได

ดวยตนเอง มีความคิดสรางสรรคในการพัฒนางานเพ่ือสนองนโยบายของประเทศ มีคุณธรรมจริยธรรม และมี

จิตสํานึกสาธารณะ  

 12.2  ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตดาน

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยตระหนักถึงบทบาทในการผลิตบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตรที่มีคุณภาพเพ่ือเปนบัณฑิตท่ีมีความเขมแข็งดานวิชาการ ควบคูกับสมรรถนะในการทํางาน    คณะ

วิทยาศาสตร จึงออกแบบหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  มาตรฐานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

ผนวกกับการพัฒนา/บมเพาะนิสิตตามสมรรถนะเฉพาะ/คานิยม (Core value) SCI ซ่ึงหมายถึง Sharing, 

Caring, และ Integrating และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิตของ มศว  เพ่ือยกระดับคุณภาพบัณฑิตท่ี
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ตองไดรับการพัฒนาคนสูความเปนมืออาชีพตามบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงดวยการใหความรูทางวิชาการ 

ควบคูกับการเสริมสรางความสามารถและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ท่ีพึงมี เพ่ือสงเสริมการเรียนรู

ตลอดชีวิต ตามนโยบายการศึกษาของชาติ  ความตองการของชุมชนและสังคม อยางตอเน่ืองและยั่งยืน 

.13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

นิสิตเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจากสํานักนวัตกรรมการเรียนรู  เรียนรายวิชาในหมวดวิชา

เฉพาะจากคณะวิทยาศาสตร  และเรียนรายวิชาเลือกเสรีจากคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย  มีรายละเอียดดังน้ี 

 13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

    หลักสูตรกําหนดใหนิสิตเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หนวยกิต ที่เปดสอนโดยสํานัก

นวัตกรรมการเรียนรูของมหาวิทยาลัย  

 หมวดวิชาเลือกเสรี 

      หลักสูตรกําหนดใหนิสิตเลือกเรียน หมวดวิชาเลือกเสรี ในรายวิชาท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 12 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาท่ีมุงใหนิสิตมีความรู ความเขาใจตามท่ีตนเองถนัด

หรือสนใจ  

 13.2  รายวิชาท่ีเปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

สถ228 ความนาจะเปนและสถิติ 

  สถ229 สถิติและความนาจะเปน 

สถ231 สถิติวิเคราะหสําหรับภูมิศาสตร 

  สถ362 คณิตศาสตรประกันชีวิตเบ้ืองตน 

 สถ364 คณิตศาสตรการเงิน 

 หลักสูตรเปดสอนวิชาเลือกเสรีในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

13.3   การบริหารจัดการ 

       13.3.1   แตงต้ังคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน เพ่ือทําหนาท่ีประสานงานกับคณะ/ 
ภาควิชา/สาขาวิชา อาจารยผูสอนและนิสิต ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

        13.3.2   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ดําเนินการ/กํากับ/ดูแลการดําเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
โดยเฉพาะในเร่ืองของกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมอาจารยผูสอนสามารถจัดการเรียนการ
สอนของรายวิชาไดบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรูของรายวิชา 
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1.1  ปรัชญา 

  สรางสรรคความเจริญงอกงามทางสติปญญาดวยองคความรูทางสถิติศาสตร 

     1.2  ความสําคัญ 

 บริบทโลกใหมกําลังถูกขับเคล่ือนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ชุดขอมูลจํานวนมหาศาลถูกสรางข้ึนใหมทุก

วัน การพัฒนาบุคคลากรทางดานสถิติใหมีความรู ความสามารถในการนําขอมูลท่ีมีอยูมากมายมหาศาลมา

วิเคราะหเพ่ือใหไดขอมูลสถิติและสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจึงมี

ความจําเปนและสําคัญอยางย่ิง  เน่ืองจากขอมูลสถิติและสารสนเทศมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ เชน การใชขอมูลสถิติและสารสนเทศในการวางนโยบาย ติดตามความกาวหนาของ

แผนพัฒนาวาไดผลมากนอยเพียงใด เพ่ือใหผูบริหารสามารถนําไปแกไขปรับปรุงแผนการดําเนินงานไดอยาง

ถูกตองและทันเวลา และใชขอมูลสถิติและสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลการพัฒนาเพ่ือบอกประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการพัฒนาวาไดผลตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวเพียงไร นอกจากน้ี ยังมีการใชขอมูลสถิติและ

สารสนเทศอยางกวางขวาง และแพรหลายในวงการธุรกิจ เอกชน โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลาง และขนาดใหญ

ท่ีตองอาศัยขอมูลในการวางแผนดานตาง ๆ อยางรอบคอบ เพ่ือใหการดําเนินธุรกิจมีโอกาสที่จะประสบ

ความสําเร็จสูงสุด มีความกาวหนาไดมากท่ีสุด ไมวาจะเปนการวางแผนดานการผลิต การตลาด การโฆษณา 

การกําหนดราคาสินคาหรือบริการใหเหมาะสมกับกําลังซ้ือ และสภาวะการแขงขัน จะตองอาศัยการศึกษา วิจัย 

และวิเคราะหขอมูลสถิติและสารสนเทศตาง ๆ ที่จําเปน เพ่ือการตัดสินใจในดานตาง ๆ ไดอยางถูกตอง เปน

การลดอัตราเสี่ยงที่จะตองประสบความลมเหลวในการดําเนินการ และปองกันภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจท่ีอาจ

เกิดในอนาคต  

     1.3  วัตถุประสงคและผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร 

  1.3.1 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

      เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังน้ี 

      1.3.1.1  มีความรูทางดานสถิติ มีความสามารถศึกษา คนควา และวิจัย เพ่ือนําไปสูการสรางองค 

      ความรูอยางมีจรรยาบรรณ 

      1.3.1.2  เปนนักสถิติในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม เกษตร การแพทย การศึกษา และอ่ืน ๆ  

      1.3.1.3  มีความซ่ือสัตย มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และมีจิตสํานึกสาธารณะ   

  1.3.2 ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร เม่ือนิสิตจบการศึกษา 

         1.3.2.1  ELO1 อธิบายความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรไดอยางถูกตอง 

       1.3.2.2 ELO2 เลือกวิธีการทางคณิตศาสตรไปใชในการแกปญหาไดอยางถูกตอง 
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 1.3.2.3 ELO3 อธิบายความรูและแกปญหาที่เก่ียวกับทฤษฎีความนาจะเปน การอนุมานทาง 

สถิติ และการวิเคราะหทางสถิติไดอยางถูกตอง 

1.3.2.4 ELO4 เขียนโปรแกรม ใชโปรแกรม ในการจัดการขอมูล วิเคราะหขอมูล และแปลผล 

 ไดอยางถูกตอง 

1.3.2.5 ELO5 สราง วางแผนงานวิจัยท่ีบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ เลือกใชวิธีวิเคราะห 

 ทางสถิติที่มีอยูหลากหลายไดอยางถูกตอง มีจรรยาบรรณ และมีจิตสํานึกสาธารณะ 

 1.3.2.6 ELO6 มีทักษะในการสื่อสาร อธิบาย นําเสนอผลงานทางสถิติ อยางซ่ือสัตย และมีความ 

รับผิดชอบ 

 1.3.2.7 ELO7 มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาและศึกษาความรูใหมทางสถิติ 

ไดดวยตนเอง 

1.3.3 ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร เม่ือส้ินปการศึกษา 

ช้ันปท่ี 1 อธิบายหลักการและความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร ทฤษฎคีวามนาจะเปนเบ้ืองตน 

 และหลักสถิติ เขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร และวิเคราะหสถิติเบื้องตนโดยใช 

     โปรแกรมทางสถิติ ไดอยางถูกตอง 

ช้ันปท่ี 2    อธิบายหลักการและความรูทางคณิตศาสตรสําหรับนักสถิติ ทฤษฎีทางสถิติ 

 วิทยาการขอมูลเบ้ืองตน ระบบฐานขอมูล สามารถจัดการขอมูล ไดอยางถูกตอง 

ช้ันปท่ี 3  อธิบายหลักการ ความรู และประยุกตใชการวิเคราะหทางสถิติไดอยางถูกตอง 

 สามารถเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชทฤษฎีการเลือกตัวอยาง สามารถสรางปญหาพิเศษ 

โดยใชความรูท่ีเรียนมาได และใชโปรแกรมทางสถิติวิเคราะหขอมูลไดอยางถูกตอง  

ใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางสถิติได ฝกประสบการณจริงผานการฝกงาน 

ช้ันปท่ี 4 คนควา ศึกษาความรูใหม ๆ ในศาสตรสาขาสถิติ สามารถสรางงานวิจัยและเลือกใช 

 วิธีวิเคราะหทางสถิติไดอยางถูกตอง และนําเสนอผลงานวิจัยอยางซ่ือสัตย มีความ 

 รับผิดชอบ มีจรรยาบรรณ และมีจิตสํานึกสาธารณะ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง

แผนพัฒนา/แผนการเปล่ียนแปลง กลยุทธ ตัวบงช้ี 

2.1 มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 

ใหมีมาตรฐานตามขอกําหนดของ 

สกอ. และสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ

เทคโนโลยี รวมท้ังความตองการของผู

มีสวนไดสวนเสีย 

2.1.1 ศึกษาการเปล่ียนแปลง

ทางเศรษฐกิจ สังคม 

เทคโนโลยี และความตองการ

ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

2.1.2 ประเมินหลักสูตรโดย

การจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเองทุกป 

2.1.3 วิเคราะหและวิพากย

หลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิ 

และผูมีสวนไดเสีย 

2.1.1 รายงานผลการดําเนินงาน

ของหลักสูตร  

2.1.2 รอยละของบัณฑิตท่ีไดงาน

ทําและการประกอบอาชีพอิสระ

ใน 1 ป 

2.1.3 รอยละของบัณฑิตท่ีไดรับ

เงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ 

2.1.4 ระดับความพึงพอใจของ

นายจาง/ผูประกอบการ/ผูใช

บัณฑิต 

2.2  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอน กลยุทธการสอน ใหอยู

ในรูปแบบเชิงรุก (Active Learning) 

และใชภาษาอังกฤษรวมในการจัดการ

เรียนการสอน 

2.2.1 ประเมินผลการจัดการ

เรียนการสอน 

2.2.2 มีการประชุมเพ่ือ

พิจารณาแนวทางการพัฒนา 

และปรับปรุง การจัดการ

เรียนการสอน 

2.2.3 สนับสนุนและสงเสริม

ใหอาจารยจัดการเรียนการ

สอนในรูปแบบเชิงรุก 

(Active Learning) และใช

ภาษาอังกฤษรวมดวย 

2.2.1 ผลการประเมินรายวิชา 

2.2.2 ผลการประเมินการสอน

อาจารย 

2.2.3 รายงานการปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอน และกลยุทธ

การสอนรายวิชา 

2.2.4 จํานวนรายวิชาท่ีจัดการ

เรียนการสอนในรูปแบบเชิงรุก 

(Active Learning)  และใช 

ภาษาอังกฤษรวมในการจัดการ 

เรียนการสอน 

2.3 พัฒนาบุคลากรผูใหความรู 2.3.1 สนับสนุนใหอาจารย

เขารับการอบรม เขารวมการ

สัมมนา การประชุมทาง

วิชาการ เพ่ือเปนการพัฒนา

และเพ่ิมพูนความรู 

2.3.2 สนับสนุนอาจารยใน

การทําวิจัย และนํางานวิจัย

มาบูรณาการกับการเรียนการ

สอนและการบริการวิชาการ 

2.3.1 หลักฐานการพัฒนาตนเอง 

การเขารวมสัมมนา และการ

ประชุมทางวิชาการ 

2.3.2 ผลงานวิจัยของอาจารย 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา

1.1   ระบบ

        ระบบการศึกษาเปนแบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหน่ึงแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปรกติ 

หน่ึงภาคการศึกษาปรกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห   

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

   อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนเปนกรณีพิเศษได โดยมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 8 

สัปดาห (เปนไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 

 1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

     การเทียบเคียงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

2. การดําเนินการหลักสูตร

2.1  วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน

ภาคตน           เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 

ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

ภาคฤดูรอน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม (กรณีมีภาคฤดูรอน) 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

  2.2.1  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ

เทียบเทา โดยมีจํานวนหนวยกิตรวมในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไมนอยกวา 12 หนวยกิต  

2.2.2  มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา 

  2.3.1  นิสิตมีความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่แตกตางกัน 

และนิสิตบางรายมีความรูไมเพียงพอ  

 2.3.2  นิสิตบางรายมีทักษะการเรียนรูดานภาษาอังกฤษคอนขางนอย 

2.3.3  นิสิตบางรายมีปญหาในการปรับตัวจากการเรียนระดับมัธยมสูระดับอุดมศึกษา 

2.3.4  นิสิตบางรายเขาเรียนในหลักสูตรโดยไมมีเปาหมายในการประกอบอาชีพ 

 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 

  2.4.1  จัดอบรมรายวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและการเขียนโปรแกรมเพ่ือปรับพ้ืนความรูและเตรียม

ความพรอมใหนิสิต 

 2.4.2  จัดกิจกรรมเสริมความรูและทักษะการเรียนรูดานภาษาอังกฤษ 



11 

  2.4.3  จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม แนะนําการใชชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย การแบงเวลา การกําหนด 

เปาหมายในชีวิต และการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา 

2.4.4  อาจารยท่ีปรึกษาคอยติดตามเฝาดูแลนิสิต ตักเตือน ใหคําแนะนําท้ังทางดานวิชาการและ

ดานอ่ืน ๆ 

 2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

ช้ันปที่ 
จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปท่ี 1 40 40 40 40 40 

ชั้นปท่ี 2 - 40 40 40 40 

ชั้นปท่ี 3 - - 40 40 40 

ชั้นปท่ี 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

จํานวนนิสิตท่ีคาดวาจะ

สําเร็จการศึกษา (คน) 
- - - 40 40 

 2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1  งบประมาณรายรับ เพ่ือใชในการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

คาธรรมเนียมการศึกษา เหมาจาย 1 ปการศึกษา

ตอคน 
40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

รวมรายรับA 1,600,000 3,200,000 4,800,000 6,400,000 6,400,000 

หมายเหตุ: A = คาธรรมเนียม/ คน/ ป x จํานวนรับ 

2.6.2  ประมาณการคาใชจาย 

รายละเอียดรายจาย 
ปงบประมาณ 

ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

หมวดการจัดการเรียนการ

สอน 

รายจายตอ

รายรับรวม 

(เปอรเซ็นต) 

1. คาสอน (คาตอบแทน

อาจารยพิเศษและคณะรวม

สอน)

10% 160,000 320,000 480,000 640,000 640,000 
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รายละเอียดรายจาย 
ปงบประมาณ 

ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

2. คาวัสดุ (วัสดุสํานักงาน

และวัสดุการเรียนการสอน)
10% 160,000 320,000 480,000 640,000 640,000 

3. ทุนและกิจกรรมนิสิต 10% 160,000 320,000 480,000 640,000 640,000 

4. งบพัฒนาบุคลากร 10% 160,000 320,000 480,000 640,000 640,000 

5. งบสนับสนุนการวิจัย 5% 80,000 160,000 240,000 320,000 320,000 

6. คาใชจายสวนกลางของ

คณะ
10% 160,000 320,000 480,000 640,000 640,000 

7. คาสาธารณูปโภค 5% 80,000 160,000 240,000 320,000 320,000 

8. คาพัฒนาสถานท่ี

ครุภัณฑ
5% 80,000 160,000 240,000 320,000 320,000 

9. คาพัฒนามหาวิทยาลัย 15% 240,000 480,000 720,000 960,000 960,000 

หมวดคาใชจายสวนกลาง คาใชจาย/ 

คน/ ภาค

การศึกษา 

1. คาบํารุงมหาวิทยาลัย

(950 บาท/คน/ภาค

การศึกษา)

950 76,000 152,000 228,000 304,000 304,000 

2. คาบํารุงหองสมุด (900

บาท/คน/ภาคการศึกษา)
900 72,000 144,000 216,000 288,000 288,000 

3. คาบํารุงฝายกิจการนิสิต

(850 บาท/คน/ภาค

การศึกษา)

850 68,000 136,000 204,000 272,000 272,000 

4. คากองทุนคอมพิวเตอร

(650 บาท/คน/ภาค

การศึกษา)

650 52,000 104,000 156,000 208,000 208,000 

5. คาบํารุงดานการกีฬา

(300 บาท/คน/ภาค

การศึกษา)

300 24,000 48,000 72,000 96,000 96,000 

รวมรายจาย 1,572,000 3,144,000 4,716,000 6,288,000 6,288,000 
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 2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบชั้นเรียน 

  แบบทางไกลผานส่ือส่ิงพิมพเปนหลัก 

  แบบทางไกลผานส่ือแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนส่ือหลัก (E-learning) 

  แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 

  อ่ืน ๆ  

 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 

       การเทียบเคียงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน

3.1 หลักสูตร

 3.1.1  จํานวนหนวยกิต 

        จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 126 หนวยกิต 

 3.1.2  โครงสรางหลักสูตร  

รายละเอียด จํานวนหนวยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 84 

 2.1  วิชาแกน 11 
 2.2  วิชาบังคับ 61 
 2.3  วิชาเลือก ไมนอยกวา 12 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 12 
รวม ไมนอยกวา 126 

3.1.3   รายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   กําหนดใหเรียน 30 หนวยกิต

1.1 วิชาบังคับ  กําหนดใหเรียน จํานวน 4 ชุดวิชา รวม 24 หนวยกิต ดังน้ี

1.1.1  ชุดวิชา การเรียนรูและการส่ือสารในศตวรรษท่ี 21 

มศว191 การเรียนรูสูโลกในศตวรรษท่ี 21 3(2-2-5) 

SWU191 Learning to the World of 21st Century 

19 ต.ค. 2565
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มศว192 การใชภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 

SWU192 Thai Language for Communication 

1.1.2  ชุดวิชา ศิลปะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 

มศว193 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 3(2-2-5) 

SWU193 Listening and Speaking for Effective English Communication 

มศว194 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 3(2-2-5) 

SWU194 Reading and Writing for Effective English Communication 

1.1.3  ชุดวิชา มศว เพ่ือสังคม 

มศว195 พลเมืองสรางสรรคสังคม 3(2-2-5) 

SWU195 Creative Citizen for Society 

มศว196  ศาสตรและศิลปแหงการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน 3(2-2-5) 

SWU196 Science and Art of Sustainable Social Development 

1.1.4  ชุดวิชา การพัฒนาทักษะการทํางานและการเปนผูประกอบการ 

มศว197 การพูดและการนําเสนองานเพ่ืออาชีพ 3(2-2-5) 

SWU197 Speaking and Presentation for Careers 

มศว198 การเตรียมพรอมสูการทํางานและการเปนผูประกอบการ 3(2-2-5) 

SWU198 Preparation for Working and Entrepreneurship 

1.2 วิชาเลือก  กําหนดใหเลือกเรียน 1 ชุดวิชา รวมไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 

1.2.1  ชุดวิชา วิถีชีวิตที่ชาญฉลาด  

มศว291 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

SWU291 Healthy Lifestyle 

มศว292 วิทยาศาสตร กุญแจสูการอยูรวมกับสิ่งแวดลอมอยางสมดุล 3(2-2-5) 

SWU292 Science: A Key to Harmonious Living with Our Environment 

มศว293 การปรับตัวในสังคมพลวัต 3(2-2-5) 

SWU293 Adaptation in the Dynamic Society 

หมายเหตุ : นิสิตสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ใหเลือกเรียนวิชา มศว291 และ มศว293 

นิสิตสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ    ใหเลือกเรียนวิชา มศว292 และ มศว293 

นิสิตสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหเลือกเรียนวิชา มศว291 และ มศว292 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 84 หนวยกิต  ดังน้ี

 2.1 วิชาแกน  กําหนดใหเรียน จํานวน 2 ชุดวิชา รวม 11 หนวยกิต ดังน้ี 

2.1.1  ชุดวิชา สถิติพ้ืนฐาน   

สถ112 หลักสถิติ  3(2-2-5) 

ST112 Principles of Statistics 

สถ121 ทฤษฏีความนาจะเปนเบ้ืองตน 2(1-2-3) 

ST121 Introduction to Probability 

2.1.2  ชุดวิชา สถิติคณิตศาสตร 

สถ221 สถิติคณิตศาสตร 1 3(3-0-6) 

ST221 Mathematical Statistics I 

สถ222 สถิติคณิตศาสตร 2 3(3-0-6) 

ST222 Mathematical Statistics II 

 2.2 วิชาบังคับ  กําหนดใหเรียน จํานวน 10 ชุดวิชา รวม 61 หนวยกิต ดังน้ี 

2.2.1  ชุดวิชา คณิตศาสตรพ้ืนฐานและการโปรแกรม 1   

คณ115 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

MA115 Calculus I 

คพ111 การโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

CP111  Fundamentals of Computer Programming 

2.2.2  ชุดวิชา คณิตศาสตรพ้ืนฐานและการโปรแกรม 2 

คณ116 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

MA116 Calculus II 

คพ112 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

CP112 Object-Oriented Programming 

2.2.3  ชุดวิชา คณิตศาสตรพ้ืนฐานและการโปรแกรม 3 

คณ217 คณิตศาสตรสําหรับสถิติ 3(3-0-6) 

MA217 Mathematics for Statistics  

คณ224 พีชคณิตเชิงเสนและการประยุกต 3(3-0-6) 

MA224 Linear Algebra with Applications 
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คพ241 โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึม 3(2-2-5) 

CP241 Data Structures and Algorithms  

 2.2.4  ชุดวิชา สถิติไมอิงพารามิเตอร  

สถ213   สถิติไมอิงพารามิเตอร 3(2-2-5) 

ST213   Nonparametric Statistics  

สถ232 วิธกีารถดถอยไมอิงพารามิเตอร 2(1-2-3) 

ST232 Nonparametric Regression Methods  

 2.2.5  ชุดวิชา วิทยาการขอมูล   

คพ242 ระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 

CP242 Database Systems  

สถ271 วิทยาการขอมูลเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

ST271 Introduction to Data Science  

 2.2.6  ชุดวิชา สถิติทางงานวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ 1   

สถ333 ชีวสถิติ  2(1-2-3) 

ST333 Biostatistics   

สถ338 การวิเคราะหการรอดชีพ  2(1-2-3) 

ST338 Survival Analysis   

สถ341 การวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 3(2-2-5) 

ST341 Data Analysis by Statistical Packages  

 2.2.7  ชุดวิชา การพยากรณเชิงสถิติ  

สถ331 การวิเคราะหการถดถอย 3(2-2-5) 

ST331   Regression Analysis  

สถ334   การวิเคราะหอนุกรมเวลา 3(2-2-5) 

ST334   Time Series Analysis  

 2.2.8  ชุดวิชา การจัดการขอมูล   

สถ321   เทคนิคการเลือกตัวอยาง 3(3-0-6) 

ST321   Sampling Techniques  

สถ339 การจัดการขอมูลสูญหาย 2(1-2-3) 

ST339 Missing Data Management   
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 2.2.9  ชุดวิชา การส่ือสารเชิงวิชาการ   

สถ301 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการและการวิจัย 3(3-0-6) 

ST301 English for Academic and Research Communication  

สถ381 สัมมนาทางดานสถิติ 1(0-2-1) 

ST381   Seminar in Statistics  

 ชุดวิชาสําหรับนิสิตฝกงาน/นิสิตสหกิจศึกษา สําหรับนิสิตฝกงาน เลือกชุดวิชา การพัฒนา

โครงงานวิจัย สําหรับนิสิตสหกิจศึกษา เลือกชุดวิชา สหกิจศึกษา 

กลุมนิสิตฝกงาน 

 2.2.10  ชุดวิชา การพัฒนาโครงงานวิจัย    

สถ431     แผนแบบการทดลอง 3(2-2-5) 

ST431 Experimental Designs  

สถ481   โครงงานสถิติ 1 1(0-2-1) 

ST481 Statistics Project I  

สถ482   โครงงานสถิติ 2     2(0-4-2) 

ST482 Statistics Project II  

สถ491 การฝกงาน   1(0-2-0) 

ST491 Internship  

กลุมนิสิตสหกิจศึกษา 

 2.2.11  ชุดวิชา สหกิจศึกษา    

สถ492     เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 

ST492 Pre Co-operative Education   

สถ499   สหกิจศึกษา  6(0-18-0) 

ST499 Co-operative Education  

   2.3  วิชาเลือก  กําหนดใหเรียน ไมนอยกวา 2 ชุดวิชา รวมไมนอยกวา 12 หนวยกิต จากชุดวิชา

ตอไปน้ี 

 2.3.1  ชุดวิชา ความนาจะเปน   

สถ421     ทฤษฎีความนาจะเปน 3(3-0-6) 

ST421 Probability Theory  
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สถ422 กระบวนการสโตแคสติกเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

ST422 Introduction to Stochastic Processes 

2.3.2  ชุดวิชา สถิติวิเคราะห 

สถ432 การวิเคราะหหลายตัวแปร  3(2-2-5) 

ST432 Multivariate Analysis  

สถ433 การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภท 3(2-2-5) 

ST433 Categorical Data Analysis  

2.3.3  ชุดวิชา สถิติทางงานวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ 2 

สถ336 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6) 

ST336 Research Methodology 

สถ337 วิธีการถดถอยสําหรับการวิจัยทางสุขภาพ 3(2-2-5) 

ST337 Regression Methods for Health Research 

2.3.4  ชุดวิชา สถิติทางงานวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ 3 

สถ434 การวิเคราะหเชิงพ้ืนที่เบ้ืองตน 2(1-2-3) 

ST434 Introductory to Spatial Analysis 

สถ435 การวิเคราะหอภิมานเชิงสถิติ 2(1-2-3) 

ST435 Statistical Meta-analysis  

สถ436 การวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง 2(1-2-3) 

ST436 Structural Equation Modeling 

2.3.5  ชุดวิชา การโปรแกรมเชิงสถิติ 

สถ441 การโปรแกรมเชิงสถิติ   3(2-2-5) 

ST441 Statistical Programming 

สถ442 การเขียนโปรแกรมสําหรับนักสถิติ 3(2-2-5) 

ST442 Programming for Statistician 

2.3.6  ชุดวิชา การโปรแกรมประยุกต 

สถ342 วิธกีารโปรแกรมเชิงสถิติดวย R 3(2-2-5) 

ST342 Statistical Programming Methods with R 

สถ364 การโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ  3(2-2-5) 

ST364 Business Application Programming 
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2.3.7  ชุดวิชา สถิติทางธุรกิจและอุตสาหกรรม 

สถ322 ทฤษฎีการตัดสินใจ 3(2-2-5) 

ST322 Decision Theory 

สถ335 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ  3(2-2-5) 

ST335 Statistical Quality Control 

2.3.8  ชุดวิชา ประกันและการเงิน 1 

สถ362 คณิตศาสตรประกันชีวิตเบื้องตน  3(3-0-6) 

ST362 Introduction to Mathematics of Life Insurance 

สถ363 คณิตศาสตรการเงิน  3(3-0-6) 

ST363 Financial Mathematics 

2.3.9 ชุดวิชา ประกันและการเงิน 2 

สถ361 หลักการประกันภัย   3(3-0-6) 

ST361 Principles of Insurance  

สถ462 สถิติวิเคราะหดานการเงินและการลงทุน  2(2-2-5) 

ST462 Statistical Analysis for Finance and Investment 

2.3.10 ชุดวิชา หัวขอพิเศษทางสถิติ 

สถ484 หัวขอพิเศษทางสถิติ 1 3(2-2-5) 

ST484 Special Topic in Statistics I 

สถ485 หัวขอพิเศษทางสถิติ 2 3(2-2-5) 

ST485 Special Topic in Statistics II 

2.3.11 ชุดวิชา การวิจัยดําเนินงาน 

สถ351 การวิจัยดําเนินงาน 1 3(2-2-5) 

ST351 Operations Research I 

สถ352 การวิจัยดําเนินงาน 2 3(2-2-5) 

ST352 Operations Research II 

2.3.12  ชุดวิชา การหาคาเหมาะท่ีสุด 

สถ452 วิธีการหาคาเหมาะที่สุด  3(2-2-5) 

ST452 Methods of Optimization 

สถ453 การจําลอง 3(2-2-5) 

ST453 Simulation 
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 2.3.13  ชุดวิชา หัวขอพิเศษทางการวิจัยดําเนินงาน   

สถ486     หัวขอพิเศษทางการวิจัยดําเนินงาน 1 3(2-2-5) 

ST486 Special Topic in Operations Research I  

สถ487     หัวขอพิเศษทางการวิจัยดําเนินงาน 2 3(2-2-5) 

ST487 Special Topic in Operations Research II  

 2.3.14  ชุดวิชา การเรียนรูของเครื่อง   

สถ371 การโปรแกรมภาษาไพธอนสําหรับนักวิทยาศาสตรขอมูล  3(2-2-5) 

ST371 Python Programming for Data Scientist  

สถ372 การเรียนรูของเคร่ือง   3(2-2-5) 

ST372 Machine Learning    

 2.3.15  ชุดวิชา การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ   

สถ471 แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมและการเรียนรูเชิงลึก   3(2-2-5) 

ST471 Artificial Neural Networks and Deep Learning  

สถ472 การทําเหมืองขอมูล  3(2-2-5) 

ST472 Data Mining  

 2.3.16  ชุดวิชา หัวขอพิเศษทางวิทยาการขอมูล   

สถ488     หัวขอพิเศษทางวิทยาการขอมูล 1 3(2-2-5) 

ST488 Special Topic in Data Science I  

สถ489     หัวขอพิเศษทางวิทยาการขอมูล 2 3(2-2-5) 

ST489 Special Topic in Data Science II  

 2.3.17  ชุดวิชา คณิตศาสตรสําหรับสถิติ    

คณ211 สมการเชิงอนุพันธ                                                                                                          3(3-0-6) 

MA211 Differential Equations   

คณ311 การวิเคราะหเชิงตัวเลขเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

MA311 Introduction to Numerical Analysis  

 2.3.18  ชุดวิชา คณิตศาสตรเชิงการจัด   

คณ351 ทฤษฏีกราฟ 1  2(2-0-4) 

MA351  Graph Theory I  

คณ353 คณิตศาสตรเชิงการจัด 1 2(2-0-4) 

MA353  Combinatorics I    
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คณ354 คณิตศาสตรเชิงการจัด 2 2(2-0-4) 

MA354 Combinatorics II    

 2.3.19  ชุดวิชา ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร 

คณ380 คณิตศาสตรสําหรับตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

MA380 Introduction to Mathematics for Mathematical Modeling  

คณ480 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเบื้องตน 3(3-0-6) 

MA480 Introduction to Mathematical Modeling  

 2.3.20  ชุดวิชา เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร   

คพ213 การโปรแกรมบนอุปกรณพกพา 3(2-2-5) 

CP213 Mobile Programming  

คพ252 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(3-0-6) 

CP252 Software Engineering  

 2.2.21  ชุดวิชา การพัฒนาโปรแกรมเพ่ืองานประยุกต     

คพ214 การโปรแกรมแบบจินตภาพ 3(2-2-5) 

CP214 Visual Programming   

คพ457 การโปรแกรมเพ่ือการประยุกต 3(3-0-6) 

CP457 Application Programming  

 2.2.22  ชุดวิชา การประมวลขอมูลเชิงลึกเพ่ือธุรกิจดิจิทัล   

คพ371 การตลาดดิจิทัลและอีคอมเมิรซ 3(3-0-6) 

CP371 Digital Marketing and E-Commerce  

คพ465 การทําเหมืองขอความ 3(3-0-6) 

CP465 Text Mining  

 2.2.23  ชุดวิชา การจัดการระบบสารสนเทศ   

คพ437 บล็อกเชน 3(2-2-5) 

CP471 Blockchain  

คพ491 วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต 3(2-2-5) 

CP491 Applied Computer Science  

 

 



22 

2.2.24  ชุดวิชา ระบบการประมวลผลและความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร 

คพ332 ระบบความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 3(3-0-6) 

CP332 Cyber Security  

คพ434 การประมวลผลแบบกลุมเมฆเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

CP434 Introduction to Cloud Computing 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  กําหนดใหเลือกเรียน ไมนอยกวา 12 หนวยกิต จากชุดวิชาใด ๆ ท่ีสนใจ

หรือสอดคลองตอยอดความเช่ียวชาญจากสาขาวิชา ซ่ึงเปดสอนภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยตอง

เรียนทุกรายวิชาในชุดวิชาที่เลือก 
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ความหมายของเลขรหัสวิชา 

1.   ความหมายของรหัสตัวอักษร 

คณ หรือ MA หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตร 

คพ หรือ CP หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

สถ หรือ ST หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาสถิติ 

มศว หรือ SWU  หมายถึง รายวิชาศึกษาท่ัวไป  

2.  ความหมายของรหัสตัวเลข 

เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ชั้นปที่เปดสอน 

เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง หมวดวิชา 

เลขรหัสตัวสุดทาย หมายถึง ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 

3.  ความหมายของเลขรหัสวิชา   สาขาวิชาสถิติ   

0 หมายถึง หมวดวิชาท่ัวไป 

1 หมายถึง หมวดวิชาพ้ืนฐาน 

2 หมายถึง หมวดวิชาทฤษฎีความนาจะเปนและทฤษฎีสถิติ 

3 หมายถึง หมวดวิชาสถิติวิเคราะห 

4 หมายถึง หมวดวิชาการโปรแกรมเชิงสถิติ 

5 หมายถึง หมวดวิชาการวิจัยดําเนินงาน 

6 หมายถึง หมวดวิชาการประยุกตใช 

7 หมายถึง หมวดวิชาวิทยาการขอมูล 

8 หมายถึง หมวดวิชาสัมมนา โครงงาน และหัวขอพิเศษ 

9 หมายถึง หมวดวิชาฝกงาน 

4.  ความหมายของเลขรหัสแสดงจํานวนหนวยกิต 

เลขรหัสนอกวงเล็บ หมายถึง จํานวนหนวยกิตทั้งหมดของรายวิชา 

เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง จํานวนช่ัวโมงบรรยาย 

เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติ 

เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง จํานวนช่ัวโมงท่ีศึกษาดวยตนเอง 
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3.1.4  แผนการศึกษา 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาศึกษาท่ัวไป 

ชุดวิชา การเรียนรูและการส่ือสาร

ในศตวรรษท่ี 21 

6 หนวยกิต ชุดวิชา มศว เพ่ือสังคม 6 หนวยกิต 

มศว191 การเรียนรูสูโลกใน

ศตวรรษที่ 21  

3(2-2-5) มศว195 พลเมืองสรางสรรคสังคม 3(2-2-5) 

มคว192 การใชภาษาไทยเพ่ือการ

สื่อสาร 

3(2-2-5) มศว196 ศาสตรและศิลปแหงการ

พัฒนาสังคมอยางย่ังยืน 

3(2-2-5) 

ชุดวิชา ศิลปะการใชภาษาอังกฤษ

เพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 

6 หนวยกิต 

มศว193 การฟงและการพูด

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3(2-2-5) 

มศว194 การอานและการเขียน

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3(2-2-5) 

วิชาแกน 

ชุดวิชา สถิติพ้ืนฐาน 5 หนวยกิต 

สถ112 หลักสถิติ 3(2-2-5) 

สถ121 ทฤษฏีความนาจะเปน

เบ้ืองตน 

2(1-2-3) 

วิชาบังคับ วิชาบังคับ 

ชุดวิชา คณิตศาสตรพ้ืนฐานและ

การโปรแกรม 1   

6 หนวยกิต ชุดวิชา คณิตศาสตรพ้ืนฐานและ

การโปรแกรม 2 

6 หนวยกิต 

คณ115 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) คณ116 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

คพ111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร

พ้ืนฐาน 

3(2-2-5) คพ112 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

รวมจํานวนหนวยกิต 18 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต 17 หนวยกิต 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

วิชาศึกษาท่ัวไป  วิชาศึกษาท่ัวไป  

ชุดวิชา วิถีชีวิตท่ีชาญฉลาด 6 หนวยกิต ชุดวิชา การพัฒนาทักษะการ

ทํางานและเปนผูประกอบการ 

6 หนวยกิต 

มศว291 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) มศว197 การพูดและการนําเสนอ

งานเพ่ืออาชีพ 

3(2-2-5) 

มศว293 การปรับตัวในสังคมพลวัต 3(2-2-5) มศว198 การเตรียมพรอมสูการ

ทํางานและการเปนผูประกอบการ 

3(2-2-5) 

  วิชาแกน  

  ชุดวิชา สถิติคณิตศาสตร 6 หนวยกิต 

  สถ221 สถิติคณิตศาสตร 1 3(3-0-6) 

  สถ222 สถิติคณิตศาสตร 2  3(3-0-6) 

วิชาบังคับ  วิชาบังคับ  

ชุดวิชา คณิตศาสตรพ้ืนฐานและ

การโปรแกรม 3 

9 หนวยกิต ชุดวิชา วิทยาการขอมูล 6 หนวยกิต 

คณ217 คณิตศาสตรสําหรับสถิติ 3(3-0-6)  คพ242 ระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 

คณ224 พีชคณิตเชิงเสนและการ

ประยุกต 

3(3-0-6) สถ271 วิทยาการขอมูลเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

คพ241 โครงสรางขอมูลและ

อัลกอริธึม 

3(2-2-5)   

ชุดวิชา สถิติไมอิงพารามิเตอร 5 หนวยกิต   

สถ213 สถิติไมอิงพารามิเตอร  3(2-2-5)   

สถ232 วิธีการถดถอยไมอิง

พารามิเตอร 

2(1-2-3)   

รวมจํานวนหนวยกิต 20 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต 18 หนวยกิต 
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กลุมนิสิตฝกงาน 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ปท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

วิชาบังคับ วิชาบังคับ 

ชุดวิชา สถิติทางงานวิจัย

วิทยาศาสตรสุขภาพ 1 

7 หนวยกิต ชุดวิชา การจัดการขอมูล 5 หนวยกิต 

สถ333 ชีวสถิติ 2(1-2-3) สถ321 เทคนิคการเลือกตัวอยาง 3(3-0-6) 

สถ338 การวิเคราะหการรอดชีพ 2(1-2-3) สถ339 การจัดการขอมูลสูญหาย 2(1-2-3) 

สถ341 การวิเคราะหขอมูลโดย

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

3(2-2-5) 

ชุดวิชา การพยากรณเชิงสถิติ 6 หนวยกิต ชุดวิชา การส่ือสารเชิงวิชาการ 4 หนวยกิต 

สถ331 การวิเคราะหการถดถอย 3(2-2-5) สถ301 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ส่ือสารเชิงวิชาการและการวิจัย 

3(3-0-6) 

สถ334 การวิเคราะหอนุกรมเวลา 3(2-2-5) สถ381 สัมมนาทางสถิติ 1(0-2-1) 

วิชาเลือก 6 หนวยกิต วิชาเลือก 6 หนวยกิต 

รวมจํานวนหนวยกิต 19 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต 15 หนวยกิต 

กลุมนิสิตสหกิจศึกษา 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ปท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

วิชาบังคับ วิชาบังคับ 

ชุดวิชา สถิติทางงานวิจัย

วิทยาศาสตรสุขภาพ 1 

7 หนวยกิต ชุดวิชา การจัดการขอมูล 5 หนวยกิต 

สถ333 ชีวสถิติ 2(1-2-3) สถ321 เทคนิคการเลือกตัวอยาง 3(3-0-6) 

สถ338 การวิเคราะหการรอดชีพ 2(1-2-3) สถ339 การจัดการขอมูลสูญหาย 2(1-2-3) 

สถ341 การวิเคราะหขอมูลโดย

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

3(2-2-5) 

ชุดวิชา การพยากรณเชิงสถิติ 6 หนวยกิต ชุดวิชา การส่ือสารเชิงวิชาการ 4 หนวยกิต 

สถ331 การวิเคราะหการถดถอย 3(2-2-5) สถ301 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ส่ือสารเชิงวิชาการและการวิจัย 

3(3-0-6) 

สถ334 การวิเคราะหอนุกรมเวลา 3(2-2-5) สถ381 สัมมนาทางสถิติ 1(0-2-1) 

วิชาเลือก 6 หนวยกิต วิชาเลือก 6 หนวยกิต 

วิชาเลือกเสร ี 6 หนวยกิต 

รวมจํานวนหนวยกิต 19 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต 21 หนวยกิต 
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กลุมนิสิตฝกงาน 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ปท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

วิชาบังคับ  วิชาบังคับ  

ชุดวิชา การพัฒนาโครงงานวิจัย    5 หนวยกิต ชุดวิชา การพัฒนาโครงงานวิจัย    2 หนวยกิต 

สถ431 แผนแบบการทดลอง 3(2-2-5) สถ482 โครงงานสถิติ 2 2(0-4-2) 

สถ481 โครงงานสถิติ 1 1(0-2-1)   

สถ491 การฝกงาน 1(0-2-0)   

วิชาเลือกเสรี  6 หนวยกิต วิชาเลือกเสร ี 6 หนวยกิต 

รวมจํานวนหนวยกิต 11 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต 8 หนวยกิต 

 

กลุมนิสิตสหกิจศึกษา 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ปท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

วิชาบังคับ  วิชาบังคับ  

ชุดวิชา สหกิจศึกษา     1 หนวยกิต ชุดวิชา สหกิจศึกษา     6 หนวยกิต 

สถ492 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) สถ499 สหกิจศึกษา 6(0-18-0) 

วิชาเลือกเสรี  6 หนวยกิต   

รวมจํานวนหนวยกิต 7 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต 6 หนวยกิต 
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  3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กําหนดใหเรียน 30 หนวยกิต   

    1.1 วิชาบังคับ  กําหนดใหเรียน จํานวน 4 ชุดวิชา รวม 24 หนวยกิต ดังน้ี 

      1.1.1  ชุดวิชา การเรียนรูและการส่ือสารในศตวรรษที่ 21 

       ศึกษาวิธีการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเอง การทํางานในศตวรรษท่ี 21 การใชภาษาไทย 

  เพ่ือการติดตอส่ือสาร ฝกวิเคราะหและสังเคราะหสถานการณในชีวิตประจําวันอยางมีวิจารณญาณ ออกแบบ   

  แผนการพัฒนาการเรียนรูในมหาวิทยาลัย สามารถเรียนรูและนําเสนอความรูโดยประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลได 

มศว191 การเรียนรูสูโลกในศตวรรษท่ี 21 3(2-2-5) 

SWU191 Learning to the World of 21st Century     

      ศึกษาแนวคิดการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ

การเรียนรู การพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปญญาเพ่ือแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ริเร่ิมส่ิงใหมและ

ออกแบบชีวิตการเรียนรูในมหาวิทยาลัยของตนเองอยางมีเปาหมาย รวมถึงถายทอดความรูท่ีไดจากการ

เรียนรูดวยตนเองอยางสรางสรรค 

มศว192 การใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 

SWU192 Thai Language for Communication 

                ศึกษาและฝกปฏิบัติการใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร การรับสารและสงสารในสถานการณ

ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการส่ือความหมายอยางถูกตองและเหมาะสมกับบริบททางสังคม

