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หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติประยกุต์และการจดัการข้อมลู 

Bachelor of Science Program in Applied Statistics and Data Management 

หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2565 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลยั    คณะวิทยาศาสตร์ 

 

หมวดที ่1 ข้อมลูทัว่ไป 

1. รหสัและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร  :   0806 

 ภาษาไทย    :   หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยกุต์และ              

    การจัดการข้อมูล 

ภาษาอังกฤษ    :   Bachelor of Science Program in Applied Statistics and Data  

    Management 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)   :     วิทยาศาสตรบัณฑติ (สถิติประยุกตแ์ละการจัดการข้อมูล) 

 ชื่อย่อ (ไทย)   :     วท.บ. (สถิติประยกุตแ์ละการจัดการข้อมูล) 

    ชื่อเต็ม (อังกฤษ)     :     Bachelor of Science (Applied Statistics and Data Management) 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)    :     B.Sc. (Applied Statistics and Data Management) 

 

3. วิชาเอก 

 ไม่มี 

 

4. จำนวนหนว่ยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสตูร 

 จำนวนไม่น้อยกว่า  121 หน่วยกิต 
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5. รปูแบบของหลักสูตร 

   5.1  รปูแบบ 

  หลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

 5.2  ประเภทของหลักสูตร 

    หลักสูตรทางวิชาการ 

 5.3  ภาษาทีใ่ช้ 

  ภาษาไทย 

 5.4  การรบัเข้าศึกษา 

  รับนิสิตไทยหรือต่างชาตทิีใ่ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 ความรว่มมือกบัสถาบนัอืน่   

ไม่มี 

 5.6  การให้ปริญญาแกผู่้สำเรจ็การศึกษา 

     ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (สถติิประยุกตแ์ละการจัดการขอ้มูล) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลกัสตูรและการพิจารณาอนมุตัิ/เหน็ชอบหลักสูตร 

                6.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปกีารศกึษา 2565 

    เปลี่ยนชื่อหลักสูตรจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2565 เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์และการจัดการข้อมูล 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

  6.2 คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมเวียน 

    ครั้งที ่3/2564 วันที ่28 เดอืนกันยายน พ.ศ.2564 

  6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เหน็ชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที ่13/2564 วันที ่12 เดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสตูรของมหาวิทยาลัยพะเยา  

    เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที ่5/2564 วันที ่21 เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2564     

  6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที ่......................   

    วันที่ .....................เดือน .......................พ.ศ. .......................   
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7. ความพร้อมในการเผยแพรห่ลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คณุภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 

 

8. อาชีพทีส่ามารถปฏิบตัิได้หลังสำเรจ็การศึกษา  

 8.1  เจ้าพนักงานสถิติ นักวิชาการสถิติ เช่น ข้าราชการในสังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ    

      ข้าราชการในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัด 

 8.2  นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย นักวิจัยอิสระ 

  8.3  นักเวชสถิติ นักวิชาการเวชสถิติ 

 8.4  นักวิเคราะห์ข้อมูล/สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ  

 8.5  พนักงานธนาคาร เช่น เจ้าหน้าที่แผนกวิเคราะห์เครดิต หรือแผนกอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ 

    วิเคราะห์ข้อมูล 

 8.6  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง 

 8.7  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหรือควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานต่างๆ 

 8.8  นักวิชาการศึกษา 

 8.9  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
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9. ชื่อ – นามสกลุ  เลขบัตรประจำตวัประชาชน ตำแหนง่ และคุณวฒุิการศึกษาของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร  

 

ลำดบั ชื่อ – สกลุ 
เลขบตัรประจำตวั

ประชาชน 

ตำแหนง่ 

วิชาการ 
คณุวฒุิ สาขาวิชา 

สำเรจ็การศึกษา 

จากสถาบนั 
ปี 

1 นายนพดล  

ยศบุญเรือง 

35510000XXXXX อาจารย ์ ปร.ด. 

วท.ม. 

บธ.ม. 

วท.บ. 

สถิติประยกุต ์

สถิติประยกุต ์

- 

คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2563 

2554 

2550 

2546 

2 นางสาวเขมวดี   

ปรีดาลิขิต 

35404001XXXXX อาจารย ์ Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Applied Statistics 

สถิติประยกุต ์

สถิต ิ

Victoria University of Wellington, New Zealand 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2555 

2547 

2545 

3 นางสาวปิยดา  

พฤกสวัสดิ์นนท์ 

36399000XXXXX อาจารย ์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

สถิต ิ

สถิติประยกุต ์

คณิตศาสตร ์

สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2562 

2548 

2546 

4 นางสาวสุลาวัลย์ 

ยศธนู 

35701007XXXXX อาจารย ์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิธีวิทยาการวิจัย 

สถิติประยุกต์ 

สถิต ิ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2553 

2544 

2542 

5 นางสาวศัสยมน  

สุขแสงรักษ์เจริญ 

36009003XXXXX อาจารย ์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

สถิต ิ

สถิติประยกุต ์

คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2561 

2548 

2545 
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10. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 

         มหาวิทยาลัยพะเยา    

 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ำเปน็ต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร 

 11.1 สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

จากความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งมีเป้าหมายการ 

พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การ

สร้าง ความสามารถในการแข่งขัน 3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาค

และ การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) เน้นการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนที่

เกี่ยวข้อง โดยการนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนมาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร พัฒนาการ

จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาบัณฑิตที่มีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการ

พัฒนาประเทศ ซึ ่งปัจจุบันโลกมีการเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทั ้งทางสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง และเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปลี่ยน

โครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองโลก จากการวิเคราะห์สถานการณ์ และแนวโน้มในการพัฒนาประเทศที่

เล็งเห็นปัญหาจากการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการของ

ภาครัฐ โดยเฉพาะมิติเศรษฐกิจที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรมได้อย่างเต็มที่ การผลิตของภาคบริการและภาคการเกษตรยังอยู่ในระดับต่ำ  อันเนื่องมาก

จากคุณภาพและสมรรถนะของแรงงานยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นจึง

มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทย ให้ตรงตามความต้องการในการพัฒนา

ประเทศ และสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจโลก ที่มีความรวดเร็ว ซับซ้อนอย่าง

มากตามกระแสอุตสาหกรรมในยุค 4.0 ที่มีการเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีใหม่ มีการจัดตั้งธุรกิจที่เป็น

นวัตกรรมใหม่ ซึ่งมีความต้องการแรงงานที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและวิทยาการ

ใหม่ ๆ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมสู่การแข่งขันทางความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และการ

เชื่อมโยงทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อีกทั้งยังมีการแข่งขันกันสูงในทุก ๆ ด้าน อีกทั้งในปัจจุบันเป็นยุคที่

องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมีการเก็บรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งศาสตร์

ทางสถิติจึงมีความสำคัญสำหรับทุก ๆ ศาสตร์ เพราะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตัดสินใจในทุกภาคส่วน 

ไม่ว่าส่วนราชการ สังคม การแพทย์ การเกษตร ธุรกิจ และ อุตสาหกรรม ต่างมีความจ าเป็นต้องเก็บ

รวบรวมข้อมูลสถิติในการติดตามประเมินผล รวมถึง การจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่แล้วนำหลักการ

ทางสถิติทั้งสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อประมาณและตัดสิ นใจ ดังนั้น

ผู้ประกอบการ หรือนายจ้างต้องการแรงงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความรู้ ความชำนาญในการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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การใช้ข้อมูลสถิติสำหรับการติดตามความก้าวหน้าของแผนพัฒนาโครงการต่าง ๆ ซึ่งรัฐบาล

และหน่วยงานราชการได้จัดทำโครงการพัฒนาเป็นจำนวนมาก ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว ฉะนั้น 

จึงจำเป็นต้องมีข้อมูลเพื่อทำการตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าวว่าได้ผลมาก

น้อยเพียงใด เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำไปแก้ไขปรับปรุงแผนการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและทันเวลา 

หรือเพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ สำหรับการวางแผนโครงการอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้าย ๆ กัน  

เมื่อการดำเนินงานตามแผนงานโครงการพัฒนาได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จำเป็นต้องมีการประเมินผล 

หรือวัดผลการพัฒนาว่าได้ผลบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที ่ต ั ้งไว้เพียงใด จึงจำเป็น  

ต้องใช้ข้อมูลสถิติเป็นเครื่องมือที่ชี้บอกความสำเร็จหรือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการพัฒนา 

จะเห็นว่าข้อมูลสถิติพื้นฐานเหล่านี้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารทั้งหน่วยงานของภาครัฐและ

เอกชน ใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการจัดทำแผนงาน การกำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหา

ต่าง ๆ อันเป็นการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน การพัฒนาองค์กรของตน รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้

ใหม่ด้วยการทำวิจัย เพื่อลดอัตราการเสี่ยงที่จะต้องประสบความล้มเหลวในการดำเนินการ อันเป็นการ

สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

ดังนั้นการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางสถิติ การจัดการเรียนการสอน และการปรับปรุง

หลักสูตรสาขาวิชาสถิติให้มีความเข้มแข็งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและได้มาตรฐาน

ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอื ่นทั ้งในและต่างประเทศ เพื ่อผลิตบัณฑิต นักวิจัย และผู ้ที ่มีความรู ้  

ทางวิชาการสถิติอย่างลึกซึ้งให้มากขึ้น จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  

  

 11.2 สถานการณห์รือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 

 ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อการจัดการการ

เปลี่ยนแปลงให้แก่องค์กร โดยเน้นให้สามารถนำมาปรับใชใ้นวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมและเท่าทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งการวางแผนหลักสูตรจะคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม

ยุคการสื ่อสารไร้พรมแดน การใช้คอมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่ง (Ubiquitous Computing) และการใช้

เครือข่ายความเร็วสูง ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นสิ่งปกติธรรมดาในหลาย  ๆ ประเทศ รวมถึง

ประเทศไทยก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และการสื่อสารทำให้คนไทยเรียนรู้ข่าวสารและรับวัฒนธรรมจากต่างชาติได้มากยิ่งขึ้น ทำให้วิถีชีวิตของ

คนไทยมีการเปลี่ยนแปลง ต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ต้องตอบรับการแข่งขันให้ได้มา

ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดกับความหลากหลายของทรัพยากรทั้งทางชีวภาพและทางกายภาพ การคำนึงถึ ง

ภ ูม ิป ัญญาท้องถ ิ ่นท ี ่ม ีมาแต ่ เด ิม การม ีจ ิตสำน ึกด ้านการอนุร ักษ ์ทร ัพยากรและพลังงาน  

โดยต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของท้องถิ่น ทั้งนี้จำเป็นจะต้องใช้นักวิทยาศาสตร์

และนักเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวนมากที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคม

และวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรมที่จะช่วยชี้นำและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบ

ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย นอกจากนั้นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้
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ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการบริการสุขภาพและอาหารของโลก จึงทำให้การวิจัยมีบทบาทมากขึ้น

ในทุกปี 

 นอกจากจะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถแล้ว หลักสูตรยังสอดแทรกคุณธรรม และ

จริยธรรมในการปฏิบัติงานในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพทั้งด้านความรู้และการดำเนิน

ชีวิต 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ตอ่การพฒันาหลกัสตูรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกิจ 

ของสถาบนั  

 12.1 การพฒันาหลักสตูร 

 จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงไปของโลก หลักสูตรต้องมีการปรับปรุง และพัฒนา

ให้สอดคล้องกับการเปลี ่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเปลี ่ยนแปลงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งความเชื ่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี      

(พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) เน้น

การให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก

ทุกภาคส่วนมาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร พัฒนาการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาบัณฑิตที่มี

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ  

สังคมปัจจุบันมีความเจริญทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสังคมที่ต้องแข่งขันกัน

ด้วยความรู้ความสามารถ จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรอย่างจริงจังอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย มีการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาข้อมูล ข่าวสาร

และการวิจัย รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับ

การเปลี ่ยนแปลงไปของโลกในยุคดิจิตัล และรองรับการแข่งขันทางธุรกิจทั ้งในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ หลักสูตรควรจะมีลักษณะเฉพาะที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัด หรือความ

สนใจของผู้เรียน มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  อันจะเป็นการก้าวไปสู่

อาชีพนักสถิติหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพใน

การพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้นิสิตที่จะสำเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรได้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในวิชาการ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีคุณภาพ 

สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความเข้าใจใน

ผลกระทบต่อสังคมโดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีศักยภาพตรงความ

ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและในอนาคต  

 

12.2 ความเกีย่วพนักบัพนัธกิจของสถาบนั 

 การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการ

พัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยมุ่งปฏิบัติภารกิจด้านการผลิต
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บัณฑิตที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล และพัฒนาองค์ความรู้สู่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถ

ตอบโจทย์สังคมและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน อันจะเป็น

รากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ ให้นำไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนในประชาคมโลก โดยคณะ

วิทยาศาสตร์ดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 

12.2.1 ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นผลิต

บัณฑิตที ่มีคุณภาพ มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รู ้ทันเทคโนโลยี  และสร้างงานวิจัยทางด้าน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อันเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ เน้นให้นิสิตได้ สืบค้นข้อมูลด้วย

เทคโนโลยี มีโอกาสปฏิบัติจริงควบคู่กับการเรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำเสนอผลงาน

และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื ่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์ และ

มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน และประเทศชาติต่อไป 

12.2.2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นให้นิสิตและบุคลากรในหลักสูตรสามารถ

ทำวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกับชุมชนได้ เพื่อตอบโจทย์ชุมชน โดยหัวข้อการวิจัยจะเน้นวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ชุมชน หรือ เพื่อศึกษาหรือบรรเทาปัญหาของชุมชน ตามความต้องการของชุมชน อีกทั้งพยายามสร้าง

องค์ความรู้อันเป็นการบูรณาการศาสตร ์(ระหว่างสาขา ระหว่างศาสตร์) เพื่อตอบสนอนงความต้องการ

ของชุมชน สังคม ภาครัฐและเอกชน ซึ่งการดำเนินงานจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตและ

บุคลากรสร้างสรรค์ผลงานทั้งด้านนวัตกรรมและการวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในระดับชาติและ

นานาชาติ รวมทั้งมีการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  อันจะเป็นการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมต่อไป 

12.2.3 ด้านการบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยมุ่งส่งเสริมและ

สนับสนุนการนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดสู่ชุมชน รวมไปถึงการให้บริการคำปรึกษาในการวิเคราะห์ข้อมูล

ทางสถิติ หรือ การให้คำปรึกษาในการประยุกต์ใช้สถิติกับงานในศาสตร์ศาสตร์อื่นๆ อันเป็นการเพิ่ม

คุณค่าและมูลค่าแก่ผลงาน / งานวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามปณิธานของคณะและของมหาวิทยาลยั 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” เช่น การถ่ายทอดเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอแก่

ครูในการทำวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

12.2.4 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย โดยมุ่งเน้น

การทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปและวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างวัฒนธรรม

และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับชุมชน และสังคม รวมถึงสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมใน

การจัดการเรียนการสอน 

12.2.5 ด้านการบริหารจัดการทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล โดย

มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานของมหาวิทยาลัย ที่จะพัฒนาเป็น

มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และหลักธรรมาภิบาล 

 ดังนั้นเพื่อให้การจัดการการเรียนรู้ การทำงานวิจัยและสร้างนวัตกรรม ตลอดจนการนำองค์

ความรู้ และเทคโนยีไปประยุกต์ใช้ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศได้อย่างจริงจังและยั่งยืน  บัณฑิตที่
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มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์จึงต้องมีความรู้ ความสามารถ รับผิดชอบต่อสังคม ปรับตัวและทำงานร่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม โดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อผู้รับข้อมูลข่าวสาร 

สังคมและวัฒนธรรมไทย โดยยังคงไว้ซึ่งการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  จากที่กล่าวมา