และวัฒนธรรม 

      1.1.2  ชุดวิชา ศิลปะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 

       ศึกษาและฝกปฏิบัติการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเนนการฟง การพูด การอาน และ 

การเขียนภาษาอังกฤษ ในฐานะภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ผานการทําแบบฝกหัดการฟง การ 

พูดการอาน และการเขียน โดยใชกระบวนการเรียนรู สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลายท้ังในและ 

นอกหองเรียน 

มศว193 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ 3(2-2-5) 

SWU193 Listening and Speaking for Effective English Communication 

     ศึกษาและฝกปฏิบัติการส่ือสารภาษาอังกฤษ โดยเนนการฟงและการพูดภาษาอังกฤษใน

ฐานะภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ผานกระบวนการเรียนรู ส่ือ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่

หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน 
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มศว194 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 3(2-2-5) 

SWU194 Reading and Writing for Effective English Communication 

      ศึกษาและฝกปฏิบัติการส่ือสารภาษาอังกฤษ โดยเนนการอานและการเขียนภาษาอังกฤษใน

ฐานะภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ผานกระบวนการเรียนรู ส่ือ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่

หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน 

1.1.3  ชุดวิชา มศว เพ่ือสังคม 

  ศึกษาบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของตนเองในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพท้ังใน 

 สังคม กายภาพ และสังคมดิจิทัล การอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมที่มีความหลากหลายทางความคิดเปนพลเมืองที่ 

 สรางสรรคสังคม โดยเขาใจความแตกตางทางพหุวัฒนธรรมและการถายทอดทางภูมิปญญาของสังคมไทย   

 ความหลากหลาย ของสภาพสังคม การวิเคราะหปญหาสังคม เสนอแนะแนวทางพัฒนาสังคมท่ีสอดคลองกับ 

 เปาหมายการพัฒนาท่ี ย่ังยืนของสหประชาชาติ (SDGs) 

มศว195 พลเมืองสรางสรรคสังคม 3(2-2-5) 

SWU195 Creative Citizen for Society 

      ศึกษาการเปนพลเมืองที่มีความคิดท่ีหลากหลาย และภูมิปญญาท่ีเปนรากฐานทางความคิด

ของสังคมไทย การมีสวนรวมแสดงบทบาทและความรับผิดชอบของตนเองในฐานะพลเมืองท่ีมีคุณภาพ

ภายใตประชาคมท่ีตนอาศัยอยู รวมถึงในสังคมดิจิทัล การเปนพลเมืองดิจิทัลท่ีรูเทาทันและสรางสรรค

สังคม การอยูรวมกับผูอ่ืนในฐานะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ การดําเนินชีวิตในสังคม

ที่มีความหลากหลายทางความคิดและพหุวัฒนธรรม และการจัดการปญหาความขัดแยงในสังคมดวยสันติ

วิธีดวยกระบวนการคิดอยางเปนระบบ 

มศว196 ศาสตรและศิลปแหงการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน 3(2-2-5) 

SWU196 Science and Art of Sustainable Social Development 

        ศึกษาแนวคิดเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) ขององคการสหประชาชาติ การ

วิเคราะหปญหาสังคมและโอกาสในการปองกันปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตที่จะสงผลตอพลเมืองใน

สังคม ฝกปฏิบัติใชกระบวนการออกแบบทางความคิดและการแกปญหาอยางเปนระบบผานกระบวนการ

วิจัย การออกแบบโครงการเพ่ือแกปญหา การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการเก็บขอมูลทาง

สังคมศาสตร และการถายทอดแนวคิดการพัฒนาสังคมและผลการดําเนินโครงการท่ีผานการศึกษา

คนควาอยางเปนระบบ 

1.1.4  ชุดวิชา การพัฒนาทักษะการทํางานและการเปนผูประกอบการ 

  ศึกษาหลักการส่ือสารเพ่ือการทํางานรวมกัน บนพ้ืนฐานความเขาใจตนเองและผูอ่ืน 

 ลักษณะการทํางานในองคการ แนวคิดการเปนผูประกอบการ การนําเสนอเร่ืองราวท่ีมีคุณคาและเกิดประ 

 โยชนตอการทํางาน การเปนผูประกอบการในโลกดิจิทัล และจริยธรรมในการทํางานและการประกอบธุรกิจ 
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มศว197 การพูดและการนําเสนองานเพ่ืออาชีพ    3(2-2-5) 

SWU197 Speaking and Presentation for Careers 

                ศึกษาการใชภาษาถอยคําและภาษาทาทางในการทํางานรวมกับผูอ่ืนใหเหมาะสมตาม

กาลเทศะในยุคสังคมท่ีเปล่ียนแปลง การพูดและการนําเสนอเร่ืองราวท่ีมีคุณคาผานส่ือดิจิทัล การรับฟง 

การวิพากษและแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรค เพ่ือประโยชนตอการประกอบอาชีพและการสราง

รายได 

มศว198 การเตรียมพรอมสูการทํางานและการเปนผูประกอบการ   3(2-2-5) 

SWU198 Preparation for Working and Entrepreneurship 

                ศึกษาการทํางานและลักษณะการเปนผูประกอบการ รวมถึงจริยธรรมท่ีเก่ียวของ การ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนโดยแสดงบทบาทตามภาวะผูนําและผูตามบนพ้ืนฐานความเขาใจตนเองและผูอ่ืนอยาง

ลึกซ้ึง การใชวิจารณญาณในการวิเคราะหและสังเคราะหแผนการแกปญหาในการทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพดวยกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน รวมถึงพ้ืนฐานเร่ิมตนในการประกอบการและ

การสรางแบรนดจากจุดเดนในตนเองอยางสรางสรรค และการประเมินคุณภาพของแผนการประกอบการ

อยางเปนระบบ 

    1.2 วิชาเลือก  กําหนดใหเลือกเรียน 1 ชุดวิชา รวมไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชา

ตอไปน้ี 

      1.2.1  ชุดวิชา วิถีชีวิตท่ีชาญฉลาด 

       ศึกษาความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ และกระบวนการ 

เรียนรูทางสังคมที่เก่ียวของกับการปรับตัวและอยูรวมกับสิ่งแวดลอมอยางสมดุล พัฒนาสุขภาพและวิถีชีวิต 

เชิงสรางสรรค และการปรับตัวในสังคมพลวัต 

มศว291 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

SWU291 Healthy Lifestyle 

               ศึกษาองคประกอบและการพัฒนาสุขภาพแบบองครวม โรคไมติดตอเร้ือรังกับพฤติกรรมการ

ใชชีวิตของมนุษยรวมทั้งปจจัยที่มีผลตอสุขภาพ ความสําคัญของอาหาร โภชนาการ และออกกําลังกาย 

การเลือกบริโภคดวยปญญาและการพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสรางสรรค 

มศว292 วิทยาศาสตร กุญแจสูการอยูรวมกับส่ิงแวดลอมอยางสมดุล 3(2-2-5) 

SWU292 Science: A Key to Harmonious Living with Our Environment  

                ศึกษากระบวนการทางวิทยาศาสตร พลังงาน ระบบนิเวศวิทยา ผลกระทบจากความเจริญ 

ทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการใชพลังงาน ที่มีตอวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม รวมถึงการ 

ประยุกตใชวิทยาศาสตรใน การปรับตัวและอยูรวมกับส่ิงแวดลอมอยางสมดุล 
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มศว293 การปรับตัวในสังคมพลวัต 3(2-2-5) 

SWU293 Adaptation in the Dynamic Society 

                ศึกษาปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ปจจัยที่สงผลตอการแสดงพฤติกรรม การ

รูเทาทันอารมณและการฟนคืนกลับเม่ือพบปญหาในชีวิต กระบวนการเรียนรูแบบสืบสอบเพ่ือความเขาใจ 

และการปรับตัวในสังคมพลวัตไดอยางเหมาะสม 

หมายเหตุ :  นิสิตสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ใหเลือกเรียนวิชา มศว291 และ มศว293  

 นิสิตสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ    ใหเลือกเรียนวิชา มศว292 และ มศว293  

 นิสิตสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหเลือกเรียนวิชา มศว291 และ มศว292  

   2. หมวดวิชาเฉพาะ  กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 84 หนวยกิต  ดังน้ี 

    2.1 วิชาแกน  กําหนดใหเรียน จํานวน 2 ชุดวิชา รวม 11 หนวยกิต ดังน้ี 

      2.1.1  ชุดวิชา สถิติพ้ืนฐาน  

      มโนมติพ้ืนฐานของสถิติ สถิติพรรณนา ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจง  

  ของตัวแปรสุม การแจกแจงคาตัวอยาง การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐาน วิเคราะหความแปรปรวน  

  การวิเคราะหสหสัมพันธและการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย การใชโปรแกรมทางสถิติ 

สถ112 หลักสถิติ  3(2-2-5) 

ST112 Principles of Statistics  

                   มโนมติพ้ืนฐานของสถิติ สถิติพรรณนา การเลือกตัวอยาง ตัวแปรสุมทวินาม ตัวแปรสุม

ปรกติ ตัวแปรสุมที ตัวแปรสุมไคสแควร ตัวแปรสุมเอฟ การแจกแจงคาตัวอยาง การประมาณคาและการ

ทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกับพารามิเตอรของประชากร 1 กลุม การประมาณคาและการทดสอบสมมุติฐาน

เก่ียวกับพารามิเตอรของประชากร 2 กลุม การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหสหสัมพันธและการ

วิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย การใชโปรแกรมทางสถิติ 

สถ121 ทฤษฏีความนาจะเปนเบ้ืองตน 2(1-2-3) 

ST121 Introduction to Probability  

                  วิธีการนับ ความนาจะเปน ความนาจะเปนแบบมีเงื่อนไข เหตุการณอิสระในเชิงความนาจะ

เปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงของตัวแปรสุม คาคาดหมายและทฤษฎีเก่ียวกับคาคาดหมาย ความ

แปรปรวน โมเมนตและฟงกชันกอกําเนิดโมเมนต ตัวแปรสุมไมตอเน่ืองและตัวแปรสุมตอเน่ืองที่สําคัญ 

      2.1.2  ชุดวิชา สถิติคณิตศาสตร   

       ตัวแปรสุมรวมและการแจกแจงของตัวแปรสุมรวม การแจกแจงของฟงกชันของตัว 

แปรสุม ตัวสถิติอันดับ การประมาณคาแบบจุด การประมาณคาแบบชวง การสรางแบบทดสอบสมมุติฐานท่ี

มีกําลังสูงสุด 
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สถ221 สถิติคณิตศาสตร 1 3(3-0-6) 

ST221 Mathematical Statistics I  

 บุรพวิชา : สถ121 และ คณ217  

                  ตัวแปรสุมรวมและการแจกแจงของตัวแปรสุมรวม การแจกแจงความนาจะเปนตามขอบ 

การแจกแจงความนาจะเปนแบบมีเงื่อนไข ตัวแปรสุมท่ีเปนอิสระกัน คาคาดหมายและทฤษฎีเก่ียวกับคา

คาดหมาย ความแปรปรวนรวม โมเมนตและฟงกชันกอกําเนิดโมเมนตรวม การแจกแจงทวินาม การแจก

แจงปวซง การแจกแจงปรกติ การแจกแจงแกมมา การแจกแจงไคกําลังสอง การแจกแจงของฟงกชันของ

ตัวแปรสุม การแจกแจงที การแจกแจงเอฟ การแจกแจงคาตัวอยาง ตัวสถิติอันดับ 

สถ222 สถิติคณิตศาสตร 2 3(3-0-6) 

ST222 Mathematical Statistics II  

 บุรพวิชา : สถ221     

                   การประมาณคาแบบจุด คุณสมบัติของตัวประมาณ วงศเลขช้ีกําลัง ตัวประมาณไมเอน

เอียงแปรปรวนต่ําสุดเอกรูป การประมาณคาแบบชวง การทดสอบสมมุติฐาน ทฤษฎีเนยแมน-เพียรสัน 

การทดสอบอํานาจสูงสุด การทดสอบอัตราสวนภาวะนาจะเปน 

    2.2 วิชาบังคับ  กําหนดใหเรียน จํานวน 10 ชุดวิชา รวม 61 หนวยกิต ดังน้ี 

      2.2.1  ชุดวิชา คณิตศาสตรพ้ืนฐานและการโปรแกรม 1   

      ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชันตัวแปรเดียวและการ  

  ประยุกต  ปริพันธและการประยุกต และการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแบบพ้ืนฐาน 

คณ115 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

MA115 Calculus I  

ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชันตัวแปรเดียวและการประยุกต   

ปริพันธและการประยุกต 

คพ111 การโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

CP111 Fundamentals of Computer Programming  

วิธีการพัฒนาโปรแกรม รูปแบบภาษาและความหมายของภาษาโปรแกรมขั้นสูง ตัวแปร 

ตัวดําเนินการ นิพจน โครงสรางควบคุม ฟงกชัน อารเรย สตริง พอยนเตอร ตัวแปรแบบโครงสราง การแก 

ปญหา และประยุกตใชงาน 

      2.2.2  ชุดวิชา คณิตศาสตรพ้ืนฐานและการโปรแกรม 2    

      ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง อนุกรมกําลัง อนุกรมอนันต ฟงกชันหลายตัวแปร  

  ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย และการโปรแกรมเชิงวัตถุ 
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คณ116 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

MA116 Calculus II 

ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง อนุกรมกําลัง อนุกรมอนันต ฟงกชันหลายตัวแปร 

ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย 

คพ112 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

CP112 Object-Oriented Programming 

  หลักการของการโปรแกรมเชิงวัตถุ การออกแบบ การทดสอบ เทคนิคการเขียนโปรแกรม

เชิงวัตถุ คุณลักษณะของภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ การจัดการแพ็กเกจ การแกไขขอผิดพลาด การจัดการ

ขอยกเวน การติดตอกับผูใชแบบกราฟก การเชื่อมตอฐานขอมูล การพัฒนาโปรแกรมและการประยุกต 

2.2.3  ชุดวิชา คณิตศาสตรพ้ืนฐานและการโปรแกรม 3 

  เรขาคณิตวิเคราะหและเวกเตอรในปริภูมิ 3 มิติ อนุพันธยอย ปริพันธหลายชั้น 

 ระบบสมการเชิงเสน เมทริกซ การประยุกต และโครงสรางขอมูลและอัลกอริธึม 

คณ217 คณิตศาสตรสําหรับสถิติ 3(3-0-6) 

MA217 Mathematics for Statistics 

บุรพวิชา : คณ116 

        เรขาคณิตวิเคราะหและเวกเตอรในปริภูมิ 3 มิติ อนุพันธยอยและการประยุกต ปริพันธ

หลายช้ันและการประยุกต สมการเชิงอนุพันธอันดับหน่ึง สมการเชิงอนุพันธอันดับสอง 

คณ224 พีชคณิตเชิงเสนและการประยุกต 3(3-0-6) 

MA224 Linear Algebra with Applications 

 ระบบสมการเชิงเสนและเมทริกซ ดีเทอรมิแนนต ปริภูมิเวกเตอรบนจํานวนจริง การแปลง

เชิงเสนและเมทริกซของการแปลงเชิงเสน คาลักษณะเฉพาะ เวกเตอรลักษณะเฉพาะ การแปลงเปน 

เมทริกซทแยงมุม ปริภูมิผลคูณภายใน และการประยุกต 

คพ241 โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึม 3(2-2-5) 

CP241 Data Structures and Algorithms 

 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึมในการแกปญหา การแทนขอมูลในระบบคอมพิวเตอร การ

ประยุกตใชโครงสรางขอมูล การเรียงลําดับขอมูลและการคนขอมูล การวิเคราะหความซับซอนของ

อัลกอริทึม การออกแบบอัลกอริทึม 

2.2.4  ชุดวิชา สถิติไมอิงพารามิเตอร 

  สถิติไมอิงพารามิเตอร สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ การวิเคราะหการถดถอยไมอิง 

 พารามิเตอร และการประยุกตใชโปรแกรมทางสถิติ   
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สถ213 สถิติไมอิงพารามิเตอร 3(2-2-5) 

ST213 Nonparametric Statistics 

 แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับสถิติไมอิงพารามิเตอร การทดสอบกรณีประชากร 1 กลุม การ

ทดสอบกรณีประชากร 2 กลุมท่ีเปนอิสระกัน การทดสอบกรณีประชากร 2 กลุมท่ีสัมพันธกัน การทดสอบ

กรณีประชากรมากกวา 2 กลุมที่เปนอิสระกัน การทดสอบกรณีประชากรมากกวา 2 กลุมท่ีสัมพันธกัน 

การทดสอบภาวะสารูปดี การใชโปรแกรมทางสถิติ 

สถ232 วิธีการการถดถอยไมอิงพารามิเตอร 2(1-2-3) 

ST232 Nonparametric Regression Methods 

 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของสเปยรแมน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของของเดนดัล การ

วิเคราะหการถดถอยไมอิงพารามิเตอร วิธีบูตสแทร็ป วิธีแจ็กในฟ การประมาณความหนาแนนเคอรเนล 

2.2.5  ชุดวิชา วิทยาการขอมูล 

  ระบบฐานขอมูล การประยุกตใชโปรแกรมระบบฐานขอมูล วิทยาการขอมูลเบ้ืองตน 

 การประยุกตใชแบบจําลองท่ีเหมาะสมสําหรับขอมูลประเภทตาง ๆ 

คพ242 ระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 

CP242 Database Systems 

คณิตศาสตรที่เก่ียวของ การสรางแบบจําลองและออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ การทําให

เปนบรรทัดฐาน ภาษาเอสคิวแอล การจัดโครงสรางแฟมขอมูลและการทําดัชนี กระบวนการสอบถาม

ขอมูล การรักษาความปลอดภัยฐานขอมูล ความคงสภาพของขอมูล รายการการเปลี่ยนแปลง การควบคุม

ภาวะความพรอมและการฟนสภาพ  

สถ271 วิทยาการขอมูลเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

ST271 Introduction to Data Science 

 ภาพรวมและแนวคิดหลักของวิทยาการขอมูล หลักการเบ้ืองตนของการจัดการวิทยาการ

ขอมูล การจัดการระบบฐานขอมูล การทําเหมืองขอมูล การสรางแบบจําลองเพ่ือการวิเคราะหขอมูล 

แนวคิดของปญญาประดิษฐ และหลักการสื่อสารดวยขอมูล 

2.2.6  ชุดวิชา สถิติทางงานวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ 1 

  การวิเคราะหขอมูลทางชีววิทยา วิทยาศาสตรสุขภาพ และขอมูลทางระบาดวิทยา 

 ดวยการวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภท การวิเคราะหการรอดชีพ และการประยุกตใชโปรแกรมทางสถิติ 
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สถ333 ชีวสถิติ  2(1-2-3) 

ST333 Biostatistics   

ศึกษาและวิเคราะหขอมูลทางชีววิทยา วิทยาศาสตรสุขภาพ และขอมูลทางระบาดวิทยา

ดวยการวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภท การวิเคราะหตารางการจร 2 ทาง และ 3 ทาง การวิเคราะหการ

ถดถอยลอจิสติก  การวิเคราะหการรอดชีพ การใชโปรแกรมทางสถิติ 

สถ338 การวิเคราะหการรอดชีพ  2(1-2-3) 

ST338 Survival Analysis   

ขอมูลเซ็นเซอร ฟงกชันของเวลาการรอดชีพ การแจกแจงการรอดชีพ การประมาณคา

ฟงกชันการรอดชีพแบบอิงและไมอิงพารามิเตอร ตัวประมาณคาแบบแคปแพลน-ไมเออร การทดสอบล็อก

แรงค  ตัวแบบการถดถอยแบบคอกซ การใชโปรแกรมทางสถิติ 

สถ341 การวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 3(2-2-5) 

ST341 Data Analysis by Statistical Packages  

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล พัฒนาทักษะในการเลือกวิธีการ

วิเคราะหขอมูลโดยคํานึงถึงขอจํากัดและขอตกลงเบ้ืองตนของการวิเคราะห ลักษณะขอมูล รวมท้ังปญหาท่ี

ตองการคําตอบ ฝกทําและสรุปจากขอมูล และแปลผลการวิเคราะหขอมูล 

      2.2.7  ชุดวิชา การพยากรณเชิงสถิติ   

      การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสนอยางงายและสมการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ  

 สมการการถดถอยที่ไมเชิงเสน การวิเคราะหขอมูลอนุกรมเวลาและการประยุกตใชโปรแกรมทางสถิติ 

สถ331 การวิเคราะหการถดถอย 3(2-2-5) 

ST331   Regression Analysis  

สมการถดถอยเชิงเสนอยางงายและสมการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ การวิเคราะหการถดถอย

โดยใชเมทริกซ การวิเคราะหสหสัมพันธ การวิเคราะหสวนเหลือ ตัวแปรหุน การเลือกสมการถดถอยท่ี

เหมาะสมท่ีสุด ปญหาในการวิเคราะหการถดถอย สมการการถดถอยท่ีไมเชิงเสน การใชโปรแกรมทางสถิติ 

สถ334   การวิเคราะหอนุกรมเวลา 3(2-2-5) 

ST334   Time Series Analysis  

การเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลา การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน การทําใหเรียบดวยเลขช้ีกําลัง 

การวิเคราะหแนวโนม การแปรผันตามฤดูกาล การแปรผันตามวัฏจักร การแปรผันจากความไมสมํ่าเสมอ 

วิธีบอกซ-เจนกินส การใชโปรแกรมทางสถิติ 
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      2.2.8  ชุดวิชา การจัดการขอมูล 

      ขั้นตอนในการดําเนินการสํารวจตัวอยาง การสรางแบบสอบถาม การเลือกตัวอยาง   

 การกําหนดขนาดตัวอยาง และการจัดการขอมูลสูญหาย 

สถ321   เทคนิคการเลือกตัวอยาง 3(3-0-6) 

ST321   Sampling Techniques  

การสํารวจตัวอยาง การกําหนดขนาดตัวอยาง ความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากการเลือก

ตัวอยาง ความคลาดเคลื่อนท่ีไมเกิดจากการเลือกตัวอยาง การเลือกตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน การ

เลือกตัวอยางแบบใชความนาจะเปน ทฤษฎีและเทคนิคการเลือกตัวอยางสุมแบบงาย การเลือกตัวอยาง

แบบแบงชั้นภูมิ การเลือกตัวอยางแบบมีระบบ การเลือกตัวอยางแบบกลุม การเลือกตัวอยางแบบอ่ืน การ

คํานวณหาขนาดตัวอยางโดยใชโปรแกรม 

สถ339 การจัดการขอมูลสูญหาย 2(1-2-3) 

ST339 Missing Data Management   

                  รูปแบบของขอมูลสูญหาย การตัดกลุมขอมูลสูญหาย การประมาณคาพารามิเตอร การ

ทดแทนคาขอมูลสูญดวยคาประมาณจากการคํานวณ การใชโปรแกรมทางสถิติ 

      2.2.9  ชุดวิชา การส่ือสารเชิงวิชาการ 

      ศึกษาและฝกทักษะการอาน ฟง พูด และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิง 

 วิชาการและการวิจัย ศึกษาความรูใหมท่ีเก่ียวของกับทฤษฎีหรือการประยุกตทางสถิติ 

สถ301 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการและการวิจัย 3(3-0-6) 

ST301 English for Academic and Research Communication  

ศึกษาและฝกทักษะการอาน ฟง พูด และเขียนภาษาอังกฤษ ในการตีความและสังเคราะห 

บทเรียน และบทความทางวิชาการ 

สถ381 สัมมนาทางดานสถิติ 1(0-2-1) 

ST381   Seminar in Statistics  

                  ศึกษา หัวขอ ปญหา หรือความรูใหมท่ีเก่ียวของกับทฤษฎีหรือการประยุกตทางสถิติ 

นําเสนอและอภิปรายผลจากการศึกษา 
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กลุมนิสิตฝกงาน 

2.2.10  ชุดวิชา การพัฒนาโครงงานวิจัย 

  การออกแบบแผนแบบการทดลองแบบตาง ๆ  การประยุกตใชโปรแกรมทางสถิติ 

 ศึกษาทฤษฎี ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ นําความรูท่ีไดจากการฝกงานมาสรางสรรคโครงงานวจัิย และ 

 นําเสนอและอภิปรายผลงานวิจัย 

สถ431 แผนแบบการทดลอง 3(2-2-5) 

ST431 Experimental Designs 

หลักการของแผนแบบการทดลอง แผนแบบสุมสมบูรณ แผนแบบบล็อกสมบูรณเชิงสุม 

แผนแบบจตุรัสละติน แผนแบบจัตุรัสเกรโก-ละติน การทดลองแฟกทอเรียล แผนแบบซอนใน แผน

แบบสปลิตพล็อต การวิเคราะหความแปรปรวนรวม การใชโปรแกรมทางสถิติ 

สถ481 โครงงานสถิติ 1 1(0-2-1) 

ST481 Statistics Project I 

 ศึกษาทฤษฎี นําเสนอเคาโครงปญหาการวิจัย  นําเสนอความสําคัญของปญหา ทบทวน

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ และวิธีท่ีใชในการวิจัย ประเมินผลดวย S หรือ U 

สถ482 โครงงานสถิติ 2  2(0-4-2) 

ST482 Statistics Project II 

บุรพวิชา : สถ481 

        การบูรณาการทฤษฎีและการวิเคราะหทางสถิติเพ่ือใชในการแกปญหาโครงงานวิจัย 

นําเสนอและอภิปรายผลงานวิจัย 

สถ491 การฝกงาน   1(0-2-0) 

ST491 Internship 

 ฝกเรียนรูการทํางานเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ และนําความรูทางสถิติไปใชประโยชนในการ

ทํางาน โดยกําหนดใหมีจํานวนชั่วโมงฝกงานไมนอยกวา 120 ชั่วโมง โดยไดรับการประเมินจากหนวยงาน

ท่ีฝกงาน   

กลุมนิสิตสหกิจศึกษา 

2.2.11  ชุดวิชา สหกิจศึกษา 

  วิชา  หลักการ แนวคิด กระบวนการ ขั้นตอน และขอบังคับท่ีเก่ียวกับสหกิจศึกษา 

 บูรณาการความรูท่ีไดศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานท่ีประกอบการท่ีใหความรวมมือในการจัดการ  

 กระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบรวมกัน 
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สถ492     เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 

ST492 Pre Co-operative Education   

หลักการ แนวคิด กระบวนการ ข้ันตอน และขอบังคับท่ีเก่ียวกับสหกิจศึกษา สัมมนาใน

หัวขอท่ีเก่ียวของกับการทํางานทางสถิติ การปฏิบัติตน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ การนําเสนอ ทักษะการ

ส่ือสาร 

สถ499   สหกิจศึกษา  6(0-18-0) 

ST499 Co-operative Education  

 บุรพวิชา : สถ492      

สหกิจศึกษา บูรณาการความรูท่ีไดศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานท่ีประกอบการท่ี

ใหความรวมมือในการจัดการกระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบรวมกัน โดยเร่ิมต้ังแตวางแผนปฏิบัติงาน 

การคัดเลือกนิสิต การนิเทศงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดทักษะการปฏิบัติงานดาน

สถิติศาสตร 

    2.3  วิชาเลือก  กําหนดใหเรียน ไมนอยกวา 2 ชุดวิชา รวมไมนอยกวา 12 หนวยกิต จาก

ชุดวิชาตอไปน้ี 

      2.3.1  ชุดวิชา ความนาจะเปน   

      ปริภูมิความนาจะเปน ฟงกชันการแจกแจงและลักษณะเฉพาะ ทฤษฎีลิมิต  

กฎจํานวนมาก ทฤษฎีบทขีดจํากัดสวนกลาง การแจกแจงหารลงตัวอนันต กระบวนการสโตแคสติกเบ้ืองตน 

สถ421     ทฤษฎีความนาจะเปน 3(3-0-6) 

ST421 Probability Theory  

 บุรพวิชา : สถ221    

                  เซตและเหตุการณ ปริภูมิความนาจะเปน ตัวแปรสุม คาคาดหมาย ความเปนอิสระ ผลรวม

ของตัวแปรสุมท่ีเปนอิสระกัน ฟงกชันการแจกแจงและลักษณะเฉพาะ ทฤษฎีลิมิต กฎจํานวนมาก ทฤษฎี

บทขีดจํากัดสวนกลาง การแจกแจงหารลงตัวอนันต 

สถ422 กระบวนการสโตแคสติกเบื้องตน 3(3-0-6) 

ST422  Introduction to Stochastic Processes  

                  กระบวนการปวซง โซมารคอฟและกระบวนการมารคอฟ กระบวนการเกิดใหม 

กระบวนการมารคอฟเกิดใหม กระบวนการเคลื่อนที่แบบบราวน การประยุกต 
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      2.3.2  ชุดวิชา สถิติวิเคราะห 

      การแจกแจงปรกติหลายตัวแปร การวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปร การ 

  วิเคราะหปจจัย การวิเคราะหจําแนกกลุม ตารางการจร 2 ทาง ตารางการจร 3 ทาง การสรางตัวแบบการ 

  ถดถอยลอจิสติก ตัวแบบลอจิตสําหรับขอมูลจําแนกประเภท ตัวแบบล็อกเชิงเสน การประยุกตใชโปรแกรม 

  ทางสถิติ 

สถ432 การวิเคราะหหลายตัวแปร  3(2-2-5) 

ST432 Multivariate Analysis   

                   การแจกแจงปรกติหลายตัวแปร การวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปร การวิเคราะห

สวนประกอบหลัก การวิเคราะหปจจัย การวิเคราะหจําแนกกลุม การวิเคราะหแบงกลุม การใชโปรแกรม

ทางสถิติ   

สถ433 การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภท  3(2-2-5) 

ST433 Categorical Data Analysis   

                  การแจกแจงทวินาม การแจกแจงอเนกนาม ตารางการจร 2 ทาง ตารางการจร 3 ทาง การ

สรางตัวแบบการถดถอยลอจิสติก ตัวแบบลอจิตสําหรับขอมูลจําแนกประเภท ตัวแบบล็อกเชิงเสน 

      2.3.3  ชุดวิชา สถิติทางงานวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ 2  

      ความหมายและประเภทการวิจัย กระบวนการวิจัย การกําหนดปญหา การทบทวน 

 วรรณกรรม การออกแบบการวิจัย การวิเคราะหและแปลความหมาย การเขียนรายงาน การเผยแพรผลงาน  

 วิธีการถดถอยสําหรับการวิจัยทางสุขภาพ  การประยุกตใชโปรแกรมทางสถิติกับขอมูลทางวิทยาศาสตร 

 สุขภาพ 

สถ336   ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6) 

ST336   Research Methodology  

                  ความหมายและประเภทการวิจัย กระบวนการวิจัย การกําหนดปญหา การทบทวน

วรรณกรรม กรอบแนวคิดและขอบขายทางทฤษฎี สมมุติฐานการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บ

ขอมูล การจัดการกับขอมูล การประมวลผล การวิเคราะหและแปลความหมาย การเขียนรายงาน การ

เผยแพรผลงาน การเขียนขอเสนอ โครงการ จริยธรรมการวิจัย 

สถ337 วิธีการถดถอยสําหรับการวิจัยทางสุขภาพ 3(2-2-5) 

ST337 Regression Methods for Health Research  

                  การถดถอยไมเชิงเสน การถดถอยลอจิสติก การถดถอยปวซง การถดถอยโพรบิท การ

ถดถอยโทบิต การวิเคราะหการวัดซํ้า การวิเคราะหขอมูลระยะยาว ประยุกตใชขอมูลทางสุขภาพ การใช

โปรแกรมทางสถิติ 
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2.3.4  ชุดวิชา สถิติทางงานวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ 3 

  ขอมูลเชิงปริภูมิ การวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ีเบ้ืองตน การวิเคราะหอภิมาณเชิงสถิติ  

 หลักการของตัวแบบสมการโครงสราง ลักษณะความสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกต การ 

 วิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง การประยุกตใชโปรแกรมทางสถิติกับขอมูลทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 

สถ434 การวิเคราะหเชิงพ้ืนที่เบ้ืองตน 2(1-2-3) 

ST434 Introductory to Spatial Analysis 

 การพรรณนาขอมูลเชิงปริภูมิดวยกราฟและตัวเลข ตัวแบบตาง ๆ ของขอมูลเชิงปริภูมิและ

วิธีการท่ีใชสําหรับการกําหนดตัวแบบ การอนุมานเชิงสถิติและการพยากรณเชิงปริภูมิ วิธีการเลือกตัวอยาง

เชิงปริภูมิ ประยุกตใชขอมูลทางสุขภาพ การใชโปรแกรมทางสถิติ 

สถ435 การวิเคราะหอภิมานเชิงสถิติ 2(1-2-3) 

ST435 Statistical Meta-analysis  

 การรวมคาพี ปญหาเก่ียวกับคาเฉลี่ยปรกติรวม การทดสอบเอกพันธุ ตัวแบบอิทธิพลเชิงสุม

ทางเดียว การรวมขนาดของอิทธิพล ผลลัพธแบบปรกติ แบบทวิภาคและแบบอันดับท่ี การถดถอยอภิมาน 

การวิเคราะหอภิมานแบบเบส ความเอนเอียงของการตีพิมพผลลัพธ การทบทวนวรรณกรรมอยางเปน

ระบบ การใชโปรแกรมทางสถิติ 

สถ436 การวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง 2(1-2-3) 

ST436 Structural Equation Modeling 

 หลักการของตัวแบบสมการโครงสราง ลักษณะความสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงและตัว

แปรสังเกต การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะหเสนทาง ขั้นตอนการวิเคราะหตัวแบบ

สมการโครงสราง การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีหน่ึงและอันดับท่ีสอง การใชโปรแกรมทาง

สถิติ 

2.3.5  ชุดวิชา การโปรแกรมเชิงสถิติ 

  โครงสรางขอมูล การเขียนโปรแกรมเชิงสถิติและคณิตศาสตร การพัฒนาโปรแกรม 

 ประยุกตสําหรับการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

สถ441 การโปรแกรมเชิงสถิติ 3(2-2-5) 

ST441 Statistical Programming 

 การเขียนโปรแกรมเชิงสถิติและคณิตศาสตร โครงสรางขอมูล การเขียนโปรแกรมเมทริกซ

เบ้ืองตน การเขียนฟงกชัน การวิเคราะหทางสถิติและสรางแผนภาพทางสถิติ การประยุกตกับปญหาสถิติ 
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สถ442 การเขียนโปรแกรมสําหรับนักสถิติ 3(2-2-5) 

ST442 Programming for Statistician  

                  การเขียนโปรแกรมสําหรับการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต

สําหรับการใชงานทางดานการดึงขอมูลขนาดใหญของนักสถิติ 

      2.3.6  ชุดวิชา การโปรแกรมประยุกต   

      โครงสรางขอมูล การนําเขาขอมูล การประยุกตการใชแพ็กเกจ การเขียนฟงกชันใน 

 โปรแกรม R  การเขียนและใชโปรแกรมในการวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจ 

สถ342 วิธีการโปรแกรมเชิงสถิติดวย R 3(2-2-5) 

ST342 Statistical Programming Methods with R  

                  แนะนําโปรแกรม R และ RStudio โครงสรางขอมูล เงื่อนไขและลูป การสรางกราฟของ

ขอมูล การอานและการเขียนไฟลขอมูล การเขียนฟงกชัน ความนาจะเปนและสถิติเบ้ืองตนดวย R ฟงกชัน

ของตัวแบบเชิงสถิติ การติดต้ังแพ็กเกจและแพ็กเกจท่ีสําคัญ 

สถ364 การโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ  3(2-2-5) 

ST364 Business Application Programming  

                  ศึกษาการเขียนโปรแกรมและการใชโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ ตารางทําการ การนําเขา 

ขอมูล การจัดการขอมูล ฟงกชัน แมโคร การวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจ 

      2.3.7  ชุดวิชา สถิติทางธุรกิจและอุตสาหกรรม 

      ทฤษฎีการตัดสินใจ ฟงกช่ันความสูญเสีย การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ แผนภูมิ 

 ควบคุมคุณภาพ แผนการเลือกตัวอยาง ประยุกตใชทฤษฎีการตัดสินใจและวิธีการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 

สถ322     ทฤษฎีการตัดสินใจ 3(2-2-5) 

ST322 Decision Theory  

                  การตัดสินใจแบบเบส หลักของการตัดสินใจ ฟงกชันการตัดสินใจ ฟงกชันความเสี่ยง 

ฟงกชันการสูญเสีย กฎการตัดสินใจท่ีเหมาะท่ีสุด ทฤษฎีบทระนาบมิติเกิน การใชทฤษฎีการตัดสินใจใน

การอนุมานเชิงสถิติ 

สถ335    การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ  3(2-2-5) 

ST335 Statistical Quality Control  

                  แผนภูมิควบคุมคุณภาพสําหรับขอมูลเชิงปริมาณ แผนภูมิควบคุมคุณภาพสําหรับขอมูลเชิง

คุณภาพ แผนการเลือกตัวอยางเพ่ือการยอมรับสําหรับขอมูลเชิงปริมาณ แผนการเลือกตัวอยางเพ่ือการ

ยอมรับสําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ การใชโปรแกรมทางสถิติ 
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      2.3.8  ชุดวิชา ประกันและการเงิน 1  

      คณิตศาสตรประกันชีวิต คณิตศาสตรการเงิน การประยุกตใชความรูทางประกันชีวิต 

  และการวิเคราะหการเงินในชีวิตประจําวัน 

สถ362 คณิตศาสตรประกันชีวิตเบ้ืองตน  3(3-0-6) 

ST362 Introduction to Mathematics of Life Insurance  

                  ความหมายของการประกันชีวิต ความนาจะเปนเบื้องตน ตารางมรณะ คารายงวดตามการ

ทรงชีพ คารายป เบ้ียประกันชีวิต เงินสํารอง 

สถ363 คณิตศาสตรการเงิน  3(3-0-6) 

ST363 Financial Mathematics  

                  ดอกเบ้ียทบตน คารายป การประเมินมูลคาดวยวิธีคิดลดกระแสเงินสด การชําระหน้ีใน

แบบตาง ๆ หุนและพันธบัตร การใชคณิตศาสตรและสถิติเพ่ือเปนเคร่ืองมือในการวิเคราะหและตัดสินใจ

ดานการเงิน 

      2.3.9  ชุดวิชา ประกันและการเงิน 2  

      หลักการประกันภัย การลงทุน ความเสี่ยงจากการลงทุน การวิเคราะหความเสียง  

  การประยุกตใชความรูทางการประกันภัย การลงทุน และการวิเคราะหความเสี่ยงในชีวิตประจําวัน 

สถ361 หลักการประกันภัย      3(3-0-6) 

ST361 Principles of Insurance   

                  ความหมายของการประกันภัย หลักการพ้ืนฐานของการประกันภัย ประเภทของการ

ประกันภัย กรมธรรมประกันภัย การประกันชีวิต และการประกันวินาศภัย การประกันภัยตอ กฎหมาย

และพระราชบัญญัติที่เก่ียวของกับการประกันภัย 

สถ462 สถิติวิเคราะหดานการเงินและการลงทุน  2(2-2-5) 

ST462 Statistical Analysis for Finance and Investment  

                  แนวคิดเร่ืองการลงทุนและความเสี่ยงจากการลงทุน  มูลคาความเส่ียง  ความเสี่ยงและ

มูลคาความเสี่ยงสําหรับการลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน  การประเมินผลตอบแทนการลงทุนใน

กลุมหลักทรัพย การใชสถิติวิเคราะหดานการเงินและการลงทุนในหลักทรัพยตลอดจนการบริหารความ

เส่ียง 

      2.3.10  ชุดวิชา หัวขอพิเศษทางสถิติ   

      คนควาและศึกษาความรูใหมทางสถิติไดดวยตนเองโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากหัวขอที่สนใจ  นําเสนอและอภิปรายผลการศึกษา 
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สถ484 หัวขอพิเศษทางสถิติ 1 3(2-2-5) 

ST484 Special Topic in Statistics I 

 ปญหา หัวขอพิเศษ หรือวิทยาการทางสถิติที่ทันสมัย คําอธิบายรายวิชาเปนไปตามท่ี

ภาควิชาฯ กําหนด 

สถ485 หัวขอพิเศษทางสถิติ 2 3(2-2-5) 

ST485 Special Topic in Statistics II 

 ปญหา หัวขอพิเศษ หรือวิทยาการทางสถิติที่ทันสมัย คําอธิบายรายวิชาเปนไปตามท่ี

ภาควิชาฯ กําหนด 

2.3.11  ชุดวิชา การวิจัยดําเนินงาน 

  โครงสรางและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร กําหนดการเชิงเสน ปญหาการขนสง  

 การวิเคราะหขายงาน ทฤษฎีเกม โซมารคอฟ กระบวนการมารคอฟ ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีสินคาคงคลัง 

 การประยุกตใชเทคนิคของการวิจัยดําเนินงานกับขอมูลจริงในศาสตรตาง ๆ 

สถ351 การวิจัยดําเนินงาน 1 3(2-2-5) 

ST351 Operations Research I 

 โครงสรางและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร กําหนดการเชิงเสน การแกปญหากําหนดการเชิงเสน

ดวยวิธีกราฟและวิธีซิมเพล็กซ ปญหาคูกัน การวิเคราะหความไว ปญหาการขนสง ปญหาการจัดสรรงาน 

การวิเคราะหขายงาน ทฤษฎีเกม   

สถ352 การวิจัยดําเนินงาน 2 3(2-2-5) 

ST352 Operations Research II 

 โซมารคอฟ กระบวนการมารคอฟ ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีสินคาคงคลัง การจําลอง 

2.3.12  ชุดวิชา การหาคาเหมาะท่ีสุด 

  การหาคาเหมาะที่สุดของปญหากําหนดการเชิงเสน และปญหากําหนดการที่ไมใช 

 เชิงเสนทั้งแบบมีเงื่อนไขและไมมีเงื่อนไข ตัวแบบการจําลอง การประยุกตใชเทคนิคของการหาคาเหมาะที่สุด 

 กับขอมูลจริงในศาสตรตาง ๆ 
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สถ452 วิธีการหาคาเหมาะท่ีสุด  3(2-2-5) 

ST452 Methods of Optimization 

บุรพวิชา : สถ351 

        ศึกษาวิธีและเทคนิคทางคณิตศาสตรในการหาคาเหมาะท่ีสุดของปญหากําหนดการเชิงเสน 

และปญหากําหนดการท่ีไมใชเชิงเสนทั้งแบบมีเงื่อนไข และไมมีเงื่อนไข วิธีซิมเพล็กซ ตัวคูณลากรองจและ

ฟงกชันลากรองจ วิธีพีแนลทีและวิธีแบรริเออร วิธีนิวตัน วิธีคอนจูเกท-เกรเดียนท การหาคาเหมาะที่สุด

ของปญหากําหนดการจํานวนเต็ม   

สถ453 การจําลอง 3(2-2-5) 

ST453 Simulation 

 หลักการการจําลอง ตัวแบบการจําลองของตัวอยาง สถิติสําหรับการจําลอง ตัวแบบการ

จําลองแบบไมตอเน่ือง ระบบแถวคอย ระบบสินคาคงคลัง ตัวแบบการถดถอย ตัวแบบเชิงเสน ปญหา

ระบบการควบคุมคุณภาพ การสรางตัวเลขคลายสุม การสรางตัวแปรสุม การวิเคราะหขอมูลนําเขา การลด

ความแปรปรวน การวิเคราะหความถูกตองของตัวแบบ 

2.3.13  ชุดวิชา หัวขอพิเศษทางการวิจัยดําเนินงาน 

  คนควาและศึกษาความรูใหมทางการวิจัยดําเนินงานไดดวยตนเองโดยใชเทคโนโลยี 

 สารสนเทศ วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากหัวขอท่ีสนใจ  นําเสนอและอภิปรายผลการศึกษา 

สถ486 หัวขอพิเศษทางการวิจัยดําเนินงาน 1 3(2-2-5) 

ST486 Special Topic in Operations Research I 

 ปญหา หัวขอพิเศษ หรือวิทยาการทางการวิจัยดําเนินงานท่ีทันสมัย คําอธิบายรายวิชา

เปนไปตามที่ภาควิชาฯ กําหนด 

สถ487 หัวขอพิเศษทางการวิจัยดําเนินงาน 2 3(2-2-5) 

ST487 Special Topic in Operations Research II 

 ปญหา หัวขอพิเศษ หรือวิทยาการทางการวิจัยดําเนินงานท่ีทันสมัย คําอธิบายรายวิชา

เปนไปตามที่ภาควิชาฯ กําหนด 

2.3.14  ชุดวิชา การเรียนรูของเครื่อง 

  หลักการพ้ืนฐาน เทคนิคและขั้นตอนของการเรียนรูของเคร่ืองจักร การเรียนรูแบบมี 

 ผูสอน การเรียนรูแบบไมมีผูสอน การพัฒนาโมเดลสําหรับวิทยาการขอมูล และระบบการเรียนรูของเร่ืองโดย 

 ใชโปรแกรมไพธอน 
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สถ371 การโปรแกรมภาษาไพธอนสําหรับนักวิทยาศาสตรขอมูล  3(2-2-5) 

ST371 Python Programming for Data Scientist  

                  แนะนําพ้ืนฐานของการใชโปรแกรมภาษาไพธอน การติดต้ังและการใชแพ็กเกจสําเร็จรูป

สําหรับงานทางดานวิทยาการขอมูล การเขียนฟงกชันเฉพาะเพ่ือพัฒนาโมเดลทางวิทยาการขอมูล 

สถ372 การเรียนรูของเคร่ือง    3(2-2-5) 

ST372 Machine Learning    

                  หลักการพ้ืนฐาน เทคนิคและข้ันตอนของการเรียนรูของเคร่ืองจักร การเรียนรูแบบมีผูสอน 

การเรียนรูแบบไมมีผูสอน การจําแนก การวิเคราะหการจําแนกกลุมเชิงเสน การแบงกลุม การจําแนกกลุม

และตนไมตัดสินใจ โครงขายประสาท การตรวจสอบไขว การประเมินผลประสิทธิภาพของแบบจําลอง 

และการประยุกตการเรียนรูของเคร่ือง 

      2.3.15  ชุดวิชา การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ   

      การจัดทําคลังขอมูล การจัดเตรียมขอมูล เทคนิคการวิเคราะหรูปแบบองคความรู 

  จากเหมืองขอมูล การประเมินประสิทธิภาพของเทคนิคของการทําเหมืองขอมูล การประยุกตใชเทคนิคของ 

  การทําเหมืองขอมูลกับขอมูลประเภทตาง ๆ 

สถ471 แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมและการเรียนรูเชิงลึก 3(2-2-5) 

ST471 Artificial Neural Networks and Deep Learning  

                  หลักการพ้ืนฐานทางทฤษฏีสําหรับการสรางโมเดลโดยใชแบบจําลองโครงขายประสาท

เทียม โครงสรางหลักพ้ืนฐานประเภทตาง ๆ  โครงขายประสาทเทียบแบบลึก โครงขายประสาทแบบคอน

โวลูชัน  โครงขายประสาทเทียมแบบรีเคอรเรนท 

สถ472  การทําเหมืองขอมูล  3(2-2-5) 

ST472 Data Mining   

                  ภาพรวมของการสกัดองคความรูจากเหมืองขอมูล การจัดทําคลังขอมูล กระบวนการจัด 

เตรียมขอมูล เทคนิคการวิเคราะหรูปแบบองคความรูจากเหมืองขอมูล และ การประเมินประสิทธิภาพ 

ของเทคนิคตาง ๆ 

      2.3.16  ชุดวิชา หัวขอพิเศษทางวิทยาการขอมูล   

      คนควาและศึกษาความรูใหมทางวิทยาการขอมูลไดดวยตนเองโดยใชเทคโนโลยี 

  สารสนเทศ วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากหัวขอท่ีสนใจ  นําเสนอและอภิปรายผลการศึกษา 
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สถ488 หัวขอพิเศษทางวิทยาการขอมูล 1 3(2-2-5) 

ST488 Special Topic in Data Science I 

 ปญหา หัวขอพิเศษ หรือวิชาทางวิทยาการขอมูล ท่ีทันสมัย คําอธิบายรายวิชาเปนไปตามท่ี

ภาควิชาฯ กําหนด 

สถ489 หัวขอพิเศษทางวิทยาการขอมูล 2 3(2-2-5) 

ST489 Special Topic in Data Science II 

 ปญหา หัวขอพิเศษ หรือวิชาทางวิทยาการขอมูล ท่ีทันสมัย คําอธิบายรายวิชาเปนไปตามท่ี

ภาควิชาฯ กําหนด 

2.3.17  ชุดวิชา คณิตศาสตรสําหรับสถิติ 

  สมการเชิงอนุพันธ การประยุกตใชความรูเร่ืองสมการเชิงอนุพันธแกปญหา และการ 

 ใชระเบียบวิธีการวิเคราะหเชิงตัวเลขเพ่ือหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของปญหาทางคณิตศาสตรและในศาสตรท่ี 

 เก่ียวของ   

คณ211 สมการเชิงอนุพันธ 3(3-0-6) 

MA211 Differential Equations  

 สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับหน่ึง สมการเชิงอนุพันธอันดับสองและอันดับสูงและการ

ประยุกต  สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนท่ีมีสัมประสิทธ์ิเปนตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน  ผลการ

แปลงลาปลาซและการประยุกต อนุกรมฟูเรียร ปญหาคาขอบ สมการเชิงอนุพันธยอยเบ้ืองตน 

คณ311 การวิเคราะหเชิงตัวเลขเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

MA311 Introduction to Numerical Analysis 

 การวิเคราะหความคลาดเคล่ือน ผลเฉลยของสมการไมเชิงเสน ผลเฉลยของระบบสมการ

เชิงเสน การประมาณคาในชวง การประมาณคากําลังสองนอยท่ีสุด อนุพันธและปริพันธเชิงตัวเลข  ผล

เฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ 

2.3.18  ชุดวิชา คณิตศาสตรเชิงการจัด 

  ความรูเบ้ืองตนของทฤษฎีกราฟ  การเรียงสับเปล่ียนและการจัดหมู การเรียงสับ 

 เปล่ียนและการจัดหมูกอกําเนิด การนับสองทาง สัมประสิทธิ์ทวินาม หลักการเพ่ิมเขาและตัดออก การนับ 

 ของลําดับ การจับคูของกราฟสองสวน การออกแบบเชิงการจัด 

คณ351 ทฤษฏีกราฟ 1 2(2-0-4) 

MA351 Graph Theory I 

 ความรูเบื้องตนในทฤษฎีกราฟ กราฟเช่ือมโยง กราฟตนไม สภาพเชื่อมโยงของกราฟ กราฟ

ออยเลอรเรียน กราฟแฮมิลโทเนียน และบทประยุกตของทฤษฎีกราฟ 
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คณ353 คณิตศาสตรเชิงการจัด 1 2(2-0-4) 

MA353 Combinatorics I   

 การเรียงสับเปล่ียนและการจัดหมู การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมูกอกําเนิด การนับสอง

ทาง สัมประสิทธิ์ทวินาม หลักการเพ่ิมเขาและตัดออก 

คณ354 คณิตศาสตรเชิงการจัด 2 2(2-0-4) 

MA354 Combinatorics II   

 การนับของลําดับ การจับคูของกราฟสองสวน ระบบตัวแทนท่ีแตกตางกัน การออกแบบเชิง

การจัด แบบแผนบล็อก ระบบสามสิ่ง 

2.3.19  ชุดวิชา ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร 

  คณิตศาสตรท่ีสําคัญในการสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตร การสรางตัวแบบเชิง  

 คณิตศาสตรของปญหาในโลกจริงในรูปของสมการเชิงอนุพันธ การหาผลเฉลย และการอธิบายผลเฉลย 

คณ380 คณิตศาสตรสําหรับตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

MA380 Introduction to Mathematics for Mathematical Modeling 

 สมการอิสระ จุดสมดุลและความเสถียรภาพของสมการอิสระ ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิง

เสนอันดับหน่ึง เมทริกซยกกําลัง วิธีการเชิงตัวเลขสําหรับสมการเชิงอนุพันธ ระบบสมการไมเชิงเสน 

คณ480 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

MA480 Introduction to Mathematical Modeling 

บุรพวิชา : คณ211 

        ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรของปญหาในโลกจริงในรูปของสมการเชิงอนุพันธ การสรางตัวแบบ 

การหาผลเฉลย และการอธิบายผลเฉลย 

2.3.20   ชุดวิชา เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 

  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณพกพา 

 ซอฟตแวรและวิศวกรรมซอฟตแวร การพัฒนาและการตรวจสอบซอฟตแวร 

คพ213 การโปรแกรมบนอุปกรณพกพา 3(2-2-5) 

CP213 Mobile Programming 

 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับมาตรฐาน เครือขายไรสายและอุปกรณคอมพิวเตอรแบบพกพา ภาษา

โปรแกรมบนอุปกรณพกพาและการประยุกตใชในงานดานธุรกิจ 



48 

คพ252 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(3-0-6) 

CP252 Software Engineering 

 ซอฟตแวรและวิศวกรรมซอฟตแวร  การวางแผนโครงงานซอฟตแวร  กระบวนการ

วิเคราะหความตองการการออกแบบซอฟตแวรพ้ืนฐาน การพัฒนาและการใชงาน การประกันคุณภาพ

ซอฟตแวร  เทคนิคและกลยุทธในการตรวจสอบซอฟตแวร  การบํารุงรักษาและการบริหารซอฟตแวร 

2.3.21   ชุดวิชา การพัฒนาโปรแกรมเพ่ืองานประยุกต 

  แนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ืองานประยุกต การวิเคราะหและออกแบบแอป 

 พลิเคชันเพ่ืองานประยุกต การพัฒนาแอปพลิเคชันดวยเทคโนโลยีตาง ๆ เพ่ือใชในงานประยุกต 

คพ214 การโปรแกรมแบบจินตภาพ 3(2-2-5) 

CP214 Visual Programming  

 ศึกษาองคประกอบและรูปแบบภาษาของโปรแกรมแบบจินตภาพ การออกแบบสวน

ปฏิสัมพันธกับผูใช การทํางานตามเหตุการณ การทดสอบโปรแกรม และการประยุกตใชงาน 

คพ457 การโปรแกรมเพ่ือการประยุกต 3(3-0-6) 

CP457 Application Programming 

 ศึกษาหลักการการวิเคราะหออกแบบ เทคนิค และการพัฒนาโปรแกรมประยุกตตาม

กรณีศึกษาการพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

2.3.22   ชุดวิชา การประมวลขอมูลเชิงลึกเพ่ือธุรกิจดิจิทัล 

  พ้ืนฐานการทํางานของระบบการประมวลผลขอมูลเพ่ือธุรกิจดิจิทัล การออกแบบ 

 และประยุกตใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูล การประยุกตใชเทคนิคการจัดการขอมูลเพ่ือนํามาใชในการ 

 วิเคราะหทางการตลาด 

คพ371 การตลาดดิจิทัลและอีคอมเมิรซ 3(3-0-6) 

CP371 Digital Marketing and E-Commerce 

 ขอมูลเชิงลึกทางการตลาด การแบงสวน การกําหนดเปาหมายและการวางตําแหนง การ

จัดการความพึงพอใจ การวิเคราะหตลอดชวงชีวิตของลูกคา ทางเลือกของลูกคา การตัดสินใจเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑและราคา พฤติกรรมของลูกคา การวิเคราะหโซเชียลมีเดีย 

คพ465 การทําเหมืองขอความ 3(3-0-6) 

CP465 Text Mining 

 การจัดการขอความภาษาธรรมชาติ กระบวนการจัดการคลังขอความ เคร่ืองมือท่ีใช 

ประมวลผลขอความขนาดใหญแบบอัตโนมัติเพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนจากขอความ ศึกษากระบวน 

การเตรียมขอมูลเบ้ืองตน การตัดขอความ การกําจัดคําหยุด การแปลงคําใหอยูในรูปแบบรากศัพท การลด

รูปของคํา ศึกษาแอปพลิเคชันพ้ืนฐานที่เก่ียวของกับการทําเหมืองขอความ 
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2.3.23  ชุดวิชา การจัดการระบบสารสนเทศ 

  การประยุกตใชเทคโนโลยีทางวิทยาการคอมพิวเตอรกับโจทยภาคธุรกิจ  

 การบูรณาการเทคโนโลยีทางวิทยาการคอมพิวเตอรกับศาสตรอ่ืน การวิเคราะหความตองการของผูบริโภค 

 อภิปราย สรุปผล การใหขอเสนอแนะตามกรณีศึกษาที่เก่ียวกับดานวิทยาการคอมพิวเตอร 

คพ437 บล็อกเชน 3(2-2-5) 

CP437 Blockchain 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติ พ้ืนฐานวิทยาการเขารหัสลับ หลักการทํางาน ผลกระทบ การทํางาน

แบบกระจายศูนย การสรางบล็อกเชน สัญญาสมารต การประยุกตใชของเทคโนโลยี บล็อกเชน สกุลเงิน

ดิจิทัล เทคโนโลยีใหมท่ีไดรับการสนับสนุนจากเทคโนโลยีบลอกเชน 

คพ491 วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต 3(2-2-5) 

CP491 Applied Computer Science 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติ การประยุกตใชเทคโนโลยีทางวิทยาการคอมพิวเตอรกับโจทยในภาค 

ธุรกิจ ธนาคาร อุตสาหกรรมและอ่ืน ๆ ท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันท่ีนาสนใจ กรณีศึกษา การคนควา การอภิปราย 

2.3.24  ชุดวิชา ระบบการประมวลผลและความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร 

  หลักการของระบบความม่ันคงปลอดภัยคอมพิวเตอรและการปองกัน การวิเคราะห 

 ความเส่ียงดานความม่ันคงเบื้องตนของระบบคอมพิวเตอร การประยุกตใชกระบวนการรักษาความปลอดภัยที่ 

 เหมาะสมกับสถานการณ การประยุกตใชวิธีการพัฒนาระบบไดอยางเหมาะสมกับบริบทของงาน 

คพ332 ระบบความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 3(3-0-6) 

CP332 Cyber Security  

 ระบบความม่ันคงปลอดภัยคอมพิวเตอร การเขารหัสขอมูล การรักษาความลับและปองกัน

การถูกบิดเบือนของขอมูล การควบคุมการเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัยเครือขาย คอมพิวเตอรไรสาย 

อาชญากรรมคอมพิวเตอรและการปองกัน 

คพ434 การประมวลผลแบบกลุมเมฆเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

CP434 Introduction to Cloud Computing 

 ความรูพ้ืนฐาน โมเดล คุณสมบัติสถาปตยกรรม และเทคโนโลยีที่เก่ียวกับการประมวลผล

แบบกลุมเมฆ การใหบริการโครงสรางพ้ืนฐาน การใหบริการแพลตฟอรม การใหบริการซอฟตแวรการ

จําลองเสมือนจริง เครือขายศูนยขอมูล การใชการประมวลผลแบบกลุมเมฆในการบริการโครงสรางพ้ืนฐาน 

บริการแพลตฟอรม และบริการซอฟตแวร ประโยชนและความทาทายของการออกแบบในสถานการณ

ปจจุบัน 
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 3.2.1  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ รายช่ือคณาจารย 

คุณวุฒกิารศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปที่จบ 

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

เลข

ประจําตัว
ประชาชน 

1  อ.กาญจนา  พานิชการ  วท.บ. (สถิติ), 2536 

 สต.ม. (สถิติ), 2540 

M.S. (Operations Research),

2546

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต

บางเขน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

Rutgers, The State University of 

New Jersey, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

2  อ.ดร.สุกัญญา อินทรภักด์ิ  วท.บ. (คณิตศาสตร), 2545 

 วท.ม. (สถิติประยุกต), 2548 

 Ph.D. (Mathematics), 2559 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

xxxxxxxxxxxxx 

3  อ.ดร.อิทธิเทพ นวาระสุจิตร กศ.บ. (คณิตศาสตร), 2545 

 กศ.ม. (คณิตศาสตร), 2548 

 ปร.ด. (คณิตศาสตร), 2560 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยมหิดล 

xxxxxxxxxxxxx 

4  อ.ดร.สุชาดา พงษประเสริฐ  วท.บ. (คณิตศาสตร), 2553 

M.S. (Mathematics), 2557

 M.OR. (Operations  

 Research), 2559 

 Ph.D. (Mathematics), 2562 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

North Carolina State University, 

USA 

North Carolina State University, 

USA 

North Carolina State University, 

USA 

xxxxxxxxxxxxx 

5  อ.ดร.อัจฉริยะ วัธนวิสูตร  วท.บ. (คณิตศาสตร), 2557 

 วท.ม. (สถิติ), 2559 

 ปร.ด. (สถิติ), 2564 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

xxxxxxxxxxxxx 
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3.2.2  อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ รายช่ือคณาจารย 

คุณวุฒกิารศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปที่จบ 

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

เลข
ประจําตัว
ประชาชน 

1  อ.กาญจนา  พานิชการ  วท.บ. (สถิติ), 2536 

 สต.ม. (สถิติ), 2540 

M.S. (Operations Research),

2546

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต

บางเขน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

Rutgers, The State University of 

New Jersey, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

2  อ.ดร.สุกัญญา อินทรภักด์ิ  วท.บ. (คณิตศาสตร), 2545 

 วท.ม. (สถิติประยุกต), 2548 

 Ph.D. (Mathematics), 2559 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

xxxxxxxxxxxxx 

3  อ.ดร.อิทธิเทพ นวาระสุจิตร กศ.บ. (คณิตศาสตร), 2545 

 กศ.ม. (คณิตศาสตร), 2548 

 ปร.ด. (คณิตศาสตร), 2560 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยมหิดล 

xxxxxxxxxxxxx 

4  อ.ดร.สุชาดา พงษประเสริฐ  วท.บ. (คณิตศาสตร), 2553 

M.S. (Mathematics), 2557

 M.OR. (Operations  

 Research), 2559 

 Ph.D. (Mathematics), 2562 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

North Carolina State University, 

USA 

North Carolina State University, 

USA 

North Carolina State University, 

USA 

xxxxxxxxxxxxx 

5  อ.ดร.อัจฉริยะ วัธนวิสูตร  วท.บ. (คณิตศาสตร), 2557 

 วท.ม. (สถิติ), 2559 

 ปร.ด. (สถิติ), 2564 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

xxxxxxxxxxxxx 

19 ต.ค. 2565
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม

        นิสิตตองผานการฝกงานในรายวิชา สถ491 ไมนอยกวา 120 ช่ัวโมง เพ่ือเพ่ิมประสบการณวิชาชีพ

และใหนิสิตรูจักนําความรูดานสถิติศาสตร ไปใชในการทํางาน เนนใหมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีและสวนรวม

โดยใหนิสิตฝกงานในหนวยงานราชการ เอกชนและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวของ สวนนิสิตกลุมสหกิจศึกษาตองมีการ

ฝกประสบการณในสถานประกอบการไมนอยกวา 16 สัปดาหหรือไมนอยกวา 300 ชั่วโมง 

 วิธีการจัดการเรียนการสอน 

 4.1.1 ปฐมนิเทศนิสิตกอนไปฝกงาน 

 4.1.2 ในระหวางฝกงานอาจารยท่ีดูแลนิสิตฝกงานจะประสานงานกับนิสิตในชวงระหวางฝกงาน 

 4 1.3 ใหหัวหนาหนวยงานท่ีนิสิตไปฝกงานประเมินผลการฝกงาน จากน้ันอาจารยท่ีดูแลนิสิต 

ฝกงานนําผลการประเมินจากหนวยงานมาพิจารณาวานิสิตผานเกณฑการประเมินหรือไม 

  แลวแจงใหนิสิตทราบ 

 4.1.4 สัมมนานิสิตหลังการฝกงานเพ่ือเปนแนวทางใหนิสิตพัฒนาตนเองในอนาคต 

(1) มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม

(2) มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยูในระเบียบวินัย

(3) มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยนําเอาความรูที่ไดเรียนไปปฏิบัติงานแกปญหาและพัฒนางานได

อยางมีประสิทธิภาพ

   4.1.5  การประเมินผลจะประเมินจากแบบประเมินของคณะโดยพนักงานพ่ีเลี้ยงและอาจารยที่ปรึกษา

การฝกงาน อาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาจากรายงานและจากการนิเทศโดยอาจารยประจําหลักสูตร 

4.2 ชวงเวลา 

การฝกงาน: ภาคฤดูรอนของปการศึกษาที่ 3 

สหกิจศึกษา: ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษาท่ี 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

 จัดใหนิสิตชั้นปท่ี 3 ฝกงานในหนวยงานตาง ๆ ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง 

5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย

5.1 คําอธิบายโดยยอ

   เพ่ือใหนิสิตไดเรียนรูกระบวนการทําวิจัย การนําความรูทางดานสถิติมาประยุกตใชในการทําวิจัย

โดยกําหนดใหนิสิตช้ันปท่ี 4 ฝกประสบการณในการทําวิจัยในภาคเรียนท่ี 1 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

5.2.1   มีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย  

5.2.2   สามารถนําความรูทางดานสถิติมาประยุกตใชในการทําวิจัย 
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       5.2.3   สามารถเขียนผลงานวิจัยเพ่ือการส่ือสารได 

5.3 ชวงเวลา  

   ชวงช้ันปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 – 2 

5.4 จํานวนหนวยกิต 

   3 หนวยกิต 

5.5 การเตรียมการ 

  5.5.1  นิสิตตองลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงานสถิติ 1และ โครงงานสถิติ 2  

  5.5.2  กําหนดใหมีอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยของนิสิต 

  5.5.3  อาจารยท่ีปรึกษาใหคําปรึกษาในการกําหนดประเด็นหัวขอที่จะศึกษาและกระบวนการ 

                     ทําวิจัย 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

  5.6.1  ประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมของนิสิต 

  5.6.2  ประเมินผลจากการนําเสนอเคาโครงปญหาวิจัย  ผลการวิเคราะหขอมูล สรุปผล อภิปรายผล  

           และขอเสนอแนะ 

  5.6.3  ประเมินผลจากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต   

คุณลักษณะพิเศษของนิสิต / 

สมรรถนะของหลักสูตร 
กลยุทธการสอนและกิจกรรม 

1. มีทักษะการส่ือสาร  1. จัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. มอบหมายงานที่ฝกทักษะการนําเสนอเปนภาษาเขียน และการ 

นําเสนอดวยวาจาท้ังแบบปากเปลา และใชส่ือประกอบการนําเสนอ 

อยางมีประสิทธิภาพ 

3. สอดแทรกไปกับการเรียนในทุกรายวิชาโดยกําหนดใหนิสิตมีการ 

นําเสนองานอยางตอเน่ือง 

2. มีจิตอาสา จิตสํานึก

สาธารณะรับใชสังคม 

1. สอดแทรกเน้ือหาในดาน คุณธรรม จริยธรรม และ 

จรรยาบรรณในเน้ือหาวิชาเรียน 

2. การเปนแบบอยางท่ีดีของอาจารย 

3. จัดกิจกรรมสรางเสริมประสบการณทั้งในและนอกเวลาเรียนเพ่ือ 

พัฒนาการเรียนรู 

3. สมรรถนะของหลักสูตร 

มีความรอบรูในวิชาการดาน

สถิติ คณิตศาสตร 

คอมพิวเตอร และวิจัย 

สามารถบูรณาการความรูและ

นํามาประยุกตใชไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ถูกตอง และมี

จรรยาบรรณ  

1. สอดแทรกเน้ือหาในดาน คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ

และทางวิชาการ 

2. จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3. จัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการขามศาสตร 
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การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน   

1. ดานคุณธรรมและจริยธรรม  

ผลการเรียนรูดานคุณธรรม

และจริยธรรม 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.1 แสดงออกถึงความ

ซ่ือสัตย มีวินัย ตรงตอเวลา 

เคารพสิทธิและความคิดเห็น

ของผูอ่ืน 

1.2 แสดงออกถึงการมีจิต

สาธารณะ เสียสละเพ่ือ

สวนรวม ตระหนักในการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

1.3 ตระหนักในคุณคาของ

ศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ิน

หรือสากล 

- สอดแทรกเน้ือหาดานคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณทางวิชาการในทุกรายวิชา 

- ฝกปฏิบัติ ทํากิจกรรม สงเสริมใหเกิด

ความซ่ือสัตย มีวินัย และตรงตอเวลา 

- สอดแทรกวัฒนธรรมองคกร เพ่ือใหนิสิตมี

คานิยมพ้ืนฐานท่ีถูกตอง 

- ช้ีแจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการ

เรียนการสอนใหชัดเจนในทุกรายวิชา 

- สอดแทรกแนวคิดดาน 

ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใหตระหนัก 

ในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมที่มี 

ตอการดํารงชีวิต 

- กําหนดเกณฑมาตรฐานในการประเมิน

พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของทุก

รายวิชา 

- สังเกตพฤติกรรมความซ่ือสัตยและการ

ตรงตอเวลาในการเขาช้ันเรียน การทํา

รายงาน การอางอิงผลงาน และการสอบ 

- สังเกตพฤติกรรมการมีวินัย การปฏิบัติตน

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและขอตกลง

ในช้ันเรียน เชน การแตงกาย 

- สังเกตจากการประพฤติตนอยูในประเพณี

และวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย  

 

 

 2.  ดานความรู 

ผลการเรียนรูดานความรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

2.1 บูรณาการความรูที่เรียน

เพ่ือใชประโยชนในการเรียนรู 

การทํางาน และการดําเนิน

ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 

2.2 มีความรูทางสถิติศาสตร 

วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร

ท่ีจะนํามาอธิบายหลักการและ

ทฤษฎีในศาสตรเฉพาะ 

2.3 สามารถติดตาม

ความกาวหนาทางวิชาการ 

พัฒนาความรูใหม โดยเฉพาะ

ดานสถิติศาสตร 

- จัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมความรู

ในสาขาตาง  ๆอยางกวางขวาง พรอม

สอดแทรกแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในทุกรายวิชา 

- จัดการเรียนการสอน โดยการเนน

ผูเรียนเปนสําคัญโดยแนะนําวิธีการ

เรียนรูและการสืบคนขอมูลดวยตนเอง 

- จัดกิจกรรมและจัดการเรียนการสอน

ในหลากหลายรูปแบบ เชน การบรรยาย 

การฝกปฏิบัติ การสัมมนา การทํา

แบบฝกหัด การเรียนรูจากกรณีปญหา 

การเรียนรูเปนรายบุคคล 

- กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการ

เรียนรู โดยใชเกณฑ Rubrics ทุกรายวิชา 

- สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการ

อภิปรายและการสะทอนคิดกิจกรรมในชั้น

เรียน 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน  

- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูลอยาง

ถูกตองตามหลักและจรรยาบรรณทาง

วิชาการ 

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 
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ผลการเรียนรูดานความรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

2.4 มีความรูในหลักการและ

ทฤษฎีทางคอมพิวเตอร 

สามารถเขียนโปรแกรม

ภาษาคอมพิวเตอร  โปรแกรม

ทางสถิติ และ/หรือ ใช

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

 

 3.  ดานทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรูดานทักษะทาง

ปญญา 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3.1 ประยุกตความรูใหเกิด

ประโยชน 

3.2 มีความใฝรู คิดวิเคราะห

ความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ 

ท่ีหลากหลายไดอยางถูกตอง

อยางเปนระบบ และแกไข

ปญหาได และมีเหตุมีผลตาม

หลักการวิชาการทาง

วิทยาศาสตร โดยคํานึงถึง

ผลกระทบท่ีเก่ียวของ 

3.3 ประเมิน วิพากษ 

สถานการณตาง ๆ โดยใช

ความรูเปนฐาน 

3.4 มีความคิดริเร่ิม 

สรางสรรคนวัตกรรม 

3.5 คิดวิเคราะหอยางเปน

ระบบ และมีเหตุมีผล ตาม

หลักการวิชาการทาง

สถิติศาสตร และคณิตศาสตร 

- จัดกิจกรรมใหนิสิตฝกคนควาหาความรู

ดวยตนเอง และนําความรูมาประยุกตใชใน

การเรียนและการดําเนินชีวิตประจําวัน  

- จัดกระบวนการเรียนรูใหนิสิต ศึกษา

และแสวงหาความรู เพ่ือใหนิสิตไดฝก

ทักษะการวิเคราะห ทักษะการคิด 

ทักษะการแกปญหาอยางเปนระบบ 

ทักษะการสืบคน และการเรียนรูเชิง

ประสบการณ จากสภาพปญหาหรือ

สถานการณจริง ทั้งที่เปนรายบุคคลและ

รายกลุม เชน 

(1) การนําเสนอและอภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเห็นในชั้นเรียน 

(2) การทํากรณีศึกษา 

(3) การฝกปฏิบัติ 

(4) การจัดทําโครงงาน 

(5) การศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 (6) การ ศึกษาจากกรณีศึกษา 

- กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการ

เรียนรู โดยใชเกณฑ Rubrics ทุกรายวิชา 

- สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการ

อภิปรายและการสะทอนคิดกิจกรรมในชั้น

เรียน 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ท่ีแสดง

ถึงการคนควาความรูเพ่ิมเติม การเลือกรับ

ขอมูลขาวสารโดยใชหลักกาลามสูตร และ

การคิดอยางมีเหตุผลและเปนระบบ 

- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูลอยาง

ถูกตองตามหลักและจรรยาบรรณทาง

วิชาการ 

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

- นิสิตประเมินตนเอง 
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 4.  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรูดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

4.1 ทํางานรวมกับผูอ่ืนใน

ฐานะผูนําและผูรวมงานได 

4.2 แสดงออกถึงการเปน

พลเมืองที่มีคุณภาพ รูหนาท่ี

ตนเอง เคารพผูอ่ืน เพ่ือให

สามารถอยูรวมกันในสังคมท่ี

มีความหลากหลายทาง

ความคิดและวัฒนธรรมได 

4.3 สามารถปรับตัวใหเขากับ

สังคมและสถานการณตาง ๆ 

ท่ีเปลี่ยนแปลงได 

- จัดกิจกรรมเพ่ือใหนิสิตฝกการปรับตัว 

การทํางานรวมกับผูอ่ืน รับฟงความคิดเห็น

ของเพ่ือนรวมกลุม สามารถแสดงจุดยืนของ

ตนเอง และคนหาทางออกรวมกันได 

- เลือกประเด็นท่ีเปนปญหาสังคมและ

สิ่งแวดลอมใหนิสิตเรียนรู และตระหนักถึง

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น พรอมทั้งกระตุนใหคิด

หาวิธีท่ีจะมีสวนรวมรับผิดชอบในการ

แกปญหาโดยเร่ิมตนจากตัวนิสิตเอง 

- สอดแทรกแนวคิดผานกิจกรรมเพ่ือฝกให

นิสิตสามารถปรับตัวในสถานการณตาง  ๆ

- กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการ

เรียนรู โดยใชเกณฑ Rubrics ทุกรายวิชา 

- สังเกตพฤติกรรม ท่ีแสดงถึงความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม การมี

สวนรวมในการอภิปรายและการสะทอนคิด

กิจกรรมในช้ันเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ท่ีแสดง

ถึงความรวมมือในการวางแผน การปฏิบัติ 

และการแกปญหา 

- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูลอยาง

ถูกตองตามหลักและจรรยาบรรณทาง

วิชาการ 

- สังเกตจากพัฒนาการดานความคิดและ

พฤติกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน 

- ใหนิสิตประเมินเพ่ือนในช้ันเรียน และ

นํามาใชเปนขอมูลสําหรับการประเมินผล

การเรียนรู 

 

 5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

 

5.1 วิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข 

เพ่ือนําไปใชในกระบวนการ

ตัดสินใจหรือวิเคราะห

ประเด็นปญหา และนําเสนอ

ไดอยางเหมาะสม 

- สอดแทรกทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข

ในรายวิชาตาง ๆ  เพ่ือพัฒนาทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลขอยางตอเน่ือง 

- ฝกการใชทักษะส่ือสารในทุกรายวิชา 

- กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการ

เรียนรู โดยใชเกณฑ Rubrics ทุกรายวิชา 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ท่ีแสดง

ถึงการวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข  
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ผลการเรียนรูดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

 

5.2 ใชภาษาในการสื่อสารได 

อยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือการ

คนควาไดอยางเหมาะสมและ

จําเปน 

5.3 ใชเทคโนโลยีในการสืบคน 

เก็บรวบรวมขอมูล นําเสนอได

เหมาะสมกับสถานการณ 

5.4 ประยุกตความรูทาง

คณิตศาสตร สถิติศาสตร และ

คอมพิวเตอรเพ่ือการวิเคราะห 

ประมวลผล การแกปญหาและ

นําเสนอขอมูลไดอยางถูกตอง 

- ฝกการใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล

จากแหลงท่ีเช่ือถือไดในทุกรายวิชา 

- ฝกการเลือกใชขอมูลสารสนเทศที่

เหมาะสมประกอบการนําเสนองาน 

 

 

- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูลอยาง

ถูกตองตามหลักและจรรยาบรรณทาง

วิชาการ 

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ท่ีแสดง

ถึงการสืบคนขอมูล การเลือกใชขอมูล และ

การรูจักแหลงขอมูลท่ีเหมาะสม 

 

 

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร  

มาตรฐานผลการเรียนรู รายละเอียดผลการเรียนรู 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม  1.1 แสดงออกถึงความซ่ือสัตย มีวินัย ตรงตอเวลา เคารพสิทธิและความคิดเห็น

ของผูอ่ืน 

1.2 แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ เสียสละเพ่ือสวนรวม ตระหนักในการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.3 ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ินหรือสากล 

2. ดานความรู 

 

2.1 บูรณาการความรูท่ีเรียนเพ่ือใชประโยชนในการเรียนรู การทํางาน และการ

ดําเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 

2.2 มีความรูทางสถิติศาสตร วิทยาศาสตร และคณิตศาสตรท่ีจะนํามาอธิบาย

หลักการและทฤษฎีในศาสตรเฉพาะ 

2.3 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ พัฒนาความรูใหม โดยเฉพาะดาน

สถิติศาสตร 

2.4 มีความรูในหลักการและทฤษฎีทางคอมพิวเตอร สามารถเขียนโปรแกรม

ภาษาคอมพิวเตอร  โปรแกรมทางสถิติ และ/หรือ ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู รายละเอียดผลการเรียนรู 

3. ดานทักษะทางปญญา  3.1 ประยุกตความรูใหเกิดประโยชน 

3.2 มีความใฝรู คิดวิเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ ท่ีหลากหลายไดอยาง

ถูกตองอยางเปนระบบ และแกไขปญหาได และมีเหตุมีผลตามหลักการวิชาการ

ทางวิทยาศาสตร โดยคํานึงถึงผลกระทบที่เก่ียวของ 

3.3 ประเมิน วิพากษ สถานการณตาง ๆ โดยใชความรูเปนฐาน 

3.4 มีความคิดริเร่ิม สรางสรรคนวัตกรรม 

3.5 คิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการวิชาการทาง

สถิติศาสตร และคณิตศาสตร 

4. ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

4.1 ทํางานรวมกับผูอ่ืนในฐานะผูนําและผูรวมงานได 

4.2 แสดงออกถึงการเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ รูหนาท่ีตนเอง เคารพผูอ่ืน เพ่ือให

สามารถอยูรวมกันในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางความคิดและวัฒนธรรมได 

4.3 สามารถปรับตัวใหเขากับสังคมและสถานการณตาง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงได 

5. ดานทักษะการคิดวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 วิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข เพ่ือนําไปใชในกระบวนการตัดสินใจหรือวิเคราะห

ประเด็นปญหา และนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

5.2 ใชภาษาในการสื่อสารได อยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือการคนควาไดอยาง

เหมาะสมและจําเปน 

5.3 ใชเทคโนโลยีในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล นําเสนอไดเหมาะสมกับ

สถานการณ 

5.4 ประยุกตความรูทางคณิตศาสตร สถิติศาสตร และคอมพิวเตอรเพ่ือการ

วิเคราะห ประมวลผล การแกปญหา และนําเสนอขอมูลไดอยางถูกตอง 

 

 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

  



60 
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป : แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก          ○ ความรับผิดชอบรอง 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

(TQF) และ ทักษะพิสัย/สมรรถนะของหลักสูตร 

ดานคุณธรรมและ

จริยธรรม 
ดานความรู ดานทักษะทางปญญา 

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ดานทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
วิชาศึกษาทั่วไป 

1.  วิชาบังคับ 

1.1 ชุดวิชา การเรียนรูและการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 

มศว191 การเรียนรูสูโลกในศตวรรษท่ี 21                    

มศว192 การใชภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร                    

1.2 ชุดวิชา ศิลปะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 

มศว193 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารอยางมี

ประสิทธิภาพ 
                   

มศว194 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารอยางมี

ประสิทธิภาพ               
                   

1.3 ชุดวิชา มศว เพ่ือสังคม 

มศว195 พลเมืองสรางสรรคสังคม                    

มศว196 ศาสตรและศิลปแหงการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน                    

1.4 ชุดวิชา การพัฒนาทักษะการทํางานและการเปนผูประกอบการ 

มศว197 การพูดและการนําเสนองานเพ่ืออาชีพ                    

มศว198 การเตรียมพรอมสูการทํางานและและการเปนผูประกอบการ                      

2. วิชาเลือก 

2.1 ชุดวิชา วิถีชีวิตท่ีชาญฉลาด 

มศว291 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ                    

มศว292 วิทยาศาสตร กุญแจแหงการอยูรวมกับส่ิงแวดลอมอยางสมดุล                    

มศว293 การปรับตัวในสังคมพลวัต                    
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หมวดวิชาเฉพาะ : แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  

 ความรับผิดชอบหลัก          ○ ความรับผิดชอบรอง 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

(TQF) และ ทักษะพิสัย/สมรรถนะของหลักสูตร 

ดานคุณธรรมและ

จริยธรรม 
ดานความรู ดานทักษะทางปญญา 

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ดานทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
วิชาเฉพาะ 

1.  วิชาแกน 

1.1  ชุดวิชา สถิติพ้ืนฐาน 

สถ112 หลักสถิติ                     

สถ121 ทฤษฎีความนาจะเปนเบ้ืองตน                    

1.2  ชุดวิชา สถิติคณิตศาสตร 

สถ221 สถิติคณิตศาสตร 1                    

สถ222 สถิติคณิตศาสตร 2                    

2.  วิชาบังคับ 

2.1  ชุดวิชา คณิตศาสตรพื้นฐานและการโปรแกรม 1 

คณ115 แคลคลัูส 1                    

คพ111 การโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน                    

2.2  ชุดวิชา คณิตศาสตรพื้นฐานและการโปรแกรม 2 

คณ116 แคลคูลัส 2                    

คพ112 การโปรแกรมเชิงวัตถุ                    

2.3  ชุดวิชา คณิตศาสตรพื้นฐานและการโปรแกรม 2 

คณ217 คณิตศาสตรสําหรับสถิติ                    

คณ224 พีชคณิตเชิงเสนและการประยุกต                    

คพ241 โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึม                    

2.4  ชุดวิชา สถิติไมอิงพารามิเตอร 

สถ213 สถิติไมอิงพารามิเตอร                    
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ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

(TQF) และ ทักษะพิสัย/สมรรถนะของหลักสูตร 

ดานคุณธรรมและ

จริยธรรม 
ดานความรู ดานทักษะทางปญญา 

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ดานทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

สถ232 วิธีการถดถอยไมอิงพารามิเตอร                    

2.5  ชุดวิชา วิทยาการขอมูล   

คพ242 ระบบฐานขอมูล                    

สถ271 วิทยาการขอมูลเบ้ืองตน                    

2.6  ชุดวิชา สถิติทางงานวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ 1   

สถ333 ชีวสถิต ิ                    

สถ338 การวิเคราะหการรอดชีพ                     

สถ341 การวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ                    

2.7  ชุดวิชา การพยากรณเชิงสถิติ   

สถ331 การวิเคราะหการถดถอย                    

สถ334   การวิเคราะหอนุกรมเวลา                    

2.8  ชุดวิชา การจัดการขอมูล 

สถ321   เทคนิคการเลือกตัวอยาง                    

สถ339 การจัดการขอมูลสูญหาย                    

2.9  ชุดวิชา การส่ือสารเชิงวิชาการ 

สถ301 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเชิงวิชาการและการวิจัย                    

สถ381 สัมมนาทางดานสถิติ                    

2.10  ชุดวิชา การพัฒนาโครงงานวิจัย 

สถ431    แผนแบบการทดลอง                    

สถ481   โครงงานสถิติ 1                    

สถ482   โครงงานสถิติ 2                    

สถ491 การฝกงาน                     

2.11  ชุดวิชา สหกิจศึกษา    

สถ492 เตรียมสหกิจศึกษา                    
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ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

(TQF) และ ทักษะพิสัย/สมรรถนะของหลักสูตร 

ดานคุณธรรมและ

จริยธรรม 
ดานความรู ดานทักษะทางปญญา 

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ดานทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

สถ499 สหกิจศึกษา                    

3.  วิชาเลือก 

3.1  ชุดวิชา ความนาจะเปน 

สถ421    ทฤษฎีความนาจะเปน                    

สถ422 กระบวนการสโตแคสติกเบ้ืองตน                    

3.2  ชุดวิชา สถิติวิเคราะห    

สถ432 การวิเคราะหหลายตัวแปร                     

สถ433 การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภท                     

3.3  ชุดวิชา สถิติทางงงานวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ 2  

สถ336   ระเบียบวิธีวิจัย                    

สถ337 วิธีการถดถอยสําหรับการวิจัยทางสุขภาพ                     

3.4  ชุดวิชา สถิติทางงงานวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ 3 