ข้างต้น หลักสูตรจำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ การ

จัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเน้นการฝึกปฏิบัติจริง หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์และการจัดการข้อมูล ฉบับปรับปรุง 2565 สามารถผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพ นำความรู้ทางสถิติไปใช้ในการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในรูปแบบใหม่ และตอบโจทย์ความ

ต้องการที่สำคัญของประเทศ 
 

13. ความสัมพนัธก์บัหลกัสตูรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบนั 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอืน่ 

  13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  

1. กลุม่วิชาภาษา      12 หนว่ยกิต  

001101 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional Communication 

3(2-2-5) 

 

2. กลุม่วิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยคุดิจิทลั   3 หนว่ยกิต    

002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล 

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

002102 ความฉลาดทางดิจิทัล   

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

 

3. กลุ่มวิชาทกัษะชีวิต                                           15 หนว่ยกิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต  

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 
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003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

Skills Development and Lifelong Learning                            

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสงัคม 

Collaborative Learning for Society Creation  

2(0-4-2) 

003204  การจัดการสขุภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

Health Environment and Community Management 

 1(0-2-1) 

003305  กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการ 

ยุคดิจิทัล 

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

003306 บูรณาการความรู้สูน่วัตกรรมทางวิชาชีพ 

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3) 

       รวม      30 หนว่ยกิต 
 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     

 13.1.2.1 รายวิชาในหลักสตูรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 

247111 แคลคูลัสและตัวแบบเชิงเส้น 

Calculus and Linear Model 

3(2-2-5) 

247141 สถิติเบื้องต้น 

Introductory Statistics 

3(2-2-5) 

 

13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร ์

100007 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร ์

Computer Laws and Ethics 

1(1-0-2) 

 

13.1.2.3 รายวิชาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนโดยคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ์

126100 เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น 

Introduction to Economics 

3(3-0-6) 

13.1.2.4 รายวิชาในหลักสตูรที่เปิดสอนโดยคณะคณะศิลปศาสตร์ 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์เฉพาะ 

English for specific purpose 

3(3-0-6) 
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13.1.2.5 รายวิชาในหลักสตูรที่เปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ        

การสื่อสาร 

225120 ระเบียบวิธกีารเขียนโปรแกรม 

Programming Methodology 

3(2-2-5) 

226104 หลักการการประมวลผลและการแสดงภาพข้อมูล 

Principle of Data Analytic and Visualization 

3(2-2-5) 

 

 13.2 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปดิสอนใหส้าขาวชิา/หลักสูตรอื่น  

247371 การวิจัยดำเนินงาน   

Operations Research      

 

3(2-2-5) 

 13.3 กลุ่มวชิา/รายวชิาทีเ่ปดิสอนใหส้าขาวชิา/หลักสูตรอืน่ 

247101 สถิติพื้นฐานทางการแพทย ์   

Basic Medical Statistics  

2(2-0-4)  

 

          247102 ชีวสถิติ       

Biostatistics 

3(2-2-5) 

247103 สถิติวิเคราะห ์

Statistical Analysis 

3(2-2-5) 

          247104 สถิติธุรกิจ       

Business Statistics 

3(2-2-5) 

247105 ความน่าจะเป็นและสถิติ 

Probability and statistics 

3(2-2-5) 

247106 สถิติสำหรับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

Statistics for Social Science 

3(2-2-5) 

247108 สถิติพื้นฐานและความน่าจะเป็น 

Basic Statistics and Probability 

3(3-0-6) 

247207 สถิติวิจัยเพื่อการบริหารงานภาครัฐ 

Research Statistic for Public Administration 

3(2-2-5) 

   

247181 สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาการข้อมูล 

Basic Statistics for Data Science 

3(2-2-5) 

247182 สถิติเชิงปฏิบตัิสำหรับวิทยาการข้อมูล 

Statistics Practice for Data Science 

3(2-2-5) 
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247281 เทคนิคการพยากรณ ์

Forecasting Technique 

3(2-2-5) 

247282 แบบจำลองสถิติประยุกต ์

Applied Statistics Models 

3(2-2-5) 

247283 การวิเคราะหห์ลายตัวแปร  

Multivariate Analysis 

3(2-2-5) 

 

 13.4 การบริหารจดัการ 

   13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

มหาวิทยาลัยพะเยากำหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดำเนินการ

แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี 

เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทำ

หน้าที่ กำหนดนโยบายและพิจารณาการดำเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและ

เลขานุการ ทำหน้าที่    พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียน

การสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการ

เรียนการสอนดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจำรายวิชา ทำหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน 

 

   13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

1) แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาหรือ

คณะอื่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง ที ่ให้บริการการสอนรายวิชาต่าง ๆ ในการจัดการด้านเนื ้อหาสาระของวิชา  

การจัดตารางเวลาเรียน และตารางเวลาสอบ 

   2) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบรายวิชาทุกวิชาเพื่อทำหน้าที่ประสานงาน วิเคราะห์และออกแบบ

วัตถุประสงค์ เนื ้อหาสาระของรายวิชา แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล  

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
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หมวดที ่2 ข้อมลูเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรชัญา ความสำคญัและวตัถปุระสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรชัญาของหลักสูตร 

 ศาสตร์ทางด้านสถิติประยุกต์ เป็นการจัดการข้อมูลและประยุกต์ใช้หลักการทางสถิติใน

การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งบูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องอัน

เป็นสารสนเทศ ที่ประกอบการตัดสินใจที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาชุมชน โดยยึดหลัก

คุณธรรมจริยธรรม 

  

1.2 ความสำคัญ 

สถิต ิเข ้ามามีบทบาทอย่างมากในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ไม ่ว ่าจะเป็นการติดตาม

ความก้าวหน้าของแผนพัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่ได้จัดทำไว้เป็นจำนวนมากทั้งในภาครัฐและเอกชน  

ทั้งที่เป็นแผนระยะสั้นและระยะยาว การตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าว  

ว่าได้ผลมากน้อยเพียงใด เพื ่อจะได้นำผลที่ได้ไปแก้ไขปรังปรุงแผนการเนินการได้อย่างถูกต้อง 

และทันเวลา รวมถึงการวัดและประเมินผลความสำเร็จ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ

ภายหลังดำเนินการเสร็จเรียบร้อยว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที ่วางไว้หรือไม่นั ้น จำเป็นจะต้อง  

เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นอย่างถูกต้อง จะได้สารสนเทศที่มีประโยชน์ก่อให้เกิด

ความรู้และปัญญาในการวางแผนการตัดสินใจต่อไปได้ ตลอดจนการพัฒนาความรู้ใหม่ให้เกิดแก่องคก์ร

ด้วยการทำวิจัย เพื่อลดอัตราการเสี่ยงที่จะต้องประสบความล้มเหลวในการดำเนินงาน ก็ต้องใช้ความรู้

ทางด้านสถิติเป็นสิ่งขับเคลื่อนให้งานวิจัยสำเร็จลุล่วงไปได้ 

 ดังนั้นการส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนทางด้านสถิติ เพื ่อก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  

ในด้านทฤษฎีทางสถิติและเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับข้อมูลจริงได้ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ

จัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การทำวิจัย รวมถึงการนำองค์ความรู้ด้านสถิติมาประยุกต์ไปใช้ได้

อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับข้อมูลซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  

ทั้งนี ้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์และการจัดการข้อมูล ตอบสนอง

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ Sustainable Development Goals (SDGs) ในเป้าหมายที่ 4 ว่าด้วยการ 

สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสใน

การเรียนรู ้ตลอดชีวิต และเป้าหมายที่ 8 ว่าด้วยการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที ่ต่อเนื ่อง 

ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน โดยมีการ

วางแผนการจัดการเรียนการสอนเน้นทิศทางของการพัฒนาสังคมโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

สอดคล้องกับหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในทุก

มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม นับเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ 

โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันที่โลกมีการแข่งขันทางด้านข้อมูล ความรู้และเทคโนโลยีสูงขึ้น  ดังนั้นจึง



14 
 

 

มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการข้อมูล 

และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม และ

ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของสังคมไทย บนพื้นฐานของ

สังคม ภูมิปัญญา และสร้างความสมดุลในการพัฒนาที่นำไปสู่ความมั่นคงและความยั่งยืนของประเทศ 

เพื่อให้เกิดการวิจัย การพัฒนา การประยุกต์ใช้และถ่ายทอดข้อมูล และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบท

ของชุมชนและพื ้นที ่ รวมทั ้งการตอบรับต่อเป้าหมายการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศที ่ให้

ความสำคัญกับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการยั่งยืน โดยมีแผนการเรียนในระบบการจัด

การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) ผ่านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนิสิต และรายวิชาเอกของ

หลักสูตร และมีการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ ทั้งสมรรถนะทั่วไปและสมรรถนะเฉพาะทาง เพื่อให้

หน่วยงาน/บริษัทได้บัณฑิตที่จบไปอย่างมีคุณภาพในการทำงาน รวมทั้งมอบหมายงานหรือโครงงานให้

นิสิตได้ฝึกฝนทักษะค้นคว้า และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทักษะด้านการวิจัย รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติใน

รายวิชาฝึกงานและฝึกสหกิจศึกษา อันจะช่วยให้ได้ฝึกฝนการคิดแก้ปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่น การ

เขียนโปรแกรม ซึ่งทำให้เกิดความเชี่ยวชาญด้านการจัดการข้อมูล และเป็นนวัตกรหรือผู้ประกอบการได้

เองในอนาคต หรือทำงานในองค์กรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

 

 1.3 วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลกัษณะดังนี้ 

   1.3.1 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตัิงาน 

   1.3.2 มีความรู้ ความเข้าใจในหลกัการ ทฤษฎีทางสถิติ และการจัดการข้อมูล 

  1.3.3 สามารถนำองค์ความรู้ด้านการจดัการข้อมูลและสถิติประยกุต์มาใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลและบูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

   1.3.4 มีภาวะความเป็นผูน้ำและผู้ตาม รวมถึงสามารถทำงานร่วมกับผู้อืน่ได้ 

  1.3.5 มีทักษะด้านเทคโนโลยี และการสื่อสารทีจ่ำเป็นต่อการทำงาน 

 

2. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลกัสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)  

PLO 1 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

PLO 2 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัลอยา่งรู้เท่าทัน 

PLO 3 ผู้เรียนสามารถจัดการชีวิตตนเองอย่างมคีุณธรรมและจริยธรรม 

PLO 4 ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อืน่และแสดงออกถึงคณุลักษณะความเป็นพลเมอืงที่มี

คุณค่าของสังคมไทยและสงัคมโลก 

PLO 5 ผู้เรียนสามารถแสดงออกซ่ึงทักษะการเรียนรูต้ลอดชีวติ 

PLO 6 ผู้เรียนสามารถออกแบบนวตักรรมทางวชิาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบได้ 

PLO 7 ผู้เรียนสามารถอธิบายหลกัการทางสถิติได้อย่างถูกต้อง 
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PLO 8 ผู้เรียนสามารถรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้องตามหลักการทางสถิติ 

PLO 9 ผู้เรียนสามารถจัดการข้อมลูได้ถกูต้องตามหลักการทางสถิติ 

PLO 10 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้องตามหลักการทางสถิติ 

PLO 11 ผู้เรียนสามารถสร้างตัวแบบทางสถิติได้ถูกต้องตามหลักการทางสถิติ 

PLO 12 ผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ในการจัดการข้อมูลและหลักการทางสถิติเข้ากับ

ศาสตร์อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้ 

PLO 13 ผู้เรียนสามารถนำเสนอข้อมูลและผลการวิเคราะห์ทางสถิติในรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าใจ

ได้ง่าย 

 

3. แผนพฒันาปรบัปรงุ 

แผนการพฒันา/ 

เปลีย่นแปลง 
กลยทุธ ์ หลกัฐาน/ ตวับง่ชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี

มาตรฐานตามเกณฑ์ของ 

สกอ. กำหนด  

1.1 ติดตามปรับปรงุหลักสตูรให้เป็นไป

ตามเกณฑ์ท่ี สกอ. กำหนด 

1.2 จ ัดทำประเม ินหลักส ูตรอย่าง

ต ่อ เน ื ่ อง ให ้สอดคล ้องก ับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ (สกอ.)  

1.1 เล่มหลักสตูร มคอ. 2 ทีไ่ด้

การรับรองจาก สกอ. 

 

1.2 รายงานผลการดำเนินงาน

ของหลักสูตร  

 

2. ติดตามผลสัมฤทธิ์ของ

หลักสูตร 

2.1 จ ัดทำการการประเม ินระดับ

หลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 

2.1 เอกสารผลการประเมิน

หลักสูตรตามเกณฑ์ประกนั

คุณภาพ 

3. การพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการ 

3.1 ส่งเสริมอาจารย์ทุกคนพัฒนา

ตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน 

และการวัดและประเมินผล 

 

3.2 อาจารย์ทุกคนต้องทำวิจัย 

บทความวิจยั และ/หรือบทความ

วิชาการ 

3.3 ส ่งเสร ิมให ้อาจารย ์ม ีบร ิการ

วิชาการแก่ชุมชน 

3.1 กิจกรรมหรือรายงานการ

เข้าร่วมอบรมของอาจารย์

ผู้สอนที่สนบัสนุนการจัดการ

เรียนการสอน และการวัด

และประเมินผล 

3.2 รายงานวิจัย บทความ

วิจัย และ/หรอืบทความ

วิชาการ 

3.3 กิจกรรมการบริการ

วิชาการแก่ชมุชน 
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แผนการพฒันา/ 

เปลีย่นแปลง 
กลยทุธ ์ หลกัฐาน/ ตวับง่ชี้ 

4 .  การพ ัฒนาน ิส ิต ให ้  

เพื ่อให้บรรลุตามผลการ

เรียนรู้ของหลักสูตร 

4.1 ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมการ

นำเสนอผลงานทางวิชาการ หรือเข้า

ร่วมการแข่งขนัต่าง ๆ 

4.2 ส่งเสริมให้นิสิตสามารถทำงาน

ร่วมกบัผู้อื่นได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี

4.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เพื่อให้นิสติสามารถนำความรู้และ

เทคโนโลยทีีไ่ด้เรียนรู้มาปรบัใช้ตาม

แนวทางการปฏิบัติงานทีต่้องการ 

4.4 ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมโครงการ

พัฒนาด้านคณุธรรม จริยธรรม ทักษะ

ความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล ความ

รับผิดชอบ 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1 ผลงานทีน่ิสติเข้าร่วมการ

นำเสนอ หรือเข้าร่วมการ

แข่งขัน 

4.2 ผลการประเมินจากผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสยี 

 

4.3 กิจกรรมเสรมิหลกัสตูรที่

เนน้ใหน้ิสติมกีารเรยีนรูต้ลอด

ชีวิต  

 

 

4.4 หลกัฐานการเข้าร่วม

โครงการ 
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หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 

 

1. ระบบการจดัการศึกษา 

          1.1 ระบบ 

  การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษปกติ         

ในแต่ละภาคการศึกษาปกตติ้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และให้เป็นไปตามขอ้บังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

 1.2 การจดัการศึกษาภาคการศึกษาฤดรู้อน  

ไม่มี 
 

 1.3 การเทียบเคียงหนว่ยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มี 
 

2. การดำเนินการหลกัสตูร  

 2.1 วนั-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศึกษาตน้ เดือน มิถนุายน – ตุลาคม  

ภาคการศึกษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ ์

 

 2.2 คณุสมบตัิของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1 สำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา่ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

2.2.2 สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่าจากสถาบันการศกึษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภา

มหาวิทยาลัยรับรอง 

2.2.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไมเ่ป็นอปุสรรคต่อการศึกษา 

2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำ  

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชือ่ออก หรือถกูไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง

ความประพฤติและเป็นไปตามขอ้บังคบัมหาวทิยาลัยพะเยา วา่ดว้ย การศกึษาระดบั

ปรญิญาตร ีพ.ศ. 6125  

   

 การคดัเลือกผู้เข้าศึกษา 

  เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา 
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  

  2.3.1  นิสติแรกเข้ามีข้อจำกัด/ขาดทักษะทางด้านคณิตศาสตร ์

  2.3.2  นิสิตแรกเข้าขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 

 

          2.4 กลยทุธใ์นการดำเนินการเพือ่แก้ไขปญัหา/ ข้อจำกดัของนิสิตในข้อ 2.3  

  2.4.1  จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ 

  2.4.2 จัดให้มีการสอนปรับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้กับนิสิตแรกเข้า 

  

2.5  แผนการรบันิสิตและผูส้ำเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี  

จำนวนนิสิต 
จำนวนนิสิตในแตล่ะปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 

ชั้นปีที่ 2  40 40 40 40 

ชั้นปีที่ 3   40 40 40 

ชั้นปีที่ 4    40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

คาดว่าจะสำเรจ็การศึกษา    40 40 
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2.6 งบประมาณตามแผน    งบประมาณรายจา่ย (หนว่ย : บาท) 

 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบคุลากร 

   1.1 หมวดเงนิเดือน 

   1.2 หมวดค่าจ้างประจำ 

5,565,252 

5,565,252 

- 

5,776,732 

5,776,732 

- 

5,996,247 

5,996,247 

- 

6,224,105 

6,224,105 

- 

6,460,621 

6,460,621 

- 

2. งบดำเนินการ 

    2.1 หมวดค่าตอบแทน 

    2.2 หมวดค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 

    2.3 หมวดสาธารณูปโภค 

297,122 

- 

257,122 

40,000 

297,12 

- 

257,122 

40,000 

297,122 

- 

257,122 

40,000 

297,122 

- 

257,122 

40,000 

297,122 

- 

257,122 

40,000 

3. งบลงทุน 

    3.1 หมวดครุภัณฑ ์

- - - - - 

4. งบเงินอุดหนุน - - - - - 

รวมรายจา่ย 5,862,374 6,073,854 6,293,369 6,521,227 6,757,743 

ค่าใช้จา่ยตอ่หัวตอ่ปี 146,560 151,847 157,335 163,031 168,944 

 

2.7  ระบบการศึกษา 

                แบบชั้นเรียน 

 

2.8  การเทียบโอนหนว่ยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

        เป็นไปตามขอ้บังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2561  

 



20 
 

 

3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 

3.1 หลกัสูตร 

  3.1.1 จำนวนหนว่ยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

 

หมวดวิชา 
เกณฑม์าตรฐานของ 

สกอ. 