สถ434 การวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ีเบ้ืองตน                     

สถ435 การวิเคราะหอภิมาณเชิงสถิต ิ                    

สถ436 การวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง                    

3.5  ชุดวิชา การโปรแกรมเชิงสถิติ   

สถ441 การโปรแกรมเชิงสถิติ                      

สถ442 การเขียนโปรแกรมสําหรับนักสถิติ                    

3.6  ชุดวิชา การโปรแกรมประยุกต   

สถ342 วิธีการโปรแกรมเชิงสถิตดิวย R                    

สถ364 การโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ                    

3.7  ชุดวิชา สถิติทางธุรกิจและอุตสาหกรรม 

สถ322    ทฤษฎีการตัดสินใจ                    

สถ335   การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ                     
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ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

(TQF) และ ทักษะพิสัย/สมรรถนะของหลักสูตร 

ดานคุณธรรมและ

จริยธรรม 
ดานความรู ดานทักษะทางปญญา 

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ดานทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

3.8  ชุดวิชา ประกันและการเงิน 1  

สถ362 คณิตศาสตรประกันชีวิตเบ้ืองตน                    

สถ363 คณิตศาสตรการเงิน                    

3.9  ชุดวิชา ประกันและการเงิน 2 

สถ361 หลักการประกันภัย                     

สถ462 สถิติวิเคราะหดานการเงินและการลงทุน                    

3.10  ชุดวิชา หัวขอพิเศษทางสถิติ   

สถ484    หัวขอพิเศษทางสถิติ 1                    

สถ485    หัวขอพิเศษทางสถิติ 2                    

3.11  ชุดวิชา การวิจัยดําเนินงาน 

สถ351    การวิจัยดําเนินงาน 1                    

สถ352    การวิจัยดําเนินงาน 2                    

3.12  ชุดวิชา การหาคาเหมาะที่สุด 

สถ452   วิธีการหาคาเหมาะท่ีสุด                    

สถ453 การจําลอง                    

3.13  ชุดวิชา หัวขอพิเศษทางการวิจัยดําเนินงาน 

สถ486    หัวขอพิเศษทางการวิจัยดําเนินงาน 1                    

สถ487    หัวขอพิเศษทางการวิจัยดําเนินงาน 2                    

3.14  ชุดวิชา การเรียนรูของเคร่ือง 

สถ371 การโปรแกรมภาษาไพทอนสําหรับนักวิทยาศาสตรขอมูล                    

สถ372 การเรียนรูของเคร่ือง                    

3.15  ชุดวิชา การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ   

สถ471 แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมและการเรียนรูเชิงลึก                    

สถ472 การทําเหมืองขอมูล                    
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ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

(TQF) และ ทักษะพิสัย/สมรรถนะของหลักสูตร 

ดานคุณธรรมและ

จริยธรรม 
ดานความรู ดานทักษะทางปญญา 

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ดานทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

3.16  ชุดวิชา หัวขอพิเศษทางวิทยาการขอมูล   

สถ488    หัวขอพิเศษทางวิทยาการขอมูล 1                    

สถ489    หัวขอพิเศษทางวิทยาการขอมูล 2                    

3.17  ชุดวิชา คณิตศาสตรสําหรับสถิติ 

คณ211 สมการเชิงอนุพันธ                    

คณ311 การวิเคราะหเชิงตัวเลขเบ้ืองตน                    

3.18  ชุดวิชา คณิตศาสตรเชิงการจัด 

คณ351 ทฤษฎีกราฟ 1                    

คณ353 คณิตศาสตรเชิงการจัด 1                    

คณ354 คณิตศาสตรเชิงการจัด 2                    

3.19  ชุดวิชา ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร 

คณ380 คณิตศาสตรสําหรับตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเบ้ืองตน                    

คณ480 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเบ้ืองตน                    

3.20  ชุดวิชา เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 

คพ213 การโปรแกรมบนอุปกรณพกพา                    

คพ252 วิศวกรรมซอฟตแวร                    

3.21  ชุดวิชา การพัฒนาโปรแกรมเพ่ืองานประยุกต 

คพ214 การโปรแกรมแบบจินตภาพ                    

คพ457 การโปรแกรมเพ่ือการประยุกต                    

3.22  ชุดวิชา การประมวลขอมูลเชิงลึกเพื่อธุรกิจดิจิทัล 

คพ371 การตลาดดิจิทัลและอีคอมเมิรซ                    

คพ465 การทําเหมืองขอความ                    

3.23  ชุดวิชา การจัดการระบบสารสนเทศ   
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ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

(TQF) และ ทักษะพิสัย/สมรรถนะของหลักสูตร 

ดานคุณธรรมและ

จริยธรรม 
ดานความรู ดานทักษะทางปญญา 

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ดานทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

คพ437 บล็อกเชน                    

คพ491 วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต                    

3.24  ชุดวิชา ระบบการประมวลผลและความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร 

คพ332 ระบบความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร                    

คพ434 การประมวลผลแบบกลุมเมฆเบ้ืองตน                    
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)  

 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  

(ภาคผนวก ก)  

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

    มีการดําเนินการเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานการเรียนรูของนิสิต ตามรายะเอียดท่ีกําหนดไวใน 

มคอ. 2  ท่ีถอดลงสู มคอ. 3 – 6 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละภาคการศึกษาโดยมีการพิจารณาผานที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ ในประเด็นตาง ๆ ไดแก 

        2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลลัพธการเรียนรูขณะนิสิตกําลังศึกษา 

   2.1.1  กําหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชา และใชวงจร PDCA ในการดําเนินงานของ

ระบบผานคณะกรรมการ/อาจารยผูสอน 

   2.1.2   ผูสอนรายวิชาเดียวกัน  กําหนดระบบและวิธีการวัดและประเมินผลรวมกันใหสอดคลองกับตาม 

มาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร จากน้ันทําการทวนสอบผลการเรียนโดยการประชุมตัดสินผลรวมกัน 

   2.1.3  มีการทบทวนระบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตใหสอดคลองกับการกําหนดของมาตรฐาน

การเรียนรูของหลักสูตร 

       2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลลัพธการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 

  2.2.1  ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

2.2.2  ประเมินจากความคิดเห็นของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา 

3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1  เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

 3.2  ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมข้ันตํ่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 

 3.3  เขารวมกิจกรรมตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 3.4  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

(ภาคผนวก ก) 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

 1.1  มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหหลักสูตรสงเสริมอาจารยใหมเขารับการปฐมนิเทศและอบรมความเปน

ครู ซ่ึงจัดโดยมหาวิทยาลัย เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการออกแบบการเรียนรูท่ีมุงเนนผลลัพธการเรียนรู เทคนิค

วิธีการสอน การใชสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การวัดประเมินผล การวิเคราะหผูเรียน การวิจัยเพ่ือ พัฒนาการเรียน

การสอน การวางแผนและปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา และระบบสารสนเทศท่ี

เก่ียวของ  

 1.2  หลักสูตรช้ีแจงปรัชญา วัตถุประสงค และเปาหมายของหลักสูตร และมอบเอกสารที่เก่ียวของ เชน  

รายละเอียดหลักสูตร คูมือการศึกษาและหลักสูตร คูมืออาจารย กฎระเบียบตาง ๆ 

 1.3  หลักสูตรจัดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการณการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ หรือจัด

ใหสอน รวมกับอาจารยท่ีมีประสบการณ  

     1.4  หลักสูตรกําหนดอาจารยพ่ีเล้ียงเพ่ือชวยเหลือและใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนประเมินและ

ติดตาม ความกาวหนาในการปฏิบัติงานของอาจารยใหม  

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 

 2.1.1  สงเสริมใหอาจารยไดรับการพัฒนาความรูเก่ียวกับการออกแบบการเรียนรูท่ีมุงเนนผลลัพธ 

การเรียนรู เทคนิควิธีการสอน การใชสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การวัดประเมินผล การวิเคราะหผูเรียน การวิจัยเพ่ือ 

พัฒนาการเรียนการสอน การวางแผนและปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา และ

ระบบ สารสนเทศท่ีเก่ียวของ ซ่ึงจัดโดยมหาวิทยาลัย/คณะ และหนวยงานภายนอก อยางตอเน่ือง  

 2.1.2  สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยเขารับการรับรองสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ 

ของสหราชอาณาจักร (UK Professional Standards Framework- UKPSF)  

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

 2.2.1  สนับสนุนใหอาจารยมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการ โดยมีการบูรณาการการเรียนการ 

สอน กับการบริการทางวิชาการแกสังค เพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 

2.2.2 สนับสนุนใหอาจารยไดรับการพัฒนาความรู สรางเสริมประสบการณในการวิจัยทาง 

วิชาการ/วิชาชีพ อยางตอเน่ือง โดยเขารวมอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ นําเสนอและเผยแพรผลงานทาง

วิชาการท้ังในระดับ ชาติและระดับนานาชาติ  
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.  การกํากับมาตรฐาน 

 การบริหารจัดการหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตร ดังน้ี  

 -  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีจํานวนไมนอยกวา 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาข้ัน

ตํ่า ปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาตราจารย และมีผลงานทางวิชาการ

ท่ีไดรับ การเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ อยาง

นอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง  

 -  อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา

กวา ผูชวยศาตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณา

แตงต้ังให บุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ อยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง  

 -  มีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก 5 ป โดยนําความคิดเห็นของคณะกรรมการวิพากษและพัฒนา

หลักสูตร ซ่ึงประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต รวมถึงการเปล่ียนแปลงของนโยบาย 

เศรษฐกิจ สังคม และความกาวหนาทางวิชาการ มาประกอบการพิจารณาดวย 

2. บัณฑิต 

 -  มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร มีระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร (ELO) ใหครอบคลุมผล

การเรียนรู ท่ีเทียบเคียงอยางนอย 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทาง

ปญญา  4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  -  หลักสูตรมีการสํารวจขอมูลผลลัพธการเรียนรูของบัณฑิตท่ีไดงานทํา ภายในระยะเวลา 1 ป นับจาก

วันท่ี สําเร็จการศึกษา 

  -  หลักสูตรมีการติดตามการเผยแพรผลงาน (โครงงาน งานวิจัย ฯลฯ) ของนิสิตท่ีสะทอนผลลัพธการ

เรียนรู ของหลักสูตรกอนจบการศึกษา   

3. นิสิต 

 -  มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร มีกระบวนการรับนิสิต โดยกําหนดเกณฑการคัดเลือกและ

คุณสมบัติ ของนิสิตท่ีเหมาะสมกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาเพ่ือใหนิสิต

มีความพรอม ในการเรียนและสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 

 -  มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถ และ

ศักยภาพของ นิสิตในรูปแบบตาง ๆ เสริมสรางจิตสํานึกในการรับใชสังคมและสวนรวม เสริมสรางทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และการเรียนรูตลอดชีวิต  

 -  หลักสูตรมีการแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใหคําปรึกษาดานวิชาการ สังคม และการใชชีวิตใน

มหาวิทยาลัย แกนิสิต โดยมีการกําหนดช่ัวโมงใหคําปรึกษา (Office Hours) เพ่ือใหนิสิตสามารถเขาปรึกษาได 
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 -  หลักสูตรมีการสํารวจขอมูลการรับ การคงอยู การสําเร็จการศึกษาของนิสิต เพ่ือติดตาม ประเมิน 

และ ปรับปรุงผลการดําเนินงาน 

 -  มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร มีระบบการจัดการขอรองเรียนของนิสิตท่ีมีประสิทธิภาพ 

โดยมีการ ประเมินความพึงพอใจของผลการจัดการขอรองเรียน 

4. อาจารย 

 -  มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร  มีระบบและกลไกในการรับอาจารยใหมท่ีสอดคลองกับ

ระเบียบ/ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหมตองมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตาม

เกณฑท่ี มหาวิทยาลัยกําหนด ซ่ึงสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง มาตรฐาน

ความสามารถ ภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา 

 -  มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร  มีระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารยใหม ใหมีความรู

เก่ียวกับ หลักการจัดการเรียนรู จิตวิทยาการเรียนรู การออกแบบการจัดการเรียนรู การใชส่ือและเทคโนโลยี

ดิจิทัลใน การเรียนการสอน การวัดประเมินผลการเรียนรู รวมถึงกฎหมายและจริยธรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 -  มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร  มีระบบและกลไกในการบริหาร สงเสริม และพัฒนา

อาจารย ใหมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UK 

Professional Standards Framework- UKPSF) การพัฒนาตนเองใหมึความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา การวิจัย 

การบริการวิชาการ และมีความกาวหนาในการพัฒนาผลงานทางวิชาการอยางเหมาะสม สอดคลองกับ

วิสัยทัศน และนโยบาย ของมหาวิทยาลัยและแนวทางของหลักสูตร 

 -  มีการกํากับติดตามขอมูลของอาจารยผูรับผิดขอบหลักสูตร ใหมีคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ 

ผลงานทาง วิชาการ การคงอยู ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด  

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 -  มหาวิทยาลัย/คณะ สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยมีความเขาใจในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร 

ชุดวิชา และรายวิชา ท่ีมุงเนนผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน (Outcome-based Education)  และสอดคลอง

กับความ ตองการของผูมีสวนไดเสีย ตลาดแรงงาน ความเจริญกาวหนาของวิทยาการ นโยบายรัฐบาล และ

แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 -  มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมุง เนนผู เรียนเปนสําคัญผานเทคนิคการเรียนรู เชิงรุก (Active 

Learning) ท่ีหลากหลายตามสภาพจริง สงเสริมใหนิสิตไดเรียนรูและการฝกปฏิบัติดวยตนเอง เรียนรูและ

ทํางานรวมกับผูอ่ืน การใชเทคโนโลยีในการเรียนรู การส่ือสาร และการทํางาน การบูรณาการการเรียนกับการ

ทํางาน การฝกงาน และการวิจัย 

 -  มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะ

และ วัฒนธรรม 

 -  มีการกําหนดอาจารยผูสอน โดยคํานึงถึงความรูความสามารถและความเช่ียวชาญในรายวิชาหรือ

เน้ือหา ท่ีสอน โดยมีการกํากับติดตามและตรวจสอบ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูและการประเมินผลการ

จัดการเรียนรู  
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          -  มีการประเมินผูเรียนตามสภาพจริง ดวยวิธีการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย มีเกณฑการประเมินและ

การ ตัดสินผลท่ีชัดเจนและเช่ือถือได 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 -  มีระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย ในการจัดเตรียมส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ี

จําเปน ตอการเรียนการสอน ท้ังดานกายภาพหองเรียน วัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก หองสมุด 

หองปฏิบัติการ คอมพิวเตอร สถานท่ีพักผอนระหวางเรียน รวมถึงมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรูท้ังใน และนอกหองเรียน อยางเพียงพอและเหมาะสมตอการสนับสนุนใหผูเรียนบรรลุผลลัพธการเรียนรู

ตามท่ีกําหนดได (หลักสูตรขยายความส่ิงสนับการเรียนรูเพ่ิมเติม)  

 -  มีการสํารวจความพึงพอใจและความตองการของอาจารยผูสอนและนิสิตท่ีมีตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู และนําผลการสํารวจมาพัฒนาปรับปรุง 
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7.   ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน  (Key Performance Indicators) 

  ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปท่ี 1 

2565 

ปท่ี 2 

2566 

ปที่ 3 

2567 

ปที่ 4 

2568 

ปที่ 5 

2569 

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม

ในการประชุมเพ่ือวางแผนและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร      

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐาน 

คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 
     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ 

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบมคอ.3 และ มคอ.4  อยางนอยกอน 

การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
     

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผล

การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 

มคอ.5  และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ี

เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7  

ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา      

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรูท่ีกําหนดในมคอ.3 และ มคอ.4(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 

ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ

สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ

ดําเนินการท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

-     

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา 

ดานการจัดการเรียนการสอน      

(9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละ 1 คร้ัง      

(10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ       

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ

คุณภาพหลักสูตรเฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
- - -   

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหมเฉล่ีย 

ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
- - - -  
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หมวดท่ี 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

-  มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาโดยนิสิต (ปค.003) และนําผลการ 

ประเมินมา วิเคราะหเพ่ือปรับปรุง (มคอ.5) และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3) ใหเหมาะสม  

     -  มีการประเมินผลลัพธการเรียนรูของนิสิตตามสภาพจริงดวยวิธีการท่ีหลากหลาย อาทิ การมี 

สวนรวมใน การทํากิจกรรม การแลกเปล่ียนเรียนรู การปฏิบัติงาน การนําเสนองาน การประเมินช้ินงาน 

ผลงาน รายงาน หรือการสอบ   

  -  มีการประเมินผลลัพธการเรียนรูของนิสิตตามสภาพจริง โดยผูประเมินท่ีหลากหลาย อาทิ ผูสอน 

ผูเรียน ผูทรงคุณวุฒิภายนอก หรือบุคลากรจากแหลงฝก  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

          มีการประเมินทักษะของอาจารยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละรายวิชาโดยนิสิต 

                 มีการประเมินทักษะการสอนของอาจารยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย 

      คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/หัวหนาภาควิชา/คณะ/สวนงาน  

                 สงเสริมใหอาจารยผูสอนสงผลงานการจัดการเรียนการสอนเขาประกวดท้ังภายในและภายนอก  

                  มหาวิทยาลัย  

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

   ประเมินโดยนิสิตปจจุบัน 

   ประเมินโดยบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

   ประเมินโดยผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนไดเสียตาง ๆ  

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

          -  ประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตัวบงชี้

การ กํากับมาตรฐานหลักสูตร (องคประกอบ ท่ี 1)  

         -  ประเมินผลการดําเนินงานโดยใชเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาของเครือขายการประกัน

คุณภาพ มหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance: AUNQA) ตามรูปแบบท่ี 

มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีไดรับแตงต้ังจากมหาวิทยาลัย  

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

    คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวบรวมขอมูลผลการประเมินที่ไดจากนิสิต บัณฑิต ผูสอน ผูใชบัณฑิต 

ขอมูลจาก ปค.003 มคอ.5 มคอ.6 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

เพ่ือทราบปญหาการดําเนินงานของหลักสูตรในภาพรวม และนําสูการวางแผน ปรับปรุง หรือพัฒนาการ

ดําเนินงาน ของหลักสูตรในปการศึกษาถัดไป รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับ

ความตองการของผูใชบัณฑิตเปนประจําทุก 5 ป 
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ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก ข สําเนาคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษหลักสูตร 

ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษหลักสูตร 

ภาคผนวก ง  รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

ภาคผนวก จ ขอมูลผลลัพธการเรียนรูและโครงสรางรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA 

ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานของอาจารย 

ภาคผนวก ช  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 

ภาคผนวก ซ        ตารางเปรียบเทียบความสอดคลองของผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)  

                           ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของชุดวิชา (MLOs) และผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร   

                           (ELOs) 
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ภาคผนวก ก  ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

  



77 
 

  



78 
 

  



79 
 

  



80 
 

  



81 
 

  



82 
 

  



83 
 

  



84 
 

  



85 
 

  



86 
 

  



87 
 

  



88 
 

 



89 
 

  



90 
 

  



91 
 

 



92 
 

  

 



93 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษหลักสูตร 
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ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษของหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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รายงานผลการวิพากษหลักสูตร 

 การวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดําเนินการใน

รูปแบบของแบบสอบถาม โดยสอบถามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีตอหลักสูตร จุดเดน และจุด

ดอยของหลักสูตร รวมท้ังขอเสนอแนะ  

 ผูทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  มีรายนามดังน้ี 

1. รองศาสตราจารย ดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ  

อาจารย สังกัดภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. อาจารยมาริสา แกวสุวรรณ  

ตําแหนง หัวหนาภาควิชาสถิติ  

อาจารย สังกัดภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

3. นายธนรัตน นันทไพบูลย  

ตําแหนง Technology Consultant 

บริษัทยิบอินซอย จํากัด  

เลขที่ 523 ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500                              

 

ผลการวิพากษหลักสูตรจากผูทรงคุณวุฒิ 

ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ  การดําเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไมปรับปรุงแกไข 

1. จํานวนหนวยกิตวิขาเฉพาะดานเลือกไมนอย

กวา 18 หนวยกิต ควรปรับเปน ไมนอยกวา 24 

หนวยกิต โดยใหปรับลดจํานวนหนวยกิตวิชา

เลือกเสรีจาก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต เปน ไม

นอยกวา 6 หนวยกิต ตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 คงเดิม เนื่องจากมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ กําหนดให

เรียนวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 

12 หนวยกิต 

2. จํานวนหนวยกิตรวมตามแผนการศึกษา ป 1 

ภาคเรียนที่ 1 (19 หนวยกิต)และ ป 1 ภาคเรียน

ท่ี 2 (20 หนวยกิต) อาจมากเกินไปสําหรับนิสิต

ป 1 ซึ่งกําลังปรับตัวกับการเรียนในระดับ

มหาวิทยาลัย  

มีการปรับรายวิชาในแผนการศึกษา

ของนิสิตป 1  

 

3. ควรปรับลดจําหนวยกิตในรายวิชาท่ีไมจําเปน

ตอการเรียนสาขาสถิติ และการทํางาน เชน 

ฟสิกส/เคมี/ชีววิทยา 

มีการปรับรายวิชาวิทยาศาสตรออก

จากแผนการเรียน 
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ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ  การดําเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไมปรับปรุงแกไข 

4. ควรกําหนดวิชาทฤษฎีความนาจะเปนอยูใน

กลุมวิชาบังคับ 

มีการเพ่ิมรายวิชา สถ121 ทฤษฎี

ความนาจะเปนเบื้องตน ในกลุมวิชา

บังคับ 

 

5. มีหัวขอซ้ําซอนกันในบางรายวิชา เชน วิชา

หลักสถิติ และ วิชาสถิติคณิตศาสตร 1   

มีการปรับคําอธิบายรายวิชาเพ่ือใหไม

มีความซ้ําซอนในเน้ือหาที่เรียน 

 

6. การเขียนคําอธิบายรายวิชาบางรายวิชาไม

เหมาะสม เชน การจําลอง (Simulation) สถิติ

ไมอิงพารามิเตอร 

มีการปรับคําอธิบายรายวิชาใหม  

7. การใชคําศัพทวิชาการสถิติศาสตรควรยึดตาม

พจนานุกรมศัพทสถิติศาสตร ฉบับราชบัณฑิตย

สภา เชน การลูเขาสโตแคสติก ตองใช การลูเขา

เชิงสโตแคสติก- การทดสอบล็อคแรงก ควรใช 

การทดสอบล็อกแรงค- วิธีการหาคาท่ีเหมาะสม

ท่ีสุด ควรใช วิธีการหาคาเหมาะที่สุด- การ

ทดสอบลําดับพิสัยวิลค็อกซัน ตองใช การ

ทดสอบลําดับที่โดยเครื่องหมายของวิลค็อกซัน  

มีการตรวจสอบและปรับคําศัพทให

ตรงกับพจนานุกรมศัพทสถิติศาสตร 

ฉบับราชบัณฑิตยสภา 

 

8. ควรเพ่ิมรายวิชาในกลุม Data Analytics อีก 

2 – 3 วิชา 

มีการเพ่ิมรายวิชาอีก 6 รายวิชา   

9. บางรายวิชาควรกําหนดใหมีบุรพวิชา เชน 

การวิเคราะหการถดถอย แผนแบบการทดลอง 

การวิเคราะหอนุกรมเวลา การควบคุมคุณภาพ

เชิงสถิติ ทฤษฎีความนาจะเปน 

มีการกําหนดบุรพวิชาใหกับรายวิชา

ทฤษฎีความนาจะเปน 

 

10. ควรนําความรูในรายวิชาสถิติไปประยุกตใช

กับศาสตรความรูดานอ่ืน ๆ เชน การเงิน การ

สาธารณสุข 

มีการนํารายวิชาเลือกที่มีการบูรณา

การความรูทางสถิติกับศาสสตรอ่ืน ๆ 

ท่ีมีอยูแลว มาจัดเปนชุดวิชาเลือก เชน 

ชุดวิชาประกันและการเงิน ชุดวิชา

สถิติทางธุรกิจและอุตสาหกรรม ชุด

วิชาสถิติทางงานวิจัยวิทยาศาสตร

สุขภาพ 

 

11. ควรเพิ่มเติมกระบวนการทวนสอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรู 5 ดาน รวมทั้ง ทักษะ พิสัย และ

สมรรถนะท่ีหลักสูตรกําหนด  

มีการพิจารณาเพ่ิมกระบวนการทวน

สอบในสวนของทักษะ พิสัย และ

สมรรถนะ 
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ภาคผนวก ง  รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

------------------------------------------------- 

 

1. ช่ือหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  

2. เริ่มใชหลักสูตร  ในปการศึกษา 2560 

3. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

      เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังน้ี 

      (1)  มีความรูทางดานสถิต ิมีความสามารถศึกษา คนควา และวิจัย เพ่ือนําไปสูการสรางองค 

 ความรูอยางมีจรรยาบรรณ 

      (2)  เปนนักสถิติในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม เกษตร การแพทย การศึกษา และอ่ืน ๆ  

      (3)  มีความซ่ือสัตย มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และมีจิตสํานึกสาธารณะ   

4. ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (ELOs) 

       ELO1  อธิบายความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรไดอยางถูกตอง 

   ELO2  เลือกวิธีการทางคณิตศาสตรไปใชในการแกปญหาไดอยางถูกตอง 

   ELO3  อธิบายความรูและแกปญหาที่เก่ียวกับทฤษฎีความนาจะเปน การอนุมานทางสถิติ และการ 

     วิเคราะหทางสถิติไดอยางถูกตอง 

  ELO4  เขียนโปรแกรม ใชโปรแกรม ในการจัดการขอมูล วิเคราะหขอมูล และแปลผลไดอยางถูกตอง 

  ELO5  สราง วางแผนงานวิจัยท่ีบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ เลือกใชวิธีวิเคราะหทางสถิติท่ีมีอยู 

       หลากหลายไดอยางถูกตอง มีจรรยาบรรณ และมีจิตสํานึกสาธารณะ 

   ELO6  มีทักษะในการสื่อสาร อธิบาย และนําเสนอผลงานทางสถิติ อยางซ่ือสัตย และมีความรับผิดชอบ  

  ELO7  มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาและศึกษาความรูใหมทางสถิติไดดวยตนเอง 

5. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)  

ปที่สําเร็จการศึกษา 

จํานวนผลงานทางวิชาการ 

(ผลงานวิจัย, ผลงานทางวิชาการอ่ืน ๆ) 5 ป

ยอนหลัง 

ป 

2560 

ป 

2561 

ป 

2562 

ป 

2563 

ป 

2564 

1 อ.กาญจนา พานิชการ สต.ม.(สถิติ), 2540  2 2   

2 อ.ดร.สุกัญญา อินทรภักดิ ์ Ph.D.(Mathematics), 

2559 
1 1 1 1  

3 อ.ดร.อิทธิเทพ นวาระสุจิตร Ph.D.(Mathematics), 

2560 
    2 
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ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)  

ปที่สําเร็จการศึกษา 

จํานวนผลงานทางวิชาการ 

(ผลงานวิจัย, ผลงานทางวิชาการอ่ืน ๆ) 5 ป

ยอนหลัง 

ป 

2560 

ป 

2561 

ป 

2562 

ป 

2563 

ป 

2564 

4 อ.ดร.สุชาดา พงษประเสริฐ Ph.D.(Mathematics), 

2562 
  1 1  

5 อ.ดร.อัจฉริยะ วัธนวิสูตร ปร.ด.(สถิติ), 2564    1  

6. สมรรถนะ/ความเช่ียวชาญของอาจารยในหลักสูตร (ครอบคลุมดานวิชาการ วิชาชีพ วิจัย) ที่สงเสริมการ

บรรลุ ELOs 

ระบุหัวขอท่ีไดรับการพัฒนา 
หนวยงานที่จัด 

(ภายใน/ภายนอก) 

จํานวนอาจารย

ประจําท่ีเขารวม 

ระบุสมรรถนะที่สอดคลอง 

1 2 3 4 

1. อบรมการสอนออนไลนอยางมีประสิทธิภาพ : 

SWU’s Effective Online Teaching 
มศว 5     

2. การเรียนการสอนออนไลน SWUMoodle มศว 5     

3. เขารวมงานประชุมและนําเสนอผลงานทาง

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
มศว 5     

4. รวมจัดงานบริการวิชาการ รร.รัษฎา จังหวัด

ตรัง 
ภาควิชาคณิตศาสตร มศว 5     

5. อบรมเกณฑ AUN-QA มศว 5     

6. โครงการอบรมเชิงปฏิการเร่ืองการวิเคราะห

ขอมูลดวยสถิติเบส 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 1     

7. อบรมออนไลน : การวิเคราะหสมการ

โครงสราง (SEM) ดวยโปรแกรม AMOS 
บริษัท IT Survive 1     

8. อบรมออนไลน : การวิจัยการออกแบบทาง

การศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2     

9. อบรมออนไลน : หลักจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย 
มศว 3     

หมายเหตุ :  1. สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ (เชน UKPSF, เทคนิคการสอน Active Learning, Outcome-based Learning, 

Online Learning, Student-Centered, การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/รายวิชา) 

           2. สมรรถนะดานการวิจัย  

            3. สมรรถนะดานบริการวิชาการ 

           4. ความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขา 

 

7. รางวัล / การยกยองชมเชย ท่ีนิสิตหรืออาจารยประจําหลักสูตรไดรับ (ในชวง 3 ปที่ผานมา) 

 อาจารย ดร.สุชาดา พงษประเสริฐ ไดรับการคัดเลือกเปนหน่ึงในผูแทนประเทศไทยเขารวมการประชุม 

Global Young Scientists Summit ประจําป 2564 (GYSS2021)  ระหวางวันที่ 12 – 15 มกราคม 2564 ณ 

ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร 
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8. รายละเอียดเกี่ยวกับนิสิตในหลักสูตร (รายงานขอมูลต้ังแตปการศึกษาท่ีเริ่มใชหลักสูตร/เปดรับนิสิต) 

ป

การศึกษา 

จํานวน 

ในแผน

รับ 

จํานวน

รับ 

จํานวน

สําเร็จ

การศึกษา 

อัตราคงอยู 

รอยละการประกอบอาชีพ 

(ของบัณฑิตท่ีตอบ

แบบสอบถามเรื่องการมีงาน

ทํา) 

ความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิตตอ

บัณฑิต 

จํานวน รอยละ ตรงวุฒิ เก่ียวของ อิสระ 

จํานวน

ผูใช

บัณฑิต 

รอยละ

ความพึง

พอใจ 

2559 30 25 19 19 76.00 58.82 11.76 29.41 9 4.27 

2560 30 32 25 25 78.13 50.00 50.00  5 3.99 

2561 30 33 - 26 78.79      

2562 30 26 - 24 92.31      

2563 30 28 - 26 92.86      

2564 30 25 - 24 96.00      

 หมายเหตุ : 1. นิสิตท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2561 – 2564  ยังอยูระหวางการศึกษา  

               2. ปการศึกษา 2559 มีบัณฑิตจํานวน 17 คน ตอบแบบสอบถามเร่ืองการมีงานทํา 

               3. ปการศึกษา 2560 มีบัณฑิตจํานวน 15 คน ตอบแบบสอบถามเร่ืองการมีงานทํา    

    

9. ปจจัยสําคัญท่ีทําใหคุณภาพการจัดการศึกษาในหลักสูตรเปนไปตามวัตถุประสงค 

       9.1  การจัดการเรียนการสอนที่มีหลากหลายรูปแบบ และการจัดกิจกรรมเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21 

โดยมุงเนนพัฒนาความรู สมรรถนะ และทักษะของนิสิต เพ่ือใหนิสิตมีผลการเรียนรูบรรลุตามสมรรถนะ และ 

ELOs  ของหลักสูตร  

       9.2  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่มีอยางเพียงพอเปนการอํานวยความสะดวกและสงเสริมใหนิสิตเรียนรูได

ดวยตนเอง คนควาความรูใหม ๆ ทางสถิติ และการทํางานวิจัย  

10. ปจจัยสําคัญท่ีทําใหคุณภาพการจัดการศึกษาในหลักสูตรไมเปนไปตามท่ีคาดหวังและแนวทางการพัฒนา 

       10.1  ทักษะดานการสื่อสาร และการเรียนรูดานภาษาอังกฤษ เปนทักษะท่ีตองพัฒนาโดยการจัดการ

เรียนการสอนท่ีสอดแทรกภาษาอังกฤษ การฝกนําเสนอ และการสื่อสารในรายวิชา  

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ  ขอมูลผลลัพธการเรียนรูและโครงสรางรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA 
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ขอมูลผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตรและโครงสรางรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA 

1. ความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับหลักสูตร (ELOs) กับ มาตรฐานผลการเรียนรูระดับอุดมศึกษา (TQF) 

มาตรฐานการเรียนรู 

ของหลักสูตรตามเกณฑ  

AUN-QA 

ดานคุณธรรม

และจริยธรรม 
ดานความรู ดานทักษะทางปญญา 

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

ความ

รับผิดชอบ 

ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสารและ การ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

ELO1 อธิบายความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรไดอยาง

ถูกตอง 
                   

ELO2 เลือกวิธีการทางคณิตศาสตรไปใชในการ

แกปญหาไดอยางถูกตอง 
                   

ELO3 อธิบายความรูและแกปญหาท่ีเก่ียวกับทฤษฎี

ความนาจะเปน การอนุมานทางสถิต ิและการวิเคราะห

ทางสถิติไดอยางถูกตอง 

                   

ELO4 เขียนโปรแกรม ใชโปรแกรม ในการจัดการ 

ขอมูล วิเคราะหขอมูล และแปลผลไดอยางถูกตอง 
                   

ELO5 สราง วางแผนงานวิจัยท่ีบูรณาการความรู

ในศาสตรตาง ๆ เลือกใชวิธีวิเคราะหทางสถิติท่ีมีอยู

หลากหลายไดอยางถูกตอง มีจรรยาบรรณ และมี

จิตสํานึกสาธารณะ 
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มาตรฐานการเรียนรู 

ของหลักสูตรตามเกณฑ  

AUN-QA 

ดานคุณธรรม

และจริยธรรม 
ดานความรู ดานทักษะทางปญญา 

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

ความ

รับผิดชอบ 

ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสารและ การ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

ELO6 มีทักษะในการสื่อสาร อธิบาย และนําเสนอ

ผลงานทางสถิติ อยางซ่ือสัตย และมีความรับผิดชอบ 
                   

ELO7 มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

แสวงหาและศึกษาความรูใหมทางสถิติไดดวยตนเอง 
                   

 

2. ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ELOs)  

ELOs Specific Skills  Generic Skills  Knowledge 

ELO1 อธิบายความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรไดอยางถูกตอง SS1 SS9 GS1 K3 

ELO2 เลือกวิธีการทางคณิตศาสตรไปใชในการแกปญหาไดอยางถูกตอง SS1 SS7 SS9 GS1 GS2 GS3 GS4 GS5 K3 

ELO3 อธิบายความรูและแกปญหาที่เก่ียวกับทฤษฎีความนาจะเปน การ

อนุมานทางสถิติ และการวิเคราะหทางสถิติไดอยางถูกตอง 

SS1 SS2 SS3 SS4 SS7 SS9 GS1 GS2 GS3 GS4 GS5 K1 K2 K4 K5 K6 K7 K8 K9 

ELO4 เขียนโปรแกรม ใชโปรแกรม ในการจัดการขอมูล วิเคราะหขอมูล

และแปลผลไดอยางถูกตอง 

SS2 SS5 SS6 SS9 GS3 GS4 GS5 K9 K10 K11 K12 

ELO5 สราง วางแผนงานวิจัยที่บูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ เลือกใช

วิธีวิเคราะหทางสถิติที่มีอยูหลากหลายไดอยางถูกตอง มีจรรยาบรรณ 

และมีจิตสํานึกสาธารณะ 

SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 

SS8 SS9 

GS1 GS2 GS2 GS4 GS5 GS6 

GS7 GS8 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 

K10 K11 K12 K13 K14 K15 

K16 K17 K18 K19 
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ELOs Specific Skills  Generic Skills  Knowledge 

ELO6 มีทักษะในการส่ือสาร อธิบาย และนําเสนอผลงานทางสถิติ อยาง

ซ่ือสัตย และมีความรับผิดชอบ 

SS8 SS9 GS4 GS5 GS7 GS8 K4 K7 K8 K9 K17 K18 K19 

ELO7 มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาและศึกษา

ความรูใหมทางสถิติไดดวยตนเอง 

SS9 GS6 GS7  K1 K2 K14 K15 K16 

 

Specific Skills 

SS1 มีความรู ความเขาใจหลักการทางคณิตศาสตรและสถิติ 

SS2 สามารถสังเกตในรายละเอียดท่ีสําคัญของขอมูลและรูปแบบ 

SS3 จัดระเบียบ วิเคราะห และแปลความหมายของขอมูลไดอยางถูกตอง 

SS4 เลือกใชวิธีการทางสถิติไดอยางถูกตองเหมาะสมกับขอมูล 

SS5 สามารถเลือกใชโปรแกรมในการวิเคราะหขอมูล 

SS6 สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและแกปญหาที่เกิดจากการประมวลผล 

SS7 มีความเชี่ยวชาญในการแกปญหาทางคณิตศาสตรและสถิติอยางมีระบบ  

SS8 สื่อสารผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติอยางมีประสิทธิภาพ 

SS9 ละเอียด รอบคอบ และมีแบบแผน  

Generic Skills 

GS1 การคํานวณ 

GS2 การวิเคราะหปญหา 

GS3 การแกปญหา 

GS4 การทํางานรวมกับผูอ่ืน 

GS5 การสื่อสาร 

GS6 การสืบคน ICT  

GS7 ภาษาอังกฤษ 

GS8 การมีจรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
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Knowledge 

K1 สถิติเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 

K2 สถิติเก่ียวของกับทุก ๆ ศาสตร 

K3 คณิตศาสตรสําหรับสถิติ 

K4 สถิติเชิงพรรณนา 

K5 สถิติเชิงอนุมาน 

K6 การวิเคราะหเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

K7 การใหเหตุผลโดยใชขอมูลเปนฐาน 

K8 กระบวนการคิดเชิงสถิต ิ

K9 การใชเคร่ืองมือทางสถิติ 

K10 การใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

K11 การเขียนโปรแกรม 

K12 สถิติเปนสวนสําคัญของวิทยาการขอมูล 

K13 บูรณาการทางสถิติกับศาสตรตาง ๆ 

K14 บูรณาการความรูมาใชในการทําวิจัยและการนําเสนอโครงงานเชิงสถิติ 

K15 การใช ICT ในการสืบคนขอมูล 

K16 การสืบคนและประมวลความรูมาใชในการนําเสนองานวิจัยทางสถิต ิ

K17 การนําเสนอขอมูลทางสถิติผานสื่อตาง ๆ  

K18 การสื่อสารขอมูลทางสถิติ 

K19 สารสนเทศทางสถิติ 
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3. ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังรายชั้นป/สมรรถนะรายช้ันป 

ชั้นป ผลลัพธการเรียนรูรายชั้นป 

ชั้นปท่ี 1 
อธิบายหลักการและความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร ทฤษฎีความนาจะเปนเบ้ืองตนและหลักสถิติ เขียน 

โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร และวิเคราะหสถิติเบ้ืองตนโดยใชโปรแกรมทางสถิติ ไดอยางถูกตอง 

ชั้นปท่ี 2 
อธิบายหลักการและความรูทางคณิตศาสตรสําหรับนักสถิติ ทฤษฎีทางสถิติ วิทยาการขอมูลเบ้ืองตน  

ระบบฐานขอมูล สามารถจัดการขอมูล ไดอยางถูกตอง 

ชั้นปท่ี 3 

อธิบายหลักการ ความรู และประยุกตใชการวิเคราะหทางสถิติไดอยางถูกตอง สามารถเก็บรวบรวมขอมูล 

โดยใชทฤษฎีการเลือกตัวอยาง สามารถสรางปญหาพิเศษ โดยใชความรูที่เรียนมาได และใชโปรแกรมทาง 

สถิติวิเคราะหขอมูลไดอยางถูกตอง  

ชั้นปท่ี 4 
คนควา ศึกษาความรูใหม ๆ ในศาสตรสาขาสถิติ   สามารถสรางงานวิจัยและเลือกใชวิธีวิเคราะหทางสถิติ

ไดอยางถูกตอง และนําเสนอผลงานวิจัยอยางซื่อสัตย มีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณ 

 

 

4. มาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA (เฉพาะวิชาบังคับ) 

รายวิชา 
Expected Learning Outcome (ELOs) 

ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 

 วิชาเฉพาะ 

 1. วิชาแกน 

1.1 ชุดวิชา สถิติพ้ืนฐาน 

สถ112 หลักสถิติ         

สถ121 ทฤษฎีความนาจะเปนเบื้องตน        

1.2 ชุดวิชา สถิติคณิตศาสตร   

สถ221 สถิติคณิตศาสตร 1        

สถ222 สถิติคณิตศาสตร 2        

 2. วิชาบังคับ 

2.1 ชุดวิชา คณิตศาสตรพ้ืนฐานและการโปรแกรม 1 

คณ115 แคลคูลัส 1        

คพ111 การโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน        

2.2 ชุดวิชา คณิตศาสตรพ้ืนฐานและการโปรแกรม 2 

คณ116 แคลคูลัส 2        

คพ112 การโปรแกรมเชิงวัตถุ        

2.3 ชุดวิชา คณิตศาสตรพ้ืนฐานและการโปรแกรม 3 

คณ217 คณิตศาสตรสําหรับสถิติ        

คณ224 พีชคณิตเชิงเสนและการประยุกต        

คพ241 โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึม        

2.4 ชุดวิชา สถิติไมอิงพารามิเตอร 
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รายวิชา 
Expected Learning Outcome (ELOs) 

ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 

สถ213 สถิติไมอิงพารามิเตอร        

สถ232 วิธีการการถดถอยไมอิงพารามิเตอร        

2.5 ชุดวิชา วิทยาการขอมูล   

คพ242 ระบบฐานขอมูล        

สถ271 วิทยาการขอมูลเบ้ืองตน        

2.6 ชุดวิชา สถิตทิางงานวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ 1   

สถ333 ชีวสถิติ        

สถ338 การวิเคราะหการรอดชีพ         

สถ341 การวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติ 
       

2.7 ชุดวิชา การพยากรณเชิงสถิติ 

สถ331 การวิเคราะหการถดถอย        

สถ334 การวิเคราะหอนุกรมเวลา        

2.8 ชุดวิชา การจัดการขอมูล 

สถ321  เทคนิคการเลือกตัวอยาง        

สถ339 การจัดการขอมูลสูญหาย        

2.9 ชุดวิชา การสื่อสารเชิงวิชาการ 

สถ301 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิง

วิชาการและการวิจัย 
       

สถ381 สัมมนาทางดานสถิติ        

2.10 ชุดวิชาการพัฒนาโครงงานวิจัย    

สถ431    แผนแบบการทดลอง        

สถ481  โครงงานสถิติ 1        

สถ482  โครงงานสถิติ 2        

สถ491 การฝกงาน        

2.11 ชุดวิชาสหกิจศึกษา   

สถ492 เตรียมสหกิจศึกษา        

สถ499 สหกิจศึกษา        

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

5. ความสอดคลองของผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังกับกลยุทธการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู 

ELOs กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

ELO1 อธิบายความรูพ้ืนฐานทาง

คณิตศาสตรไดอยางถูกตอง 

TL1 การบรรยายและอภิปราย 

TL2 การฝกแกโจทยปญหา 

TL6 กิจกรรมกลุม 

TL11 การปลูกฝงความมีคุณธรรม 

จริยธรรม 

TL12 การปลูกฝงความมีจรรยาบรรณ 

A1 การสังเกตพฤติกรรม 

A2 การทําแบบฝกหัด 

A3 การสอบขอเขียน 

A7 การประเมินจากผลงานท่ีนิสิต

ไดรับมอบหมาย 

A8 การประเมินตนเองของนิสิต 

A9 การประเมินโดยเพื่อนรวมชั้น

เรียนหรือกลุมงาน 

ELO2 เลือกวิธีการทางคณิตศาสตรไปใช

ในการแกปญหาไดอยางถูกตอง 

TL1 การบรรยายและอภิปราย 

TL2 การฝกแกโจทยปญหา 

TL6 กิจกรรมกลุม 

TL11 การปลูกฝงความมีคุณธรรม 

จริยธรรม 

TL12 การปลูกฝงความมีจรรยาบรรณ 

A1 การสังเกตพฤติกรรม 

A2 การทําแบบฝกหัด 

A3 การสอบขอเขียน 

A7 การประเมินจากผลงานท่ีนิสิต

ไดรับมอบหมาย 

A8 การประเมินตนเองของนิสิต 

A9 การประเมินโดยเพื่อนรวมชั้น

เรียนหรือกลุมงาน 

ELO3 อธิบายความรูและแกปญหาที่

เกี่ยวกับทฤษฎีความนาจะเปน การ

อนุมานทางสถิติ และการวิเคราะหทาง

สถิติไดอยางถูกตอง 

TL1 การบรรยายและอภิปราย 

TL2 การฝกแกโจทยปญหา 

TL3 การฝกปฏิบัติ 

TL4 การฝกทักษะการคิดวิเคราะห  

TL5 การศึกษาคนควาดวยตนเอง 

TL6 กิจกรรมกลุม 

TL7 กรณีศึกษา 

TL8 การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

TL11 การปลูกฝงความมีคุณธรรม 

จริยธรรม 

TL12 การปลูกฝงความมีจรรยาบรรณ 

A1 การสังเกตพฤติกรรม 

A2 การทําแบบฝกหัด 

A3 การสอบขอเขียน 

A4 การสอบปฏิบัติ 

A5 การเขียนรายงาน 

A6 การนําเสนอผลงาน 

A7 การประเมินจากผลงานท่ีนิสิต

ไดรับมอบหมาย 

A8 การประเมินตนเองของนิสิต 

A9 การประเมินโดยเพื่อนรวมชั้น

เรียนหรือกลุมงาน 

ELO4 เขียนโปรแกรม ใชโปรแกรม ใน

การจัดการขอมูล วิเคราะหขอมูล และ

แปลผลไดอยางถูกตอง 

TL1 การบรรยายและอภิปราย 

TL3 การฝกปฏิบัติ 

TL4 การฝกทักษะการคิดวิเคราะห  

TL5 การศึกษาคนควาดวยตนเอง 

TL6 กิจกรรมกลุม 

TL7 กรณีศึกษา 

TL8 การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

TL9 การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน 

A1 การสังเกตพฤติกรรม 

A2 การทําแบบฝกหัด 

A3 การสอบขอเขียน 

A4 การสอบปฏิบัติ 

A5 การเขียนรายงาน 

A6 การนําเสนอผลงาน 

A7 การประเมินจากผลงานท่ีนิสิต

ไดรับมอบหมาย 
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ELOs กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

TL11 การปลูกฝงความมีคุณธรรม 

จริยธรรม 

TL12 การปลูกฝงความมีจรรยาบรรณ 

A8 การประเมินตนเองของนิสิต 

A9 การประเมินโดยเพื่อนรวมชั้น

เรียนหรือกลุมงาน 

ELO5 สราง วางแผนงานวิจัยที่บูรณาการ

ความรูในศาสตรตาง ๆ เลือกใชวิธี

วิเคราะหทางสถิติท่ีมีอยูหลากหลายได 

อยางถูกตอง มีจรรยาบรรณ และมี

จิตสํานึกสาธารณะ 

TL4 การฝกทักษะการคิดวิเคราะห  

TL5 การศึกษาคนควาดวยตนเอง 

TL6 กิจกรรมกลุม 

TL9 การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน 

TL10 การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน 

TL11 การปลูกฝงความมีคุณธรรม 

จริยธรรม 

TL12 การปลูกฝงความมีจรรยาบรรณ 

A1 การสังเกตพฤติกรรม 

A5 การเขียนรายงาน 

A6 การนําเสนอผลงาน 

A7 การประเมินจากผลงานท่ีนิสิต

ไดรับมอบหมาย 

A8 การประเมินตนเองของนิสิต 

A9 การประเมินโดยเพื่อนรวมชั้น

เรียนหรือกลุมงาน 

A10 การสอบปากเปลา 

ELO6 มีทักษะในการส่ือสาร อธิบาย และ

นําเสนอผลงานทางสถิติ อยางซื่อสัตย 

และมีความรับผิดชอบ 

TL3 การฝกปฏิบัติ 

TL4 การฝกทักษะการคิดวิเคราะห  

TL5 การศึกษาคนควาดวยตนเอง 

TL6 กิจกรรมกลุม 

TL7 กรณีศึกษา 

TL8 การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

TL9 การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน 

TL10 การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน 

TL11 การปลูกฝงความมีคุณธรรม 

จริยธรรม 

TL12 การปลูกฝงความมีจรรยาบรรณ 

A1 การสังเกตพฤติกรรม 

A5 การเขียนรายงาน 

A6 การนําเสนอผลงาน 

A7 การประเมินจากผลงานท่ีนิสิต

ไดรับมอบหมาย 

A8 การประเมินตนเองของนิสิต 

A9 การประเมินโดยเพื่อนรวมชั้น

เรียนหรือกลุมงาน 

A10 การสอบปากเปลา 

ELO7 มีทักษะการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการแสวงหาและศึกษาความ

รูใหมทางสถิติไดดวยตนเอง 

TL3 การฝกปฏิบัติ 

TL4 การฝกทักษะการคิดวิเคราะห  

TL5 การศึกษาคนควาดวยตนเอง 

TL6 กิจกรรมกลุม 

TL7 กรณีศึกษา 

TL8 การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

TL9 การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน 

TL10 การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน 

TL11 การปลูกฝงความมีคุณธรรม 

จริยธรรม 

TL12 การปลูกฝงความมีจรรยาบรรณ 

A1 การสังเกตพฤติกรรม 

A5 การเขียนรายงาน 

A6 การนําเสนอผลงาน 

A7 การประเมินจากผลงานท่ีนิสิต

ไดรับมอบหมาย 

A8 การประเมินตนเองของนิสิต 

A9 การประเมินโดยเพื่อนรวมชั้น

เรียนหรือกลุมงาน 

A10 การสอบปากเปลา 
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ทักษิณ, 21(3), 233–240.  
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คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิขา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

วท.บ. คณิตศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 2545 

วท.ม. สถิติประยุกต มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2548 

Ph.D. Mathematics มหาวิทยาลัยมหิดล 2559 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  งานวิจัย  

 1.1  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยูในฐานขอมูลของ สกอ.)  

 Intarapak S., and Supapakorn T. (2021). Investigation on the statistical distribution of 

PM2.5 concentration in Chiang Mai, Thailand. WSEAS Transactions on Environment and 

Development, 17, 1219–1227. 

      Intarapak S., and Supapakorn T. (2021). Forecasting the import value of Thailand. 

Advances and Applications in Statistics, 68(1), 57–70. 

      Intarapak, S., and Supapakorn, T. (2020). Application of logistic regression analysis to 

household debt of bangkok and metropolitan area of Thailand. WSEAS Transactions on Business 

and Economics, 17, 676–681. 

1.2  บทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  

  - 

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (กรอกเฉพาะที่มี) 

 -  

3. ตํารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 

      -  
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ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) อิทธิเทพ นวาระสุจิตร 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Itthithep Navarasuchitr 

ตําแหนงวิชาการ อาจารย 

สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร 

ท่ีอยู 114 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

เบอรโทรศัพท 026495000  ตอ 18063  

E-mail itthithep@g.swu.ac.th 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิขา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

กศ.บ. คณิตศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545 

กศ.ม. คณิตศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548 

ปร.ด. คณิตศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 2560 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  งานวิจัย  

 1.1  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยูในฐานขอมูลของ สกอ.)  

อิทธิเทพ นวาระสุจิตร, ณัฐดนัย ปานพวง, และวุฒิชัย ศรีวงคแสน. (2565). ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรของ 

โรคโควิด-19 ในประเทศไทย, วารสารวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค, 19,  

26–37.   

Itthithep Navarasuchitr, Pallop Huabsomboon, and Hideaki Kaneko. (2021). Efficient 

Numerical Technique for Solving Integral Equations, Thai Journal of Mathematics, 19(1), 261–270. 

Itthithep Navarasuchitr. (2021). A Modified Taylor Series Expansion Method for Solving  

Fredholm Integro-Differential Equations, Global Journal of Science Frontier Research: F 

Mathematics and Decision Sciences, 21(3), 80–91. 

1.2  บทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  

  - 

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (กรอกเฉพาะที่มี) 

 -  

3. ตํารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 

      -  
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ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) สุชาดา พงษประเสริฐ 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Suchada Pongprasert 

ตําแหนงวิชาการ อาจารย 

สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร 

ท่ีอยู 114 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

เบอรโทรศัพท 026495000  ตอ 18065 

E-mail suchadapo@g.swu.ac.th 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิขา สถาบัน ปทีสํ่าเร็จ 

วท.บ. คณิตศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 2553 

M.S. Mathematics North Carolina State University, USA 2557 

M.OR. Operations Research North Carolina State University, USA 2559 

Ph.D. Mathematics North Carolina State University, USA 2562 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  งานวิจัย  

 1.1  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยูในฐานขอมูลของ สกอ.)  

S. Pongprasert, K. Chaengsisai, W. Kaewleamthong, and P. Sriphrom. (2021). Real root  

polynomials and real root preserving transformations. International Journal of Mathematics and 

Mathematical Sciences, Article ID 5585480, 1–5. 

       K. C. Misra and S. Pongprasert, Ultra-discretization of D_6^{(1)}-geometric crystal at the 

spin node. Contemporary Mathematics. (2021), 768: 271–304. 

K. C. Misra and S. Pongprasert, D_6^{(1)}-Geometric Crystal at the spin node. 

Communications in Algebra. (2020), 48(8): 3382–3397. 

M. Igarashi, K. C. Misra, and S. Pongprasert. (2019). D_5^{(1)}-Geometric Crystal  

corresponding to the Dynkin spin node i=5 and its ultra-discretization. Journal of Algebra and Its 

Applications, 18(12):1950227, 1–31. 

1.2  บทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  

  - 

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (กรอกเฉพาะที่มี) 

 -  

3. ตํารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 

 -  
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ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) อัจฉริยะ วัธนวิสูตร 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Atchariya Wattanavisut 

ตําแหนงวิชาการ อาจารย 

สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร 

ท่ีอยู 114 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

เบอรโทรศัพท 026495000 

E-mail atchariya@g.swu.ac.th 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิขา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

วท.บ. คณิตศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557 

วท.ม. สถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2559 

ปร.ด. สถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2564 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  งานวิจัย  

 1.1  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยูในฐานขอมูลของ สกอ.)  

คเณศ คุมกองสุวรรณ, สุกัญญา หะยีสาและ, เอนก จันทรจรูญ, และอัจฉริยะ วัธนวิสูตร. (2563).  

การศึกษาความสามารถในการพิสูจน เร่ือง เสนขนาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีผานการจัดการเรียนรูตาม

แนวคิดคอนสตรัคติวิสต. วารสารครุศาสตรอุตสาหกรรม, 19, 50–59. 

 1.2  บทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  

  - 

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (กรอกเฉพาะที่มี) 

 -  

3. ตํารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 

      -  
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ภาคผนวก ช  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 

 

ช่ือหลักสูตรเดิม  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ช่ือหลักสูตรปรับปรุง     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

                                เร่ิมเปดรับนิสิตในภาคการศึกษาที่  1  ปการศึกษาท่ี 2565 

สาระสําคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง 

 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ในคร้ังน้ี มีการนําผล

การวิพากษหลักสูตร ความคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิภายนอก ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย 

วิสัยทัศนและนโยบายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะวิทยาศาสตร และความตองการของตลาดแรงงาน 

มาพิจารณาเพ่ือกําหนดสมรรถนะและผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร โดยมุงเนนใหผูเรียนมีความรูทาง

สถิติศาสตรและสามารถบูรณาการความรูกับศาสตรตาง ๆ ได รวมทั้งมีสมรรถนะและทักษะการเขียนโปรแกรม การ

ใชโปรแกรม การนําเสนอ การคนควา และการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต 

 

เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร 

รายละเอียด 

หลักสูตรเดิม  

พ.ศ. 2560 

หลักสูตรใหม  

พ.ศ. 2565 

หนวยกิต หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 90 84 
    2.1  วิชาแกน  24 11 
         2.1.1  วิชาแกนวิทยาศาสตรและ 

                  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

 18 - 

        2.1.2  วิชาแกนเฉพาะสาขา  6 11 
    2.2  วิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 66 - 

2.2.1  วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู   6 - 
2.2.2  วิชาบังคับ    42 61 
2.2.3  วิชาเลือก ไมนอยกวา 18 12 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 12 
รวม ไมนอยกวา                                                                                                                             126 126 

 

 

 

 



119 
 

รายละเอียดการปรับปรุง 

1. หมวดวิชาเฉพาะ 

1.1 วิชาบังคับ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

1.1 วิชาบังคับ 

คณ116 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) คณ116 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลง 

- บุรพวิชา บุรพวิชา : คณ 115      

ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง อนุกรมกําลัง อนุกรมอนันต ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและ

ความตอเน่ืองของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย 

ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง อนุกรมกําลัง อนุกรมอนันต ฟงกชันหลายตัวแปร 

ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย 

คม100 เคมีท่ัวไป 1 3(3-0-6) ไมมี ตัดออก 

ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม แกส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส 

เคมีอินทรีย  สารชีวโมเลกุล   เคมีนิวเคลียร และเคมีสิ่งแวดลอม 
   

คม190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) ไมมี  ตัดออก 

ฝกทักษะการใชอุปกรณพ้ืนฐานทางเคมี ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ ทําการทดลองและ

วิเคราะหผลที่เก่ียวกับ ปริมาณสัมพันธ คาคงตัวของแกส การลดลงของจุดเยือกแข็ง การ

จัดเรียงอนุภาคในของแข็ง อินดิเคเตอร การไทเทรต การทดสอบหมูฟงกชันในสารประกอบ

อินทรีย การทดสอบสมบัติของสารชีวโมเลกุล 

   

 

ชว101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) ไมมี ตัดออก 

ศึกษาหลักการสําคัญของโครงสรางและหนาท่ีองคประกอบของเซลลท้ังโพรแคริโอตและ 

ยูแคริโอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล   หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและ

สารพันธุกรรม การแบงเซลล ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตไดแก ไวรัส มอเนอราโพรทิสต 

เห็ด รา พืชและสัตว ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดลอม และวิวัฒนาการ 

   

ชว191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) ไมมี ตัดออก 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

ปฏิบัติการชีววิทยาเก่ียวกับโครงสรางและหนาท่ีองคประกอบของเซลลท้ังโพรแคริโอตและยู

แคริโอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล   หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสาร

พันธุกรรม การแบงเซลล ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตไดแก ไวรัส มอเนอราโพรทิสต เห็ด 

รา พืช และสัตว ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตกับสภาวะแวดลอม และวิวัฒนาการ 

   

 

ฟส100 ฟสิกสท่ัวไป 3(3-0-6) ไมมี ตัดออก 

หลักการพื้นฐานทางกลศาสตร ไฟฟาและแมเหล็ก อิเล็กทรอนิกส คล่ืนแมเหล็กไฟฟา แสง

และอุปกรณทัศนศาสตร เสียง อุณหพลศาสตร ฟสิกสยุคใหม ท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 

และการประยุกตใช 

   

 

ฟส180 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1(0-2-1) ไมมี ตัดออก 

ปฏิบัติการในเร่ืองที่เก่ียวกับ การวัดอยางละเอียด การใชมัลติมิเตอร การใชออสซิลโลสโคป 

การเคลื่อนที่ ของไหล กฎของบอยด  เสียง  แสงและทัศนูปกรณ ไฟฟา ความตานทานไฟฟา 

ความจุไฟฟา 

   

 

สถ112 หลักสถิติ 1 3(2-2-5) สถ112 หลักสถิต ิ 3(2-2-5) เปลี่ยนแปลง 

- ชื่อวิชา 

- คําอธิบายรายวิชา 

มโนมติพ้ืนฐานของสถิติ สถิติพรรณนา การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปวซง การแจกแจง

ปกติ การแจกแจงคาตัวอยาง การประมาณคาและการทดสอบสมมุติฐานสําหรับคาเฉลี่ยของ

ประชากร 1 กลุม ความแตกตางของคาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุม สัดสวนของประชากร 1 

กลุม ความแตกตางของสัดสวนของประชากร 2 กลุม ความแปรปรวนของประชากร 1 กลุม 

อัตราสวนความแปรปรวนของประชากร 2 กลุม การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิ

มโนมติพื้นฐานของสถิติ สถิติพรรณนา การเลือตัวอยาง ตัวแปรสุมทวินาม ตัวแปรสุม

ปรกติ ตัวแปรสุมที ตัวแปรสุมไคสแควร ตัวแปรสุมเอฟ การแจกแจงคาตัวอยาง การ

ประมาณคาและการทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกับพารามิเตอรของประชากร 1 กลุม การ

ประมาณคาและการทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกับพารามิเตอรของประชากร 2 กลุม การ

วิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหสหสัมพันธและการวิเคราะหการถดถอยเชิง

เสนอยางงาย การใชโปรแกรมทางสถิติ 

ไมมี สถ121 ทฤษฏีความนาจะเปนเบ้ืองตน 2(1-2-3) รายวิชาใหม 

    วิธีการนับ ความนาจะเปน ความนาจะเปนแบบมีเง่ือนไข เหตุการณอิสระในเชิงความ

นาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงของตัวแปรสุม คาคาดหมายและทฤษฎีเก่ียวกับ
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คาคาดหมาย ความแปรปรวน โมเมนตและฟงกชันกอกําเนิดโมเมนต ตัวแปรสุมไม

ตอเนื่องและตัวแปรสุมตอเน่ืองที่สําคัญ 

สถ221 สถิติคณิตศาสตร 1 3(3-0-6) สถ221 สถิติคณิตศาสตร 1 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลง 

- บุรพวิชา 

- คําอธิบายรายวิชา 

 

บุรพวิชา : คณ112 หรือ คณ217  บุรพวิชา : สถ121 และ คณ217  

มโนมติของความนาจะเปน ตัวแปรสุมและตัวแปรสุมรวม  การแจกแจงของตัวแปรสุม 

ฟงกชันความนาจะเปน  ฟงกชันความนาจะเปนตามขอบ ฟงกชันความนาจะเปนแบบมี

เง่ือนไข  ความเปนอิสระ การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปวซง การแจกแจงปกติ การแจก

แจงแกมมา การแจกแจงไคกําลังสอง การแปลงของตัวแปรสุม การแจกแจงที 

การแจกแจงเอฟ  ฟงกชันกอกําเนิดโมเมนต การแจกแจงคาตัวอยาง ตัวสถิติอันดับ 

ตัวแปรสุมรวมและการแจกแจงของตัวแปรสุมรวม การแจกแจงความนาจะเปนตาม

ขอบ การแจกแจงความนาจะเปนแบบมีเง่ือนไข ตัวแปรสุมที่เปนอิสระกัน คา

คาดหมายและทฤษฎีเก่ียวกับคาคาดหมาย ความแปรปรวนรวม โมเมนตและฟงกชัน

กอกําเนิดโมเมนตรวม การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปวซง การแจกแจงปรกติ 

การแจกแจงแกมมา การแจกแจงไคกําลังสอง การแจกแจงของฟงกชันของตัวแปรสุม 

การแจกแจงที การแจกแจงเอฟ การแจกแจงคาตัวอยาง ตัวสถิติอันดับ 

สถ322 สถิติคณิตศาสตร 2 3(3-0-6) สถ222 สถิติคณิตศาสตร 2 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลง 

- รหัสวิชา 

- คําอธิบายรายวิชา 

 

บุรพวิชา : สถ 221    บุรพวิชา : สถ221  

การประมาณคาแบบจุด  คุณสมบัติของตัวประมาณ วงศชี้กําลัง ตัวประมาณท่ีไมเอนเอียง

และมีความแปรปรวนตํ่าสุดอยางเอกรูป การประมาณคาแบบชวง การทดสอบสมมุติฐาน 

ทฤษฎีบทเนยแมน-เพียรสัน การทดสอบท่ีมีอํานาจสูงสุด  การทดสอบอัตราสวนภาวะนาจะ

เปน 

การประมาณคาแบบจุด คุณสมบัติของตัวประมาณ วงศเลขช้ีกําลัง ตัวประมาณไม

เอนเอียงแปรปรวนตํ่าสุดเอกรูป การประมาณคาแบบชวง การทดสอบสมมุติฐาน 

ทฤษฎีเนยแมน-เพียรสัน การทดสอบอํานาจสูงสุด การทดสอบอัตราสวนภาวะนาจะ

เปน 

คณ217 คณิตศาสตรสําหรับสถิติ 3(3-0-6) คณ217 คณิตศาสตรสําหรับสถิติ 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลง 

- คําอธิบายรายวิชา บุรพวิชา : คณ 116   บุรพวิชา : คณ 116   

เวกเตอรและเรขาคณิตวิเคราะห 3 มิติ อนุพันธยอยของฟงกชันหลายตัวแปรและการ

ประยุกต ระบบพิกัดเชิงข้ัว ปริพันธหลายชั้นและการประยุกต 

เรขาคณิตวิเคราะหและเวกเตอรในปริภูมิ 3 มิติ อนุพันธยอยและการประยุกต 

ปริพันธหลายช้ันและการประยุกต สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ

อันดับสอง 

คณ221  พีชคณิตเชิงเสนเบ้ืองตน   3(3-0-6) ไมมี ตัดออก 
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ระบบสมการเชิงเสนและเมตริกซ ตัวกําหนด ปริภูมิเวกเตอร การแปลงเชิงเสน เวกเตอร

ลักษณะเฉพาะของการแปลงเชิงเสน การประยุกต 

หมายเหตุ : วิชานี้เนนเทคนิคการคํานวณ แตไมเนนการพิสูจน จึงไมอนุญาตสําหรับผูเรียน 

คณ 323 มาแลว 

   

 

ไมมี คณ224  พีชคณิตเชิงเสนและการประยุกต 3(3-0-6) รายวิชาใหม 

   ระบบสมการเชิงเสนและเมทริกซ ดีเทอรมิแนนต ปริภูมิเวกเตอรบนจํานวนจริง การ

แปลงเชิงเสนและเมทริกซของการแปลงเชิงเสน คาลักษณะเฉพาะ เวกเตอร

ลักษณะเฉพาะ การแปลงเปนเมทริกซทแยงมุม ปริภูมิผลคูณภายใน และการ

ประยุกต 

 

คพ111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 3(2-2-5) คพ111 การโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน 3(2-2-5) เปลี่ยนแปลง 

- ชื่อวิชา 

 

วิธีการพัฒนาโปรแกรม รูปแบบภาษาและความหมายของภาษาโปรแกรมข้ันสูง ตัวแปร ตัว

ดําเนินการ นิพจน โครงสรางควบคุม ฟงกชัน อารเรย สตริง พอยนเตอร ตัวแปรแบบ

โครงสราง การแกปญหา และประยุกตใชงาน 

วิธีการพัฒนาโปรแกรม รูปแบบภาษาและความหมายของภาษาโปรแกรมขั้นสูง ตัว

แปร ตัวดําเนินการ นิพจน โครงสรางควบคุม ฟงกชัน อารเรย สตริง พอยนเตอร ตัว

แปรแบบโครงสราง การแกปญหา และประยุกตใชงาน 

คพ212 การโปรแกรมเชิงวัตถ ุ 3(2-2-5) คพ112 การโปรแกรมเชิงวัตถ ุ 3(2-2-5) เปลี่ยนแปลง 

- รหัสวิชา 

 

หลักการของการโปรแกรมเชิงวัตถุ การออกแบบ การทดสอบ เทคนิคการเขียนโปรแกรม

เชิงวัตถ ุคุณลักษณะของภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ การจัดการแพ็กเกจ การแกไขขอผิดพลาด 

การจัดการขอยกเวน การติดตอกับผูใชแบบกราฟก การเช่ือมตอฐานขอมูล การพัฒนา

โปรแกรมและการประยุกต 

หลักการของการโปรแกรมเชิงวัตถุ การออกแบบ การทดสอบ เทคนิคการเขียน

โปรแกรมเชิงวัตถุ คุณลักษณะของภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ การจัดการแพ็กเกจ การ

แกไขขอผิดพลาด การจัดการขอยกเวน การติดตอกับผูใชแบบกราฟก การเชื่อมตอ

ฐานขอมูล การพัฒนาโปรแกรมและการประยุกต 

คพ241 โครงสรางขอมูล 3(2-2-5) คพ241 โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึม 3(2-2-5) เปลี่ยนแปลง 

- ชื่อวิชา 

- คําอธิบายรายวิชา 

 

โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธีในการแกปญหา การแทนขอมูลในระบบคอมพิวเตอร  

โครงสรางขอมูลและการประยุกต การเรียงลําดับขอมูลและการคนขอมูล 

โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึมในการแกปญหา การแทนขอมูลในระบบคอมพิวเตอร 

การประยุกตใชโครงสรางขอมูล การเรียงลําดับขอมูลและการคนขอมูล การวิเคราะห

ความซับซอนของอัลกอริทึม การออกแบบอัลกอริทึม 

คพ342 ระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) คพ242 ระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) เปลี่ยนแปลง 
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คณิตศาสตรที่เก่ียวของ การสรางแบบจําลองและออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ การทําให

เปนบรรทัดฐาน ภาษาเอสคิวแอล การจัดโครงสรางแฟมขอมูลและการทําดัชนี กระบวนการ

สอบถามขอมูล การรักษาความปลอดภัยฐานขอมูล ความคงสภาพของขอมูล รายการการ

เปลี่ยนแปลง การควบคุมภาวะความพรอมและการฟนสภาพ 

คณิตศาสตรท่ีเก่ียวของ การสรางแบบจําลองและออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ การ

ทําใหเปนบรรทัดฐาน ภาษาเอสคิวแอล การจัดโครงสรางแฟมขอมูลและการทําดัชนี 

กระบวนการสอบถามขอมูล การรักษาความปลอดภัยฐานขอมูล ความคงสภาพของ

ขอมูล รายการการเปล่ียนแปลง การควบคุมภาวะความพรอมและการฟนสภาพ 

- รหัสวิชา 

 

สถ213 หลักสถิติ 2 3(2-2-5) ไมมี ตัดออก 

บุรพวิชา : สถ112      

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง สถิติไมอิง

พารามิเตอร  การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนและการวิเคราะหสหสัมพันธอยางงาย การ

วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ อนุกรมเวลา เลขดรรชนี สถิติชีพ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

สถิติ 

   

ไมมี สถ271 วิทยาการขอมูลเบื้องตน 3(2-2-5) รายวิชาใหม 

   ภาพรวมและแนวคิดหลักของวิทยาการขอมูล หลักการเบื้องตนของการจัดการ

วิทยาการขอมูล การจัดการระบบฐานขอมูล การทําเหมืองขอมูล การสราง

แบบจําลองเพ่ือการวิเคราะหขอมูล แนวคิดของปญญาประดิษฐ และหลักการส่ือสาร

ดวยขอมูล 

 

สถ242 สถิติไมอิงพารามิเตอร 3(2-2-5) สถ213 สถิติไมอิงพารามิเตอร 3(2-2-5) เปลี่ยนแปลง 

- รหัสวิชา 

- คําอธิบายรายวิชา 

 

การทดสอบภาวะสารูปดี การทดสอบไคกําลังสอง  การทดสอบคอลโมโกรอฟ-สมีรนอฟ  

การทดสอบลิลลีโฟรส การทดสอบสําหรับประชากร 1 กลุม การทดสอบทวินาม การ

ทดสอบมัธยฐาน การทดสอบเครื่องหมาย การทดสอบสําหรับประชากร 2 กลุม  การ

ทดสอบเครื่องหมาย การทดสอบลําดับพิสัยวิลคอกซัน การทดสอบแมนน-วิตนีย  การ

ทดสอบสําหรับประชากรมากกวา 2 กลุม  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับสถิติไมอิงพารามิเตอร การทดสอบกรณีประชากร 1 กลุม การ

ทดสอบกรณีประชากร 2 กลุมท่ีเปนอิสระกัน การทดสอบกรณีประชากร 2 กลุมที่

สัมพันธกัน การทดสอบกรณีประชากรมากกวา 2 กลุมที่เปนอิสระกัน การทดสอบ

กรณีประชากรมากกวา 2 กลุมที่สัมพันธกัน การทดสอบภาวะสารูปดี การใช

โปรแกรมทางสถิต ิ

ไมมี สถ232 วิธีการการถดถอยไมอิงพารามิเตอร                  2(1-2-3) รายวิชาใหม 
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   สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของสเปยรแมน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของของเดนดัล การ

วิเคราะหการถดถอยไมอิงพารามิเตอร วิธีบูตสแทร็ป วิธีแจ็กในฟ การประมาณความ

หนาแนนเคอรเนล การใชโปรแกรมทางสถิติ 

สถ244 เทคนิคการเลือกตัวอยาง 3(3-0-6) สถ321   เทคนิคการเลือกตัวอยาง 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลง 

- รหัสวิชา 

- คําอธิบายรายวิชา 

 

ขั้นตอนในการดําเนินการสํารวจดวยตัวอยาง การสรางแบบสอบถาม  การเลือกตัวอยางแบบ

ใชความนาจะเปน  การเลือกตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจาก

การเลือกตัวอยาง ความคลาดเคลื่อนที่ไมเกิดจากการเลือกตัวอยาง การเลือกตัวอยางสุมแบบ

งาย การเลือกตัวอยางสุมแบบชั้นภูมิ  การเลือกตัวอยางสุมแบบมีระบบ การเลือกตัวอยางสุม

แบบกลุม 

การสํารวจตัวอยาง การกําหนดขนาดตัวอยาง ความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากการเลือก

ตัวอยาง ความคลาดเคลื่อนที่ไมเกิดจากการเลือกตัวอยาง การเลือกตัวอยางแบบไมใช

ความนาจะเปน การเลือกตัวอยางแบบใชความนาจะเปน ทฤษฎีและเทคนิคการเลือก

ตัวอยางสุมแบบงาย การเลือกตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ การเลือกตัวอยางแบบมรีะบบ 

การเลือกตัวอยางแบบกลุม การเลือกตัวอยางแบบอ่ืน การคํานวณหาขนาดตัวอยางโดย

ใชโปรแกรม 

สถ341 การวิเคราะหการถดถอย 3(2-2-5) สถ331 การวิเคราะหการถดถอย 3(2-2-5) เปลี่ยนแปลง 

- รหัสวิชา 

- คําอธิบายรายวิชา 

 

สมการถดถอยเชิงเสนอยางงายและสมการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ  การวิเคราะหการถดถอย

โดยใชเมตริกซ การวิเคราะหสหสัมพันธ  การวิเคราะหคาคลาดเคล่ือน การเลือกสมการ

ถดถอยที่เหมาะสมที่สุด  สมการการถดถอยท่ีไมใชเชิงเสน การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

สมการถดถอยเชิงเสนอยางงายและสมการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ การวิเคราะหการ

ถดถอยโดยใชเมทริกซ การวิเคราะหสหสัมพันธ การวิเคราะหสวนเหลือ ตัวแปรหุน 

การเลือกสมการถดถอยที่เหมาะสมท่ีสุด ปญหาในการวิเคราะหการถดถอย สมการ

การถดถอยที่ไมเชิงเสน การใชโปรแกรมทางสถิติ 

ไมมี สถ339 การจัดการขอมูลสูญหาย 2(1-2-3) รายวิชาใหม 

   รูปแบบของขอมูลสูญหาย การตัดกลุมขอมูลสูญหาย การประมาณคาพารามิเตอร 

การทดแทนคาขอมูลสูญดวยคาประมาณจากการคํานวณ การใชโปรแกรมทางสถิติ 

สถ342 แผนแบบการทดลอง 3(2-2-5) สถ431    แผนแบบการทดลอง 3(2-2-5) เปลี่ยนแปลง 

- รหัสวิชา 

- คําอธิบายรายวิชา 

 

การวิเคราะหความแปรปรวนสําหรับแฟกเตอรเดียว แผนแบบสุมอยางสมบูรณ แผนแบบ

บล็อกเชิงสุม  แผนแบบเนสเตดหรือแผนแบบไฮราคิคัล แผนแบบจตุรัสละติน คลาสซิฟเคชัน

แบบสองทาง คลาสซิฟเคชันแบบสามทาง แผนแบบแฟกทอเรียลสําหรับแฟก 

เตอรท่ีมี 2 ระดับ การวิเคราะหความแปรปรวนรวม การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

หลักการของแผนแบบการทดลอง แผนแบบสุมสมบูรณ แผนแบบบล็อกสมบูรณเชิง

สุม แผนแบบจตุรัสละติน แผนแบบจัตุรัสเกรโก-ละติน การทดลองแฟกทอเรียล แผน

แบบซอนใน แผนแบบสปลิตพล็อต การวิเคราะหความแปรปรวนรวม การใช

โปรแกรมทางสถิต ิ
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สถ343 การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติ                                    

3(2-2-5) สถ341 การวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติ 

3(2-2-5) เปลี่ยนแปลง 

- รหัสวิชา 

 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล พัฒนาทักษะในการเลือกวิธีการ

วิเคราะหขอมูลโดยคํานึงถึงขอจํากัดและขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะห ลักษณะขอมูล 

รวมทั้งปญหาท่ีตองการคําตอบ ฝกทําและสรุปจากขอมูล และแปลผลการวิเคราะหขอมูล 

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล พัฒนาทักษะในการเลือก

วิธีการวิเคราะหขอมูลโดยคํานึงถึงขอจํากัดและขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะห 

ลักษณะขอมูล รวมท้ังปญหาที่ตองการคําตอบ ฝกทําและสรุปจากขอมูล และแปลผล

การวิเคราะหขอมูล 

สถ344 การวิเคราะหอนุกรมเวลา 3(2-2-5) สถ334   การวิเคราะหอนุกรมเวลา 3(2-2-5) เปลี่ยนแปลง 

- รหัสวิชา 

- คําอธิบายรายวิชา 

 

การเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลา  การวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน การปรับเรียบดวยเสนโคงชี้

กําลัง การวิเคราะหแนวโนม การเปลี่ยนแบบอยางตามฤดูกาล การเคลื่อนไหวแบบไมสมํ่า 

เสมอและการเคล่ือนไหวแบบวัฏจักร วิธีบอกซ-เจนกินส  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

การเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลา การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน การทําใหเรียบดวยเลขชี้

กําลัง การวิเคราะหแนวโนม การแปรผันตามฤดูกาล การแปรผันตามวัฏจักร การแปร

ผันจากความไมสมํ่าเสมอ วิธีบอกซ-เจนกินส การใชโปรแกรมทางสถิติ 

สถ348 ชีวสถิติ  3(2-2-5) สถ333 ชีวสถิติ  2(1-2-3) เปลี่ยนแปลง 

- รหัสวิชา 

- จํานวนหนวยกิต 

- คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและวิเคราะหขอมูลทางชีววิทยาและขอมูลทางระบาดวิทยาดวยการวิเคราะหขอมูล

จําแนกประเภท การวิเคราะหตารางการจร 2 ทาง และ 3 ทาง การวิเคราะหการถดถอยโลจิ

สติก การวิเคราะหการรอดชีพ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

ศึกษาและวิเคราะหขอมูลทางชีววิทยา วิทยาศาสตรสุขภาพ และขอมูลทางระบาด

วิทยาดวยการวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภท การวิเคราะหตารางการจร 2 ทาง และ 

3 ทาง การวิเคราะหการถดถอยลอจิสติก การใชโปรแกรมทางสถิติ 

ไมมี สถ301 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิง

วิชาการและการวิจัย 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

 ศึกษาและฝกทักษะการอาน ฟง พูด และเขียนภาษาอังกฤษ ในการตีความและ

สังเคราะห บทเรียน และบทความทางวิชาการ 

 

สถ472  สัมมนาทางดานสถิติ 1(0-2-1) สถ381 สัมมนาทางดานสถิติ 1(0-2-1) เปลี่ยนแปลง 

- รหัสวิชา 

 

ศึกษา หัวขอ ปญหา หรือความรูใหมที่เก่ียวของกับทฤษฎีหรือการประยุกตทางสถิติ นําเสนอ

และอภิปรายผลจากการศึกษา 

ศึกษา หัวขอ ปญหา หรือความรูใหมที่เก่ียวของกับทฤษฎีหรือการประยุกตทางสถิติ 

นําเสนอและอภิปรายผลจากการศึกษา 

สถ473   โครงงานสถิติ  1     1(0-2-1) สถ481   โครงงานสถิติ 1 1(0-2-1) เปลี่ยนแปลง 
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ศึกษาทฤษฎี นําเสนอเคาโครงปญหาการวิจัย  นําเสนอความสําคัญของปญหา ทบทวน

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ และวิธีท่ีใชในการวิจัย ประเมินผลดวย S หรือ U   

ศึกษาทฤษฎี นําเสนอเคาโครงปญหาการวิจัย  นําเสนอความสําคัญของปญหา 

ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ และวิธีท่ีใชในการวิจัย ประเมินผลดวย S หรือ U   

- รหัสวิชา 

 

สถ474   โครงงานสถิติ  2     2(0-4-2) สถ482   โครงงานสถิติ 2 2(0-4-2) เปลี่ยนแปลง 

- รหัสวิชา 

- บุรพวิชา 

 

บุรพวิชา :  สถ473 บุรพวิชา :  สถ481 

การบูรณาการทฤษฎีและการวิเคราะหทางสถิติเพื่อใชในการแกปญหาโครงงานวิจัย นําเสนอ

และอภิปรายผลงานวิจัย 

การบูรณาการทฤษฎีและการวิเคราะหทางสถิติเพื่อใชในการแกปญหาโครงงานวิจัย 

นําเสนอและอภิปรายผลงานวิจัย 

สถ481 การฝกงาน 1(0-2-0) สถ491 การฝกงาน  1(0-2-0) เปลี่ยนแปลง 

- รหัสวิชา 

- คําอธิบายรายวิชา 

ฝกงานโดยมีการประเมินผลดวย S หรือ U  กําหนดใหฝกงานอยางนอย 120 ชั่วโมงโดยไดรับ

การประเมินจากหนวยงานที่ฝกงาน 

ฝกเรียนรูการทํางานเพ่ือเพิ่มพูนประสบการณ และนําความรูทางสถิติไปใชประโยชน

ในการทํางาน โดยกําหนดใหมีจํานวนชั่วโมงฝกงานไมนอยกวา 120 ชั่วโมง โดยไดรับ

การประเมินจากหนวยงานที่ฝกงาน 

ไมมี สถ492 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) รายวิชาใหม 

 หลักการ แนวคิด กระบวนการ ข้ันตอน และขอบังคับท่ีเก่ียวกับสหกิจศึกษา สัมมนา

ในหัวขอที่เก่ียวของกับการทํางานทางสถิติ การปฏิบัติตน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ การ

นําเสนอ ทักษะการสื่อสาร 

ไมมี สถ499 สหกิจศึกษา 6(0-18-0) รายวิชาใหม 

 สหกิจศึกษา บูรณาการความรูท่ีไดศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานที่ประกอบ 

การที่ใหความรวมมือในการจัดการกระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบรวมกัน โดยเริ่ม

ต้ังแตวางแผนปฏิบัติงาน การคัดเลือกนิสิต การนิเทศงาน การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดทักษะการปฏิบัติงานดานสถิติศาสตร 

วทศ301 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1 3(2-2-5) ไมมี ตัดออก 

ศึกษาและฝกทักษะการอาน ฟง พูด และเขียน ความเขาใจหลักไวยากรณ โครงสรางและ

สํานวนท่ีใชในเน้ือหาบทเรียนและบทความทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
   

 

วทศ302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2 3(2-2-5) ไมมี ตัดออก 
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ศึกษาและฝกทักษะการอาน ฟง พูด และเขียนภาษาอังกฤษ ในการตีความและสังเคราะห 

บทเรียนและบทความทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   

 

 

1.2 วิชาเลือก  

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

1.2  วิชาเลือก  

กลุมวิชาสถิติ 

สถ261 หลักการประกันภัย  3(3-0-6) สถ361 หลักการประกันภัย  (3-0-6) เปลี่ยนแปลง 

- รหัสวิชา 

 

ความหมายของการประกันภัย หลักการพื้นฐานของการประกันภัย ประเภทของการ

ประกันภัย กรมธรรมประกันภัย  การประกันชีวิต และการประกันวินาศภัย การประกันภัย

ตอ กฎหมายและพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของกับการประกันภัย 

ความหมายของการประกันภัย หลักการพื้นฐานของการประกันภัย ประเภทของการ

ประกันภัย กรมธรรมประกันภัย การประกันชีวิต และการประกันวินาศภัย การ

ประกันภัยตอ กฎหมายและพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของกับการประกันภัย 

สถ262 คณิตศาสตรประกันชีวิตเบื้องตน 3(3-0-6) สถ362 คณิตศาสตรประกันชีวิตเบ้ืองตน 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลง 

- รหัสวิชา 

- คําอธิบายรายวิชา 

 

ความหมายของการประกันชีวิต ความนาจะเปนเบ้ืองตน ตารางมรณะ คารายป การคํานวณ

เบี้ยประกันชีวิต เงินสํารอง เบ้ียประกัน และศึกษาคนควาเก่ียวกับสวัสดิการสังคมในกองทุน

ตาง ๆ 

ความหมายของการประกันชีวิต ความนาจะเปนเบื้องตน ตารางมรณะ คารายงวดตาม

การทรงชีพ คารายป เบ้ียประกันชีวิต เงินสํารอง 

สถ345 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 3(3-0-6) สถ335    การควบคุมคุณภาพเชิงสถิต ิ 3(2-2-5) เปลี่ยนแปลง 