หลกัสูตรปรบัปรงุ 

พ.ศ. 2560 

หลกัสูตรใหม ่พ.ศ. 

2565 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไมน่้อยกวา่ 30 หนว่ยกิต 30 30 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมน่้อยกวา่ 72 หนว่ยกิต 85 85 

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

2.1.1 วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์   

และคณิตศาสตร ์

2.1.2 พื้นฐานเฉพาะด้าน 

 27 

21 

 

6 

19 

6 

 

13 

2.2 กลุ่มวิชาเอก 

2.2.1 วิชาเอกบังคับ 

2.2.2 วิชาเอกเลือก 

 58 

40 

12 

66 

51 

9 

2.2.3 ประสบการณภ์าคสนาม  6 6 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมน่้อยกวา่  6 หนว่ยกิต 6 6 

รวม  (หนว่ยกิต)   ไมน่้อยกวา่ 120 หนว่ยกิต 121 121 
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3.1.3 รายวิชา  

     1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป     ไมน่้อยกวา่   30  หนว่ยกิต   

กลุม่วิชาภาษา 12   หนว่ยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional Communication 

3(2-2-5) 

   

กลุม่วิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยคุดิจิทลั 3   หนว่ยกิต 

002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยคุดิจิทัล          

Technology Usage for Digital life  

1(0-2-1) 

002102 ความฉลาดทางดิจิทัล                         

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

 

   

กลุม่วิชาทกัษะชีวิต 15   หนว่ยกิต 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต            

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้าง สงัคม               

Collaborative Learning for Society Creation 

2(0-4-2) 

003204 การจัดการสขุภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

Health Environment and Community Management 

1(0-2-1) 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

003306 บูรณาการความรู้สูน่วัตกรรมทางวิชาชีพ Integration for 

Professional Innovation 

3(0-6-3) 
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               2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมน่้อยกวา่  85  หนว่ยกิต 

  2.1) กลุม่วิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน  19  หนว่ยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์   6  หน่วยกติ 

247111 แคลคูลัสและตัวแบบเชิงเส้น 

Calculus and Linear Model 

3(2-2-5) 

247131 สถิติเบื้องต้น 

Introductory Statistics 

3(2-2-5) 

 

 2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน  13 หน่วยกิต 

100007 กฏหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร ์

Computer Laws and Ethics 

1(1-0-2) 

126100 เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น 

Introduction to Economics 

3(3-0-6) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์เฉพาะ 

English for specific purpose        

3(3-0-6) 

225120 ระเบียบวิธกีารเขียนโปรแกรม 

Programming Methodology 

3(2-2-5) 

226104 หลักการการประมวลผลและการแสดงภาพข้อมูล 

Principle of Data Analytic and Visualization 

3(2-2-5) 

 

2.2) กลุม่วิชาเอก                   ไมน่้อยกว่า  66 หนว่ยกิต  

 2.2.1 วิชาเอกบังคับ                              จำนวน 51 หน่วยกิต 

กลุม่วิชาการจดัการข้อมลู (Data Management) 

231212 การวิเคราะหแ์ละออกแบบฐานข้อมูล 

Database Analysis and Design 

3(2-2-5) 

231322 การจัดเตรียมข้อมูล 

Data Preparation 

3(2-2-5) 

231331 บิ้กดาต้า 

Big Data 

3(2-2-5) 

247112 การรวบรวมขอ้มูล 

Data Collection 

3(2-2-5) 

247113 การเลือกตัวอย่างเชิงสำรวจ   

Surveys Sampling 

3(2-2-5) 
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247214 การออกแบบการทดลอง 

Design of Experiments  

3(2-2-5) 

247221 การจัดการขอ้มูลสารสนเทศและการจำลอง 

Information Data management and Simulation 

3(2-2-5) 

247322 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์  

Applied Multivariate Analysis  

3(2-2-5) 

   

 กลุม่วิชาสถิติประยกุต ์(Applied Statistics)  

247232 ความน่าจะเป็นและทฤษฎีสถิติ 

Probability and Statistical Theory 

3(3-0-6) 

247233 สถิติไม่อิงพารามิเตอร ์

Non-parametric Statistics 

3(2-2-5) 

247241 การวิเคราะหก์ารถดถอย 

Regression Analysis 

3(2-2-5) 

 

247242 การวิเคราะหอ์นุกรมเวลา  

Time series Analysis 

3(2-2-5) 

247334 การอนุมานเชงิสถิติ  

Statistical Inference  

3(3-0-6) 

247336 หัวข้อที่น่าสนใจทางสถิติ 

Selected Topics in Statistics 

1(0-3-2) 

247343 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงกลุม่ 

Categorical Data Analysis 

3(2-2-5) 

247344 วิธีการทางสถิติสำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง 

Statistical Methods for Machine Learning 

3(2-2-5) 

247437 ระเบียบวิธีวิจัย            

Research Methodology           

3(2-2-5) 

247491 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์ทางสถิติประยุกต์  

Preparation for Professional Experience in Applied Statistics 

1(0-3-2) 

247492 สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2) 
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 2.2.2 วิชาเอกเลือก              ไมน่้อยกว่า  9 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาใดวิชาหน่ึงดังต่อไปนี ้

กลุม่วิชาการวิเคราะหท์างสถิติ (Statistical Analysis)  

247351 การวิเคราะหค์วามเชื่อถือได้เชิงสถิติ                                                                                                                              

Statistical Reliability Analysis 

3(2-2-5) 

 

247352 การวิเคราะหแ์บบเบส์  

Bayesian Analysis   

3(2-2-5) 

      247353 เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล 

Data Mining Techniques 

3(2-2-5) 

247354 กระบวนการสโตแคสติกและการประยกุต์  

Stochastic Process and Applications 

3(2-2-5) 

247355 การจำลองและการคำนวณเชิงสถิติ   

Statistical Simulation and Computation    

3(2-2-5) 

247356 การวิเคราะหข์้อมูลยุ่งเหยงิ 

Messy Data Analysis 

3(2-2-5) 

 

กลุม่วิชาสถิติประยกุตท์างการแพทย ์(Medical Statistics)  

247361 ประชากรศาสตร์  

Demography  

3(2-2-5) 

247362 การวิเคราะหก์ารรอดชีพ 

Survival Analysis 

3(2-2-5) 

247363 การวิเคราะห์อภิมานทางการแพทย์ 

Medical Meta Analysis 

3(2-2-5) 

247364 การจัดการฐานข้อมูลทางการแพทย์ 

Data Management in Medical Data 

3(2-2-5) 

247365 การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยทางการแพทย์ 

Medical Statistics Analysis 

3(2-2-5) 

247366 สถิติประยุกต์สำหรับงานวิจัยเชิงทดลองทางพฤติกรรมศาสตร์ 

Applied Statistics for Experimental Research in Behavioral 

Science 

3(2-2-5) 
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 กลุม่วิชาสถิติประยกุตท์างธรุกิจและการประกนัภยั (Business Statistics and Insurance)   

247371 การวิจัยดำเนินงาน        

Operations Research  

3(2-2-5) 

247372 การวิจัยดำเนินงานภาคความน่าจะเป็น 

Probabilistic Operations Research 

3(2-2-5) 

 

247373 การควบคุมคณุภาพเชิงสถิติ  

Statistical Quality Control 

3(2-2-5) 

247374 การวิเคราะห์การตัดสินใจทางธุรกิจ                                                                                                                        

Business Decision Analysis 

3(2-2-5) 

 

247375 สถิติและคณิตศาสตร์การเงิน 

Financial Mathematics and Statistics 

3(2-2-5) 

247376 การเสี่ยงและสถิติประกันภัย 

Risk and Insurance Statistics 

3(2-2-5) 

247377 ตัวแบบความเสียหาย 

Loss Model 

3(2-2-5) 

   

2.2.3 ประสบการณ์ภาคสนาม จำนวน  6 หน่วยกิต 

247493 การศึกษาอิสระ * 

Independent Study  

6 หน่วยกิต 

247494 ฝึกงาน * 

Professional Training   

6 หน่วยกิต 

247495 สหกิจศึกษา * 

Co – operative Education   

6 หน่วยกิต 

 หมายเหตุ  * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

     

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี       จำนวน          6  หนว่ยกิต 

                 น ิส ิตสามารถเล ือกเร ียนรายว ิชาท ี ่ เป ิดสอนในมหาว ิทยาล ัยพะเยา หร ือ

สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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3.1.4 แผนการศึกษา  

ชั้นปีที ่ 1  

ภาคการศึกษาต้น 

001101 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 

Thai Language in Daily Life  

2(2-0-4) 

001103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวนั 

English for Daily Life    

3(2-2-5) 

002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล 

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

003101 สุนทรียศาสตรใ์นการจัดการชีวิต 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

247111 แคลคูลัสและตัวแบบเชิงเส้น 

Calculus and Linear Model 

3(2-2-5) 

247112 การรวบรวมขอ้มูล 

Data Collection 

3(2-2-5) 

247131 สถิติเบื้องต้น  

Introductory Statistics 

3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

002102 ความฉลาดทางดิจิทัล 

Quotient  

2(1-2-3) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

126100 เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น 

Introduction to Economics 

3(3-0-6) 

225120  ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม 

Programming Methodology 

3(2-2-5) 

247113 การเลือกตัวอย่างเชิงสำรวจ   

Surveys Sampling 

3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที ่ 2  

ภาคการศึกษาต้น 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional Communication 

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสงัคม 

Collaborative Learning for Society Creation  

2(0-4-2) 

100007 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ 

Computer Laws and Ethics 

1(1-0-2) 

231212 การวิเคราะหแ์ละออกแบบฐานข้อมูล 

Database Analysis and Design 

3(2-2-5) 

231322 การจัดเตรียมข้อมูล 

Data Preparation 

3(2-2-5) 

247232 ความน่าจะเป็นและทฤษฎีสถิติ 

Probability and Statistical Theory 

3(3-0-6) 

247233 สถิติไม่อิงพารามิเตอร ์

Nonparametric Statistics 

3(2-2-5) 

 รวม 18 หนว่ยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

003204 การจัดการสขุภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

Health Environment and Community Management 

1(0-2-1) 

146200 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์เฉพาะ 

English for specific purpose        

3(3-0-6) 

226104 หลักการการประมวลผลและการแสดงภาพข้อมูล 

Principle of Data Analytic and Visualization 

3(2-2-5) 

247214 การออกแบบการทดลอง 

Design of Experiments 

3(2-2-5) 

247221 การจัดการขอ้มูลสารสนเทศและการจำลอง 

Information Data management and Simulation 

3(2-2-5) 

247241 การวิเคราะหก์ารถดถอย 

Regression Analysis 

3(2-2-5) 

 

247242 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา  

Time series Analysis 

3(2-2-5) 

 รวม 19 หนว่ยกิต 
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      ชั้นปีที ่3 

ภาคการศึกษาต้น 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

231331 บิ้กดาต้า 

Big Data 

3(2-2-5) 

247334 การอนุมานเชิงสถิติ  

Statistical Inference  

3(3-0-6) 

247343 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม 

Categorical Data Analysis 

3(2-2-5) 

 

247xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective  

3(X-X-X) 

 รวม 15 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

003206 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ 

Professional Innovation 

3(0-6-3) 

247322 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์  

Applied Multivariate Analysis 

3(2-2-5) 

247336 หัวข้อที่น่าสนใจทางสถิติ  

Selected Topics in Statistics 

1(0-3-2) 

247344  วิธีการทางสถิติสำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง 

Statistical Methods for Machine Learning  

3(2-2-5) 

247xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 

Free Elective  

3(X-X-X) 

 รวม 16 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที ่ 4  

ภาคการศึกษาต้น 

247437 ระเบียบวิธีวิจยั            

Research Methodology 

3(2-2-5) 

247491 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์ทางสถิติประยกุต์  

Preparation for Professional Experience in Applied Statistics 

1(0-3-2) 

247492 สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2) 

247xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 11 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

247493 การศึกษาอิสระ * 

Independent Study 

6 หน่วยกิต 

247494 การฝึกงาน * 

Professional Training   

6 หน่วยกิต 

247495 สหกิจศึกษา * 

Co – operative Education   

6 หน่วยกิต 

 รวม 6 หนว่ยกิต 

 หมายเหตุ  * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา  

001101  ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน       2(2-0-4) 

  Thai Language in Daily Life 

ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียน  

ในการส่งสาร การสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

 Listening and reading skills in Thai for receiving message, speaking and writing in Thai for 

delivering message, proper daily life communication 

 

001102  ภาษาไทยเชิงวชิาการ        1(0-2-1) 

  Thai for Academic Purposes     

 การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน บูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น การ

ผลิตผลงานเชิงวิชาการ     

 Integration of listening speaking reading and writing skills in Thai with other fields, 

producing academic works 

 

001103   ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน      3(2-2-5) 

    English for Daily Life    

    คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นในชีวิตประจำวัน 

    Fundamental level of English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English 

usage in listening, speaking, reading and writing for communicating basic information regarding self 

and others in daily life context  

 

001104    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5) 

    English for Communication 

    คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง 

พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคยและการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว 

    Intermediate level English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage 

in listening, speaking, reading and writing for communicating in familiar situations and describing 

familiar matter 
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001205   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ    3(2-2-5) 

    English for Academic and Professional Communication 

    คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง         

พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ 

    English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage in listening, 

speaking, reading and writing for communicating in academic and professional contexts 

 

002101   การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล              1(0-2-1) 

    Technology Usage for Digital life 

    แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์สำนักงาน หลักการทำ

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์

สำนักงาน 

    Concepts of computer and internet technology, office software, principles of electronic 

commerce, usage of computer and internet technology, usage of office software    

 

002102   ความฉลาดทางดิจิทัล                              2(1-2-3) 

    Digital Intelligence Quotient     

    หลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และนำเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและเป็นไป

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร 

    Principles of laws and ethics concerning information technology, principles of information 

accessing and information, extracting information and presentation, ethical communication according 

to laws concerning information technology and communication 

 

003101   สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต                3(3-2-5) 

    Artistic for Life Management  

 ปรัชญาชีวิต การดำรงชีวิตบนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และ

วิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการดำเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตใน

สังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการทำงาน

ร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดี

งาม กฎหมายในชีวิตประจำวัน  

    Life philosophy, living on social and cultural diversity, history and local way of life, Phayao 

studies, aesthetics of living, environmental management for earning a living, physical health, mental 
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health management, roles and duties in cooperative works, persuasion, proper code of morality and 

ethics, laws in daily life 

 

003102   การพฒันาทกัษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต                                       3(2-2-5) 

    Skills Development and Lifelong Learning 

   ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่าง

สร้างสรรค์ หลักการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการ

เติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด  ทักษะการคิด

อย่างสร้างสรรค์  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ที่จำเป็นสำหรับอนาคต ทักษะทางด้านการเงินส่วนบุคคล 

 Philosophy of thinking, Principles of critical and analytical thinking, creative thinking, 

collaboration, communication, lifelong learning and growth mindset, development of social skills, 

personality and expression in society, thinking skills, creative thinking, communication skills and 

lifelong learning for future, personal financial skill. 