- รหัสวิชา 

- ชั่วโมงบรรยาย 

ชั่วโมงปฏิบัติ 

- คําอธิบายรายวิชา 

แผนภูมิควบคุมคุณภาพสําหรับขอมูลเชิงปริมาณ แผนภูมิควบคุมคุณภาพสําหรับขอมูลเชิง

คุณภาพ แผนการเลือกตัวอยางเพื่อการยอมรับสําหรับขอมูลเชิงปริมาณ แผนการเลือก

ตัวอยางเพ่ือการยอมรับสําหรับขอมูล 

แผนภูมิควบคุมคุณภาพสําหรับขอมูลเชิงปริมาณ แผนภูมิควบคุมคุณภาพสําหรับ

ขอมูลเชิงคุณภาพ แผนการเลือกตัวอยางเพ่ือการยอมรับสําหรับขอมูลเชิงปริมาณ 

แผนการเลือกตัวอยางเพื่อการยอมรับสําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ การใชโปรแกรมทาง

สถิติ 

สถ346 ทฤษฎีการตัดสินใจ 3(3-0-6) สถ322    ทฤษฎีการตัดสินใจ 3(2-2-5) เปลี่ยนแปลง 
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การตัดสินใจแบบเบส หลักของการตัดสินใจ ฟงกชันการตัดสินใจ ฟงกชันความเสี่ยง ฟงกชัน

การสูญเสีย กฎการตัดสินใจที่เหมาะท่ีสุด ทฤษฎีบทระนาบมิติเกิน การใชทฤษฎีการตัดสินใจ

ในการอนุมานเชิงสถิติ 

การตัดสินใจแบบเบส หลักของการตัดสินใจ ฟงกชันการตัดสินใจ ฟงกชันความเสี่ยง 

ฟงกชันการสูญเสีย กฎการตัดสินใจที่เหมาะท่ีสุด ทฤษฎีบทระนาบมิติเกิน การใชทฤษฎี

การตัดสินใจในการอนุมานเชิงสถิติ 

- รหัสวิชา 

 

สถ347 ประชากรศาสตร 3(3-0-6)  ไมมี ตัดออก 

การวิจัยเบื้องตน ตนกําเนิดของขอมูลทางประชากร การรวบรวมการสํารวจสํามะโน

ประชากรและสถิติการเกิด ขอผิดพลาดในการสํารวจสํามะโนประชากรและสถิติการเกิด

พรอมท้ังการปรับปรุง มาตรวัดของจํานวนการตาย การสรางตารางชีวิต มาตรวัดของความ

อุดมสมบูรณ และภาพจําลองมาตรวัดของการแจกแจงประชากรและการยายถิ่น การ

ประมาณคาประชากร และ โปรเจกชัน  วิชานี้ใหใชคอมพิวเตอรในการคํานวณ 

 

สถ349 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6) สถ336   ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลง 

- รหัสวิชา 

- คําอธิบายรายวิชา 

ความหมายของระเบียบวิธีวิจัย ประเภทของการวิจัยและขั้นตอนในการทําวิจัย  การกําหนด

ปญหาของการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การสรางกรอบแนวคิดและออกแบบการวิจัย 

การเตรียมขอเสนอโครงการวิจัยพรอมฝกปฏิบัติ การสรางเครื่องมือในการวิจัย การสราง

แบบสอบถามและการออกแบบตารางเสนอผล ขอมูลและวิธีการเก็บขอมูล การกําหนดขนาด

ตัวอยาง และการเลือกตัวอยางเชิงปฏิบัติ การวางแผนการนําเสนอและการวิเคราะหทางสถิติ 

การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานการวิจัยและการเขียนบทสรุปการวิจัย 

ความหมายและประเภทการวิจัย กระบวนการวิจัย การกําหนดปญหา การทบทวน

วรรณกรรม กรอบแนวคิดและขอบขายทางทฤษฎี สมมุติฐานการวิจัย การออกแบบการ

วิจัย การเก็บขอมูล การจัดการกับขอมูล การประมวลผล การวิเคราะหและแปล

ความหมาย การเขียนรายงาน การเผยแพรผลงาน การเขียนขอเสนอ โครงการ 

จริยธรรมการวิจัย 

สถ363 เศรษฐศาสตรเชิงคณิตศาสตร 3(3-0-6) ไมมี ตัดออก 

ทฤษฎีพฤติกรรมของผูบริโภค ทฤษฎีของหนวยผลิต ภายใตของโครงสรางของตลาด รวมท้ัง

ทฤษฎีสวัสดิการ พฤติกรรมของผูบริโภคและหนวยผลิต การวิเคราะหในแงของการ

เคลื่อนไหวตอเวลา 

 

สถ364 การเงินเชิงคณิตศาสตร 3(3-0-6) สถ363 คณิตศาสตรการเงิน 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลง 
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วิชานี้ศึกษาเน้ือหาในลักษณะของทฤษฎีควบคูไปกับการใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือนําแนวคิด

ทั้งคณิตศาสตร  การเงินและเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไปใชในชีวิตจริง โดยศึกษาเก่ียวกับ

ดอกเบี้ยทบตน สวนลดและดอกเบ้ีย คารายป  การวิเคราะหสวนประกอบของคารายป  หุน

และพันธบัตร  การชําระหน้ี 

ดอกเบี้ยทบตน คารายป การประเมินมูลคาดวยวิธีคิดลดกระแสเงินสด การชําระหน้ี

ในแบบตาง ๆ หุนและพันธบัตร การใชคณิตศาสตรและสถิติเพ่ือเปนเครื่องมือในการ

วิเคราะหและตัดสินใจดานการเงิน 

- รหัสวิชา 

- ชื่อวิชา 

- คําอธิบายรายวิชา 

สถ365 สถิติสําหรับการเงินและการลงทุน 3(3-0-6) สถ462 สถิติวิเคราะหดานการเงินและการลงทุน 3(2-2-5) เปลี่ยนแปลง 

- รหัสวิชา 

- ชื่อวิชา 

- จํานวนชั่วโมง

บรรยายและปฏิบัติ 

- บุรพวิชา 

- คําอธิบายรายวิชา 

บุรพวิชา : สถ364    

แนวคิดเรื่องการลงทุนและความเส่ียงจากการลงทุน  มูลคาความเส่ียง  ความเส่ียงและมูลคา

ความเสี่ยงสําหรับการลงทุนในตราสารหนี้ ความเสี่ยงและมูลคาความเส่ียงสําหรับการลงทุน

ในตราสารทุน การประเมินผลตอบแทนของการลงทุนในกลุมหลักทรัพย วิชาน้ีเนนการนํา

สถิติมาประยุกตใชในการวิเคราะหดานการเงิน และการลงทุนในหลักทรัพยตลอดจนการ

บริหารความเสี่ยงทั้งในดานทฤษฎี และ การใชโปรแกรมประยุกตในลักษณะของแบบจําลอง 

แนวคิดเรื่องการลงทุนและความเสี่ยงจากการลงทุน  มูลคาความเส่ียง  ความเส่ียงและ

มูลคาความเสี่ยงสําหรับการลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน  การประเมิน

ผลตอบแทนการลงทุนในกลุมหลักทรัพย การใชสถิติวิเคราะหดานการเงินและการ

ลงทุนในหลักทรัพยตลอดจนการบริหารความเส่ียง 

สถ366 การโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ    3(2-2-5) สถ364 การโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ 3(2-2-5) เปลี่ยนแปลง 

- รหัสวิชา 

 

ศึกษาการเขียนโปรแกรมและการใชโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ ตารางทําการ การนําเขา

ขอมูล การจัดการขอมูล ฟงกชัน แมโคร การวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจ 

ศึกษาการเขียนโปรแกรมและการใชโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ ตารางทําการ การนํา

เขาขอมูล การจัดการขอมูล ฟงกชัน แมโคร การวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจ 

สถ367 การบัญชีเบื้องตน 3(3-0-6) ไมมี ตัดออก 

ศึกษาเก่ียวกับหลักและวิธีการทําบัญชีตั้งแตเริ่มตนจนถึงงบบัญชีส้ินป รวมท้ังงบทดลองบัญชี

การคา บัญชีกําไรขาดทุน และงบดุล 
   

สถ431 ทฤษฎีความนาจะเปน 3(3-0-6) สถ421    ทฤษฎีความนาจะเปน 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลง 

- รหัสวิชา 

- บุรพวิชา 

- คําอธิบายรายวิชา 

บุรพวิชา : คณ 112 หรือ สถ 221 บุรพวิชา : สถ221   

ทฤษฎีบทลิมิตโดยศึกษาถึงการลูเขาสโตแคสติก กฎของจํานวนมาก และฟงกชันกอกําเนิด

โมเมนต  โซมารคอฟโดยศึกษาถึงเอกพันธของโซมารคอฟ  ทรานซิชันเมทริกซและการสราง

ตัวแปรสุมเอกพันธโซมารคอฟ  กระบวนการสโตแคสติกเบื้องตน 

เซตและเหตุการณ ปริภูมิความนาจะเปน ตัวแปรสุม คาคาดหมาย ความเปนอิสระ 

ผลรวมของตัวแปรสุมท่ีเปนอิสระกัน ฟงกชันการแจกแจงและลักษณะเฉพาะ ทฤษฎี

ลิมิต กฎจํานวนมาก ทฤษฎีบทขีดจํากัดสวนกลาง การแจกแจงหารลงตัวอนันต 

ไมมี สถ422 กระบวนการสโตแคสติกเบ้ืองตน 3(3-0-6) รายวิชาใหม 



130 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

   กระบวนการปวซง โซมารคอฟและกระบวนการมารคอฟ กระบวนการเกิดใหม  

กระบวนการมารคอฟเกิดใหม กระบวนการเคลื่อนท่ีแบบบราวน การประยุกต 

 

สถ441 การวิเคราะหหลายตัวแปร 3(2-2-5) สถ432 การวิเคราะหหลายตัวแปร  3(2-2-5) เปลี่ยนแปลง 

- รหัสวิชา 

- คําอธิบายรายวิชา 

การแจกแจงแบบปกติของหลายตัวแปร การวิเคราะหความแปรปรวนของหลายตัวแปร การ

วิเคราะหสวนประกอบหลัก การวิเคราะหปจจัย การวิเคราะหจําแนกกลุม การวิเคราะหแบบ

เกาะกลุม การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

การแจกแจงปรกติหลายตัวแปร การวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปร การ

วิเคราะหสวนประกอบหลัก การวิเคราะหปจจัย การวิเคราะหจําแนกกลุม การ

วิเคราะหแบงกลุม การใชโปรแกรมทางสถิต ิ  

สถ442 การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภท 3(2-2-5) สถ433 การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภท  3(2-2-5) เปลี่ยนแปลง 

- รหัสวิชา 

- คําอธิบายรายวิชา 

ตัวแปรแบบทวินาม และพหุนาม ตารางการจร 2 ทาง ตารางการจร 3 ทาง  การสรางตัว

แบบการถดถอยโลจิสติก ตัวแบบโลจิทสําหรับขอมูลจําแนกประเภทแบบพหุ ตัวแบบล็อกเชิง

เสน 

การแจกแจงทวินาม การแจกแจงอเนกนาม ตารางการจร 2 ทาง ตารางการจร 3 

ทาง การสรางตัวแบบการถดถอยลอจิสติก ตัวแบบลอจิตสําหรับขอมูลจําแนกประเภท 

ตัวแบบล็อกเชิงเสน 

ไมมี สถ337 วิธีการถดถอยสําหรับการวิจัยทางสุขภาพ 3(2-2-5) รายวิชาใหม 

   การถดถอยไมเชิงเสน การถดถอยลอจิสติก การถดถอยปวซง การถดถอยโพรบิท การ

ถดถอยโทบิต การวิเคราะหการวัดซ้ํา การวิเคราะหขอมูลระยะยาว ประยุกตใชขอมูล

ทางสุขภาพ การใชโปรแกรมทางสถิติ 

 

ไมมี สถ338 การวิเคราะหการรอดชีพ  2(1-2-3) รายวิชาใหม 

 ขอมูลเซ็นเซอร ฟงกชันของเวลาการรอดชีพ การแจกแจงการรอดชีพ การประมาณ

คาฟงกชันการรอดชีพแบบอิงและไมอิงพารามิเตอร ตัวประมาณคาแบบแคปแพลน-

ไมเออร การทดสอบล็อกแรงค  ตัวแบบการถดถอยแบบคอกซ การใชโปรแกรมทาง

สถิติ 

 

ไมมี สถ434 การวิเคราะหเชิงพื้นที่เบ้ืองตน 2(1-2-3) รายวิชาใหม 

 การพรรณนาขอมูลเชิงปริภูมิดวยกราฟและตัวเลข ตัวแบบตาง ๆ ของขอมูลเชิงปริภูมิ

และวิธีการท่ีใชฃสําหรับการกําหนดตัวแบบ การอนุมานเชิงสถิติและการพยากรณเชิง
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ปริภูมิ วิธีการเลือกตัวอยางเชิงปริภูมิ ประยุกตใชขอมูลทางสุขภาพ การใชโปรแกรม

ทางสถิติ 

ไมมี สถ435 การวิเคราะหอภิมานเชิงสถิติ 2(1-2-3) รายวิชาใหม 

 การรวมคาพี ปญหาเก่ียวกับคาเฉลี่ยปรกติรวม การทดสอบเอกพันธุ ตัวแบบอิทธิพล

เชิงสุมทางเดียว การรวมขนาดของอิทธิพล ผลลัพธแบบปรกติ แบบทวิภาคและแบบ

อันดับที่ การถดถอยอภิมาน การวิเคราะหอภิมานแบบเบส ความเอนเอียงของการ 

ตีพิมพผลลัพธ การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ การใชโปรแกรมทางสถิติ 

 

ไมมี สถ436 การวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง 2(1-2-3) รายวิชาใหม 

   หลักการของตัวแบบสมการโครงสราง ลักษณะความสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงและตัว

แปรสังเกต การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะหเสนทาง ข้ันตอนการ

วิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีหน่ึง

และอันดับที่สอง การใชโปรแกรมทางสถิติ 

 

ไมมี สถ342 วิธีการโปรแกรมเชิงสถิติดวย R 3(2-2-5) รายวิชาใหม 

   แนะนําโปรแกรม R และ RStudio โครงสรางขอมูล เง่ือนไขและลูป การสรางกราฟของ

ขอมูล การอานและการเขียนไฟลขอมูล การเขียนฟงกชัน ความนาจะเปนและสถิติ

เบื้องตนดวย R ฟงกชันของตัวแบบเชิงสถิติ การติดตั้งแพ็กเกจและแพ็กเกจท่ีสําคัญ 

 

สถ443 การโปรแกรมเชิงสถิติ 3(2-2-5) สถ441 การโปรแกรมเชิงสถิติ   3(2-2-5) เปลี่ยนแปลง 

- รหัสวิชา 

- คําอธิบายรายวิชา 

การเขียนโปรแกรมเชิงสถิติและคณิตศาสตร โครงสรางขอมูล การเขียนโปรแกรมเมตริกซ

เบื้องตน การเขียนฟงกชันและแมโคร การวิเคราะหทางสถิติและสรางแผนภาพทางสถิติ การ

ประยุกตกับปญหาสถิติ 

การเขียนโปรแกรมเชิงสถิติและคณิตศาสตร โครงสรางขอมูล การเขียนโปรแกรมเมท

ริกซเบื้องตน การเขียนฟงกชัน การวิเคราะหทางสถิติและสรางแผนภาพทางสถิติ การ

ประยุกตกับปญหาสถิติ 

สถ444 การเขียนโปรแกรมสําหรับนักสถิติ 3(2-2-5) สถ442 การเขียนโปรแกรมสําหรับนักสถิติ 3(2-2-5) เปลี่ยนแปลง 

- รหัสวิชา 

 

การเขียนโปรแกรมสําหรับการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับ

การใชงานทางดานการดึงขอมูลขนาดใหญของนักสถิติ 

การเขียนโปรแกรมสําหรับการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต

สําหรับการใชงานทางดานการดึงขอมูลขนาดใหญของนักสถิติ 
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สถ452 การวิจัยดําเนินงาน 1 3(3-0-6) สถ351    การวิจัยดําเนินงาน 1 3(2-2-5) เปลี่ยนแปลง 

- รหัสวิชา 

- จํานวนชั่วโมง

บรรยายและปฏิบัติ 

โครงสรางและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร กําหนดการเชิงเสน การแกปญหากําหนดการเชิงเสน

ดวยวิธีกราฟและวิธีซิมเพล็กซ ปญหาคูกัน การวิเคราะหความไว  ปญหาการขนสง ปญหา

การจัดสรรงาน  การวิเคราะหขายงาน  ทฤษฎีเกม   

โครงสรางและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร กําหนดการเชิงเสน การแกปญหากําหนดการเชิง

เสนดวยวิธีกราฟและวิธีซิมเพล็กซ ปญหาคูกัน การวิเคราะหความไว ปญหาการขนสง 

ปญหาการจัดสรรงาน  การวิเคราะหขายงาน ทฤษฎีเกม 

สถ453 การวิจัยดําเนินงาน 2 3(3-0-6) สถ352    การวิจัยดําเนินงาน 2 3(2-2-5) เปลี่ยนแปลง 

- รหัสวิชา 

- บุรพวิชา 

บุรพวิชา :  สถ451 หรือ สถ452  

โซมารคอฟ กระบวนการมารคอฟ ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีสินคาคงคลัง การจําลอง โซมารคอฟ กระบวนการมารคอฟ ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีสินคาคงคลัง การจําลอง 

ไมมี สถ371 การโปรแกรมภาษาไพธอนสําหรับ

นักวิทยาศาสตรขอมูล 

 3(2-2-5) รายวิชาใหม 

 แนะนําพื้นฐานของการใชโปรแกรมภาษาไพธอน การติดตั้งและการใชแพ็กเกจสําเร็จรูป

สําหรับงานทางดานวิทยาการขอมูล การเขียนฟงกชันเฉพาะเพื่อพัฒนาโมเดลทาง

วิทยาการขอมูล 

ไมมี สถ372 การเรียนรูของเครื่อง  3(2-2-5) รายวิชาใหม 

   หลักการพ้ืนฐาน เทคนิคและขั้นตอนของการเรียนรูของเครื่องจักร การเรียนรูแบบมี

ผูสอน การเรียนรูแบบไมมีผูสอน การจําแนก การวิเคราะหการจําแนกกลุมเชิงเสน การ

แบงกลุม การจําแนกกลุมและตนไมตัดสินใจ โครงขายประสาท การตรวจสอบไขว การ

ประเมินผลประสิทธิภาพของแบบจําลอง และการประยกุตการเรียนรูของเครื่อง 

 

สถ454  การทําเหมืองขอมูล  3(2-2-5) สถ472  การทําเหมืองขอมูล 3(2-2-5) เปลี่ยนแปลง 

- รหัสวิชา 

- คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความสัมพันธ รูปแบบ และ แนวโนมท่ีแฝงอยูในขอมูลขนาดใหญ  ดวยเทคนิคทางสถิติ

และคณิตศาสตรของการทําเหมืองขอมูล การจําแนก การวิเคราะหการจําแนกเชิงเสน  การ

จัดกลุม คลาสซิฟเคชันและรีเกรสชันทรี โครงขายประสาทเทียม 

ภาพรวมของการสกัดองคความรูจากเหมืองขอมูล การจัดทําคลังขอมูล กระบวนการ

จัดเเตรียมขอมูล เทคนิคการวิเคราะหรูปแบบองคความรูจากเหมืองขอมูล และ การ

ประเมินประสิทธิภาพของเทคนิคตาง ๆ 

สถ455 วิธีการหาคาที่เหมาะสมที่สุด 3(2-2-5) สถ452   วิธีการหาคาเหมาะที่สุด 3(2-2-5) เปลี่ยนแปลง 

- รหัสวิชา  บุรพวิชา : สถ351 
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ศึกษาวิธีและเทคนิคทางคณิตศาสตรในการหาคาที่เหมาะสมที่สุดของปญหากําหนดการเชิง

เสน และปญหากําหนดการท่ีไมใชเชิงเสนทั้งแบบมีเง่ือนไข และไมมีเง่ือนไข วิธีซิมเพล็กซ ตัว

คูณลากรองจและฟงกชันลากรองจ  วิธีพีแนลทีและวิธีแบรริเออร  วิธีนิวตัน วิธีคอนจูเกท-

เกรเดียนท การหาคาที่เหมาะสมท่ีสุดของปญหากําหนดการจํานวนเต็ม   

ศึกษาวิธีและเทคนิคทางคณิตศาสตรในการหาคาเหมาะที่สุดของปญหากําหนดการเชิง

เสน และปญหากําหนดการที่ไมใชเชิงเสนท้ังแบบมีเง่ือนไข และไมมีเง่ือนไข วิธีซิม

เพล็กซ ตัวคูณลากรองจและฟงกชันลากรองจ วิธีพีแนลทีและวิธีแบรริเออร วิธีนิวตัน 

วิธีคอนจูเกท-เกรเดียนท การหาคาเหมาะท่ีสุดของปญหากําหนดการจํานวนเต็ม   

- บุรพวิชา 

- คําอธิบายรายวิชา 

สถ456 การจําลอง                                                                     3(2-2-5) สถ453 การจําลอง 3(2-2-5) เปลี่ยนแปลง 

- รหัสวิชา 

- คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาภาษาการจําลองและเทคนิคการจําลองสําหรับการแกปญหา การออกแบบแผนแบบ

การจําลองและการประยุกตโดยใชภาษาการจําลอง 

หลักการการจําลอง ตัวแบบการจําลองของตัวอยาง สถิติสาหรับการจําลอง ตัวแบบการ

จําลองแบบไมตอเน่ือง ระบบแถวคอย ระบบสินคาคงคลัง ตัวแบบการถดถอย ตัวแบบ

เชิงเสน ปญหาระบบการควบคุมคุณภาพ การสรางตัวเลขคลายสุม การสรางตัวแปรสุม 

การวิเคราะหขอมูลนําเขา การลดความแปรปรวน การวิเคราะหความถูกตองของตัว

แบบ 

ไมมี สถ471 แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมและ

การเรียนรูเชิงลึก 

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

   หลักการพ้ืนฐานทางทฤษฏีสําหรับการสรางโมเดลโดยใชแบบจําลองโครงขายประสาท

เทียม โครงสรางหลักพ้ืนฐานประเภทตาง ๆ  โครงขายประสาทเทียบแบบลึก โครงขาย

ประสาทแบบคอนโวลูชัน  โครงขายประสาทเทียมแบบรีเคอรเรนท 

 

สถ471 การศึกษารายบุคคลทางดานสถิติ                                                3(3-0-6) ไมมี ตัดออก 

ศึกษาปญหาหรือหัวขอทางสถิติท่ีนิสิตสนใจเปนพิเศษเปนรายบุคคล ภายใตความควบคุมและ

การใหคําปรึกษาของอาจารยผูเชี่ยวชาญในหัวขอนั้น 
   

 

ไมมี สถ484    หัวขอพิเศษทางสถิติ 1 3(2-2-5) รายวิชาใหม 

   ปญหา หัวขอพิเศษ หรือวิทยาการทางสถิติท่ีทันสมัย คําอธิบายรายวิชาเปนไปตามที่

ภาควิชาฯ กําหนด 

 

ไมมี สถ485    หัวขอพิเศษทางสถิติ 2 3(2-2-5) รายวิชาใหม 
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   ปญหา หัวขอพิเศษ หรือวิทยาการทางสถิติท่ีทันสมัย คําอธิบายรายวิชาเปนไปตามที่

ภาควิชาฯ กําหนด 

 

ไมมี สถ486    หัวขอพิเศษทางการวิจัยดําเนินงาน 1 3(2-2-5) รายวิชาใหม 

   ปญหา หัวขอพิเศษ หรือวิทยาการทางการวิจัยดําเนินงานท่ีทันสมัย คําอธิบาย

รายวิชาเปนไปตามท่ีภาควิชาฯ กําหนด 

 

ไมมี สถ487    หัวขอพิเศษทางการวิจัยดําเนินงาน 2 3(2-2-5) รายวิชาใหม 

   ปญหา หัวขอพิเศษ หรือวิทยาการทางการวิจัยดําเนินงานที่ทันสมัย คําอธิบายรายวิชา

เปนไปตามท่ีภาควิชาฯ กําหนด 

 

ไมมี สถ488    หัวขอพิเศษทางวิทยาการขอมูล 1 3(2-2-5) รายวิชาใหม 

   ปญหา หัวขอพิเศษ หรือวิชาทางวิทยาการขอมูล ท่ีทันสมัย คําอธิบายรายวิชาเปนไป

ตามท่ีภาควิชาฯ กําหนด 

 

ไมมี สถ489    หัวขอพิเศษทางวิทยาการขอมูล 2 3(2-2-5) รายวิชาใหม 

   ปญหา หัวขอพิเศษ หรือวิชาทางวิทยาการขอมูล ท่ีทันสมัย คําอธิบายรายวิชาเปนไป

ตามท่ีภาควิชาฯ กําหนด 
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ภาคผนวก ซ  ตารางเปรียบเทียบความสอดคลองของผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังของชุดวิชา (MLOs) และผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร  (ELOs) 
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ชุดวิชา|รายวิขา คําอธิบายรายวิชา 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง-รายวิชา ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง-ชุดวิชา ELOs 

(CLOs) (MLOs) 1 2 3 4 5 6 7 

วิชาเฉพาะ 

1.  วิชาแกน 

1.1  ชุดวิชา สถิติพ้ืนฐาน  จํานวน 5 หนวยกิต 

คําอธิบายชุดวิชา  มโนมติพ้ืนฐานของสถิติ สถิติพรรณนา ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงของตัวแปรสุม การแจกแจงคาตัวอยาง การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐาน วิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหสหสัมพันธและการ

วิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย การใชโปรแกรมทางสถิติ 

สถ112 หลักสถิติ  มโนมติพ้ืนฐานของสถิติ สถิติพรรณนา การเลือก

ตัวอยาง ตัวแปรสุมทวินาม ตัวแปรสุมปรกติ ตัวแปร

สุมที ตัวแปรสุมไคสแควร ตัวแปรสุมเอฟ การแจก

แจงคาตัวอยาง การประมาณคาและการทดสอบ

สมมุติฐานเก่ียวกับพารามิเตอรของประชากร 1 

กลุม การประมาณคาและการทดสอบสมมุติฐาน

เก่ียวกับพารามิเตอรของประชากร 2 กลุม การ

วิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหสหสัมพันธ

และการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย การ

ใชโปรแกรมทางสถิติ 

1. สามารถใชสถิติพรรณนาในการจัดการขอมูลและ

นําเสนอขอมูล 

2. เขาใจนิยาม ทฤษฎี คุณสมบัติ ตารางสถิติของตัว

แปรสุมทวินาม ตัวแปรสุมปรกติ ตัวแปรสุมไคส

แควร ตัวแปรสุมที ตัวแปรสุมเอฟ และสามารถใช

คุณสมบัติท่ีเก่ียวของกับตัวแปรสุมเหลาน้ี 

3.เขาใจนิยามและทฤษฎีการแจกแจงคาตัวอยาง 

5. เขาใจหลักการพ้ืนฐานของการทดสอบสมมติฐาน 

และสามารถทําการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับ

คาเฉลี่ยประชากร สัดสวนประชากร และความ

แปรปรวนประชากร ท้ังแบบประชากร 1 กลุม และ 

ประชากร 2 กลุม 

6. สามารถทําการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับ

คาเฉลี่ยประชากรต้ังแต 3 กลุมขึ้นไป โดยใชการ

วิเคราะหความแปรปรวน 

7. เขาใจหลักการพ้ืนฐาน ของการวิเคราะห

สหสัมพันธและการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน

อยางงาย และสามารถนําไปใชในสถานการณการ

แกปญหา 

8. สามารถใชโปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห

ขอมูล 

1. อธิบายความรู หลักการ และขั้นตอนของสถิติ

พรรณนาไดอยางถูกตอง 

2. อธิบายความรู หลักการ และขั้นตอนของสถิติเชิง

อนุมานไดอยางถูกตอง 

3. อธิบายความรู หลักการพ้ืนฐาน นิยาม และ

ทฤษฎี ของความนาจะเปน  

4. อธิบายความรู หลักการ นิยาม ทฤษฎี คุณสมบัติ 

และสามารถแกโจทยปญหาท่ีเก่ียวของกับการแจก

แจงของตัวแปรสุมไดอยางถูกตอง 
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ชุดวิชา|รายวิขา คําอธิบายรายวิชา 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง-รายวิชา ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง-ชุดวิชา ELOs 

(CLOs) (MLOs) 1 2 3 4 5 6 7 

สถ121 ทฤษฎีความนาจะเปน

เบ้ืองตน 

วิธีการนับ ความนาจะเปน ความนาจะเปนแบบมี

เง่ือนไข เหตุการณอิสระในเชิงความนาจะเปน ตัว

แปรสุมและการแจกแจงของตัวแปรสุม คา

คาดหมายและทฤษฎีเก่ียวกับคาคาดหมาย ความ

แปรปรวน โมเมนตและฟงกชันกอกําเนิดโมเมนต 

ตัวแปรสุมไมตอเนื่องและตัวแปรสุมตอเนื่องท่ี

สําคัญ 

1. เขาใจหลักการพ้ืนฐานของความนาจะเปน ความ

นาจะเปนแบบมีเง่ือนไข กฎของเบส เหตุการณ

อิสระในเชิงความนาจะเปน และสามารถใชหลักการ

เหลานี้ในสถานการณการแกปญหา 

2. เขาใจนิยาม ทฤษฎี และคุณสมบัติท่ีเก่ียวของกับ

ตัวแปรสุมไมตอเนื่อง ตัวแปรสุมตอเนื่อง ฟงกชัน

การแจกแจงสะสม คาคาดหมาย และสามารถใช

นิยาม ทฤษฎี และคุณสมบัติเหลานี้คํานวณคาความ

นาจะเปน คาเฉลี่ย ความแปรปรวน โมเมนต และ

ฟงกชันกอกําเนิดโมเมนต 

3. เขาใจนิยาม ทฤษฎี และคุณสมบัติของตัวแปร

สุมไบโนเมียล ตัวแปรสุมจีออเมทริกซ ตัวแปร

สุมปวสซง ตัวแปรสุมไฮเปอรจีออเมทริกซ ตัวแปร

สุมเนกาทีฟไบโนเมียล ตัวแปรสุมพหุนาม ตัวแปร

สุมยูนิฟอรม ตัวแปรสุมเอกซโปเนนเชียล ตัวแปรสุม

ปรกติ ตัวแปรสุมแกมมา ตัวแปรสุมไคสแควร ตัว

แปรสุมที ตัวแปรสุมเอฟ และสามารถใชนิยาม 

ทฤษฎี และคุณสมบัติท่ีเก่ียวของกับตัวแปรสุม

เหลานี้ ในสถานการณการแกปญหา 

        

1.2  ชุดวิชา สถิติคณิตศาสตร  จํานวน 6 หนวยกิต 

คําอธิบายชุดวิชา  ตัวแปรสุมรวมและการแจกแจงของตัวแปรสุมรวม การแจกแจงของฟงกชันของตัวแปรสุม ตัวสถิติอันดับ การประมาณคาแบบจุด การประมาณคาแบบชวง การสรางแบบทดสอบสมมุติฐานท่ีมีกําลังสูงสุด 

สถ221 สถิติคณิตศาสตร 1 ตัวแปรสุมรวมและการแจกแจงของตัวแปรสุมรวม การแจกแจง

ความนาจะเปนตามขอบ การแจกแจงความนาจะเปนแบบมี

เงื่อนไข ตัวแปรสุมท่ีเปนอิสระกัน คาคาดหมายและทฤษฎี

เก่ียวกับคาคาดหมาย ความแปรปรวนรวม โมเมนตและฟงกชัน

กอกําเนิดโมเมนตรวม การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปว

1. อธิบายความรู หลักการ นิยาม ทฤษฎี คุณสมบัติ 

สามารถแกโจทยปญหา และสามารถพิสูจนทฤษฎี

พ้ืนฐาน ท่ีเก่ียวของกับการแจกแจงของตัวแปรสุม

รวมไดอยางถูกตอง 

1. อธิบายความรู หลักการ นิยาม ทฤษฎี คุณสมบัติ 

สามารถแกโจทยปญหา และสามารถพิสูจนทฤษฎี

พ้ืนฐาน ท่ีเก่ียวของกับการแจกแจงของตัวแปรสุมได

อยางถูกตอง 
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ชุดวิชา|รายวิขา คําอธิบายรายวิชา 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง-รายวิชา ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง-ชุดวิชา ELOs 

(CLOs) (MLOs) 1 2 3 4 5 6 7 

การแจกแจงปรกติ การแจกแจงแกมมา การแจกแจงไคกําลัง

สอง การแจกแจงของฟงกชันของตัวแปรสุม การแจกแจงที การ

แจกแจงเอฟ การแจกแจงคาตัวอยาง ตัวสถิติอันดับ 

2. อธิบายความรู หลักการ นิยาม ทฤษฎี คุณสมบัติ 

สามารถแกโจทยปญหา และสามารถพิสูจนทฤษฎี

พ้ืนฐาน ท่ีเก่ียวของกับการแจกแจงของตัวแปรสุมท่ี

สําคัญไดอยางถูกตอง 

3. อธิบายความรู หลักการ นิยาม ทฤษฎี คุณสมบัติ 

สามารถแกโจทยปญหา และสามารถพิสูจนทฤษฎี

พ้ืนฐาน ท่ีเก่ียวของกับการแจกแจงของตัวแปรสุมท่ี

เปนฟงกชันของตัวแปรสุมไดอยางถูกตอง 

2. อธิบายความรู หลักการ นิยาม ทฤษฎี ขั้นตอน 

สามารถหาและตรวจสอบคุณสมบัติของตัวประมาณ

คาแบบจุด ไดอยางถูกตอง 

3. อธิบายความรู หลักการ และพิสูจนทฤษฎีท่ี

เก่ียวของกับการประมาณคาแบบชวงไดอยางถูกตอง

4 สรางแบบทดสอบสมมติฐานท่ีมีกําลังสูงสุดได

อยางถูกตอง 

 

สถ222 สถิติคณิตศาสตร 2 การประมาณคาแบบจุด คุณสมบัติของตัวประมาณ วงศเลขชี้

กําลัง ตัวประมาณไมเอนเอียงแปรปรวนตํ่าสุดเอกรูป การ

ประมาณคาแบบชวง การทดสอบสมมุติฐาน ทฤษฎีเนยแมน

เพียรสัน การทดสอบอํานาจสูงสุด การทดสอบอัตราสวนภาวะ

นาจะเปน 

1. อธิบายความรู หลักการ นิยาม ทฤษฎี ขั้นตอน

และสามารถหาคาประมาณแบบจุดของพารามิเตอร

ไดอยางถูกตอง  

2. อธิบายความรู หลักการ นิยาม ทฤษฎี ขั้นตอน

และ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของตัวประมาณได

อยางถูกตอง 

3. อธบิายความรู หลักการ นิยาม ทฤษฎี ขั้นตอน

และสามารถหาาตัวประมาณไมเอนเอียงแปรปรวน

ตํ่าสุดเอกรูปไดอยางถูกตอง 

4. อธิบายความรู หลักการ และพิสูจนทฤษฎท่ีี

เก่ียวของกับการประมาณคาแบบชวงไดอยางถูกตอง

5 สรางแบบทดสอบสมมติฐานท่ีมีกําลังสูงสุดได

อยางถูกตอง 

        

2.  วิชาบังคับ 

2.1  ชุดวิชา คณิตศาสตรพ้ืนฐานและการโปรแกรม 1  จํานวน 6 หนวยกิต 

คําอธิบายชุดวิชา  ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชันตัวแปรเดียวและการประยุกต  ปริพันธและการประยุกต และการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแบบพ้ืนฐาน 

คณ115 แคลคูลัส 1 ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชันตัวแปร

เดียวและการประยุกต ปริพันธและการประยุกต 

1. เขาใจเร่ืองลิมิต ความตอเนื่อง อนุพันธ และ

อินทิกรัลของฟงกชันพ้ืนฐานตาง ๆ 

1. เขาใจและอธิบายหลักการเก่ียวกับแคลคูลัส

เบ้ืองตน 
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ชุดวิชา|รายวิขา คําอธิบายรายวิชา 
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2. เลือกวิธีท่ีเหมาะสมในการหาอนุพันธและ

อินทิกรัลของฟงกชันได 

3. แสดงวิธีการหาลิมิต อนุพันธและอินทิกรัลของ

ฟงกชันไดอยางถูกตองตามหลักการทางคณิตศาสตร 

4. ประยุกตใชความรูเร่ืองอนุพันธและอินทิกรัลใน

การแกโจทยปญหาในสถานการณจริง 

2. สามารถนําความรูดานแคลคูลัสไปประยุกตใชกับ

งานดานตาง ๆ ได 

3. อธิบายหลักการการโปรแกรมคอมพิวเตอร

พ้ืนฐาน และ หลักการดานวิทยาการคอมพิวเตอร 

หลักคิดเก่ียวกับฮารดแวรและซอฟตแวร 

คพ111 การโปรแกรม

คอมพิวเตอรพ้ืนฐาน 

วิธีการพัฒนาโปรแกรม รูปแบบภาษาและ

ความหมายของภาษาโปรแกรมขั้นสูง ตัวแปร ตัว

ดําเนินการ นิพจน โครงสรางควบคุม ฟงกชัน 

อารเรย สตริง พอยนเตอร ตัวแปรแบบโครงสราง 

การแกปญหา และประยุกตใชงาน 

1. อธิบายหลักการพัฒนาโปรแกรม รูปแบบภาษา

และความหมายของภาษาโปรแกรมขั้นสูงได 

2. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแบบพ้ืนฐานได 

       

2.2  ชุดวิชา คณิตศาสตรพ้ืนฐานและการโปรแกรม 2  จํานวน 6 หนวยกิต 

คําอธิบายชุดวิชา  ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง อนุกรมกําลัง อนุกรมอนันต ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย และการโปรแกรมเชิงวัตถุ 

คณ116 แคลคูลัส 2 ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง อนุกรมกําลัง 

อนุกรมอนันต ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและความ

ตอเนื่องของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย 

1. เขาใจเร่ืองลําดับอนันต ลิมิตของลําดับอนันต 

ลําดับทางเดียว ลําดับท่ีมีขอบเขตและการลูเขาของ

ลําดับอนันต 

2. เขาใจเร่ืองอนุกรมอนันต สามารถเลือกการ

ทดสอบการลูเขาของอนุกรมอนันต การทดสอบการ

ลูเขาของอนุกรมสลับ การกระจายอนุกรมกําลัง 

และการใชอนุกรมเทยเลอรประมาณคา 

3. เขาใจเร่ืองฟงกชันหลายตัวแปร การหาโดเมน

และเรนจของฟงกชันหลายตัวแปร การหาลิมิตของ

ฟงกชันหลายตัวแปร และการตรวจสอบความ

ตอเนื่องของฟงกชันหลายตัวแปร 

1.  เขาใจและอธิบายหลักการเก่ียวกับแคลคูลัส

เบ้ืองตน 

2. สามารถนําความรูดานแคลคูลัสไปประยุกตใชกับ

งานดานตาง ๆ ได 

3..อธิบายหลักการการโปรแกรมเชิงวัตถุ  

4. สามารถประยุกตใชหลักการโปรแกรมเชิงวัตถุได 
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ชุดวิชา|รายวิขา คําอธิบายรายวิชา 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง-รายวิชา ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง-ชุดวิชา ELOs 

(CLOs) (MLOs) 1 2 3 4 5 6 7 

4. หาอนุพันธยอยของฟงกชันหลายตัวแปร กฎลูกโซ

อนุพันธระบุทิศทาง อนุพันธของฟงกชันโดยปริยาย

และการหาคาสุดขีดของฟงกชันสองตัวแปรได 

คพ112 การโปรแกรมเชิงวัตถุ หลักการของการโปรแกรมเชิงวัตถุ การออกแบบ 

การทดสอบ เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

คุณลักษณะของภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ การจัดการ

แพ็กเกจ การแกไขขอผิดพลาด การจัดการ

ขอยกเวน การติดตอกับผูใชแบบกราฟก การ

เชื่อมตอฐานขอมูล การพัฒนาโปรแกรมและการ

ประยุกต 

1. อธิบายหลักการการโปรแกรมเชิงวัตถุได 

2. ประยุกตใชหลักการโปรแกรมเชิงวัตถุเพ่ือพัฒนา

โปรแกรมได 

       

2.3  ชุดวิชา คณิตศาสตรพ้ืนฐานและการโปรแกรม 3  จํานวน 9 หนวยกิต 

คําอธิบายชุดวิชา  เรขาคณิตวิเคราะหและเวกเตอรในปริภูมิ 3 มิติ อนุพันธยอย ปริพันธหลายชั้น ระบบสมการเชิงเสน เมทริกซ การประยุกต และโครงสรางขอมูลและอัลกอริธึม 

คณ217 คณิตศาสตรสําหรับสถิติ เรขาคณิตวิเคราะหและเวกเตอรในปริภูมิ 3 มิติ 

อนุพันธยอยและการประยุกต ปริพันธหลายชั้น

และการประยุกต สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง 

สมการเชิงอนุพันธอันดับสอง 

1. มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับเรขาคณิต 

เสนตรง ระนาบและเวกเตอรในปริภูมิ 3 มิติ 

สามารถนําความรูเวกเตอรไปใชในการประยุกตทาง

ฟสิกส เรขาคณิต สามารถเขียนกราฟสมการดีกรี

สองในปริภูมิ 3 มิติได 

2. สามารถหาอนุพันธยอยของฟงกชันหลายตัวแปร 

กฎลูกโซ อนุพันธระบุทิศทาง และการหาคาสูงสูด

ตํ่าสุดของฟงกชันสองตัวแปรได 

3. สามารถหาคาของปริพันธสองช้ันในโดเมน

สี่เหลี่ยมผืนผา และบริเวณรูปปดใดๆ และสามารถ

แปลงระบบพิกัดฉากไปเปนระบบพิกัดเชิงขั้วได 

4. สามารถหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธอันดับ

หนึ่ง และนําสมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่งไป

1. อธิบายความรูและหลักการของเรขาคณิต

วิเคราะหและเวกเตอรในปริภูมิ 3 มิติ อนุพันธยอย 

และปริพันธหลายชั้น ไดอยางถูกตอง  

2. อธิบายความรูและหลักการของระบบสมการเชิง

เสนและเมทริกซ ไดอยางถูกตอง  

3. อธิบายหลักการของอัลกอริทึมเบ้ืองตน ท่ีใช

คอมพิวเตอรในการแกไขปญหา   
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(CLOs) (MLOs) 1 2 3 4 5 6 7 

ประยุกตใชในทาง ฟสิกส เคมี ชีววิทยา และทาง

สถิติได 

คณ224 พีชคณิตเชิงเสนและการ

ประยุกต 

ระบบสมการเชิงเสนและเมทริกซ ดีเทอรมิแนนต 

ปริภูมิเวกเตอรบนจํานวนจริง การแปลงเชิงเสนและ

เมทริกซของการแปลงเชิงเสน คาลักษณะเฉพาะ 

เวกเตอรลักษณะเฉพาะ การแปลงเปนเมทริกซ

ทแยงมุม ปริภูมิผลคูณภายใน และการประยุกต 

1. อธิบายความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับพีชคณิตเชิงเสนได 

2. ใชการดําเนินการข้ันมูลฐาน เมทริกซและดีเทอร

มิแนนต ในการหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน

ได 

3. ตรวจสอบความเปนปริภูมิเวกเตอร และหาฐาน

หลักและมิติของปริภูมิเวกเตอรได 

4. บอกเง่ือนไขของฟงกชันท่ีเปนการแปลงเชิงเสน 

พิสูจนสมบัติพ้ืนฐาน และหาเมทริกซของการแปลง

เชิงเสนได 

5. หาคาลักษณะเฉพาะ เวกเตอรลักษณะเฉพาะ 

ปริภูมิลกัษณะเฉพาะ และตรวจสอบการแปลงเปน

เมทริกซทแยงมุมได 

6. ประยุกตใชความรูเก่ียวกับพีชคณิตเชิงเสนในการ

แกปญหาทางคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของได 

       

คพ241 โครงสรางขอมูลและ

อัลกอริธึม 

โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึมในการแกปญหา การ

แทนขอมูลในระบบคอมพิวเตอร การประยุกตใช

โครงสรางขอมูล การเรียงลําดับขอมูลและการคน

ขอมูล การวิเคราะหความซับซอนของอัลกอริทึม 

การออกแบบอัลกอริทึม 

1. อธิบายหลักการของอัลกอริทึมเบ้ืองตนท่ีใช

คอมพิวเตอรในการแกปญหาได 

2. เขาใจการนําขอมูลท่ีเหมาะสมกับอัลกอริทึม เพ่ือ

การแกปญหาโดยใชคอมพิวเตอรได 

3. รูจักและใชงานอัลกอริทึมในการแกไขปญหา

เบ้ืองตนได 

       

2.4  ชุดวิชา สถิติไมอิงพารามิเตอร  จํานวน 5 หนวยกิต 

คําอธิบายชุดวิชา  สถิติไมอิงพารามิเตอร สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ การวิเคราะหการถดถอยไมอิงพารามิเตอร และการประยุกตใชโปรแกรมทางสถิติ   
สถ213 สถิติไมอิงพารามิเตอร แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับสถิติไมอิงพารามิเตอร การ

ทดสอบกรณีประชากร 1 กลุม การทดสอบกรณี

1. อธิบายความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการใชสถิติไมอิง

พารามิเตอรได 

1. อธิบายความรูและแกปญหาเก่ียวกับสถิติไมอิง

พารามิเตอรได 
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ประชากร 2 กลุมท่ีเปนอิสระกัน การทดสอบกรณี

ประชากร 2 กลุมท่ีสัมพันธกัน การทดสอบกรณี

ประชากรมากกวา 2 กลุมท่ีเปนอิสระกัน การ

ทดสอบกรณีประชากรมากกวา 2 กลุมท่ีสัมพันธกัน 

การทดสอบภาวะสารูปดี การใชโปรแกรมทางสถิติ 

2. อธิบายและแกปญหาเก่ียวกับการทดสอบกรณี

ประชากร 1 กลุม การทดสอบกรณีประชากร 2 

กลุมท่ีเปนอิสระกัน และการทดสอบกรณีประชากร

มากกวา 2 กลุมท่ีเปนอิสระกันดวยสถิติไมอิง

พารามิเตอรได 

3. อธิบายและแกปญหาเก่ียวกับการทดสอบกรณี

ประชากร 2 กลุมท่ีสัมพันธกัน และการทดสอบกรณี

ประชากรมากกวา 2 กลุมท่ีสัมพันธกันดวยสถิติไม

อิงพารามิเตอรได 

4. อธิบายและแกปญหาเก่ียวกับการทดสอบภาวะ

สารูปดี และการวิเคราะหสหสัมพันธดวยสถิติไมอิง

พารามิเตอรได 

5. ประยุกตใชสถิติไมอิงพารามิเตอรกับขอมูลดวย

โปรแกรมทางสถิติได 

2. อธิบายความรูและแกปญหาเก่ียวกับการ

วิเคราะหการถดถอยไมอิงพารามิเตอรได 

3. ประยุกตใชสถิติไมอิงพารามิเตอรกับขอมูลดวย

โปรแกรมทางสถิติได 

 

 

สถ232 วิธีการการถดถอยไมอิง

พารามิเตอร 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของสเปยรแมน สัมประสิทธิ์

สหสัมพันธของของเดนดัล การวิเคราะหการถดถอย

ไมอิงพารามิเตอร วิธีบูตสแทร็ป วิธีแจ็กในฟ การ

ประมาณความหนาแนนเคอรเนล การใชโปรแกรม

ทางสถิติ 

1. อธิบายความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธได 

2. อธิบายความรูและแกปญหาเก่ียวกับการ

วิเคราะหการถดถอยไมอิงพารามิเตอรได 

3. ประยุกตใชการวิเคราะหการถดถอยไมอิง

พารามิเตอรกับขอมูลดวยโปรแกรมทางสถิติได 

       

2.5  ชุดวิชา วิทยาการขอมูล  จํานวน 6 หนวยกิต 

คําอธิบายชุดวิชา  ระบบฐานขอมูล การประยุกตใชโปรแกรมระบบฐานขอมูล วิทยาการขอมูลเบื้องตน การประยุกตใชแบบจําลองท่ีเหมาะสมสําหรับขอมูลประเภทตาง ๆ 

คพ242 ระบบฐานขอมูล คณิตศาสตรท่ีเก่ียวของ การสรางแบบจําลองและ

ออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ การทําใหเปน

บรรทัดฐาน ภาษาเอสคิวแอล การจัดโครงสราง

แฟมขอมูลและการทําดัชนี กระบวนการสอบถาม

1. อธิบายขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานขอมูล 

2. ออกแบบแบบจําลองขอมูลแนวคิดและพัฒนา

แบบจําลองขอมูลเชิงตรรกะได3.สรางแบบจําลอง

ขอมูลทางกายภาพสําหรับฐานขอมูลเชิงสัมพันธได 

1. อธิบายหลักการระบบปฏิบัติการและระบบการ

จัดการฐานขอมูล 

2. ประยุกตใชโปรแกรมระบบฐานขอมูล 

3. ออกแบบฐานขอมูล 
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ขอมูล การรักษาความปลอดภัยฐานขอมูล ความคง

สภาพของขอมูล รายการการเปลี่ยนแปลง การ

ควบคุมภาวะความพรอมและการฟนสภาพ 

4. ใชคําสั่งเอสคิวแอลสรางและจัดการฐานขอมูล

ได 

5. อธิบายหลักการการรักษาความปลอดภัยการ

ควบคุมภาวะความพรอมและการฟนสภาพได 

6. บอกความแตกตางระหวางฐานขอมูลเชิง

สัมพันธกับฐานขอมูลโนเอสคิวแอล 

7. สามารถเลือกประเภทของฐานขอมูลเพ่ือการ

นําไปใชได 

4. สามารถอธิบายกระบวนการของวิทยาการขอมูล 

5. สามารถประยุกตใชแบบจําลองทางวิทยาการ

ขอมูลกับขอมูลประเภทตาง ๆ ได  

สถ271 วิทยาการขอมูลเบ้ืองตน ภาพรวมและแนวคิดหลักของวิทยาการขอมูล 

หลักการเบ้ืองตนของการจัดการ 

วิทยาการขอมูล การจัดการระบบฐานขอมูล การ

ทําเหมืองขอมูล การสรางแบบจําลองเพ่ือการ

วิเคราะหขอมูล แนวคิดของปญญาประดิษฐ และ

หลักการสื่อสารดวยขอมูล 

1.เขาใจภาพรวมกระบวนการจัดการวิทยาการขอมูล

2.สามารถประยุกตใชแบบจําลองท่ีเหมาะสมสําหรับ

ขอมูลประเภทตาง ๆ 

       

2.6  ชุดวิชา สถิติทางงานวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ 1  จํานวน 7 หนวยกิต 

คําอธิบายชุดวิชา  การวิเคราะหขอมูลทางชีววิทยา วิทยาศาสตรสุขภาพ และขอมูลทางระบาดวิทยา ดวยการวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภท การวิเคราะหการรอดชีพ และการประยุกตใชโปรแกรมทางสถิติ 

สถ333 ชีวสถิติ  ศึกษาและวิเคราะหขอมูลทางชีววิทยา วิทยาศาสตร

สุขภาพ และขอมูลทางระบาดวิทยาดวยการ

วิเคราะหขอมูลจําแนกประเภท การวิเคราะหตาราง

การจร 2 ทาง และ 3 ทาง การวิเคราะหการถดถอย

ลอจิสติก การใชโปรแกรมทางสถิติ 

1. สามารถอธิบายหลักการ และประยุตใชการ

วิเคราะหทางสถิติกับขอมูลทางชีววิทยา 

วิทยาศาสตรสุขภาพ และขอมูลทางระบาดวิทยา ได

อยางถูกตอง 

2. สามารถประยุกตใชกับขอมูลทางสุขภาพ ดวย

โปรแกรมทางสถิติได 

1. สามารถอธิบายหลักการ และประยุตใชการ

วิเคราะหทางสถิติกับขอมูลทางชีววิทยา 

วิทยาศาสตรสุขภาพ และขอมูลทางระบาดวิทยา ได

อยางถูกตอง 

2. อธิบายความรู หลักการ ของการวิเคราะหการ

รอดชีพไดอยางถูกตอง  

3. สามารถประยุกตใชกับขอมูลทางสุขภาพ ดวย

โปรแกรมทางสถิติได 

4. สามารถแกปญหาทางสถิติไดดวยการวิเคราะห

ขอมูลจากโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติได 

       

สถ338 การวิเคราะหการรอดชีพ ขอมูลเซ็นเซอร ฟงกชันของเวลาการรอดชีพ การ

แจกแจงการรอดชีพ การประมาณคาฟงกชันการ

รอดชีพแบบอิงและไมอิงพารามิเตอร ตัวประมาณ

คาแบบแคปแพลน-ไมเออร การทดสอบล็อก

1. อธิบายลักษณะของขอมูลเซ็นเซอรได 

2. ประยกุตใชฟงกชันของเวลาการรอดชีพและการ

แจกแจงการรอดชีพกับขอมูลเซ็นเซอรได 

3. อธิบายท่ีมาของตัวประมาณคาฟงกการรอดชีพได
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แรงค  ตัวแบบการถดถอยแบบคอกซ การใช

โปรแกรมทางสถิติ 

ท้ังแบบอิงและไมอิงพารามิเตอร 

4. ประยุกตใชการทดสอบล็อกแรงคและตัวแบบการ

ถดถอยแบบคอกซกับขอมูลเซ็นเซอรได 

5. สามารถใชโปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะหการ

รอดชีพได 

 

 

 

 

 

 

 

สถ341 การวิเคราะหขอมูลโดย

โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

สถิติ 

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห

ขอมูล พัฒนาทักษะในการเลือกวิธีการวิเคราะห

ขอมูลโดยคํานึงถึงขอจํากัดและขอตกลงเบ้ืองตน

ของการวิเคราะห ลักษณะขอมูล รวมท้ังปญหาท่ี

ตองการคําตอบ ฝกทําและสรุปจากขอมูล และแปล

ผลการวิเคราะหขอมูล 

1. อธิบายวิธีการวิเคราะหขอมูลและขอตกลง

เบ้ืองตนของการวิเคราะหขอมูลได 

2. สามาถเลือกใชวิธีการวิเคราะหตามลักษณะขอมูล

ไดถูกตอง 

3. สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการ

วิเคราะหขอมูลได 

4. สามารถแปลผลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลจาก

โปรแกรมแกรมสําเร็จรูปทางสถิติได 

5. สามารถแกปญหาทางสถิติไดดวยการวิเคราะห

ขอมูลจากโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติได 

       

2.7  ชุดวิชา การพยากรณเชิงสถิติ  จํานวน 6 หนวยกิต 

คําอธิบายชุดวิชา  การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสนอยางงายและสมการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ สมการการถดถอยท่ีไมเชิงเสน การวิเคราะหขอมูลอนุกรมเวลา และการประยุกตใชโปรแกรมทางสถิติ 

สถ331 การวิเคราะหการถดถอย สมการถดถอยเชิงเสนอยางงายและสมการถดถอย

เชิงเสนพหุคูณ การวิเคราะหการถดถอยโดยใชเมท

ริกซ การวิเคราะหสหสัมพันธ การวิเคราะหสวน

เหลือ ตัวแปรหุน การเลือกสมการถดถอยท่ี

เหมาะสมท่ีสุด ปญหาในการวิเคราะหการถดถอย 

สมการการถดถอยท่ีไมเชิงเสน การใชโปรแกรมทาง

สถิติ 

1. อธิบายตัวแบบการถดถอยในเชิงคณิตศาสตรได  

2. เลือกใชตัวแบบการถดถอยไดอยางถูกตองตาม

ลักษณะของขอมูล 

3. วิเคราะหการถดถอยแตละตัวแบบอยางเปน

ขั้นตอนไดถูกตอง 

4. แกโจทยปญหาทางสถิติของการวิเคราะหการ

ถดถอยไดอยางถูกตอง 

5. ประยุกตใชการวิเคราะหการถดถอยกับขอมูลจริง

ได 

1. อธิบายความรูและหลักการของการวิเคราะหการ

ถดถอยไดอยางถูกตอง 

2. อธิบายความรูและหลักการของการวิเคราะห

อนุกรมเวลา และเลือกใชตัวแบบอนุกรมเวลา ได

อยางถูกตอง 

3. สามารถประยุกตใชการวิเคราะหการถดอย การ

วิเคราะหอนุกรมเวลากับขอมูลจริง ดวยโปรแกรม

ทางสถิติได 
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สถ334  การวิเคราะหอนุกรม

เวลา 

การเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลา การวิเคราะหขอมูล

เบ้ืองตน การทําใหเรียบดวยเลขช้ีกําลัง การ

วิเคราะหแนวโนม การแปรผันตามฤดูกาล การแปร

ผันตามวัฏจักร การแปรผันจากความไมสม่ําเสมอ 

วิธีบอกซ-เจนกินส การใชโปรแกรมทางสถิติ 

1. อธิบายความเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาและการ

วิเคราะหขมูลเบ้ืองตนได  

2. เขาใจและอธิบายเก่ียวกับการวิเคราะหอนุกรม

เวลาดวยเบ้ืองตน การทําใหเรียบดวยเลขชี้กําลัง 

การวิเคราะหแนวโนม การแปรผันตามฤดูกาล การ

แปรผันตามวัฏจักร การแปรผันจากความไม

สม่ําเสมอ วิธีบอกซ-เจนกินสได  

3. ใชโปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล

อนุกรมเวลาได 

        

2.8  ชุดวิชา การจัดการขอมูล  จํานวน 5 หนวยกิต 

  อธิบายชุดวิชา  ข้ันตอนในการดําเนินการสํารวจตัวอยาง การสรางแบบสอบถาม การเลือกตัวอยาง การกําหนดขนาดตัวอยาง และการจัดการขอมูลสูญหาย 

สถ321  เทคนิคการเลือกตัวอยาง การสํารวจตัวอยาง การกําหนดขนาดตัวอยาง 

ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการเลือกตัวอยาง 

ความคลาดเคล่ือนท่ีไมเกิดจากการเลือกตัวอยาง 

การเลือกตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน การ

เลือกตัวอยางแบบใชความนาจะเปน ทฤษฎีและ

เทคนิคการเลือกตัวอยางสุมแบบงาย การเลือก

ตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ การเลือกตัวอยางแบบมี

ระบบ การเลือกตัวอยางแบบกลุม การเลือก

ตัวอยางแบบอ่ืน การคํานวณหาขนาดตัวอยางโดย

ใชโปรแกรม 

1. อธิบายความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการเลือกตัวอยาง

แบบใชความนาจะเปนและไมใชความนาจะเปน 

ความคลาดเคลื่อนจากการเลือกตัวอยาง และ

ความคลาดเคลื่อนไมเกิดจากการเลือกตัวอยางได  

2. เขาใจขั้นตอนในการดําเนินการสํารวจตัวอยาง 

และสรางแบบสอบถามท่ีดีได  

3. อธิบายและแกปญหาเก่ียวกับการเลือกตัวอยาง

สุมอยางงาย การเลือกตัวอยางสุมแบบงาย การ

เลือกตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ การเลือกตัวอยางแบบ

มีระบบ และการเลือกตัวอยางแบบกลุมได  

4. คํานวณขนาดตัวอยางสําหรับปญหาการวิจัยได 

 1. อธิบายความรู หลักการ และทฤษฎีเก่ียวกับการ

เลือกตัวอยาง และสามารถคํานวณหาขนาดตัวอยาง

สําหรับปญหาการวิจัยไดอยางถูกตอง 

 2. สามารถเลือกใชวิธีจัดการขอมูลสูญหายไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับรูปแบบของขอมูลสูญหาย 

 .  

       

สถ339 การจัดการขอมูลสูญหาย รูปแบบของขอมูลสูญหาย การตัดกลุมขอมูลสูญ

หาย การประมาณคาพารามิเตอร การทดแทนคา

ขอมูลสูญดวยคาประมาณจากการคํานวณ การใช

โปรแกรมทางสถิติ 

1. อธิบายรูปแบบของขอมูลสูญหายไดอยางถูกตอง 

2. สามารถเลือกใชวิธีจัดการขอมูลสูญหายไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับรูปแบบของขอมูลสูญหาย 
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2.9  ชุดวิชา การสื่อสารเชิงวิชาการ  จํานวน 4 หนวยกิต 

คําอธิบายชุดวิชา  ศึกษาและฝกทักษะการอาน ฟง พูด และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการและการวิจัย ศึกษาความรูใหมท่ีเก่ียวของกับทฤษฎีหรือการประยุกตทางสถิติ 

สถ301 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารเชิงวิชาการและ

การวิจัย 

ศึกษาและฝกทักษะการอาน ฟง พูด และเขียน

ภาษาอังกฤษ ในการตีความและสังเคราะห 

บทเรียน และบทความทางวิชาการ 

1. อานและสรุปใจความสําคัญของบทความทาง

วิชาการและบทความวิจัยภาษาอังกฤษได 2. 

นําเสนองานทางวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสม  

3. เขียนอางอิงเอกสารเชิงวิชาการเปนภาษาอังกฤษ

ไดอยางถูกตอง  

4. ใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูลประกอบการใช

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการได 

1. สามารถ อาน ฟง พูด และเขียนภาษาอังกฤษ ใน

การตีความและสังเคราะห บทเรียน และบทความ

ทางวิชาการ  

2. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหา 

และศึกษาความรูใหมทางสถิติไดดวยตนเอง 

3. นําเสนอบทความหรือบทเรียนดวยภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศได 

       

สถ381 สัมมนาทางดานสถิติ ศึกษา หัวขอ ปญหา หรือความรูใหมท่ีเก่ียวของกับ

ทฤษฎีหรือการประยุกตทางสถิติ นําเสนอและ

อภิปรายผลจากการศึกษา 

1. สามารถคนควาบทความทางวิชาการหรือ

บทเรียนท่ีมีเนื้อหาสถิติไดท้ังภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ 

2. ตีความและสังเคราะหบทความทางวิชาการหรือ

บทเรียนท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศได 

3. นําเสนอบทความหรือบทเรียนดวยภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศได 

       

2.10  ชุดวิชา การพัฒนาโครงงานวิจัย  จํานวน 7 หนวยกิต 

คําอธิบายชุดวิชา  การออกแบบแผนแบบการทดลองแบบตาง ๆ  การประยุกตใชโปรแกรมทางสถิติ  ศึกษาทฤษฎี ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ นําความรูท่ีไดจากการฝกงานมาสรางสรรคโครงงานวิจัย และนําเสนอและอภิปราย

ผลงานวิจัย 

สถ431    แผนแบบการทดลอง หลักการของแผนแบบการทดลอง แผนแบบสุม

สมบูรณ แผนแบบบล็อกสมบูรณเชิงสุม แผนแบบ

จตุรัสละติน แผนแบบจัตุรัสเกรโก-ละติน การ

ทดลองแฟกทอเรียล แผนแบบซอนใน แผนแบบสป

ลิตพล็อต การวิเคราะหความแปรปรวนรวม การใช

โปรแกรมทางสถิติ 

1. เขาใจหลักการออกแบบแผนการทดลองเบ้ืองตน 

2. เลือกใชแผนแบบการทดลองไดอยางถูกตองตาม

ลักษณะของขอมูล 

3. วิเคราะหขอมูลทางสถิติในแตละแผนแบบการ

ทดลองไดอยางถูกตอง 

4. แกโจทยปญหาทางสถิติของการออกแบบแผน

1. อธิบายหลักการการออกแผนแบบการทดลอง 

และเลือกใชแผนแบบการทดลองไดอยางถูกตอง 

2. สามารถประยุกตใชแผนแบบการทดลองกับ

ขอมูลจริงได 
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แบบการทดลองไดอยางเหมาะสม 

5. ประยุกตใชแผนแบบการทดลองกับขอมูลจริงได 

3. คนควา สราง วางแผนงานวิจัยท่ีบูรณาการความ

รูในศาสตรตาง ๆ เลือกใชวิธีวิเคราะหทางสถิติได

อยางถูกตอง 

4. สื่อสาร อธิบาย นําเสนอผลงานทางสถิติ อยาง

ซ่ือสัตยและมีความรับผิดชอบ 

5. สามารถนําความรูทางสถิติไปใชในการทํางานจริง 

6. นําความรูท่ีไดจากการฝกงานมาสรางสรรค

โครงงานวิจัย  

7. มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี องคกรณ และ

สวนรวม 

 

สถ481  โครงงานสถิติ 1 ศึกษาทฤษฎี นําเสนอเคาโครงปญหาการวิจัย  

นําเสนอความสําคัญของปญหา ทบทวนวรรณกรรม

ท่ีเก่ียวของ และวิธีท่ีใชในการวิจัย ประเมินผลดวย 

S หรือ U   

1. ต้ังโจทยปญหาในการวิจัยทางสถิติได 

2. คนควาวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับการวิจัยท้ังใน

ประเทศและตางประเทศได 

3. เลือกสถิติมาใชในงานวิจัยไดอยางถูกตอง 

4. สามารถนําเสนอเคาโครงงานวิจัยไดอยาง

ครบถวน 

5. สามารถตอบคําถามท่ีเก่ียวของกับเคา

โครงงานวิจัยไดถูกตอง 

       

สถ482  โครงงานสถิติ 2 การบูรณาการทฤษฎีและการวิเคราะหทางสถิติเพ่ือ

ใชในการแกปญหาโครงงานวิจัย นําเสนอและ

อภิปรายผลงานวิจัย 

1. บูรณาการทฤษฎีทางสถิติเพ่ือแกปญหาการวิจัย

ได 

2. สามารถถนําเสนอโครงงานวิจัยไดอยางครบถวน 

3. อภิปรายผลจากโครงงานวิจัยไดอยางเหมาะสม 

4. สามารถตอบคําถามท่ีเก่ียวของกับโครงงานวิจัย

ไดถูกตอง 

       

สถ491 การฝกงาน  ฝกเรียนรูการทํางานเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ และ

นําความรูทางสถิติไปใชประโยชนในการทํางาน โดย

กําหนดใหมีจํานวนชั่วโมงฝกงานไมนอยกวา 120 

ชั่วโมง โดยไดรับการประเมินจากหนวยงานท่ีฝกงาน

1. สามารถนําความรูทางสถิติไปใชในการทํางานจริง 

2. มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี องคกรณ และ

สวนรวม 

       

2.11  ชุดวิชา สหกิจศึกษา   จํานวน 7 หนวยกิต 

คําอธิบายชุดวิชา  หลักการ แนวคิด กระบวนการ ขั้นตอน และขอบังคับท่ีเก่ียวกับสหกิจศึกษา บูรณาการความรูท่ีไดศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานท่ีประกอบการท่ีใหความรวมมือในการจัดการกระบวนการเรียนรูอยางเปน

ระบบรวมกัน 

สถ492 เตรียมสหกิจศึกษา หลักการ แนวคิด กระบวนการ ขั้นตอน และ

ขอบังคับท่ีเก่ียวกับสหกิจศึกษา สัมมนาในหัวขอท่ี

เก่ียวของกับการทํางานทางสถิติ การปฏิบัติตน 

1. อธิบาย การปฏิบัติตน กฏ ระเบียบ ขอบังคับ ท่ี

เก่ียวของกับสหกิจศึกษาได 

2. มีทักษาะการนําเสนอ และการสื่อสาร 

1. สามารถบูรณาการความรูท่ีไดศึกษามากับการ

ปฏิบัติงานจริงในสถานท่ีประกอบการ 

5. สามารถวางแผนและปฏิบัติงานดานสถิติศาสตร 
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กฎ ระเบียบ ขอบังคับ การนําเสนอ ทักษะการ

สื่อสาร 

 

สถ499  สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา บูรณาการความรูท่ีไดศึกษามากับการ

ปฏิบัติงานจริงในสถานท่ีประกอบการท่ีใหความ

รวมมือในการจัดการกระบวนการเรียนรูอยางเปน

ระบบรวมกัน โดยเร่ิมต้ังแตวางแผนปฏิบัติงาน การ

คัดเลือกนิสิต การนิเทศงาน การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดทักษะการปฏิบัติงานดาน

สถิติศาสตร 

1. สามารถบูรณาการความรูท่ีไดศึกษามากับการ

ปฏิบัติงานจริงในสถานท่ีประกอบการ 

2. สามารถวางแผนและปฏิบัติงานดานสถิติศาสตร 

       

3.  วิชาเลือก 

3.1  ชุดวิชา ความนาจะเปน  จํานวน 6 หนวยกิต 

คําอธิบายชุดวิชา  ปริภูมิความนาจะเปน ฟงกชันการแจกแจงและลักษณะเฉพาะ ทฤษฎีลิมิต กฎจํานวนมาก ทฤษฎีบทขีดจํากัดสวนกลาง การแจกแจงหารลงตัวอนันต กระบวนการสโตแคสติกเบื้องตน 

สถ421    ทฤษฎีความนาจะเปน เซตและเหตุการณ ปริภูมิความนาจะเปน ตัวแปรสุม 

คาคาดหมาย ความเปนอิสระ ผลรวมของตัวแปรสุม

ท่ีเปนอิสระกัน ฟงกชันการแจกแจงและ

ลักษณะเฉพาะ ทฤษฎีลิมิต กฎจํานวนมาก ทฤษฎี

บทขีดจํากัดสวนกลาง การแจกแจงหารลงตัวอนันต 

1. อธิบายแนวคิดของทฤษฎีความนาจะเปนได 

2. ประยุกตใชตัวแปรสุมและฟงกชันการแจกแจงกับ

โจทยปญหาความนาจะเปนได 

3. อธิบายหลักการของกฏหรือทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับ

ความนาจะเปนได เชน กฏจํานวนมาก ทฤษฎีบท

ขีดจํากัดสวนกลาง 

4. ประยุกตใชทฤษฎีความนาจะเปนกับสถานการณ

จริงได 

1. อธิบายแนวคิด หลักการของกฏหรือทฤษฎีท่ี

เก่ียวของกับความนาจะเปน และกระบวนการสโต

คาสติก ไดอยางถูกตอง 

2. ประยุกตใชทฤษฎีความนาจะเปน และ

กระบวนการสโคแคสติกกับสถานการณจริงได 

       

สถ422 กระบวนการสโตแคสติก

เบ้ืองตน 

กระบวนการปวซง โซมารคอฟและกระบวนการ

มารคอฟ กระบวนการเกิดใหม กระบวนการ

มารคอฟเกิดใหม กระบวนการเคลื่อนท่ีแบบบราวน 

การประยุกต 

1. อธิบายแนวคิดของกระบวนการสโตแคสติกได 

2. อธิบายแนวคิดของโซมารคอฟและกระบวน

มารคอฟได 

3. อธิบายแนวคิดของกระบวนการปวซงและ

กระบวนการเคลื่อนท่ีแบบบราวนได 
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4. ประยุกตใชกระบวนการสโตแคสติกกับ

สถานการณจริงได 

3.2  ชุดวิชา สถิติวิเคราะห   จํานวน 6 หนวยกิต 

คําอธิบายชุดวิชา  การแจกแจงปรกติหลายตัวแปร การวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปร การวิเคราะหปจจัย การวิเคราะหจําแนกกลุม ตารางการจร 2 ทาง ตารางการจร 3 ทาง การสรางตัวแบบการถดถอยลอจิสติก ตัวแบบลอจิต

สําหรับขอมูลจําแนกประเภท ตัวแบบล็อกเชิงเสน การประยุกตใชโปรแกรมทางสถิติ 

สถ432 การวิเคราะหหลายตัว

แปร  

การแจกแจงปรกติหลายตัวแปร การวิเคราะหความ

แปรปรวนหลายตัวแปร การวิเคราะหสวนประกอบ

หลัก การวิเคราะหปจจัย การวิเคราะหจําแนกกลุม 

การวิเคราะหแบงกลุม การใชโปรแกรมทางสถิติ   

1. อธิบายและแกปญหาเก่ียวกับการแจกแจงปรกติ

หลายตัวแปร และการวิเคราะหความแปรปรวน

หลายตัวแปรได  

2. วิเคราะหขอมูลและอธิบายผลดวยการวิเคราะห

สวนประกอบหลัก การวิเคราะหปจจัย การวิเคราะห

จําแนกกลุม และการวิเคราะหแบงกลุมได  

3. ประยุกตใชการวิเคราะหหลายตัวแปรกับขอมูล

ดวยโปรแกรมทางสถิติได 

1. อธิบายความรูและหลักการของการวิเคราะห

หลายตัวแปร และการวิเคราะหขอมูลจําแนก

ประเภทไดอยางถูกตอง 

2. สามารถประยุกตใชการวิเคราะหหลายตัวแปร 

และการวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภทกับขอมูล

จริงดวยโปรแกรมทางสถิติไดอยางถูกตอง  

       

สถ433 การวิเคราะหขอมูล

จําแนกประเภท  

การแจกแจงทวินาม การแจกแจงอเนกนาม ตาราง

การจร 2 ทาง ตารางการจร 3 ทาง การสรางตัว

แบบการถดถอยลอจิสติก ตัวแบบลอจิตสําหรับ

ขอมูลจําแนกประเภท ตัวแบบล็อกเชิงเสน 

1. อธิบายและแกปญหาเก่ียวกับการแจกแจงทวินาม 

และการแจกแจงอเนกนามได  

2. อธิบายและแกปญหาเก่ียวกับตารางการจร 2 

ทาง และตารางการจร 3 ทางได  

3. วิเคราะหขอมูลและอธิบายผลดวยการสรางตัว

แบบการถดถอยลอจิสติก ตัวแบบลอจิตสําหรับ

ขอมูลจําแนกประเภท และตัวแบบล็อกเชิงเสนได  

4. ประยุกตใชการวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภท

กับขอมูลดวยโปรแกรมทางสถิติได 

       

3..3  ชุดวิชา สถิติทางงงานวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ 2  จํานวน 6 หนวยกิต 

คําอธิบายชุดวิชา  ความหมายและประเภทการวิจัย กระบวนการวิจัย การกําหนดปญหา การทบทวน วรรณกรรม การออกแบบการวิจัย การวิเคราะหและแปลความหมาย การเขียนรายงาน การเผยแพรผลงาน  วิธีการถดถอย

สําหรับการวิจัยทางสุขภาพ  การประยุกตใชโปรแกรมทางสถิติกับขอมูลทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 
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สถ336  ระเบียบวิธีวิจัย ความหมายและประเภทการวิจัย กระบวนการวิจัย 

การกําหนดปญหา การทบทวนวรรณกรรม กรอบ

แนวคิดและขอบขายทางทฤษฎี สมมุติฐานการวิจัย 

การออกแบบการวิจัย การเก็บขอมูล การจัดการกับ

ขอมูล การประมวลผล การวิเคราะหและแปล

ความหมาย การเขียนรายงาน การเผยแพรผลงาน 

การเขียนขอเสนอ โครงการ จริยธรรมการวิจัย 

1. อธิบายความหมาย ประเภท กระบวนการ และ

กําหนดปญหาของการทําวิจัยได  

2. ทบทวนวรรณกรรม สรางกรอบแนวคิด ต้ัง

สมมุติฐาน ออกแบบการวิจัย การเก็บขอมูล และ

การจัดการกับขอมูลสําหรับการวิจัยได  

3. ประมวลผล วิเคราะหขอมูล และแปลผลสําหรับ

การวิจัยได 

1. อธิบายหลักการของกระบวนการทําวิจัยไดอยาง

ถูกตอง 

2. อธิบายความรู หลักการ ของวิธีการถดถอย

สําหรับการวิจัยทางสุขภาพ และสามารถประยุกตใช

กับขอมูลทางสุขภาพ ดวยโปรแกรมทางสถิติได 

       

สถ337 วิธีการถดถอยสําหรับ

การวิจัยทางสุขภาพ  

การถดถอยไมเชิงเสน การถดถอยลอจิสติก การ

ถดถอยปวซง การถดถอยโพรบิท การถดถอยโทบิต 

การวิเคราะหการวัดซํ้า การวิเคราะหขอมูลระยะ

ยาว ประยุกตใชขอมูลทางสุขภาพ การใชโปรแกรม

ทางสถิติ 

1. อธิบายความรู หลักการ ของวธิีการถดถอย

สําหรับการวิจัยทางสุขภาพได 

2. สามารถเลือกใชวิธีการถดถอยไดถูกตอง 

3. สามารถประยุกตใชกับขอมูลทางสุขภาพ ดวย

โปรแกรมทางสถิติได 

       

3.4  ชุดวิชา สถิติทางงงานวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ 3  จํานวน 6 หนวยกิต 

คําอธิบายชุดวิชา  ขอมูลเชิงปริภูมิ การวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ีเบื้องตน การวิเคราะหอภิมาณเชิงสถิติ  หลักการของตัวแบบสมการโครงสราง ลักษณะความสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกต การวิเคราะหตัวแบบสมการ

โครงสราง การประยุกตใชโปรแกรมทางสถิติกับขอมูลทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 

สถ434 การวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ี

เบ้ืองตน  

การพรรณนาขอมูลเชิงปริภูมิดวยกราฟและตัวเลข 

ตัวแบบตาง ๆ ของขอมูลเชิงปริภูมิและวิธีการท่ีใช

สําหรับการกําหนดตัวแบบ การอนุมานเชิงสถิติและ

การพยากรณเชิงปริภูมิ วิธีการเลือกตัวอยางเชิง

ปริภูมิ ประยุกตใชขอมูลทางสุขภาพ การใช

โปรแกรมทางสถิติ 

1. อธิบายลักษณะของขอมูลเชิงปริภูมิได 

2. อธิบายความรูและหลักการของการอนุมานเชิง

สถิติ การพยากรณเชิงปริภูมิ และวิธีการเลือก

ตัวอยางเชิงปริภุมิไดอยางถูกตอง 

3. ประยุกตใชการวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ีกับขอมูลทาง

สุขภาพดวยโปรแกรมทางสถิติได  

1. อธิบายความรู หลักการ ของการวิเคราะหเชิง

พ้ืนท่ีเบ้ืองตน  และการวิเคราะหอภิมาณเชิงสถิติ ได

อยางถูกตอง และสามารถประยุกตใชกับขอมูลทาง

สุขภาพ ดวยโปรแกรมทางสถิติได 

2. อธิบายแนวคิดและะหลักการ การวิเคราะห และ

การแปลผลงตัวแบบสมการโครงสรางไดอยาง

ถูกตองอยางเปนข้ันตอน 

3. ประยุกตใชตัวแบบสมการโครงสรางกับขอมูลจริง

ดวยโปรแกรมทางสถิติได 

       

สถ435 การวิเคราะหอภิมาณเชิง

สถิติ  

การรวมคาพี ปญหาเก่ียวกับคาเฉลี่ยปรกติรวม การ

ทดสอบเอกพันธุ ตัวแบบอิทธิพลเชิงสุมทางเดียว 

การรวมขนาดของอิทธิพล ผลลัพธแบบปรกติ แบบ

ทวิภาคและแบบอันดับท่ี การถดถอยอภิมาน การ

วิเคราะหอภิมานแบบเบส ความเอนเอียงของการ

1. อธิบายความรูและหลักการของการวิเคราะหอภิ

มาณเชิงสถิติ ไดอยางถูกตอง 

2. ประยุกตใชการวิเคราะหอภิมาณเชิงสถิติกับ

ขอมูลทางสุขภาพดวยโปรแกรมทางสถิติได 
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ตีพิมพผลลัพธ การทบทวนวรรณกรรมอยางเปน

ระบบ การใชโปรแกรมทางสถิติ 

สถ436 การวิเคราะหตัวแบบ

สมการโครงสราง 

หลักการของตัวแบบสมการโครงสราง ลักษณะ

ความสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกต 

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะห

เสนทาง ขั้นตอนการวิเคราะหตัวแบบสมการ

โครงสราง การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน

อันดับท่ีหน่ึงและอันดับท่ีสอง การใชโปรแกรมทาง

สถิติ 

1. อธิบายแนวคิดของตัวแบบสมการโครงสรางได 

2. อธิบายลักษณะของตัวแปรสังเกตไดและตัวแปร

แฝงได 

3. สามารถประยุกตใชการวิเคราะหองคประกอบเชิง

ยืนยันและการวิเคราะหเสนทางได 

4. สามารถวิเคราะหและแปลผลตัวแบบสมการ

โครงสรางไดอยางเปนขั้นตอน 

5. ประยุกตใชตัวแบบสมการโครงสรางกับขอมูลจริง

ดวยโปรแกรมทางสถิติได 

        

3.5  ชุดวิชา การโปรแกรมเชิงสถิติ  จํานวน 6 หนวยกิต 

คําอธิบายชุดวิชา  โครงสรางขอมูล การเขียนโปรแกรมเชิงสถิติและคณิตศาสตร การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

สถ441 การโปรแกรมเชิงสถิติ   การเขียนโปรแกรมเชิงสถิติและคณิตศาสตร 

โครงสรางขอมูล การเขียนโปรแกรมเมทริกซ

เบ้ืองตน การเขียนฟงกชัน การวิเคราะหทางสถิติ

และสรางแผนภาพทางสถิติ การประยุกตกับปญหา

สถิติ 

1. อธิบายลักษณะของโครงสรางขอมูลของโปรแกรม

ไดอยางถูกตอง 

2. นําเสนอขอมูลผานการสรางแผนภาพดวยการ

เขียนโปรแกรมไดอยางเหมาะสม 

3. นําเขาขอมูลทางสถิติจากแหลงตาง ๆ มา

วิเคราะหในโปรแกรมไดอยางถูกตอง 

4. เขียนฟงกชันดวยโปรแกรมเพ่ือใชงานตามความ

ตองการไดอยางถูกตอง 

5. เลือกใชแพ็กเกจในโปรแกรมมาใชงานตามความ

ตองการไดอยางเหมาะสม 

6. ประยุกตการเขียนโปรแกรมกับโจทยปญหาทาง

สถิติได 

1. อธิบายลักษณะของโครงสรางขอมูล หลักการ

พัฒนาโปรแกรม รูปแบบภาษาและความหมายของ

ภาษาโปรแกรมไดอยางถูกตอง 

2. สามารถเขียนฟงกชัน เลือกใชแพ็กเกจไดอยาง

ถูกตอง 

3. สามารถพัฒนาโปรแกรมสําหรับการวิเคราะห

ขอมูลทางสถิติได 
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สถ442 การเขียนโปรแกรม

สําหรับนักสถิติ 

การเขียนโปรแกรมสําหรับการวิเคราะหขอมูลทาง

สถิติ  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับการใช

งานทางดานการดึงขอมูลขนาดใหญของนักสถิติ 

1. อธิบายหลักการพัฒนาโปรแกรม รูปแบบภาษา

และความหมายของภาษาโปรแกรมได 

2. พัฒนาโปรแกรมสําหรับการวิเคราะหขอมูลทาง

สถิติได 

       

3.67  ชุดวิชา การโปรแกรมประยุกต  จํานวน 6 หนวยกิต 

คําอธิบายชุดวิชา  โครงสรางขอมูล การนําเขาขอมูล การประยุกตการใชแพ็กเกจ การเขียนฟงกชันในโปรแกรม R  การเขียนและใชโปรแกรมในการวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจ 

สถ342 วิธีการโปรแกรมเชิงสถิติ

ดวย R 

แนะนําโปรแกรม R และ RStudio โครงสรางขอมูล 

เงื่อนไขและลูป การสรางกราฟของขอมูล การอาน

และการเขียนไฟลขอมูล การเขียนฟงกชัน ความ

นาจะเปนและสถิติเบ้ืองตนดวย R ฟงกชันของตัว

แบบเชิงสถิติ การติดต้ังแพ็กเกจและแพ็กเกจท่ี

สําคัญ 

1. อธิบายลักษณะของโครงสรางขอมูลของโปรแกรม 

R ไดอยางถูกตอง 

2. นําเสนอขอมูลผานการสรางแผนภาพดวยการ

เขียนโปรแกรม R ไดอยางเหมาะสม 

3. นําเขาขอมูลทางสถิติจากแหลงตาง ๆ มา

วิเคราะหในโปรแกรม R ไดอยางถูกตอง 

4. เขียนฟงกชันดวยโปรแกรม R เพ่ือใชงานตาม

ความตองการไดอยางถูกตอง 

5. เลือกใชแพ็กเกจในโปรแกรม R มาใชงานตาม

ความตองการไดอยางเหมาะสม 

6. ประยุกตการเขียนโปรแกรม R กับโจทยปญหา

ทางสถิติได 

สามารถประยุกตการใชแพ็กเกจ การเขียนฟงกชัน

ในโปรแกรม R และโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ กับ

โจทยปญหา ขอมูลทางสถิติ และขอมูลทางธุรกิจได 

       

สถ364 การโปรแกรมประยุกต

ทางธุรกิจ 

ศึกษาการเขียนโปรแกรมและการใชโปรแกรมประ

ยุกตทางธุรกิจ ตารางทําการ การนําเขาขอมูล การ

จัดการขอมูล ฟงกชัน แมโคร การวิเคราะหขอมู

ลทางธุรกิจ 

1. นําเขาขอมูลและจัดการขอมูลแบบตาง ๆ ดวย

โปรแกรมประยุกตทางธุรกิจได  

2. คํานวณและการใชฟงกชัน แมโครตาง ๆ ดวย

โปรแกรมประยุกตทางธุรกิจได  

3. เขียนและใชโปรแกรมในการวิเคราะหขอมูลทาง

ธุรกิจได 

       

3.7  ชุดวิชา สถิติทางธุรกิจและอุตสาหกรรม  จํานวน 6 หนวยกิต 

คําอธิบายชุดวิชา  ทฤษฎีการตัดสินใจ ฟงกชั่นความสูญเสีย การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ แผนภูมิควบคุมคุณภาพ แผนการเลือกตัวอยาง ประยุกตใชทฤษฎีการตัดสินใจและวิธีการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 
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สถ322    ทฤษฎีการตัดสินใจ การตัดสินใจแบบเบส หลักของการตัดสินใจ ฟงกชัน