 

003203   เรียนรู้รว่มกนัสรรคส์ร้างสงัคม                           2(0-4-2) 

    Collaborative Learning for Society Creation  

   ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน การทำงานร่วมกันเป็นทีม  

จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ และ การ

ดำเนินการตามแผนในการทำงานเป็นทีม สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการดำรงชีวิตใน

สังคม การร่วมมือและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  ความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อ

สังคม ความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย การยอมรับใน

ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้ความเคารพผู้อื่น 

 Community learning skills,  study of the culture and way of life of the community, 

collaboration, psychology of collaboration, public expression, planning, strategy formulating and 

implementing plan in collaborative works, human rights and obligation, cooperation and adaptability 

to changing environment, responsible citizens, awareness of value and importance of Thai identity, 

acceptance of cultural diversity and respect for others  
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003204   การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน      1(0-2-1) 

    Health Environment and Community Management  

   ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ 

การค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและดำเนินโครงการทางด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม 

ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ความเป็นผู้นำด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

  Knowledge of health, analysis of one’ s health problems, safety in living, searching for 

community’ s environmental problems, collaborative planning and lauching environmental health 

project in community, leadership in health, environment and community 

 

003305   กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล  3(2-2-5) 

    Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

   ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การวางแผนและทำธุรกรรมทางการเงิน

สำหรับผู้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้เครื ่องมือวัดสำหรับ

ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการคิด

เชิงออกแบบ คุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

     Basic knowledge of digital age entrepreneurs, financial planning and transaction for 

entrepreneurs, qualities of digital age entrepreneurs, usage of measuring tools for digital age 

entrepreneurs, design thinking process, concepts of developing new products using design thinking 

process, ethics for digital age entrepreneurs   

 

003306   บรูณาการความรู้สูน่วตักรรมทางวิชาชีพ     3(0-6-3) 

    Integration for Professional Innovation  

   การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสูก่ารปฏิบตัิงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและ

สร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการสร้างสรรคแ์นวคิดเชิงนวัตกรรม

ทางวิชาชีพ 

    Integration of knowledge gained from general education courses for professional activities, 

designing and developing professional innovation using design thinking process, creating concepts of 

professional innovations 

 

100007   กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร ์     1(1-0-2) 

    Computer Laws and Ethics 

 ระเบียบ กฎ จริยธรรม มารยาททางโครงข่ายสังคมออนไลน์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในไทยและสากล 
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 Regulations, rules, ethics, online social network etiquette, intellectual law, lwa of 

information and communication technology in Thailand and international 

  

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น        3(3-0-6) 

Introduction to Economics  

    ความหมายและความสำคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ การกำหนดราคารวมโดย    

อุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีและแนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรม

ผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิตและต้นทุน รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงิน นโยบายการ

คลัง เงินเฟ้อและเงินฝดื การค้าระหว่างประเทศ 

    Definition and importance of economics, economic systems, price determination and market 

equilibrium, demand and supply elasticity, basic consumer behavior theory, production theory and cost, 

national income, money and banking, monetary and fiscal policies, inflation and deflation, international trade 

 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ      3(3-0-6) 

English for Specific Purposes 

 ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่มีความ

เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนิสิต 

    English in specific contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing skills related 

to students’ field of study 

 

225120    ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม       3(2-2-5) 

   Programming Methodology  

   กระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ปญัหา ผังงาน โครงสร้างควบคุม 

โครงสร้างของโปรแกรม ตวักระทำการและนิพจน์ การรบัและแสดงผลข้อมูล คำสั่งควบคุม ฟังก์ชันแถว

ลำดับ ชนิดข้อมูลแบบโครงสร้าง 

   Computer process, problem analysis, flowchart, control structure, program structure, 

operators and expression, input and output, control statement, function, array, structure data type 

 

226104    หลักการการประมวลผลและการแสดงภาพข้อมูล    3(2-2-5) 

    Principle of Data Analytic and Visualization 

    ประเภทของข้อมูลและชุดข้อมูล การเตรียมข้อมูล การนำเข้าข้อมูลจากแหล่งต่าง แนวคิด

การแสดงภาพข้อมูล ชนิดของการแสดงภพสารสนเทศ การเล่าเรื่องด้วยข้อมูล การออกแบบการแสดง
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ภาพข้อมูลเบื้องต้น เครื่องมือแสดงภาพข้อมูล การแสดงภาพข้อมูลแบบ แผนที่ ลำดับเวลา และ

เครือข่ายการแสดงภาพข้อมูลขนาดใหญ่ แนวโน้มและการทำนายข้อมูล 

    Data type and data set, data preparation, data import from different sources, concepts of 

data visualization, information visualization types, data storytelling, design principles of data 

visualization, tools for data visualization, time- series and network visualizations, big data 

visualizations, data trend and prediction 

 

231212 การวิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบขั้นตอนวิธี     3(2-2-5) 

Database Analysis and Design   

   แนวคิดของระบบบริหารและจัดการฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การทำ

ให้เป็นบรรทัดฐาน การดำเนินการฐานข้อมูล การบูรณภาพและความมั่นคงข้อมูล การควบคุมภาวะพร้อม

กัน การสำรองและกู้คนืขอ้มูล ฐานขอ้มูลโนเอสคิวแอล บริการระบบฐานขอ้มูล 

  Concepts of database management system, data modeling, retional database, normalization, 

database operations, data integrity and security, concurrency control, backup and recovery, NoSQL 

database, database as a service 

 

231322 การจัดเตรียมข้อมูล        3(2-2-5) 

Data Preparation   

หลักการจัดเตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผล การทำความเข้าใจในข้อมูลธุรกิจ การตรวจสอบ

แหล่งข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล การบูรณาการข้อมูล การแปลงข้อมูล การลดทอนข้อมูล คุณภาพ

ขอ้มูล เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเตรียมขอ้มูล และการออกแบบความปลอดภัยของขอ้มูลขั้นพื้นฐาน 

Principles of data preprocessing, business data understanding, data source investigation, 

data cleaning, data integration, data transformation, data reduction, data quality, data preprocessing 

tools and basic data security design 

  

231331 บิ้กดาต้า             3(2-2-5) 

Big Data   

แนวคิดวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เบื้องต้น สถาปัตยกรรมและแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่ 

อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง บล็อกเชน การทำงานแบบสายท่อข้อมูล การจัดทำคลังข้อมูล เทคนิคการทำ

เหมืองข้อมูล การประมวลผลแบบกลุ่ม การประมวลผลแบบทันที เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ฐานข้อมูล

ขนาดใหญ่ และการประยุกต์ใช้งาน 
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Introduction to big data analytics concepts, big data architecture and platform, internet of 

things, data pipeline, data warehouse, data mining techniques, batch processing, real time 

processing, big data analytics tools and applications 

 

247101 สถิติพื้นฐานทางการแพทย์       2(2-0-4) 

Basic Medical Statistics  

แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การนำไปใช้ในชีวิตประจำวนั 

สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบภาวะปรกติ การอนุมานเชิงสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

การทดสอบไคกำลังสอง อัตราส่วนออดส์ การคำนวณขนาดตัวอย่าง การแปลผลและการนำเสนอผล 

Concepts, scope and benefits of statistics for health science, the application of statistics in 

daily life, descriptive statistics, test of normality, statistical inferences, one-way analysis of variance, 

chi-squared test, odds ratio, sample size computing, data interpretation and presentation  

 

247102 ชีวสถิติ    3(2-2-5)  

Biostatistics  

แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การนำไปใช้ในชีวิตประจำวนั 

สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบภาวะปรกติ การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์

ความแปรปรวน การทดสอบไคกำลังสอง การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์ การคำนวณ

ขนาดตัวอย่าง และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 

Concepts, scope and benefits of statistics for health science, the application of statistics in 

daily life, descriptive statistics, test of normality, estimation and hypothesis testing, analysis of 

variance, chi-squared test, linear regression analysis and correlation, sample size computing and the 

use of statistical package program 

 

247103 สถิติวิเคราะห์         3(2-2-5)  

Statistical Analysis  

แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ ระเบียบวิธีการทางสถิติ หลักเบื้องต้นของการสำรวจ

ตัวอย่าง สถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณ

ค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น

และสหสัมพันธ์ การทดสอบไคกำลังสอง และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 

 Concepts, scope and benefits of statistics, statistical methodology, principle of sample 

survey, descriptive statistics, probability, random variable and probability of randaom variable, 
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estimation and hypothesis testing, elementary analysis of variance, linear regression analysis and 

correlation, chi-squared test and the use of statistical package program 

 

247104 สถิติธุรกิจ         3(2-2-5)  

Business Statistics  

ความหมาย ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติทางด้านธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การ

ประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิง

เส้นอย่างง่าย การทดสอบไคกำลังสอง เลขดัชนี อนุกรมเวลา และการตัดสินใจ 

Definition, scope and benefits of statistics in business, fundamental of data analysis, 

estimation and hypothesis testing, analysis of variance, correlation and simple linear regression, chi-

squared test, index number, time series, and decision making 

 

247105 ความน่าจะเป็นและสถิติ        3(2-2-5) 

Probability and Statistics  

แนวคิดพื้นฐานของความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นมีเงื่อนไข ทฤษฎีบทของเบส์ ตัวแปรสุ่ม

และการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงค่าตัวอย่าง การอนุมานเชิงสถิติ การวิเคราะห์ความ

แปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น  

Basic concepts of probability, conditional probability, Bayes’ theorem, random variable and 

probability distribution, sampling distribution, statistical inference, analysis of variance, linear 

regression analysis 

 

247106 สถิติสำหรับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     3(2-2-5)  

Statistics for Humanities and Social Science  

แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติด้านมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ การนำสถิติไป

ใช้ในชีวิตประจำวัน สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบภาวะปรกติ การอนุมานค่าเฉลี่ยประชากร การ

วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์ การทดสอบไคกำลังสอง 

การคำนวณขนาดตัวอย่าง และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 

 Concepts, scope and benefits of statistics for humanities and social science, the 

application of statistics in daily life, descriptive statistics, test of normality, inferential statistics for 

population mean, analysis of variance, linear regression analysis and correlation, chi- squared test, 

sample size computing and the use of statistical package program 
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247108   สถิติพื้นฐานและความนา่จะเปน็                  3(3-0-6) 

   Basic Statistics and Probability 

   ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหมาย การแจกแจงความน่าจะเป็นไม่ต่อเนื่องและ

ต่อเนื่อง เทคนิคการเลือกตัวอย่าง การอนุมานเชิงสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและ

สหสัมพันธ์ และการประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรม 

             Probability theory, random variable, expected value, discrete and continuous probability 

distributions, sampling technique, statistical inference, analysis of variance, regression and correlation 

and application of engineering  

  

247111  แคลคูลัสและตวัแบบเชิงเส้น       3(2-2-5) 

Calculus and Linear Model        

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว และ

ฟังชันหลายตัวแปร เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ ระบบสมการเชิงเส้นและการดำเนินการขั้นพื้นฐาน การ

แปลงเชิงเส้น ปริภูมิเวกเตอร์ ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ การประยุกต์ใช้เมทริกซ์ และการใช้

โปรแกรมสำเร็จรูป 

Limits and continuity of functions, differentiation and integration of one variable function 

and several variables function, matrix and determinant, linear equation systems and basic operations 

linear transformation, vector space, eigenvalue and eigenvectors, application of matrix vector space, 

and using software packages 

 

247112 การรวบรวมข้อมูล        3(2-2-5) 

   Data Collection 
   ประเภทของข้อมูล ความสำคัญของการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งของข้อมูล กรอบข้อมูลและ

กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล การรวบรวม

ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล 

   Type of data, importance of data collection, source of data, data frame and data collection 

process, tools for data collection, data accessibility, data collection, data presentation 

 

247113   การเลือกตวัอย่างเชิงสำรวจ        3(2-2-5)  

     Surveys Sampling 

  ประโยชน์ของการสำรวจตัวอย่าง ขั้นตอนการสำรวจตัวอย่าง การกำหนดขนาดตัวอย่าง

วิธีการเลือกตัวอย่าง การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย การเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ การเลือกตัวอย่าง
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แบบแบ่งชั ้นภูมิ การเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม การเลือกตัวอย่างหลายขั ้น การประมาณค่าโดยใช้

อัตราส่วนและการถดถอย และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการคำนวณขนาดตัวอย่าง 

 Benefits of sample survey, steps in sample survey, sample size determination, sampling 

methods, simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling, cluster sampling, multi-

stage sampling, estimation by ratio and regression, and the use of statistical package program to 

compute sample size 

 

247131 สถิติเบื้องต้น         3(2-2-5) 

Introductory Statistics 

  ขอบเขตของสถิติ สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบสมมุติฐานกรณีตัวอย่างกลุ่มเดียว ตัวอย่าง

จับคู่ ตัวอย่างสองกลุ่มที่อิสระกัน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่าง

ง่ายและสหสัมพันธ์ การทดสอบไคกำลังสอง และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  

Scope of statistics, descriptive statistics, hypothesis testing for one sample, matched 

sample, two independent samples, analysis of variance, simple linear regression analysis and 

correlation, chi-squared test and the use of statistical package program 

 

247181 สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาการข้อมูล      3(2-2-5) 

Basic Statistics for Data Sciences  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล แนวความคิดพื้นฐาน

ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ มไม่ต่อเนื่องและตัวแปรสุมต่อเนื่อง การ

ทดสอบการแจกแจงปรกติ การอนุมานทางสถิติเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยประชากร 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม แนวคิดของ

สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การทดสอบสำหรับตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม การทดสอบสำหรับตัวอย่างสองกลุ่มที่

สัมพันธ์กันและตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน การวัดความสัมพันธ์ และการประยุกต์ใช้โปรแกรม

สำเร็จรูปทางสถิติ  

Introduction to statistics methods, collecting data, presentation data, basic concept of 

probability, discrete and continuous probability distributions, normality tests, inference for 1 and 2 

population mean, concepts of nonparametric, test for one sample, test for two related samples and 

two independent samples, measure of correlation, and the use of statistical package program 

 

247182 สถิติเชิงปฏิบัติสำหรับวิทยาการข้อมูล      3(2-2-5) 

Statistics Practice for Data Sciences  

แนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนการทดลอง แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนการ

ทดลองแบบบล็อกสุ่ม แผนการทดลองแบบจัตุรัสละติน แผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล การทดสอบ
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สถิติไม่อิงพารามิเตอร์สำหรับตัวอย่าง k กลุ่มที่สัมพันธ์กันและตัวอย่าง k กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน และ

การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  

Concept of experimental designs, completely randomized designs, randomized complete 

block designs, latin squares designs, factorial designs, non-parametric test for k related samples and 

k independent samples, and the use of statistical package program 

 