การตัดสินใจ ฟงกชันความเสี่ยง ฟงกชันการสูญเสีย 

กฎการตัดสินใจท่ีเหมาะท่ีสุด ทฤษฎีบทระนาบมิติ

เกิน การใชทฤษฎีการตัดสินใจในการอนุมานเชิง

สถิติ 

1. อธิบายหลักของการตัดสินใจได 

2. สามารถคํานวณคาของฟงกชันตัดสินใจ ฟงกชัน

ความเสี่ยง ฟงกชันการสูญเสียได 

3. ประยุกตใชทฤษฎีการตัดสินใจในการอนุมานเชิง

สถิติได 

1. อธิบายแนวคิดและหลักการของทฤษฏีการ

ตัดสินใจ และการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ ไดอยาง

ถูกตอง 

2. สามารถประยุกตใชทฤษฎีการตัดสินใจ และ

วิธีการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติกับขอมูลจริงได  

       

สถ335   การควบคุมคุณภาพเชิง

สถิติ  

แผนภูมิควบคุมคุณภาพสําหรับขอมูลเชิงปริมาณ 

แผนภูมิควบคุมคุณภาพสําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ 

แผนการเลือกตัวอยางเพ่ือการยอมรับสําหรับขอมูล

เชิงปริมาณ แผนการเลือกตัวอยางเพ่ือการยอมรับ

สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ การใชโปรแกรมทางสถิติ 

1. อธิบายแนวคิดของการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติได 

2. อธิบายลักษณะของแผนภมุิควบคุมสําหรับขอมูล

เชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพได 

3. ประยุกตแผนการเลือกตัวอยางเพ่ือการยอมรับได 

4. สามารถนําแผนภุมิควบคุมไปประยุกตใชกับ

สถานการณจริงได 

       

3.8  ชุดวิชา ประกันและการเงิน 1  จํานวน 6 หนวยกิต  

คําอธิบายชุดวิชา  คณิตศาสตรประกันชีวิต คณิตศาสตรการเงิน การประยุกตใชความรูทางประกันชีวิตและการวิเคราะหการเงินในชีวิตประจําวัน 

สถ362 คณิตศาสตรประกันชีวิต

เบ้ืองตน 

ความหมายของการประกันชีวิต ความนาจะเปน

เบ้ืองตน ตารางมรณะ คารายงวดตามการทรงชีพ 

คารายป เบ้ียประกันชีวิต เงินสํารอง 

1. อธิบายความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการประกันชีวิต 

และความนาจะเปนเบ้ืองตนได  

2. คํานวณและอธิบายเก่ียวกับตารางมรณะ และคา

รายงวดตามการทรงชีพได  

3. คํานวณและอธิบายเก่ียวกับคารายป เบ้ียประกัน

ชีวิต และเงินสํารองแบบตาง ๆ ได 

1. อธิบายความรูและแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการ

ประกันชีวิต และการเงินได 

2. สามารถประยุกตใชความรูเก่ียวกับการประกัน

ชีวิต และการวิเคราะหการเงิน ในชีวิตประจําวันได  

       

สถ363 คณิตศาสตรการเงิน ดอกเบ้ียทบตน คารายป การประเมินมูลคาดวยวิธี

คิดลดกระแสเงินสด การชําระหนี้ในแบบตาง ๆ หุน

และพันธบัตร การใชคณิตศาสตรและสถิติเพ่ือเปน

เคร่ืองมือในการวิเคราะหและตัดสินใจดานการเงิน 

1. อธิบายแนวคิดพ้ืนฐานของวิชาการเงินได  

2. คํานวณผลตอบแทนจากการลงทุนและการชําระ

หน้ีในชีวิตประจําวนัได  

3. ใชความรูทางการเงินในการวิเคราะหงานธุรกิจ

และการเงินในชีวิตประจําวันได 

       

3.9  ชุดวิชา ประกันและการเงิน 2  จํานวน 6 หนวยกิต 

คําอธิบายชุดวิชา  หลักการประกันภัย การลงทุน ความเสี่ยงจากการลงทุน การวิเคราะหความเสียง การประยุกตใชความรูทางการประกันภัย การลงทุน และการวิเคราะหความเสี่ยงในชีวิตประจําวัน 
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สถ361 หลักการประกันภัย  ความหมายของการประกันภัย หลักการพ้ืนฐานของ

การประกันภัย ประเภทของการประกันภัย 

กรมธรรมประกันภัย การประกันชีวิต และการ

ประกันวินาศภัย การประกันภัยตอ กฎหมายและ

พระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของกับการประกันภัย 

1. อธิบายความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับความหมาย 

หลักการ ประเภท และกรมธรรมของการประกันภัย

ได  

2. เขาใจและอธิบายความรูเก่ียวกับการประกันชีวิต 

และการประกันวินาศภัยได  

3. เขาใจและอธิบายความรูเก่ียวกับการประกันภัย

ตอกฎหมายและพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของกับการ

ประกันภัยได 

1. อธิบายความรูและหลักการของการประกันภัย 

การลงทุนในรูปแบบตาง ๆ  และการวิเคราะหความ

เสี่ยงจากการลงทุนได 

2. ประยุกตใชความรูเก่ียวกับ การประกันภัย การ

ลงทุน และความเสี่ยงในชี่วิตประจําวันได  

 

       

สถ462 สถิติวิเคราะหดาน

การเงินและการลงทุน 

แนวคิดเร่ืองการลงทุนและความเสี่ยงจากการลงทุน  

มูลคาความเสี่ยง  ความเสี่ยงและมูลคาความเสี่ยง

สําหรับการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน  

การประเมินผลตอบแทนการลงทุนในกลุม

หลักทรัพย การใชสถิติวิเคราะหดานการเงินและ

การลงทุนในหลักทรัพยตลอดจนการบริหารความ

เสี่ยง 

1. อธิบายความรูและหลักการของการลงทุนใน

รูปแบบตาง ๆ  และการวิเคราะหความเสี่ยงจากการ

ลงทุนได 

2. สรางแบบจําลองความเสี่ยงจากโปรแกรม

ประยุกตทางธุรกิจได 

3. ประยุกตใชความรูเก่ียวกับการลงทุนและความ

เสี่ยงในชี่วิตประจําวันได  

       

3.10  ชุดวิชา หัวขอพิเศษทางสถิติ  จํานวน 6 หนวยกิต   

คําอธิบายชุดวิชา  ตนตวาาและศึกษาความรูใหมทางสถิติไดดวยตนเองโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากหัวขอท่ีสนใจ  นําเสนอและอภิปรายผลการศึกษา 

สถ484    หัวขอพิเศษทางสถิติ 1 ปญหา หัวขอพิเศษ หรือวิทยาการทางสถิติท่ี

ทันสมัย คําอธิบายรายวิชาเปนไปตามท่ีภาควิชาฯ 

กําหนด 

1. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและ

แสวงหาความรูใหมทางสถิติได  

2. วิเคราะห และสังเคราะหความรูทางสถิติจาก

หัวขอท่ีสนใจหรือจากบทความวิจัยดานสถิติท่ีตีพิมพ

ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติได  

3. เลือกใชรูปแบบการสื่อสารท่ีเหมาะสมและมี

ทักษะในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหา และ

ศึกษาความรูใหมทางสถิติไดดวยตนเอง 

2. วิเคราะห และสังเคราะหความรูทางสถิติจาก

หัวขอท่ีสนใจได 

3. สื่อสาร อธิบาย นําเสนอผล และอภิปราย ผล

การศึกษาความรูใหมทางสถิติ ไดอยางเหมาะสม งซ่ื

อสัตย และมีความรับผิดชอบ 
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สถ485    หัวขอพิเศษทางสถิติ 2 ปญหา หัวขอพิเศษ หรือวิทยาการทางสถิติท่ี

ทันสมัย คําอธิบายรายวิชาเปนไปตามท่ีภาควิชาฯ 

กําหนด 

1. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและ

แสวงหาความรูใหมทางสถิติได  

2. วิเคราะห และสังเคราะหความรูทางสถิติจาก

หัวขอท่ีสนใจหรือจากบทความวิจัยดานสถิติท่ีตีพิมพ

ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติได  

3. เลือกใชรูปแบบการสื่อสารท่ีเหมาะสมและมี

ทักษะในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

        

3.11  ชุดวิชา การวิจัยดําเนินงาน  จํานวน 6 หนวยกิต 

คําอธิบายชุดวิชา  โครงสรางและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร กําหนดการเชิงเสน ปญหาการขนสง การวิเคราะหขายงาน ทฤษฎีเกม โซมารคอฟ กระบวนการมารคอฟ ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีสินคาคงคลัง การประยุกตใชเทคนิคของการวิจัย

ดําเนินงานกับขอมูลจริงในศาสตรตาง ๆ  

สถ351    การวิจัยดําเนินงาน 1 โครงสรางและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร กําหนดการ

เชิงเสน การแกปญหากําหนดการเชิงเสนดวยวิธี

กราฟและวิธีซิมเพล็กซ ปญหาคูกัน การวิเคราะห

ความไว ปญหาการขนสง ปญหาการจัดสรรงาน  

การวิเคราะหขายงาน ทฤษฎีเกม   

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการแกปญหาการ

โปรแกรมเชิงเสนโดยวิธีกราฟและวิธีซิมเพล็กซ และ

ปญหาท่ีสําคัญตาง ๆ ในการวิจัยดําเนินงาน  

2. เลือกวิธีท่ีเหมาะสมในการแกปญหาการโปรแกรม

เชิงเสนได  

3. แสดงการแกปญหาการโปรแกรมเชิงเสนไดอยาง

ถูกตองตามกระบวนการท่ีเลือกใช  

4. ประยุกตใชเทคนิคของการวิจัยดําเนินงานในงาน

ดานอ่ืน ๆ เชน ดานเศรษฐศาสตร ดานวิศวกรรม 

ดานการขนสง เปนตน 

1. อธิบายความรู หลักการ และขั้นตอนของวิธีการ

ตาง ๆ ของการวิจัยดําเนินงานไดอยางถูกตอง  

2. ประยุกตใชเทคนิคของการวิจัยดําเนินงาน กับ

ขอมูลจริงในศาสตรตาง ๆ ได 

 

       

สถ352    การวิจัยดําเนินงาน 2 โซมารคอฟ กระบวนการมารคอฟ ทฤษฎีแถวคอย 

ทฤษฎีสินคาคงคลัง การจําลอง 

1. มีความรูและหลักการของการบวนการมารคอฟ 

ทฤษฎีแถวคอย และทฤษฎีสินคาคงคลัง 

2. ประยุกตใชเทคนิคของการบวนการมารคอฟ 

ทฤษฎีแถวคอย และทฤษฎีสินคาคงคลัง กับขอมูล

จริงได 
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3. สามารถจําลองตัวแบบตาง ๆ ของการวิจัย

ดําเนินงานได  

3.12  ชุดวิชา การหาคาเหมาะท่ีสุด  จํานวน 6 หนวยกิต 

คําอธิบายชุดวิชา  การหาคาเหมาะท่ีสุดของปญหากําหนดการเชิงเสน และปญหากําหนดการท่ีไมใชเชิงเสนท้ังแบบมีเง่ือนไขและไมมีเงื่อนไข ตัวแบบการจําลอง การประยุกตใชเทคนิคของการหาคาเหมาะท่ีสุดกับขอมูลจริงในศาสตร 

ตาง ๆ 

สถ452  วิธีการหาคาเหมาะท่ีสุด ศึกษาวิธีและเทคนิคทางคณิตศาสตรในการหาคา

เหมาะท่ีสุดของปญหากําหนดการเชิงเสน และ

ปญหากําหนดการท่ีไมใชเชิงเสนท้ังแบบมีเง่ือนไข 

และไมมีเง่ือนไข วิธีซิมเพล็กซ ตัวคูณลากรองจและ

ฟงกชันลากรองจ วิธีพีแนลทีและวิธีแบรริเออร วิธี

นิวตัน วิธีคอนจูเกท-เกรเดียนท การหาคาเหมาะ

ท่ีสุดของปญหากําหนดการจํานวนเต็ม   

1. มีความรูและหลักการของเทคนิคการหาคาเหมาะ

ท่ีสุดแบบตาง ๆ  

2. สามารถเลือกใชเทคนิคการหาคาเหมาะท่ีสุดแบบ

ตาง ๆ ไดถูกตอง 

3. ประยุกตใชเทคนิคการหาคาเหมาะท่ีสุดแบบตาง 

ๆ กับขอมูลจริงได 

1. อธิบายความรูและหลักการของเทคนิคการหาคา

เหมาะท่ีสุดแบบตาง ๆ และการจําลองได 

2. ประยุกตใชเทคนิคการหาคาเหมาะท่ีสุดแบบตาง 

ๆ กับขอมูลจริงได 

3. สามารถจําลองตัวแบบตาง ๆ ของการวิจัย

ดําเนินงานได 

       

สถ453 การจําลอง หลักการการจําลอง ตัวแบบการจําลองของตัวอยาง 

สถิติสาหรับการจําลอง ตัวแบบการจําลองแบบไม

ตอเนื่อง ระบบแถวคอย ระบบสินคาคงคลัง ตัวแบบ

การถดถอย ตัวแบบเชิงเสน ปญหาระบบการ

ควบคุมคุณภาพ การสรางตัวเลขคลายสุม การสราง

ตัวแปรสุม การวิเคราะหขอมูลนําเขา การลดความ

แปรปรวน การวิเคราะหความถูกตองของตัวแบบ 

1. มคีวามรูและหลักการของการจําลอง 

2. สามารถจําลองตัวแบบตาง ๆ ของการวิจัย

ดําเนินงานได 

       

3.13  ชุดวิชา หัวขอพิเศษทางการวิจัยดําเนินงาน  จํานวน 6 หนวยกิต 

คําอธิบายชุดวิชา  ตนตวาาและศึกษาความรูใหมทางการวิจัยดําเนินงานไดดวยตนเองโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากหัวขอท่ีสนใจ  นําเสนอและอภิปรายผลการศึกษา 

สถ486    หัวขอพิเศษทางการวิจัย

ดําเนินงาน 1 

ปญหา หัวขอพิเศษ หรือวิทยาการทางการวิจัย

ดําเนินงานท่ีทันสมัย คําอธิบายรายวิชาเปนไปตามท่ี

ภาควิชาฯ กําหนด 

1. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและ

แสวงหาความรูใหมทางการวิจัยดําเนินงานได 

2. วิเคราะห และสังเคราะหความรูทางการวิจัย

ดําเนินงานจากหัวขอท่ีสนใจ หรือจากบทความวิจัย

1. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหา และ

ศึกษาความรูใหมทางทางการวิจัยดําเนินงานไดดวย

ตนเอง 
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ชุดวิชา|รายวิขา คําอธิบายรายวิชา 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง-รายวิชา ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง-ชุดวิชา ELOs 

(CLOs) (MLOs) 1 2 3 4 5 6 7 

ดานวิทยาการขอมูลท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติได 

3. เลือกใชรูปแบบการสื่อสารท่ีเหมาะสมและมี

ทักษะในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. วิเคราะห และสังเคราะหความรูทางจทางการ

วิจัยดําเนินงานจากหัวขอท่ีสนใจได 

3. สื่อสาร อธิบาย นําเสนอผล และอภิปราย ผล

การศึกษาความรูใหมทางทางการวิจัยดําเนินงาน ได

อยางเหมาะสม งซ่ือสัตย และมีความรับผิดชอบ สถ487    หัวขอพิเศษทางการวิจัย

ดําเนินงาน 2 

ปญหา หัวขอพิเศษ หรือวิทยาการทางการวิจัย

ดําเนินงานท่ีทันสมัย คําอธิบายรายวิชาเปนไปตามท่ี

ภาควิชาฯ กําหนด 

1. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและ

แสวงหาความรูใหมทางการวิจัยดําเนินงานได 

2. วิเคราะห และสังเคราะหความรูทางการวิจัย

ดําเนินงานจากหัวขอท่ีสนใจ หรือจากบทความวิจัย

ดานวิทยาการขอมูลท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติได 

3. เลือกใชรูปแบบการสื่อสารท่ีเหมาะสมและมี

ทักษะในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

       

3.14  ชุดวิชา การเรียนรูของเคร่ือง  จํานวน 6 หนวยกิต 

คําอธิบายชุดวิชา  หลักการพ้ืนฐาน เทคนิคและขั้นตอนของการเรียนรูของเคร่ืองจักร การเรียนรูแบบมีผูสอน การเรียนรูแบบไมมีผูสอน การพัฒนาโมเดลสําหรับวิทยาการขอมูล และระบบการเรียนรูของเร่ืองโดยใชโปรแกรมไพธอน 

สถ371 การโปรแกรมภาษาไพ

ธอนสําหรับ

นักวิทยาศาสตรขอมูล 

แนะนําพ้ืนฐานของการใชโปรแกรมภาษาไพธอน 

การติดต้ังและการใชแพ็กเกจสําเร็จรูปสําหรับงาน

ทางดานวิทยาการขอมูล การเขียนฟงกชันเฉพาะ

เพ่ือพัฒนาโมเดลลทางวิทยาการขอมูล 

เขาใจหลักการพ้ืนฐานของการใชโปรแกรมไพธอน 

เพ่ือการพัฒนาโมเดลสําหรับวิทยาการขอมูล 

1. อธืบายความรูและหลักการของการการเรียนรู

ของเคร่ืองไดอยางถูกตอง 

2. สามารถพัฒนาโมเดลสําหรับวิทยาการขอมูล 

และระบบการเรียนรูของเร่ืองโดยใชโปรแกรมไพ

ธอนได  

       

สถ372 การเรียนรูของเคร่ือง  หลักการพ้ืนฐาน เทคนิคและขั้นตอนของการเรียนรู

ของเคร่ืองจักร การเรียนรูแบบมีผูสอน การเรียนรู

แบบไมมีผูสอน การจําแนก การวิเคราะหการ

จําแนกกลุมเชิงเสน การแบงกลุม การจําแนกกลุม

และตนไมตัดสินใจ โครงขายประสาท การ

ตรวจสอบไขว การประเมินผลประสิทธิภาพของ

แบบจําลอง และการประยุกตการเรียนรูของเคร่ือง 

1. เขาใจทฤษฏีพ้ืนฐานของโมเดลตาง ๆ ของการ

เรียนรูของเคร่ือง 

2. สามารถอธิบายความแตกตางของการประยุกตใช

โมเดลแตละประเภทได 

3. สามารถพัฒนาระบบการเรียนรูของเคร่ืองจากตน

จนจบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

       

3.15  ชุดวิชา การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ  จํานวน 6 หนวยกิต   
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ชุดวิชา|รายวิขา คําอธิบายรายวิชา 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง-รายวิชา ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง-ชุดวิชา ELOs 

(CLOs) (MLOs) 1 2 3 4 5 6 7 

คําอธิบายชุดวิชา  การจัดทําคลังขอมูล การจัดเตรียมขอมูล เทคนิคการวิเคราะหรูปแบบองคความรูจากเหมืองขอมูล การประเมินประสิทธิภาพของเทคนิคของการทําเหมืองขอมูล การประยุกตใชเทคนิคของการทําเหมืองขอมูลกับขอมูล

ประเภทตาง ๆ 

สถ471 แบบจําลองโครงขาย

ประสาทเทียมและการ

เรียนรูเชิงลึก 

หลักการพ้ืนฐานทางทฤษฏีสําหรับการสรางโมเดล

โดยใชแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม 

โครงสรางหลักพ้ืนฐานประเภทตาง ๆ  โครงขาย

ประสาทเทียบแบบลึก โครงขายประสาทแบบคอน

โวลูชัน  โครงขายประสาทเทียมแบบรีเคอรเรนท 

1. เขาใจทฤษฏีพ้ืนฐานสําหรับการสรางโมเดลท่ีใช

แบบจําลองโครงขายประสาทเทียม 

2. สามารถอธิบายความแตกตางของโมเดลแตละ

ประเภทได 

1. อธิบายความรูและหลักการการสรางโมเดล

แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมไดอยางถูกตอง  

2. อธิบายความรูและหลักการ และประยุกตใช

เทคนิคของการทําเหมืองขอมูลกับขอมูลประเภท

ตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 

       

สถ472 การทําเหมืองขอมูล ภาพรวมของการสกัดองคความรูจากเหมืองขอมูล 

การจัดทําคลังขอมูล กระบวนการจัดเตรียมขอมูล 

เทคนิคการวิเคราะหรูปแบบองคความรูจากเหมือง

ขอมูล และ การประเมินประสิทธิภาพของเทคนิค

ตาง ๆ 

1. สามารถอธิบายภาพรวมของการทําเหมืองขอมูล

ได 

2. ประยุกตใชเทคนิคการสกัดองคความรูจากขอมูล

ประเภทตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

       

3.16  ชุดวิชา หัวขอพิเศษทางวิทยาการขอมูล  จํานวน 6 หนวยกิต  

คําอธิบายชุดวิชา  ตนตวาาและศึกษาความรูใหมทางวิทยาการขอมูลไดดวยตนเองโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากหัวขอท่ีสนใจ  นําเสนอและอภิปรายผลการศึกษา 

สถ488    หัวขอพิเศษทาง

วิทยาการขอมูล 1 

ปญหา หัวขอพิเศษ หรือวิชาทางวิทยาการขอมูล ท่ี

ทันสมัย คําอธิบายรายวิชาเปนไปตามท่ีภาควิชาฯ 

กําหนด 

1. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและ

แสวงหาความรูใหมทางวิทยาการขอมูลได 

2. วิเคราะห และสังเคราะหความรูทางวิทยาการ

ขอมูลจากหัวขอท่ีสนใจ หรือจากบทความวิจัยดาน

วิทยาการขอมูลท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติได 

3. เลือกใชรูปแบบการสื่อสารท่ีเหมาะสมและมี

ทักษะในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหา และ

ศึกษาความรูใหมทางทางวิทยาการขอมูล ไดดวย

ตนเอง 

2. วิเคราะห และสังเคราะหความรูทางทาง

วิทยาการขอมูลจากหัวขอท่ีสนใจได 

3. สื่อสาร อธิบาย นําเสนอผล และอภิปราย ผล

การศึกษาความรูใหมทางทางวิทยาการขอมูล ได

อยางเหมาะสม งซ่ือสัตย และมีความรับผิดชอบ 

 

       

สถ489    หัวขอพิเศษทาง

วิทยาการขอมูล 2 

ปญหา หัวขอพิเศษ หรือวิชาทางวิทยาการขอมูล ท่ี

ทันสมัย คําอธิบายรายวิชาเปนไปตามท่ีภาควิชาฯ 

กําหนด 

1. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและ

แสวงหาความรูใหมทางวิทยาการขอมูลได 

2. วิเคราะห และสังเคราะหความรูทางวิทยาการ

ขอมูลจากหัวขอท่ีสนใจ หรือจากบทความวิจัยดาน
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ชุดวิชา|รายวิขา คําอธิบายรายวิชา 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง-รายวิชา ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง-ชุดวิชา ELOs 

(CLOs) (MLOs) 1 2 3 4 5 6 7 

วิทยาการขอมูลท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติได 

3. เลือกใชรูปแบบการส่ือสารท่ีเหมาะสมและมี

ทักษะในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.17  ชุดวิชา คณิตศาสตรสําหรับสถิติ  จํานวน 6 หนวยกิต 

คําอธิบายชุดวิชา  สมการเชิงอนุพันธ การประยุกตใชความรูเร่ืองสมการเชิงอนุพันธแกปญหา และการใชระเบียบวิธีการวิเคราะหเชิงตัวเลขเพ่ือหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของปญหาทางคณิตศาสตรและในศาสตรท่ีเก่ียวของ   

คณ211 สมการเชิงอนุพันธ สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิง

อนุพันธอันดับสองและอันดับสูงและการประยุกต  

สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนท่ีมีสัมประสิทธิ์เปนตัว

แปร ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน  ผลการแปลง

ลาปลาซและการประยุกต อนุกรมฟูเรียร ปญหาคา

ขอบ สมการเชิงอนุพันธยอยเบ้ืองตน 

1. วิเคราะหชนิดของสมการเชิงอนุพันธแบบตาง ๆ 

2. หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธแบบ 

ตาง ๆ 

3. ประยุกตใชความรูเร่ืองสมการเชิงอนุพันธกับ

ปญหาทางคณิตศาสตรและศาสตรท่ีเก่ียวของ 

1. ประยุกตใชความรูเร่ืองสมการเชิงอนุพันธ

แกปญหาทางคณิตศาสตรและศาสตรท่ีเก่ียวของ 

2. ใชระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเพ่ือหาผลเฉลยเชิงตัวเลข

ของปญหาในศาสตรท่ีเก่ียวของไดอยางเหมาะสม 

       

คณ311 การวิเคราะหเชิงตัวเลข

เบ้ืองตน 

การวิเคราะหความคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของ

สมการไมเชิงเสน ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน 

การประมาณคาในชวง การประมาณคากําลังสอง

นอยท่ีสุด อนุพันธและปริพันธเชิงตัวเลข  ผลเฉลย

เชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ 

1. เขาใจความหมายและมโนมติพ้ืนฐานของความ

คลาดเคลื่อนและเลขนัยสําคัญ 

2. สามารถใชระเบียบวิธีเชิงตัวเลขหาผลเฉลยของ

สมการไมเชิงเสนและระบบสมการเชิงเสนได 

3. สามารถแกปญหาและประยุกตโดยใชการ

ประมาณคาในชวงแบบผลตางแบงสวน และ

ระเบียบวิธีของลากรองจได 

4. สามารถหาคําตอบเชิงตัวเลขของการหาอนุพันธ

และปริพันธได 

5. สามารถหาคําตอบเชิงตัวเลขของปญหาคาเร่ิมตน

ของสมการเชิงอนุพันธแบบธรรมดาได 

       

3.18  ชุดวิชา คณิตศาสตรเชิงการจัด   จํานวน 6 หนวยกิต 

คําอธิบายชุดวิชา  ความรูเบื้องตนของทฤษฎีกราฟ  การเรียงสับเปล่ียนและการจัดหมู การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมูกอกําเนิด การนับสองทาง สัมประสิทธ์ิทวินาม หลักการเพ่ิมเขาและตัดออก การนับของลําดับ การจับคูของกราฟ

สองสวน การออกแบบเชิงการจัด 
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คณ351 ทฤษฎีกราฟ 1 ความรูเบ้ืองตนในทฤษฎีกราฟ กราฟเชื่อมโยง 

กราฟตนไม สภาพเชื่อมโยงของกราฟ กราฟออย

เลอรเรียน กราฟแฮมิลโทเนียน และบทประยุกต

ของทฤษฎีกราฟ 

1. อธิบายนิยามและทฤษฎีบทของทฤษฎีกราฟได   

2. ตรวจสอบการพิสูจนทฤษฎีบทของทฤษฎีกราฟได

3. ตรวจสอบสิ่งท่ีกําหนด สิ่งท่ีตองการพิสูจน และ

เขียนการพิสูจนทฤษฎีบทของทฤษฎีกราฟได 

4. นําทฤษฎีบทในการอางอิงการพิสูจนของทฤษฎี

บทและแบบฝกหัดในทฤษฎีกราฟได 

1. เขาใจและอธิบายหลักการทางทฤษฎีกราฟ และ

คณิตศาสตรเชิงการจัด 

2. วิเคราะหสิ่งท่ีกําหนด หรือเง่ือนไขเพ่ือเขียน

พิสูจนทฤษฎีบทของทฤษฎีกราฟและคณิตศาสตร

เชิงการจัดไดถูกตอง 

3. นําหลักการหรือทฤษฎีบทไปประยุกตแกปญหา

ทางคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของได 

4. มอีงคความรูท่ีสามารถตอยอดทําวิจัยทางทฤษฎี

กราฟหรือคณิตศาสตรเชิงการจัดได 

       

คณ353 คณิตศาสตรเชิงการจัด 1 การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู การเรียง

สับเปลี่ยนและการจัดหมูกอกําเนิด การนับสองทาง 

สัมประสิทธิ์ทวินาม หลักการเพ่ิมเขาและตัดออก 

1. เขาใจหลักการหรือทฤษฎีในคณิตศาสตรเชิงการ

จัดพรอมท้ังสามารถอธิบายความสําคัญได 

2. วิเคราะหขอมูลเพ่ือตรวจสอบหรือเขียนพิสูจนได 

       

คณ354 คณิตศาสตรเชิงการจัด 2 การนับของลําดับ การจับคูของกราฟสองสวน 

ระบบตัวแทนท่ีแตกตางกัน การออกแบบเชิงการจัด 

แบบแผนบล็อก ระบบสามส่ิง 

1. เชื่อมโยงหลักการหรือทฤษฎีเพ่ือแกปญหาโจทย

ทางคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของได 

2. มีความรูพ้ืนฐานสามารถตอยอดในการวิจัยทาง

คณิตศาสตรเชิงการจัด 

3. นําเสนอความรูเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของกับ

คณิตศาสตรเชิงการจัดไดอยางถูกตอง 

       

3.19  ชุดวิชา ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร   จํานวน 6 หนวยกิต 

คําอธิบายชุดวิชา  คณิตศาสตรท่ีสําคัญในการสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตร การสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตรของปญหาในโลกจริงในรูปของสมการเชิงอนุพันธ  การหาผลเฉลย และการอธิบายผลเฉลย   
คณ380 คณิตศาสตรสําหรับตัว

แบบเชิงคณิตศาสตร

เบ้ืองตน 

สมการอิสระ จุดสมดุลและความเสถียรภาพของ

สมการอิสระ ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับ

หนึ่ง เมทริกซยกกําลัง วิธีการเชิงตัวเลขสําหรับ

สมการเชิงอนุพันธ ระบบสมการไมเชิงเสน 

1. เขาใจคุณลักษณะของระบบสมการเชิงอนุพันธ

เชิงเสนอันดับหนึ่ง เมทริกซยกกําลัง วิธีการเชิง

ตัวเลขสําหรับสมการเชิงอนุพันธ ระบบสมการไมเชิง

เสน 

2. เขาใจท่ีมาสมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับหนึ่ง 

เมทริกซยกกําลัง วิธีการเชิงตัวเลขสําหรับสมการเชิง

อนุพันธ ระบบสมการไมเชิงเสน 

1. สรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตรของปญหาในศาสตร

ท่ีเก่ียวของ 

2. หาผลเฉลยของตัวแบบเชิงคณิตศาสตร 

3. สามารถแกปญหา และหาผลเฉลยของสมการเชิง

อนุพันธ ระบบสมการไมเชิงเสน 
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คณ480 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร

เบ้ืองตน 

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรของปญหาในโลกจริงในรูป

ของสมการเชิงอนุพันธ การสรางตัวแบบ การหาผล

เฉลยและการอธิบายผลเฉลย 

1. สรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตรของปญหาในโลก

จริงท่ีสนใจ   

2. หาผลเฉลยของตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท่ีสราง

ขึ้น 

3. อธิบายผลในเชิงกายภาพของผลเฉลยท่ีไดจาก

สมการท่ีสรางขึ้น 

        

3.20  ชุดวิชา วิธีการทางซอฟตแวรและการประยุกต  จํานวน 6 หนวยกิต   

คําอธิบายชุดวิชา  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณพกพา ซอฟตแวรและวิศวกรรมซอฟตแวร  การพัฒนาและการตรวจสอบซอฟตแวร  

คพ213 การโปรแกรมบนอุปกรณ

พกพา 

เฟรมเวิรคและเคร่ืองมือ ภาษาคอมพิวเตอร การ

ออกแบบสวนปฏิสัมพันธผูใช การจัดเก็บขอมูล การ

เชื่อมตอเครือขาย คุณลักษณะเสริมและโมดูลสําคัญ 

การทดสอบและการนําไปใชงาน 

1. อธิบายสถาปตยกรรมและหลักการทํางานของ

แอปพลิเคชันบนอุปกรณพกพา 

2. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ 

พัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณพกพา 

3. ทดสอบและติดต้ังแอปพลิเคชันสําหรับใชงาน 

1. อธิบายกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 

สถาปตยกรรมและหลักการทํางานของแอปพลิเค

ชันบนอุปกรณพกพา 

2. วิเคราะหขอดีขอเสียของกระบวนการพัฒนา

ซอฟตแวร 

3. ทดสอบและติดต้ังแอปพลิเคชันสําหรับ 

ใชงาน 

       

คพ252 วิศวกรรมซอฟตแวร ซอฟตแวรและวิศวกรรมซอฟตแวร  การวางแผน

โครงงานซอฟตแวร  กระบวนการวิเคราะหความ

ตองการการออกแบบซอฟตแวรพ้ืนฐาน การพัฒนา

และการใชงาน การประกันคุณภาพซอฟตแวร  

เทคนิคและกลยุทธในการตรวจสอบซอฟตแวร  การ

บํารุงรักษาและการบริหารซอฟตแวร 

1. อธิบายกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 

2. วิเคราะหขอดีขhอเสียของกระบวนการพัฒนา

ซอฟตแวร 

3. ออกแบบการตรวจสอบซอฟตแวร 

       

3.21  ชุดวิชา การพัฒนาโปรแกรมเพ่ืองานประยุกต  จํานวน 6 หนวยกิต 

คําอธิบายชุดวิชา  แนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ืองานประยุกต การวิเคราะหและออกแบบแอปพลิเคชันเพ่ืองานประยุกต การพัฒนาแอปพลิเคชันดวยเทคโนโลยีตาง ๆ เพ่ือใชในงานประยุกต 

คพ214 การโปรแกรมแบบจินต

ภาพ 

ศึกษาองคประกอบและรูปแบบภาษาของโปรแกรม

แบบจินตภาพ การออกแบบสวนปฏิสัมพันธกับผูใช 

การทํางานตามเหตุการณ การทดสอบโปรแกรม 

และการประยุกตใชงาน 

1. อธิบายแนวคิดและการพัฒนาโปรแกรมแบบ 

Event-Driven 

2. วิเคราะห แกปญหาเชิงขั้นตอนวิธีและออกแบบ

โปรแกรมรูปแบบจินตภาพ 

1. อธิบายแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือ

งานประยุกต 

2. วิเคราะหและออกแบบแอปพลิเคชันเพ่ืองาน

ประยุกต 
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3. พัฒนาโปรแกรมแบบจินตภาพทําการติดตอไฟล

และฐานขอมูล 

3. พัฒนาแอปพลิเคชันดวยเทคโนโลยีตาง ๆ เพ่ือใช

ในงานประยุกต 

คพ457 การโปรแกรมเพ่ือการ

ประยุกต 

ศึกษาหลักการการวิเคราะหออกแบบ  เทคนิค และ

การพัฒนาโปรแกรมประยุกตตามกรณีศึกษาการ

พัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 

1. เรียนรูแนวคิดภาพรวมของการพัฒนาโปรแกรม

ประยุกตสําหรับระบบพาณิชยอิเลคทรอนิคส 

2. ทําการติดต้ังและศึกษาเคร่ืองมือท่ีใชในการ

พัฒนาโปรแกรมประยุกต 

3. วิเคราะหและออกแบบโปรแกรมประยุกตและ

กําหนดคาพ้ืนฐาน 

4. นําเสนอขอมูลออกมาในรูปแบบในรูปแบบตาง ๆ 

และการใชแดชบอรด 

       

3.22   ชุดวิชา การประมวลขอมูลเชิงลึกเพ่ือธุรกิจดิจิทัล  จํานวน 6 หนวยกิต 

คําอธิบายชุดวิชา  พ้ืนฐานการทํางานของระบบการประมวลผลขอมูลเพ่ือธุรกิจดิจิทัล การออกแบบและประยุกตใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูล การประยุกตใชเทคนิคการจัดการขอมูลเพ่ือนํามาใชในการวิเคราะหทางการตลาด  

คพ371 การตลาดดิจิทัลและอี

คอมเมิรซ 

ขอมูลเชิงลึกทางการตลาด การแบงสวน การ

กําหนดเปาหมายและการวางตําแหนง การจัดการ

ความพึงพอใจ การวิเคราะหตลอดชวงชีวิตของ

ลูกคา ทางเลือกของลูกคา การตัดสินใจเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑและราคา พฤติกรรมของลูกคา การ

วิเคราะหโซเชียลมีเดีย 

1. อธิบายการใชขอมูลสารสนเทศทางการตลาด 

2. อธิบายหลักการของการวัดผลทางการตลาด 

3. ประยุกตใชเทคนิคการจัดการขอมูลเพ่ือนํามาใช

ในการวิเคราะหทางการตลาด 

1. เขาใจและอธิบายพ้ืนฐานการทํางานของระบบ

การประมวลผลขอมูลเพ่ือธุรกิจดิจิทัล 

2. สามารถออกแบบและประยุกตรใชงานเทคนิค

การทําเหมืองขอความไดเหมาะสมกับ

วัตถุประสงคของงาน 

3. สามารถประยุกตใชเทคนิคการจัดการขอมูล

เพ่ือนํามาใชในการวิเคราะหทางการตลาด 

       

คพ465 การทําเหมืองขอความ การจัดการขอความภาษาธรรมชาติ กระบวนการ

จัดการคลังขอความ เคร่ืองมือท่ีใช ประมวลผล

ขอความขนาดใหญแบบอัตโนมัติเพ่ือใหไดขอมูลท่ี

เปนประโยชนจากขอความ ศึกษากระบวนการ

เตรียมขอมูลเบ้ืองตน การตัดขอความ การกําจัดคํา

หยุด การแปลงคําใหอยูในรูปแบบรากศัพท การลด

รูปของคํา ศึกษาแอปพลิเคชันพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับ

การทําเหมืองขอความ 

1. อธิบายหลักการและกระบวนการการจัดการ

ขอมูลประเภทขอความได 

2.รูจักและใชงานเคร่ืองมือท่ีนิยมในการทําเหมือง

ขอมูลท่ีเหมาะสม 

3. ประเมินประสิทธิภาพของเคร่ืองมือในการทํา

เหมืองขอความ 
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3.23  ชุดวิชา การจัดการระบบสารสนเทศ  จํานวน 6 หนวยกิต   

คําอธิบายชุดวิชา  การประยุกตใชเทคโนโลยีทางวิทยาการคอมพิวเตอรกับโจทยภาคธุรกิจ การบูรณาการเทคโนโลยีทางวิทยาการคอมพิวเตอรกับศาสตรอื่น การวิเคราะหความตองการของผูบริโภค อภิปราย   

 สรุปผล การใหขอเสนอแนะตามกรณีศึกษาท่ีเก่ียวกับดานวิทยาการคอมพิวเตอร 

คพ437 บล็อกเชน ศึกษาและฝกปฏิบัติ  พ้ืนฐานวิทยาการเขารหัสลับ 

หลักการทํางาน ผลกระทบ การทํางานแบบกระจาย

ศูนย การสรางบล็อกเชน สัญญาสมารต การ

ประยุกตใชของเทคโนโลยี บล็อกเชน สกุลเงินดิจิทัล 

เทคโนโลยีใหมท่ีไดรับการสนับสนุนจากเทคโนโลยี

บลอกเชน 

1. อธิบายหลักการทํางานของบลอกเชน 

2. ประยุกตเทคโนโลยีบล็อกเชนในการแกปญหาได

อยางเหมาะสม 

3. พัฒนาระบบบลอกเชนขั้นพ้ืนฐาน 

1. ประยุกตใชเทคโนโลยีทางวิทยาการคอมพิวเตอร

กับโจทยในธุรกิจรูปแบบตาง ๆ ใชเทคโนโลยีทาง

วิทยาการคอมพิวเตอรในการบูรณาการกับศาสตร

อ่ืนได 

2. สามารถ วิเคราะหความตองการของผูบริโภค 

อภิปราย สรุปผล และใหขอเสนอแนะตาม

กรณีศึกษาท่ีเก่ียวกับดานวิทยาการคอมพิวเตอร 

       

คพ491 วิทยาการคอมพิวเตอร

ประยุกต 

ศึกษาและฝกปฏิบัติ การประยุกตใชเทคโนโลยี

ทางวิทยาการคอมพิวเตอรกับโจทยในภาค 

ธุรกิจ ธนาคาร อุตสาหกรรมและอ่ืน ๆ ท่ีเกิดขึ้นใน

ปจจุบันท่ีนาสนใจ กรณีศึกษา การคนควา การ

อภิปราย 

1. ประยุกตใชเทคโนโลยีทางวิทยาการคอมพิวเตอร

กับโจทยในธุรกิจรูปแบบตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

2. สามารถอภิปราย สรุปผล และใหขอเสนอแนะ

ตามกรณีศึกษาท่ีเก่ียวกับดานวิทยาการคอมพิวเตอร

ไดอยางเหมาะสม 

       

3.24  ชุดวิชา ระบบการประมวลผลและความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร  จํานวน 6 หนวยกิต 

คําอธิบายชุดวิชา  หลักการของระบบความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอรและการปองกัน การวิเคราะหความเสี่ยงดานความม่ันคงเบื้องตนของระบบคอมพิวเตอร การประยุกตใชกระบวนการรักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสมกับสถานการณ 

การประยุกตใชวิธีการพัฒนาระบบไดอยางเหมาะสมกับบริบทของงาน 

คพ332 ระบบความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร 

ระบบความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร การ

เขารหัสขอมูล การรักษาความลับและปองกันการ

ถูกบิดเบือนของขอมูล การควบคุมการเขาถึงขอมูล 

ระบบความปลอดภัยเครือขาย คอมพิวเตอรไรสาย 

อาชญากรรมคอมพิวเตอรและการปองกัน 

1. อธิบายพ้ืนฐานระบบความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร

2. อธิบายกระบวนการรักษาความลับและปองกัน

การบิดเบียน 

3. อธิบายการเกิดและการปองกันอาชญากรรม

คอมพิวเตอร 

4. อธิบายกฎขอบังคับดานความปลอดภัย

คอมพิวเตอร 

5. ประยุกตใชกระบวนการรักษาความปลอดภัยท่ี

เหมาะสมกับสถานการณ 

1. อธิบายระบบความม่ันคงปลอดภัยคอมพิวเตอร

และการปองกัน 

2. วิเคราะหความเสี่ยงดานความมั่นคงเบ้ืองตน

ของระบบคอมพิวเตอร 

3. ประยุกตใชกระบวนการรักษาความปลอดภัยท่ี

เหมาะสมกับสถานการณ 

4. ประยุกตใชวิธีการพัฒนาระบบไดอยาง

เหมาะสมกับบริบท 
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6. วิเคราะหความเสี่ยงดานความมั่นคงเบ้ืองตนของ

ระบบคอมพิวเตอร 

คพ434 การประมวลผลแบบกลุม

เมฆเบ้ืองตน 

ความรูพ้ืนฐาน โมเดล คุณสมบัติสถาปตยกรรม 

และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับการประมวลผลแบบกลุม

เมฆ การใหบริการโครงสรางพ้ืนฐาน การใหบริการ

แพลตฟอรม การใหบริการซอฟตแวรการจําลอง

เสมือนจริง เครือขายศูนยขอมูล การใชการ

ประมวลผลแบบกลุมเมฆในการบริการโครงสราง

พ้ืนฐาน บริการแพลตฟอรม และบริการซอฟตแวร 

ประโยชนและความทาทายของ การออกแบบใน

สถานการณปจจุบัน 

1. อธิบายหลักการและคุณสมบัติพ้ืนฐานของ

ระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ 

2. ประยุกตองคความรูในการออกแบบระบบ

ประมวลผลกลุมเมฆใหตรงความตองการ 

3. วิเคราะหประสิทธิภาพของระบบ 

       

 