247207   สถิติวิจัยเพื่อการบริหารงานภาครัฐ                                                3(2-2-5) 

Research Statistic for Public Administration  

แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ วธิีเชิงสถิติ หลักเบื้องต้นของการสำรวจตัวอย่าง สถิติเชิง

พรรณนา การคำนวณขนาดตัวอย่าง การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การ

วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์ การทดสอบไคกำลังสอง และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การ

จัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศของภาครัฐทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจใน

การกำหนดนโยบาย วางแผนโครงการ และติดตามประเมินผล  

  Concepts, scope and benefits of statistics, statistical methods, principle of sample survey, 

descriptive statistics, sample size computing, hypothesis testing, elementary analysis of variance, linear 

regression analysis and correlation, chi-squared test, the use of statistical package program, data system 

and information management for the public sector, economics and social data for to guide decision-making 

in policy, project planning and evaluation 

 

247214 การวางแผนการทดลอง       3(2-2-5)  

Design of Experiments 

แนวความคิดเกี่ยวกับแผนแบบการทดลอง แผนแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบบล็อกสมบูรณ์   

เชิงสุ่ม แผนแบบจัตุรัสละติน แผนแบบแฟกทอเรียล ข้อมูลสูญหาย การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 

และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  

Concept of experimental design, completely randomized design, randomized complete 

block design, latin square design, factorial design, missing data, analysis of covariance and the use 

of statistical package program 

 

247221  การจัดการข้อมูลสารสนเทศและการจำลอง     3(2-2-5) 

Information Data Management and Simulation 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การจัดการข้อมูลสูญหาย การตรวจสอบการแจกแจง

ความน่าจะเป็นของข้อมูล การเปรียบเทียบการแจกแจงของข้อมูลตามทฤษฎี การจำลองการแจกแจง

ความน่าจะเป็นของข้อมูลทางสถิติ และการประยุกต์ 
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   Data inspection, missing data management, checking probability distribution, comparing 

theoretical data distribution, simulation probability distribution and application  

 

247232   ความนา่จะเปน็และทฤษฎีสถิติ      3(2-2-5)  

   Probability and Statistical Theory 

      ความน่าจะเป็นเบื ้องต้น ตัวแปรสุ ่ม ฟังก์ชันความน่าจะเป็น ค่าคาดหมาย และความ

แปรปรวน โมเมนต์และฟังก์ชันก่อกำเนิดโมเมนต์ การแจกแจงความน่าจะเป็นร่วมและสมบัติพื้นฐาน

บางประการ การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง และต่อเนื่องบางตัวที่สำคัญ 

การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวอย่าง สถิติอันดับ ทฤษฎีบทขีดจำกัดส่วนกลาง การจําลอง

ปรากฏการณ์แบบสุ่ม 

     Introduction to probability, random variable, probability function, expected value and 

variance, moment and moment generating function, joint probability distribution and some basic 

properties, some important probability distribution of discrete and continuous random variables, 

probability distribution of sample, order statistics, central limit theorem, simulation of random 

phenomena 

 

247233 สถิติไม่อิงพารามิเตอร์       3(2-2-5)  

Non-parametric Statistics 

แนวคิดของสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ ประเภทของสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การทดสอบไม่อิง

พารามิเตอร์กรณีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มหรือมากกว่าสองกลุ่มที่สัมพันธ์กัน กลุ่ม

ตัวอย่างสองกลุม่หรือมากกว่าสองกลุ่มที่อิสระกัน การวัดความสัมพันธ์ และ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 

Concepts of non-parametric statistics, types of non-parametric statistics, non-parametric 

testing for one sample, two or more dependent samples, two or more independent samples, measure 

of correlation and the use of statistical package program 

 

247241 การวิเคราะห์การถดถอย       3(2-2-5)  

Regression Analysis 

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย 

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ ตัวแปรหุ่น การเลือกตัวแบบ การ

ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ การถดถอยไม่เชิงเส้น การประยุกต์ใช้กับข้อมูลจริง และการใช้

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 
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Basic concepts of regression analysis, simple linear regression analysis, correlation analysis, 

multiple linear regression analysis, dummy variables, model selection, model diagnostics, non-linear 

regression, applications of real datasets and the use of statistical package program  

 

247242 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา       3(2-2-5)  

  Time series Analysis  

อนุกรมเวลา  ตัวแบบการพยากรณ์  เทคนิคการพยากรณ์  การแยก การทำให้เรียบ การ

พยากรณ์วัฏจักร วิธีบ็อกซ์-เจนกินส์ ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ การเลือกเทคนิคการพยากรณ์

ที่เหมาะสม การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการพยากรณ์ 

Time series, forecasting models, forecasting techniques:  decomposition, smoothing, cycle 

forecasting, Box-Jenkins method, forecast errors, selecting an appropriate forecasting method,  the 

use of computer software in forecasting 

 

247281 เทคนิคการพยากรณ์        3(2-2-5) 

Forecasting techniques 

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและ

พหุคูณ การถดถอยไม่เชิงเส้น อนุกรมเวลา ตัวแบบการพยากรณ์ เทคนิคการพยากรณ์ การแยก

องค์ประกอบ การปรับให้เรียบ การพยากรณ์วัฏจักร วิธีของ บ็อกซ์-เจนกินส์ การเลือกตัวแบบ การ

ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 

Basic concepts of regression analysis, simple and multiple linear regression analysis, non-

linear regression, time series, forecasting models, forecasting techniques; decomposition, smoothing, 

cycle forecasting, Box-Jenkins method, model selection, model diagnostics, and the use of statistical 

package program  

 

247282 แบบจำลองสถิติประยกุต์       3(2-2-5) 

Applied Statistics Models 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลจำแนกประเภท การแจกแจงสำหรับข้อมูลจำแนกประเภท  

ตารางการจร การอนุมานตารางการจร ตัวแบบการถดถอยลอจิสติกทวิภาค  แนวคิดพื้นฐานของการ

วิเคราะห์ตัวแบบการรอดชีพ ฟังก์ชันการรอดชีพ ฟังก์ชันพิบัติ การประมาณค่าและการเปรียบเทียบเส้น

โค้งการรอดชีพ การประยุกต์ตัวแบบการรอดชีพ และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 

Introduction to categorical data, distributions for categorical data, contingency tables, 

Inference for contingency tables, binary logistic regression, basic concepts of survival analysis, 
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survival function, hazard function, estimation and comparison of survival curves, application of 

survival model and the use of statistical package program 

 

247283 การวิเคราะห์หลายตัวแปร       3(2-2-5)  

Multivariate Analysis 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลายตัวแปร การแจกแจงแบบปรกติของหลายตัวแปร การอนุมาน

เวกเตอร์ของค่าเฉลี่ยสำหรับหลายตัวแปร การวิเคราะห์ความแปรปรวนของหลายตัวแปร การวิเคราะห์

ปัจจัย  การวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม การวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทาง

สถิติ  

Introduction to multivariate, multivariate normal distribution, inference for vector mean of 

multivariate, multivariate analysis of variance, factor analysis, discriminant analysis, cluster analysis 

and the use of statistical package program 

 

247322   การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์      3(2-2-5)  

    Applied Multivariate Analysis  

    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลายตัวแปร การแจกแจงปรกติหลายตัวแปร การอนุมานเวกเตอร์

ของค่าเฉลี่ยสำหรับหลายตัวแปร การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร การวิเคราะห์ปัจจัย การ

วิเคราะห์จำแนกกลุ่ม การวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม การวิเคราะห์ส่วนประกอบหลัก และการประยุกต์ใช้

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  

    Introduction to multivariate, multivariate normal distribution, inference for vector mean of 

multivariate, multivariate analysis of variance, factor analysis, discriminant analysis, cluster analysis, 

principle component analysis and the use of statistical package program 

 

247334  การอนุมานเชิงสถิติ                                                                  3(2-2-5)  

  Statistical Inference  

    แนวคิดในการอนุมานเชิงสถิติ คุณสมบัติของตัวประมาณค่า สมบัติของตัวประมาณที่ดี การ

ประมาณค่าแบบจุด วิธีการหาตัวประมาณ ตัวประมาณโมเมนต์ ตัวประมาณภาวะน่าจะเป็นสูงสุด ตัว

ประมาณของเบส์ ตัวประมาณกำลังสองน้อยสุด การประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมุติฐานเชิง

สถิติ การทดสอบกำลังสูงสุด ทฤษฎีเนย์แมน-เพียร์สัน การทดสอบของสมมุติฐานตามอัตราส่วน  

  Concepts of statistical inference, properties of estimators, properties of good estimator, point 

estimation, methods of finding estimators, moment estimator, maximum likelihood estimator, Bayes’ 

estimator, least squares estimator, interval estimation, statistical hypothesis testing, most powerful 

test, Neyman-Pearson theory, statistical tests of hypotheses by likelihood ratios 
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247336   หวัข้อทีน่า่สนใจทางสถิติ        1(0-3-2) 

Selected Topics in Statistics 

การศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจและเปน็ปัจจบุันในงานทางสถิติ การเลือกหัวข้องานวิจัยทางสถติิ 

การเขียนข้อเสนองานวิจัย และการนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย 

Study of interesting and current topics in statistics, selecting of the research topic in 

statistics area, writing and presentation for a research proposal  

 

247343 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม       3(2-2-5)  

Categorical Data Analysis 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลจำแนกประเภท การแจกแจงสำหรับข้อมูลจำแนกประเภท  

ตารางการจร การอนุมานตารางการจร ตัวแบบการถดถอยลอจิสติกทวิภาค ตัวแบบการถดถอย 

ลอจิสติกพหุ ตัวแบบการถดถอยลอจิสติกอันดับ และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 

Introduction to categorical data, distributions for categorical data, contingency tables, 

Inference for contingency tables, binary logistic regression, multinomial logistic regression, ordinal 

logistic regression and the use of statistical package program 

247344   วิธีการทางสถิติสำหรบัการเรยีนรู้ของเครื่อง     3(2-2-5) 

   Statistical Methods for Machine Learning  

   พื้นฐานของการเรียนรู้ของเครื่อง ตัวอย่างการใช้สถิติในการเรียนรู้ของเครื่อง การจำแนก 

การวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม การค้นคืน โครงข่ายประสาท การลดมิติ ระบบแนะนำ การเรียนรู้ของเครื่อง

สำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ และการประยุกต์ใช้ด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง  

   Machine learning foundation, examples of statistics in machine learning, classification, cluster analysis, 
retrieval, neural network, dimensionality reduction, recommender systems, machine learning for big data, 
and application for machine learning 
 

247351  การวิเคราะหค์วามเชื่อถือได้เชิงสถิติ      3(3-0-6)  

Statistical Reliability Analysis  

แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อถือได้ และข้อมูลความเชื่อถือได้ ฟังก์ชันความเชื่อถือได้  การ

วิเคราะห์ความเชื่อถือได้สำหรับการแจกแจงความน่าจะเป็นที่สำคัญ  การพล็อตความน่าจะเป็น การตัด

ปลาย การหาตัวแบบความเชื่อถือได้  ความเชื่อถือได้ของระบบ  การทดสอบอายุการใช้งานและการ

อนุมาน 
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Reliability concepts and reliability data, reliability function, reliability analysis based on some 

useful probability distributions, probability plotting, censoring, reliability modeling, system reliability, 

life testing and inference 

 

247352  การวิเคราะหแ์บบเบส์        3(3-0-6) 

  Bayesian Analysis   

  แนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเบส์ การแจกแจงความน่าจะเป็นก่อน การแจกแจงความน่าจะ

เป็นภายหลัง  การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบสังยุค การวิเคราะห์แบบเบส์ของข้อมูลชุดเดียว ข้อมูล

สองชุด และข้อมูลมากกว่าสองชุด    

  Concepts of data analysis with Bayesian approach, prior probability distribution, posterior 

probability distribution, conjugate probability distribution, Bayesian analysis for one- sample data, 

two-sample data, and more than two-sample data  

 

 247353   เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล       3(2-2-5) 

     Data Mining Techniques  

   พื้นฐานของการทำเหมืองข้อมูล กระบวนการทำเหมืองข้อมูล การหากฎความสัมพันธ์ การ

วิเคราะห์แบ่งกลุ่ม การจำแนก และการประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูล 

   Introduction to data mining, data mining process, association rule discovery, cluster 

analysis, classification and data mining applications 

 

247354  กระบวนการสโตแคสติกและการประยุกต์     3(2-2-5)   

  Stochastic Process and Applications   

  แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการสโตแคสติก กระบวนการปัวซง โซ่มาร์คอฟ และกระบวนการ

มาร์คอฟ ทฤษฎีแถวคอย กระบวนการคงที่ ความเชื่อถือได้ การประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ   

  Basic concepts of stochastic processes, poisson process, Markov chain and Markov process, 

queuing theory, stationary process, reliability, applications for the problems solving 

 

247355  การจำลองและการคำนวณเชิงสถิติ        3(2-2-5) 

  Statistical Simulation and Computation    

  แนวคิดพื้นฐานของการจำลองและการคำนวณเชิงสถิติ การจำลองข้อมูลสำหรับตัวแปรสุ่ม

ทางสถิติ การจำลองข้อมูลสำหรับตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง การจำลองข้อมูลสำหรับตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง 

การจำลองข้อมูลสำหรับตัวแปรสุ่มสองตัวที่เป็นอิสระจากกัน การจำลองข้อมูลสำหรับตัวแปรสุ่มสอง
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ตัวไม่เป็นอิสระจากกัน การจำลองข้อมูลตามแผนแบบการทดลอง การจำลองข้อมูลตามตัวแบบการ

ถดถอย การจำลองข้อมูลจำแนกประเภท และการประยุกต์ใช้    

  Basic concepts of statistical simulation and computation, statistical random 

variables simulation, discrete random variables simulation, continuous random variables simulation, 

two independent random variables simulation, two dependent random variables simulation, the 

simulation for experimental design data, regression model data, categorical data and its application 

 

247356  การวิเคราะห์ข้อมูลยุ่งเหยิง       3(2-2-5) 

  Messy Data Analysis  

  ทบทวนแนวคิดการทดลองแฟกทอเรียล การจัดบล็อกและการปนกันในการทดลองแฟกทอ

เรียล  การทดลองแฟคทอเรียลบางส่วน แผนแบบซ้อนในและแผนแบบสปลิตพล็อต แผนแบบบล็อกไม่

สมบูรณ์และแผนแบบแลตทิซ แผนแบบผิวตอบสนอง และแผนการทดลองแบบอื่นๆ และการใช้โปแกรม

ทางสถิติในการวิเคราะห์และแปลผล  

       Review of factorial experiment, blocking and confounding in factorial experiments, fractional 

factorial experiment, nested design and split-plot design, incomplete block design and lattice design, 

responsive surface design, other designs, the use of statistical package program to analyze and 

interpret the data  

247361 ประชากรศาสตร์        3(2-2-5)  

Demography 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประชากร แหล่งข้อมูลทางประชากร โครงสร้างและองค์ประกอบของ

ประชากร เทคนิคการวิเคราะห์เบือ้งต้นทางสถติิเกีย่วกับการเปลี่ยนแปลงประชากร ภาวะการเกิด ภาวะ

พยาธิสภาพ ภาวะมรณะ ภาวะการเจริญพันธุ์ และการย้ายถิ่นฐาน การคาดประมาณประชากรและ

ภาพฉายประชากร ตารางชีพ 

The introduction to demography, sources of demographic data, the population structure 

and composition, statistical techniques of demographic analysis concerning, birth, morbidity, 

mortality, fertility and migration, population estimation and projection, life tables 

 

247362 การวิเคราะห์การรอดชีพ       3(2-2-5)  

Survival Analysis 

แนวคิดพื้นฐานของการวิเคราะห์การรอดชีพ ฟังก์ชันการรอดชีพ ฟังก์ชันพิบัติ การประมาณ

ค่าและการเปรียบเทียบเส้นโค้งการรอดชีพ การประยุกต์ตัวแบบการรอดชีพ และการใช้โปรแกรม

สำเร็จรูปทางสถิติ 
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Basic concepts of survival analysis, survival function, hazard function, estimating and 

comparing survival curves and the use of statistical package program 

 

247363 การวิเคราะห์อภิมาน ทางการแพทย์      3(2-2-5)  

Medical Meta Analysis 

การค้นงานวิจัย การระบุ จำแนกและลงรหัสงานวิจัย การวัดตัวแปรจากผลการวิจัย และการ

วิเคราะห์ข้อมูล 

Finding studies, describing, classifying and coding research studies, measuring studies 

findings and techniques of analyses 

 

247364 การจัดการฐานข้อมูลทางการแพทย์                         3(2-2-5)  

Database Management in Medical Data 

 เวชระเบียน รหัสโรคและรหัสผ่าตัด หัตถการในประเทศไทย การรวบรวมข้อมูลด้านเวชสถิติ

และการนำเสนอ 

 Medical record, medical coding practices in Thailand, data collection and presentation in 

medical statistics 

 

247365 การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยทางการแพทย์      3(2-2-5)  

Medical Statistics Analysis 

การคำนวณขนาดตัวอย่าง การศึกษาเทียบกลุ่มควบคุมเบื้องต้น การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์

หลายตัวแปร การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท การใช้โปรแกรมทางสถิติสำหรับการ

วิเคราะห์การรอดชีพ ฟังก์ชันพิบัติ อัตราพิบัติ อัตราส่วนออดส์ ช่วงความเชื่อมั่นของอัตราส่วนออดส์ ความ

เสี่ยงสัมพัทธ์ และช่วงความเชื่อมั่นของความเสี่ยงสัมพัทธ์ การอธิบายผลและสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

Sample size determination, introduction of case- control study, application of multivariate 

analysis, application of categorical data analysis, the use of statistical program for survival analysis, 

hazard function, hazard rate, odds ratio, confidence interval of odds ratio, relative risk and confidence 

interval of relative risk, data interpretation and data summarization 

 

247366   สถิติประยุกต์สำหรับงานวิจัยเชิงทดลองทางพฤติกรรมศาสตร์   3(2-2-5) 

   Applied Statistics for Experimental Research in Behavioral Science 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณและพหุคูณร่วม การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนเมื่อมีการวัดซ้ำ สมการประมาณแบบวางนัยทั่วไป การวิเคราะห์หลายระดับ 

และ การสร้างแบบจำลองสมการโครงสร้าง 



48 
 

 

Analysis of covariance, multivariate analysis of variance and covariance, repeated measure 

ANOVA, generalized estimating equation, multilevel analysis, and structural equation modeling 

 

247371 การวิจยัดำเนินงาน              3(2-2-5)  

Operations Research  

การวิจัยดำเนินงาน กำหนดการเชิงเส้นและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของกำหนดการเชิงเส้น 

การหาผลเฉลยเชิงกราฟและวิธีซิมเพล็กซ์ ปัญหาภาวะคู่กันและการวิเคราะห์ความไว ปัญหาการขนส่ง 

ปัญหาการมอบหมายงาน การวิเคราะห์ข่ายงาน การวางแผนและควบคุมโครงการโดยเพิร์ตและซีพีเอ็ม 

ทฤษฎีเกม การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อแก้ปัญหาทางการวิจัยดำเนินงาน 

Operations research, linear programming and the mathematical constructing model, 

graphical solution and simplex method, duality problem and sensitivity analysis, transportation 

problem, assignment problem, network analysis, PERT and CPM project planning and control, game 

theory, the use of software packages for solving operations research problems 

 

247372 การวิจัยดำเนินงานภาคความน่าจะเป็น     3(2-2-5)  

Probabilistic Operations Research  

การวิเคราะห์มาร์คอฟ ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีพัสดุคงคลัง ตัวแบบข่ายงานการไหล 

กำหนดการพลวัต การจำลอง การประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 

  Markov analysis, queueing theory, inventory theory, network flow model, dynamic 

programming, simulation, business applications and the use of software packages 

 

247373 การควบคมุคณุภาพเชิงสถิติ       3(2-2-5)  

Statistical Quality Control 

ปรัชญาเกี่ยวกับคุณภาพ หลักการควบคุมคุณภาพ ระบบคุณภาพมาตรฐาน การควบคุม

กระบวนการเชิงสถิติ เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง แผนภูมิควบคุมเชิงผันแปร แผนภูมิควบคุมเชิง

คุณลักษณะ แผนการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับเชิงคุณลักษณะและเชิงปริมาณ และเทคนิคใหม่ๆ 

ในการควบคุมคุณภาพ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อควบคุมคุณภาพให้กับกระบวนการผลิต 

Quality philosophy, principle of quality control, ISO series, statistical process control, 7 

quality control tools, control chart for variables, control chart for attributes, acceptance sampling plans 

for attributes and variables, and new techniques for quality control, the use of statistical packages 

to control the quality of the production process 
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247374 การวิเคราะห์การตัดสินใจทางธุรกิจ           3(2-2-5)  

Business Decision Analysis 

แนวคิดของการวิเคราะห์การตัดสินใจ โครงสร้างการตัดสินใจ หลักการตัดสินใจภายใต้

สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน ทฤษฎีค่าต่ำสุดของค่าสูงสุด การอนุมานและการตัดสินใจแบบเบส์ 

การตัดสินใจโดยใช้ทฤษฎีอรรถประโยชน์ และการประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ 

Concepts of decision analysis, decision structures, principles of decision making under 

certainty and uncertainty, minimax theorem, Bayesian inference and decision, utility decision theory, 

and business applications 

 

247375 สถิติและคณิตศาสตรก์ารเงิน       3(2-2-5) 

Financial Mathematics and Statistics 

 เครื่องมือทางการเงิน หุ้น และพันธบัตร การหาอัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้ พันธบัตร และ

หลักทรัพย์อื่นๆ ทฤษฎีการคิดดอกเบี้ยแบบต่าง ๆ เงินรายปี การชำระหนี้แบบต่าง ๆ การคิดค่าเสื่อม

ราคา การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ ตารางการไถ่ถอน การประยุกต์ใช้สถิติและคณิตศาสตร์ในการ

วิเคราะห์ปัญหาด้านการเงิน และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์และแปลผล 

 Financial instruments, share and bond, yield rate calculation on corporate bond, bond and 

related security, interest calculation theory, annuity, settlements, depreciation, assessment on value 

assets, redemption table, application of statistics and mathematics in financial problems analysis and 

the use of statistical package program to analyze and interpret the data 

   

247376 การเสี่ยงและสถิติประกันภัย                     3(2-2-5)  

Risk and Insurance Statistics 

แนวคิดของการเสี่ยงภัย ความหมายของการเสี่ยงภัย การเสี่ยงภัยในเชิงสถิติ ประเภทของ

ความเสี่ยงภัย การประเมินระดับความเสี่ยง สภาวะภัย การจัดการความเสี่ยงภัย ลักษณะความเสี่ยงที่

ทำประกันได้ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประกันภัย ทฤษฎีทางสถิติที่เกี่ยวกับการประกันภัย โครงสร้าง

ของกรมธรรม์ประกันภัย หลักสำคัญของการประกันภัย บทบาทของธุรกิจประกันภัย ความรู้เกี่ยวกับ

การประกันชีวิตขั้นพื้นฐาน และ การประกันวินาศภัยต่าง ๆ 

 Concepts of risk, meaning of risk, statistical risk, types of risk, degree of risk evaluation, 

risk classification, risk management, insurable risk, basic concept of insurance, statistical theory of 

insurance, policy provision structure, principle of insurance, the role of the insurance business, basic 

concepts of life insurance, and non-life insurance 
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247377 ตัวแบบความเสียหาย        3(2-2-5)  

Loss Model 

ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับทฤษฎีความเสี่ยง การแจกแจงความถี่ การเกิด และความเสียหาย ตัว

แบบความเสี่ยงแบบส่วนบุคคลและแบบรวม การสร้างตัวแบบความเสียหายและการประยุกต์ และการ

ประยุกต์ใช้ 

Introduction to risk theory, frequency and severity distribution, individual and collective risk 

models, modeling loss distribution, and applications 

  

247437 ระเบียบวิธีวิจัย                     3(2-2-5)  

Research Methodology 

ระเบียบวิธีการวิจัยทางสถิติประยุกต์ ประเภทของการวิจัยและกระบวนการทำวิจัย การ

กำหนดปัญหาของการวิจัย ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การสร้าง กรอบแนวคิดและ

ออกแบบการวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การสร้างเครื่องมือในการวิจัย การเก็บ รวบรวม

ข้อมูล การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การนำเสนอผลการวิจัย  และ

บูรณาการเข้ากับชุมชน 

Research methodology for applied statistis, type of research and processing, determination 

of research problem, review of related literature, conceptual framework and research designs, 

research proposal, equipment research construction, data collecting, data processing and analysis, 

research writing and presentation and integration into the community 

 

247491 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณท์างสถิติประยกุต ์   1(0-3-2) 

Preparation for Professional Experience in Applied Statistics   

พระราชบัญญัติสถิติ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์ 

ความสำคัญของการฝึกประสบการณ์ หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน หลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ 

วัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรม ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและ

ความปลอดภัยในการทำงาน การใช้งานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงาน การนำเสนอ

ผลงาน ทักษะการวางแผน การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ ความรู้ทั ่วไป

เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืบค้นข้อมูล  

The statistics act, basic knowledge of forms and process of professional experience, 

importance of professional experience, application letters preparation, job interview, organizational 

culture, personality development, virtue ethics, systems of quality assurance and safety standards 

at work, english communication in the workplace, report writing, presentations, planning skills, 
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analytical skills, immediate problem solving skills, decision making, basic concepts of information 

technology, and information retrieval 

 

247492 สัมมนา         1(0-3-2)  

Seminar 

การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การนำเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อ

ซักถามในประเด็นทางด้านสถิติ สถิติประยุกต์ การจัดการข้อมูล หรือสถิติสารสนเทศ 

Searching, data collection, analysis, presentation, discussion and answer questions on the 

topics related to statistics, applied statistics, data management or informational statistics 

 

247493 การศึกษาอิสระ        6 หน่วยกิต  

Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนำเสนอ และ

การอภิปรายในหัวข้อทางด้านสถิติ สถิติประยุกต์ การจัดการข้อมูล หรือสถิติสารสนเทศ  

Searching, data collection, research, analysis, report writing, presentation and discussion 

on topics related to statistics, applied statistics, data management or informational statistics  

 

247494 ฝึกงาน         6 หน่วยกิต  

Professional Training 

การฝึกปฏิบตัิ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะ ในงานที่เกี่ยวข้องกับสถิติ สถิติประยกุต์ 

การจัดการขอ้มูล คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ หรืองานที่เกี่ยวขอ้ง ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือ

เอกชน  

Training, learning, enhance experience and skill on statistics, applied statistics, data 

management, computer, mathematics or any related area in enterprise, organization or company 

 

247495 สหกิจศึกษา         6 หน่วยกิต  

Co-operative Education 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู ้ เพิ ่มพูนประสบการณ์และทักษะ ในงานที่เกี ่ยวข้องกับสถิติ สถิติ

ประยุกต์ การจัดการข้อมูล คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ หรืองานที่เกี่ยวข้อง ในฐานะพนักงานฝึกหัด ใน

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน 

Training, learning, enhance experience and skill on statistics, applied statistics, data 

management, computer, mathematics or any related area as the trainee in enterprise, organization 

or company  
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

 1.  เลขสามลำดับแรก  หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในลำดับที่ 4   หมายถึง ระดับชั้นปีของการศึกษา 

  2.1 เลข 1   หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1  

  2.2 เลข 2   หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2  

  2.3 เลข 3   หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3  

  2.4 เลข 4   หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4  

 3. เลขในลำดับที่ 5     หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

    3.1 เลข 0    หมายถึง   วิชาในหมวดสถิติบริการ 

3.2  เลข 1   หมายถึง    วิชาในหมวดการเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection 

data) และการคำนวณเชิงคณิตศาสตร์ 

3.3 เลข 2 หมายถึง ว ิ ชาในหมวดการจ ัด เตร ี ยมข ้อม ูล  (Data 

Preparation) และการจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ 

(Big data) 

3.4 เลข 3 หมายถึง ว ิชาในหมวดสถิต ิและการว ิ เคราะห ์ข ้อมูล 

(Statistical and analyses) 

3.5 เลข 4 หมายถึง ว ิ ชาในหมวดการสร ้ างต ั วแบบทางสถ ิต ิ  

(Predictive Modeling) 

3.6 เลข 5  หมายถึง วิชาในหมวดสถิติ 

3.7 เลข 6   หมายถึง วิชาในหมวดสถิติประยุกต์ทางการแพทย์   

3.8 เลข 7 หมายถึง ว ิชาในหมวดสถ ิต ิประย ุกต์ทางธ ุรก ิจและ

ประกันภัย 

3.9 เลข 8 หมายถึง วิชาในหมวดสถิติประยุกต์ด้านวิทยาการข้อมูล 

3.10 เลข 9 หมายถึง วิชาในหมวดฝึกประสบการณ์ สัมมนา การศึกษา

อิสระ ฝึกงาน  หรือสหกิจศึกษา 

 4. เลขในลำดับที่ 6     หมายถึง อนุกรมของรายวิชา 
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3.2 ชือ่ สกลุ เลขบตัรประจำตวัประชาชน ตำแหนง่ และคณุวฒุิของอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารยป์ระจำหลักสูตร  

ลำดบั ชือ่ – สกลุ 
เลขบัตรประจำตวั

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คณุวุฒิ สาขาวิชา 

สำเรจ็การศึกษา 

จากสถาบัน 
ปี 

1 นายนพดล  

ยศบุญเรือง* 

35510000XXXXX อาจารย ์ ปร.ด. 

วท.ม. 

บธ.ม. 

วท.บ. 

สถิติประยุกต ์

สถิติประยุกต ์

- 

คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2563 

2554 

2550 

2546 

2 นางสาวเขมวดี   

ปรีดาลิขิต* 

35404001XXXXX อาจารย ์ Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Applied Statistics 

สถิติประยุกต ์

สถิติ 

Victoria University of Wellington, New Zealand 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2555 

2547 

2545 

3 นางสาวปิยดา  

พฤกสวัสดิ์นนท์* 

36399000XXXXX อาจารย ์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

สถิติ 

สถิติประยุกต ์

คณิตศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2562 

2548 

2546 

4 นางสาวสุลาวัลย์  

ยศธนู* 

35701007XXXXX อาจารย ์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิธีวิทยาการวิจัย 

สถิติประยุกต์ 

สถิติ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2553 

2544 

2542 

5 นางสาวศัสยมน  

สุขแสงรักษ์เจริญ* 

36009003XXXXX อาจารย ์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

สถิติ 

สถิติประยุกต ์

คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2561 

2548 

2545 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
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3.2.2  อาจารยพ์ิเศษ 

ลำดบั ชื่อ-สกลุ 
ตำแหนง่ 

ทางวิชาการ 
คณุวฒุิ สาขาวิชา ปี 

1 นายชูเกียรติ ผุดพรมราช อาจารย ์ ปร.ด 

วท.ม. 

วท.บ. 

สถิต ิ

สถิติประยกุต ์

สถิต ิ

2555 

2546 

2544 

2 นายพิศษิฐ์ นาคใจ 

 

อาจารย ์ ปร.ด 

วท.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

วิทยาการคอมพิวเตอร ์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

2563 

2552 

2549 
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4.  องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  

 จากระบบในการสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ในการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษาที่ผ่านมา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 

หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560  ที่ต้องการให้บัณฑิตได้เรียนรู้การปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง เพื่อ

เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำงานและเพิ่มศักยภาพของนิสิตให้ตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้นหลักสูตรในหลักสูตรจึงมีรายวิชาฝึกงาน (6 หน่วยกิต) 

และสหกิจศึกษา (6 หน่วยกิต) ให้นิสิตได้เลือกเรียน ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ 

 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณภ์าคสนาม 

 ความคาดหวงัในผลการเรยีนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต มดีังนี้ 

(1) สามารถพัฒนางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทฤษฎี หรือการประยุกตท์างสถิติได้อย่างถูกต้อง 

เหมาะสมตามหลักการ 

(2) สามารถบูรณาการวิธีการทางสถิติกับศาสตร์อืน่ได้ 

(3) มีมนุษยสมัพนัธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

(4) มีความรบัผิดชอบ มีระเบียบวินัยในการทำงาน และมีความตรงต่อเวลา 

(5) มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและสังคมที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิต พร้อมเข้า

สู่ตลาดแรงงาน 

 4.2  ชว่งเวลา   

   ภาคการศึกษาตน้หรือภาคการศึกษาปลาย  ชั้นปีที่ 4 

 4.3  การจดัเวลาและตารางสอน 

   จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา จำนวน 16 สปัดาห ์

   วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (หรือเปน็ไปตามเกณฑท์ี่หน่วยงานทีน่ิสติ

ไปฝึกงานหรือสหกิจศึกษากำหนด) 
 

5. ข้อกำหนดเกีย่วกบัการทำโครงงานหรืองานวิจยั  

5.1  คำอธิบายโดยย่อ 

 สำหรับข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย นิสิตจะทำการศึกษาค้นคว้าในหัวข้อที่

สนใจ โดยมีการประยุกต์ใช้ความรู้ในเรื่องการจัดการข้อมูลทางสถิติและระเบียบวิธีการทางสถิติ โดยหัวข้อ

นั้นต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสาขาวิชา เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ ค้นคว้า สืบค้น คิดวิเคราะห์

ปัญหาด้วยตนเอง สามารถสรุปผลการศึกษาอย่างเป็นระบบ และนำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบที่

น่าสนใจและเข้าใจได้ง่ายอันนำไปสู่สารสนเทศที่มีประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการอย่าง

ยั่งยืน โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัยของนิสิต มีดังนี้ 

(1) สามารถพัฒนางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทฤษฎี หรือการประยุกตท์างสถิติได้อย่างถูกต้อง 

เหมาะสมตามหลักการ 

(2) สามารถบูรณาการวิธีการทางสถิติกับศาสตร์อืน่ได้ 

(3) มีทักษะการคน้คว้า สบืคน้ การคิดวิเคราะห์ สามารถสรุปผลการศกึษาอย่างเป็นระบบ และ

นำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบทีน่่าสนใจและเขา้ใจไดง้่าย 

(4) มีมนุษยสัมพนัธท์ี่ด ีและสามารถทำงานร่วมกับผู้อืน่ได้ 

(5) มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

5.3  ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาต้น หรือภาคการศึกษาปลาย  ชั้นปีที่ 4 

5.4  จำนวนหนว่ยกิต 

6 หน่วยกิต 

5.5  การเตรียมการ 

นิสิตมีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระในระดับปริญญาตรีซึ่งเป็นรายวิชาเอก

บังคับโดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกบัขั้นตอนในการดำเนินการศึกษาอิสระ 

หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมและให้คำปรึกษาในการทำการศึกษาอิสระของนิสิต 

นิสิตนำเสนอโครงรา่งการศึกษาอิสระ โดยมีกรรมการสอบโครงร่าง และการสอบการศึกษาอิสระ มีการ

ประเมินผลโดยคณะกรรมการสอบ พร้อมทั้งส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์แก่สาขาวิชา 

5.6  กระบวนการประเมินผล 

การประเมินผลแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

 (1) ประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ 

และความเอาใจใส่ของงาน  

(2) ประเมินโดยอาจารย์ประจำวิชา โดยพิจารณาจากประเมินการรายงานความก้าวหน้า

การศึกษาอิสระของนิสิตภายใต้การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระในระยะเวลาที่

กำหนด 

(3) ประเมินโดยกรรมการสอบที่มีไม่น้อยกว่า 2 คน โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทีน่ิสิต

นำเสนอปากเปล่า พร้อมทั้งจัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์  
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หมวดที ่4   ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน และการประเมินผล 

 

1. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนิสิต 

 

คณุลกัษณะพิเศษ กลยทุธห์รือกิจกรรมของนิสิต 

1. ด้านบุคลิกภาพ 1.1 รณรงค์การแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม

ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

1.2 ส่งเสร ิมการพัฒนาบ ุคล ิกภาพในรายว ิชาท ี่

เกี ่ยวข้องและในกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอด

ระยะเวลาการศึกษา 

1.3 ส่งเสริมให้นิสิตมีความพร้อม และมีความมุ่งมั่นใน

การทำงาน โดยผ่านการทำงานที่ได้รับมอบหมาย

ในรายวิชาเรียน และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

2. ด ้านคุณธรรมและจร ิยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน 

2.1  มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในการ

จัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา 

2.2 ส่งเสริมให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มี

วินัย และขยันหมั่นเพียร 

2.3 ส่งเสริมให้รู้คุณค่าของทรัพยากรทางชีวภาพที่มีใน

ท้องถิ ่น เพื ่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืน โดยผ่านรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

3. ด้านภาวะผู้นำ และความรับผิดชอบ 3.1 ส่งเสริมให้นิสิตกล้าแสดงออกและเสนอความ

คิดเห็นผ่านการอภิปรายและเสวนางานที ่ได้รับ

มอบหมาย โดยใช้ภาษาและการสื่อสารที่เหมาะสม 

3.2 ส่งเสริมให้นิสิตบริหารจัดการและทำงานร่วมกับ

ผ ู ้อ ื ่นได ้  โดยกำหนดการทำงานกลุ ่ม ซ ึ ่ งให ้

หมุนเวียนการเป็นผู้นำ การเป็นสมาชิกกลุ่ม และ

ผู้รายงาน 

4. ด้านการเรียนรู้ 4.1 ส่งเสริมให้นิสิตใฝ่เรียนรู้และมีการศึกษาค้นคว้า

โดยใช้ระบบสารสนเทศ เช่น การมอบหมายงานใน

หัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในรายวิชาเรียน ส่งเสริมให้

นิสิตค้นคว้าด้วยตัวเอง หรือการมอบหมายงานให้
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คณุลกัษณะพิเศษ กลยทุธห์รือกิจกรรมของนิสิต 

นิสิตค้นคว้าและวิจัยในหัวข้อที่นิสิตสนใจ เช่น การ

ทำการศึกษาอิสระ 

4.2 ส่งเสริมให้นิสิตสามารถใช้ความรู ้และทักษะ

พื ้นฐานต่าง ๆ ทางสถิติเพื ่อ นำมาประยุกต์ให้

เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพโดยการให้นิสิตได้

ฝ ึ กปฏ ิบ ั ต ิ จร ิ ง  ท ั ้ ง ในการฝ ึกงานและการ

ทำการศึกษาอิสระ 

5. ทักษะการใช้เทคโนโลยี 5.1 บูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการ

เรียนการสอนของหลักสูตรในทุกรายวิชาที่สามาถ

ทำได้ 

5.2 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับทักษะที่นิสิตขาด 

หรือสำหรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ อันจะเป็นประโยชน์

ในการพัฒนาศักยภาพของนิสิต 

6.   .ด้านทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เน้น

)ทักษะการสืบค้น  

6.1 จัดกิจกรรม  /  การเรียนการสอนเน้นบูรณาการ

ศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.2 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 

2. ผลลพัธก์ารเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลกัสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs)  

PLO กลยทุธก์ารสอนทีใ่ช้พฒันาการ

เรียนรู้ 

กลยทุธก์ารประเมินผล 

PLO 1 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษา

ในการส ื ่ อสารได ้อย ่ างมี

ประสทิธิภาพ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้

ผู้เรียนได้มีกิจกรรมการสื่อสารและ

การใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ผ่านการ

แสดงบทบาทสมม ุต ิ เก ี ่ ยวกับ

ส ถ า น ก า ร ณ ์ ท ี ่ เ ก ิ ด ข ึ ้ น ใ น

ชีวิตประจำวัน และกิจกรรมการ

นำเสนองาน/โครงงานที ่ใช้ทักษะ

ทางภาษาในการสื่อสาร ทั้งการฟัง 

การพูด การอ่าน การเขยีน 

1.ประเมนิความรู้ทางหลักภาษาที่ใช้

ในการสื่อสาร 

2. ประเม ินท ักษะการใช ้ภาษา 

สื ่อสาร ทั ้งในห้องเรียนและจาก 

การนำเสนอผ่านงานที่มอบหมาย  

3. ประเม ินบ ุคล ิกภาพในการ 

สื่อสาร 

PLO 2 ผ ู ้ เ ร ี ยนสามารถใช้

เทคโนโลยียุคดจิิทัลอย่างรู้เท่า

ทัน 

1.จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่ให้

ผ ู ้ เ ร ี ย น ใ ช ้ เ ท ค โ น โ ล ย ี ใ น

ชีวิตประจำวันและการทำงาน โดย

1. ประเมินความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี

ที่ใช้ในชีวิตและจำวันและการทำงาน 
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PLO กลยทุธก์ารสอนทีใ่ช้พฒันาการ

เรียนรู้ 

กลยทุธก์ารประเมินผล 

การฝึกปฏิบัติโดยใช้กรณีศึกษา

และต ั วอย ่ า งท ี ่ เ ก ิ ดข ึ ้ น ใน

ชีวิตประจำวันและการทำงานใน

อนาคต 

2.ให้ผู ้เร ียนนำเสนอและจัดการ

ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีในรูปแบบ

ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

รู้เท่าทัน 

2. ประเมินจากความถูกต้อง ในการ

ใช ้สารสนเทศและเทคโนโลยีการ

สื ่อสาร เพื ่อการศึกษาและสืบค้น

ข้อมูล 

3. ประเมินทักษะดา้นสารสนเทศ  สือ่ 

และเทคโนโลยี (Information, Media and 

Technology Skills) ประกอบดว้ย การ

รูเ้ท่าทันสารสนเทศ (Information 

Literacy) และ การรูเ้ท่าทันสื่อ (Media 

Literacy 
PLO 3 ผู้เรียนสามารถจัดการ

ชีวิตตนเองอย่างมีคุณธรรม

และจริยธรรม 

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

เน้นให้ผูเ้รยีนเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น 

อยู ่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ทั ้งเป็น

การบรรยายแนวคิดที่สำคัญ การทำ

กิจกรรมในชั ้นเรียน และกิจกรรม 

ของมหาว ิทยาล ัย (Activity Based 

Education)  

 

2.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรอบรู้

ทางด ้านส ุขภาพ (Health Literacy) 

ความรอบรู ้ทางด้านสังคม  (Social 

Literacy)  ความรอบร ู ้ ทางด ้ าน

สิ่งแวดลอ้ม  (Environmental Literacy) 

และ ความรอบรู ้ทางด้านการเงิน 

(Financial Literacy) ในร ูปแบบของ

การบรรยายแนวคิดที ่สำคัญ ให้

ความรู้ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ

คิด และมอบหมายงานให้ผู ้เรียน

เกิดทักษะโดยใช้สถานการณ์ที่

เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของผู้เรียน 

รวมทั้งสามารถเสนอแนวคิดในการ

1. ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วม

ในชั ้นเรียน การสะท้อนการเรียนรู้ 

การอภิปรายแบบกลุ่มและรายบุคคล  

2. ประเมนิความรอบรูท้างดา้น

สุขภาพ (Health Literacy) ความรอบรู้

ทางดา้นสังคม  (Social Literacy) 

ความรอบรูท้างดา้นสิ่งแวดลอ้ม  

(Environmental Literacy) และ ความ

รอบรูท้างดา้นการเงิน (Financial 

Literacy) 
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PLO กลยทุธก์ารสอนทีใ่ช้พฒันาการ

เรียนรู้ 

กลยทุธก์ารประเมินผล 

จ ั ด ก า ร ป ั ญ ห า ข อ ง ต น เ อ ง                 

ไดอ้ย่างสร้างสรรค์  

3. ประเมนิจากชิน้งาน/โครงงานที่

เกิดจากความคิดของผูเ้รยีนในการ

แกป้ัญหาของตนเอง 
PLO 4 ผู ้เร ียนสามารถทำงาน

ร่วมกับผู้อื่น และแสดงออกถึง

คุณลักษณะความเป็นพลเมือง

ที ่มีคุณค่าของสังคมไทยและ

สังคมโลก 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

บ ูรณาการความรู ้มาใช้ในการทำ

กิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ

สังคมและชุมชนเป็นฐาน (Community 

Based Learning) เพื ่อทำให้เกิดการ

ทำงานร่วมกันของผูเ้รยีน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

เน้นการทำงานเป็นทีม ใช้ทักษะใน

การดำเน ิ นช ี ว ิ ตในส ั งคมพหุ

วัฒนธรรมและ ตระหนักในคุณค่า

และความสำคัญของเอกลักษณ์ที่ดี

งามของสังคมไทย โดยเป ็นการ

เรียนรู้ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 

Based Education) จากชุมชน เพื่อให้

เก ิดกระบวนการคิดท ี ่สามารถ

นำไปใช ้ แก ้ ป ั ญหาได ้ อย ่ าง

สร้างสรรค์ (Creative Thinking) 

1. ประเมินทักษะทางสังคมและการ

เรียนรู ้ข ้ามวัฒนธรรม (Social and 

Cross-Cultural Skills) โดยผ ่ านการ

ทำงานเป็นทีม ในฐานะเป็นพลเมืองที่

มีความรับผดิชอบต่อสังคม  

2. ประเมินทักษะในการวิเคราะห์และ

การแก ้ป ัญหาอย ่างสร ้างสรรค์  

โดยเฉพาะประเด็นปัญหาทางด้าน 

สุขภาพ สิ่งแวดลอ้ม และชุมชน 

3. ประเมินจากการสะท้อนคิด              

การอภิปราย และการนำเสนอ

แนวคิด   

PLO 5  ผ ู ้ เ ร ี ย น ส า ม า ร ถ

แสดงออกซ ึ ่ งท ั กษะการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการ

เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและ

ดำร งช ี ว ิ ต อย ่ า งม ี ค ุณภาพ 

(Growth mindset) ผ่านการเรียน

การสอนจากสถานการณ ์ใน

ชีวิตประจำวัน หรือกรณีศึกษาที่

อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

1. ประเมินความรู้และพฤติกรรมการ

เรยีนรูต้ลอดชีวิตของผูเ้รยีน 

2. ประเมินความรู้และแนวคิดความ

เป็นผูป้ระกอบการ 

3. ประเมินจากการวิเคราะห์ตนเอง

เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง

และในการประกอบอาชีพในอนาคต 

4. ประเมินจากการวางแผนสรา้งสรรค์

ผลงานโดยใช ้ ท ั กษะความเป็ น
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PLO กลยทุธก์ารสอนทีใ่ช้พฒันาการ

เรียนรู้ 

กลยทุธก์ารประเมินผล 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน สืบค้น รวบรวม 

ศึกษา วิเคราะห์และสรปุประเด็น

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคม 

เพื่อใช้ในการคิดวางแผนแก้ไขปัญหา

อย่างสรา้งสรรค ์

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีแนวคิดความ

เป็นผู ้ประกอบการ (Entrepreneurs 

mindset) โดยใช้กระบวนการคิดเชิง

ออกแบบ (Design Thinking) ในการ

เสนอแนวคิดการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

ในรูปแบบของ Prototype ที่เกิดจาก

ปัญหาการดำรงชีวิตประจำวัน 

ผู้ประกอบการ และ กระบวนการคิด

เชิงออกแบบ (Design Thinking) 

5. ประเมินจากการสะท้อนคิด การ

อภิปราย และการนำเสนอแนวคิด 

PLO 6 ผู้เรียนสามารถ

ออกแบบนวตักรรมทาง

วิชาชีพด้วยกระบวนการคิด

เชิงออกแบบได้ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน

บ ูรณาการความร ู ้ ของหมวด

รายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาชีพ

ส ร ้ า ง ส ร ร ค ์ แ น ว ค ิ ด  ผ ่ า น

กระบวนการค ิดเช ิงออกแบบ 

(Design Thinking) เพื่อให้ผู้เรียน

เสนอวิธีการใหม่ๆ ในรูปแบบของ

โครงงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพของตน 

(Project Based Education) ในการ

แก้ไขปัญหา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 

ตลอดจนสร้างนวัตกรรมที่ตอบ

โจทย์ผู้ใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะ

เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม 

และว ิชาช ีพ (Social Innovation) 

ผ่านกระบวนการทำงานเป็นทีม 

1. ประเมินทักษะที่ใช้ในกระบวนการ

ข อ ง ก า ร ค ิ ด เ ช ิ ง อ อ ก แ บ บ 

ประกอบด้วย การ เข้าใจปัญหา การ

กำหนดปัญหาให้ชัดเจน  การระดม

ความคิดการสร้างต้นแบบที่เลือก 

และการทดสอบ 

2. ประเมนิผลลัพธ์การเรยีนรูผ้่าน

ทักษะการเรยีนรูแ้ละนวัตกรรม (4Cs) 

ประกอบดว้ย  การคิดวิเคราะห์ 

(Critical Thinking)  การสื่อสาร 

(Communication) การร่วมมอื 

(Collaboration) และ ความคิด

สรา้งสรรค์ (Creativity) 

PLO 7 ผู้เรียนสามารถ

อธิบายหลักการทางสถิติได้

อย่างถูกต้อง 

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ให้ผู้เรียนรู้จักประเภทของข้อมูล 

ล ั ก ษ ณ ะ ข อ ง ข ้ อ ม ู ล แ ล ะ    

มาตรการวัด  

1.  ประ เม ินความร ู ้ เ ก ี ่ ยวกับ

หลักการทางสถิติ   
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PLO กลยทุธก์ารสอนทีใ่ช้พฒันาการ

เรียนรู้ 

กลยทุธก์ารประเมินผล 

2. จ ัดก ิจกรรมการเร ียนร ู ้ ให ้

ผู ้เรียนทราบถึงความหมายของ

คำว่า ประชากร ตัวอย่าง ค่าสถิติ 

ค่าพารามิเตอร์ และตัวแปร  

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ให้ผู้เรียนทราบถึงความแตกต่าง

ของการทดสอบทางสถิติชนิด

ต่างๆ  

2. ประเมินจากความถูกต้องใน

การเล ือกใช ้สถ ิต ิทดสอบให ้

เหมาะสมกับลักษณะข้อมูล  

PLO 8 ผู้เรียนสามารถ

รวบรวมข้อมูลได้ถกูต้องตาม

หลักการทางสถิติ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ให้ผู ้เรียนสามารถเก็บรวบรวม

ข้อมูลได้ทุกรูปแบบทั้งการสืบค้น

ข้อมูลทุติยภูมิ การสำรวจ และ

การทดลอง 

2. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสามารถ

เลือกเครื ่องมือที ่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

1. ความครบถ้วนของข้อมูลที่เก็บ

รวบรวมได้ตามแผนที่วางไว้ 

2. ความถูกต้องของเครื่องมือที่

ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

PLO 9 ผู้เรียนสามารถ

จัดการข้อมูลได้ถกูต้องตาม

หลักการทางสถิติ 

1. ให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี

และวิธีการต่าง ๆ ในการแสวงหา

ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง

ก ารจ ั ดการข ้ อม ู ลและการ

เลือกใช้ข้อมูลอย่าง เหมาะสม

และมีวิจารณญาณ   

2. ผู ้เรียนสามารถนำความรู้มา

ป ร ะ ย ุ ก ต ์ ใ น ก า ร จ ั ด ก า ร

ข ้อม ูล  ว ิ เคราะห ์ข ้อม ูล  และ

แก้ปัญหา สร้างนวัตกรรม และ

น ำ เ ส น อ ง า น อ ย ่ า ง ม ี

ประสิทธิภาพ  

1 . ประเมินทักษะการแสวงหา

ความรู้ การจัดการ  

ข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล   

2. ประเมินผลงานจากการนำ

ความรู้ที่ได้มาจัดการข้อมูลและ

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคำถาม

หร ื อแก ้ ป ัญหา  และทำการ

นำเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

PLO 10 ผู้เรียนสามารถ

วิเคราะห์ข้อมลูได้ถกูต้อง

ตามหลักการทางสถิติ  

1. ให้ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรม

ทั ้งที ่ม ีและไม่มีลิขสิทธิ ์ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลการ

1.ความถูกต้อง ในการเลือกใช้

ส ถ ิ ต ิ จ า ก โ ป ร แ ก ร ม ใ น ก า ร

วิเคราะห์ข้อมูล  
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PLO กลยทุธก์ารสอนทีใ่ช้พฒันาการ

เรียนรู้ 

กลยทุธก์ารประเมินผล 

วิเคราะห์ที่ได้ โดยการฝึกปฏิบัติ

จากโจทย์ตัวอย่าง   

2.  ให ้ผ ู ้ เร ียนนำเสนอว ิธ ีการ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทาง

สถิติที่ถูกต้องจากกรณีศึกษา   

2. ความถูกต้องในการแปลผล

การว ิ เคราะห ์ ข ้ อม ู ล โดยใช ้

โปรแกรมสำเร็จรูป  

  

PLO 11 ผู้เรียนสามารถสร้าง

ตัวแบบทางสถิติได้ถูกต้อง

ตามหลักการทางสถิติ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบ

ลักษณะของขอ้มูลและสร้างตัว

แบบทางสถิติทั้งที่เปน็เชิงเส้น

และไม่เปน็เชิงเส้นได้อย่าง

ถูกต้องตามหลักการทางสถิติ 

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้

ผู้เรียนนำเสนอขั้นตอนและ

วิธีการในสร้างตัวแบบ รวมถึง

การนำตัวแบบไปใช้ประโยชน ์

1. ประเมินความรู ้ในการเลือก

วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการสร้าง

ตัวแบบ 

2. ป ร ะ เ ม ิ น ค ว า ม ร ู ้ ใ น ก า ร

ตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นไปตาม

ข้อกำหนดของตัวแบบที่เลือกใช้ 

3. ประเมินความถูกต้องของตัว

แบบที่สร้าง 

PLO 12  ผ ู ้ เ ร ี ยนสามารถ

บูรณาการองค์ความรู้ในการ

จัดการข้อมูลและหลักการ

ทางสถิติเข้ากับศาสตร์อื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ได้ 

1.ให้ผู้เรียนเชื่อมโยงวิธีการทาง

สถ ิ ต ิ เ ข ้ าก ั บ ง าน ในศาสตร์

ทางด้านการแพทย์ หร ือด้าน

ธุรกิจและการประกันภัยได้ 

2.ให ้ผ ู ้ เร ียนพัฒนางานวิจ ัยที่

เกี ่ยวกับการนำวิธีการทางสถิติ

ไปใช้กับงานในศาสตร์ทางด้าน

การแพทย์ หรือด้านธุรกิจและ

การประกันภัยได้ 

3. ให้ผู้เรียนรายงานผลการวิจัย

ในรูปแบบการนำเสนอผลงาน

แบบ oral presentation   

1. ความถูกต้องในด้านเนื ้อหา

สำหรับการเชื่อมโยงวิธีการทาง

สถ ิต ิ เข ้าก ับศาสตร์ทางด ้าน

การแพทย์ หรือด้านธุรกิจและ

การประกันภัยได้ 

2. ความถูกต้องและการนำไปใช้

ประโยชน ์ ได ้ ของงานว ิจ ัยท ี่

พัฒนาขึ้นมา  

3. ความสามารถในการสื่อสาร

และการจัดทำสื่อสารสนเทศที่ใช้

ใ น ก า ร น ำ เ ส น อ ไ ด ้ อ ย ่ า ง ม ี

ประสิทธิภาพ  

PLO 13  ผู้เรียนสามารถ

นำเสนอข้อมลูและผลการ

วิเคราะห์ทางสถิติในรูปแบบ

ทีน่่าสนใจและเข้าใจได้ง่าย 

1. จัดกิจกรรมการเรียนให้ผู้เรียน

มีการนำเสนอผลการวิเคราะห์

ทางสถิติโดยใช้สื่อสารสนเทศ 

1. ประเมินจากความถูกต้องของ

เนื ้อหาที ่นำเสนอ และความน่า

ดึงดูดของสื่อสารสนเทศที่ใช้ใน

การนำเสนอ  
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PLO กลยทุธก์ารสอนทีใ่ช้พฒันาการ

เรียนรู้ 

กลยทุธก์ารประเมินผล 

เ พ ื่ อ ก า ร น ำ เ ส น อ 

เช ่น  PowerPoint, Power BI เป็น

ต้น  

2. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเข้าร่วม

การนำเสนอผลงานวิชาการในที่

ประชุมวิชาการแบบปากเปล่า

หรือโปสเตอร์  

2. ประเมินจากความสามารถใน

การสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย  

 



 

 

65 
ตารางแสดงความเชือ่มโยงระหว่างผลลพัธก์ารเรียนรู้ทีค่าดหวงัของหลักสูตร (PLO) ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลยั 

 

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลยั PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 PLO 11 PLO 12 PLO 13 

1.คุณธรรม จริยธรรม              

(1)  มีความกตัญญู และนำคุณธรรม จริยธรรม มาใช้

ในการดำเนินชวีิต 

             

(2)  ตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย              

(3)  เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและ

ผู้อื่น   

             

(4)   มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี

คุณค่าของสังคม 

             

2.ความรู้              

(1) มีความรู ้และความเข้าใจเกี ่ยวกับหลักการและ

ทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาท่ีศกึษา 

             

(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมี

ความรู ้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที ่ศ ึกษาเพื ่อให้

เล็งเห็นการเปลี ่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ 

             

(3) สามารถบูรณาการความรู้ที ่ศึกษากับความรู ้ใน

ศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

             

3.ทักษะทางปัญญา              

(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์

รวม คดิสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ 

             



 

 

66 
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลยั PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 PLO 11 PLO 12 PLO 13 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้

ทักษะ และการใช้เครื่องมือเหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้

อย่างเหมาะสม 

             

(3) สามารถสืบคน้ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป

ประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

             

(4) ใชป้ระสบการณ์ทางภาคปฏิบัตนิำมาหาแนวทาง

ใหม่ในการแกป้ัญหาได้อย่างเหมาะสม 

             

4. ทักษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

             

(1)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี              

(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทัง้

แสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม บทบาทหน้าที่และ

ความรับผิดชอบ 

             

(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถปรับตัว

เข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ทำงาน เป็นทีมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

             

(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรยีนรู้ทัง้ตนเอง

และวิชาชพีอย่างต่อเนื่อง 

             

(5)  มทีักษะในการดำเนินชีวติในพหุวัฒนธรรม 

 

 

             



 

 

67 
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลยั PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 PLO 11 PLO 12 PLO 13 

5. ทักษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

             

(1) มีทักษะในการใชเ้คร่ืองมือที่จำเป็นท่ีมอียู่ในปัจจุบัน

ต่อการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใชส้ารสนเทศและ

เทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีประสิทธภิาพและรูเ้ท่าทัน 

             

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง

คณิตศาสตร์หรือนำสถติิมาประยุกต์ใชใ้นการดำเนิน

ชวีิตและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

             

 (3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคน

หลากหลายได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

             

6.สุนทรียภาพ              

มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์

ที่ศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

             

7.ทักษะการสง่เสริมสขุภาพและพฒันาบุคลิกภาพ              

(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ              

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม              

 

  



 

 

68 
แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สูก่ระบวนรายวิชา) Curriculum Mapping 

 
      

กลุม่วิชา/รหสัวิชา 
ชื่อวิชา PLO 

1 
PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

PLO 

9 

PLO 

10 

PLO 
11 

PLO 

12 

PLO 

13 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

กลุม่ภาษา               

001101 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน              

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ              

001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน              

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร              

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ              

กลุม่เทคโนโลยีและการสือ่สารยคุดิจิทลั 

002101 การใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัล              

002102 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล              

กลุม่ทกัษะชีวิต 

003101 ศิลปะการจัดการชีวิต              

003102 ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต              

003203 
ความเป็นพลเมืองและความรบัผิดชอบต่อ

สังคม 

             

003204 การจัดการสขุภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน              
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กลุม่วิชา/รหสัวิชา 

ชื่อวิชา PLO 

1 
PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

PLO 

9 

PLO 

10 

PLO 
11 

PLO 

12 

PLO 

13 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็น

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 
      

       

003306 บูรณาการสู่วิชาชีพ              

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

กลุม่วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 

247111 แคลคูลัสและตัวแบบเชิงเส้น              

247131 สถิติเบื้องต้น              

กลุม่วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 

100007 กฏหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร ์              

126100 เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น              

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์เฉพาะ              

225120 ระเบียบวิธกีารเขียนโปรแกรม              

226104 หลักการการประมวลผลและการแสดงภาพขอ้มลู              

กลุม่วิชาเอก 

กลุม่วิชาเอกบงัคบั 

กลุม่วิชาการจดัการข้อมลู 

231212 การวิเคราะหแ์ละออกแบบฐานข้อมูล              

231322 การจัดเตรียมข้อมูล              
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กลุม่วิชา/รหสัวิชา 

ชื่อวิชา PLO 

1 
PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

PLO 

9 

PLO 

10 

PLO 
11 

PLO 

12 

PLO 

13 

231331 บิ้กดาต้า              

247112 การรวบรวมขอ้มูล              

247113 การเลือกตัวอย่างเชิงสำรวจ                

247214 การออกแผนการทดลอง              

247221 การจัดการขอ้มูลสารสนเทศและการจำลอง              

247322 การวิเคราะหห์ลายตัวแปรเชิงประยกุต ์              

กลุม่วิชาสถิติประยกุต ์

247232 ความน่าจะเป็นและทฤษฎีสถิติ              

247233 สถิติไม่อิงพารามิเตอร ์              

247241 การวิเคราะหก์ารถดถอย              

247242 การวิเคราะหอ์นุกรมเวลา              

247334 การอนุมานเชงิสถิติ              

247336 หัวข้อที่น่าสนใจทางสถิติ              

247343 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม              

247344 วิธีการทางสถิติสำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง              

247437 ระเบียบวิธีวิจัย              
247491 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์ทาง

สถิติประยกุต ์
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กลุม่วิชา/รหสัวิชา 

ชื่อวิชา PLO 

1 
PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

PLO 

9 

PLO 

10 

PLO 
11 

PLO 

12 

PLO 

13 

247492 สัมมนา              

กลุม่วิชาเอกเลือก 

กลุม่วิชาการวิเคราะหเ์ชิงสถิติ 

247351 การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้เชิงสถิติ              

247352 การวิเคราะห์แบบเบส์              

247353 เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล              

247354 กระบวนการสโตแคสติกและการประยกุต์               

247355 การจำลองและการคำนวณเชิงสถิติ                
247356 การออกแบบแผนการทดลอง              

กลุม่วิชาสถิติประยกุตท์างการแพทย์ 

247361 ประชากรศาสตร ์              

247362 การวิเคราะหก์ารรอดชีพ              

247363 การวิเคราะห์อภิมานทางการแพทย์              

247364 การจัดการฐานข้อมูลทางการแพทย ์              

247365 การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยทางการแพทย์              

247366 สถิติประยุกต์สำหรับงานวิจัยเชิงทดลองทาง

พฤติกรรมศาสตร์ 

             

กลุม่วิชาสถิติประยกุตท์างธรุกิจและการประกนัภยั 
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กลุม่วิชา/รหสัวิชา 

ชื่อวิชา PLO 

1 
PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

PLO 

9 

PLO 

10 

PLO 
11 

PLO 

12 

PLO 

13 

247371 การวิจัยดำเนินงาน              

247372 การวิจัยดำเนินงานภาคความน่าจะเปน็              

247373 สถิติสำหรับการควบคุมคณุภาพ              
247374 การวิเคราะหก์ารตัดสินใจทางธรุกิจ                                                                                                                                     

247375 สถิติและคณิตศาสตร์การเงิน              

247376 การเสี่ยงและสถิติประกนัภัย              

247377 ตัวแบบความเสียหาย              

กลุม่วิชาประสบการณภ์าคสนาม 

247493 การศึกษาอิสระ              
247494 การฝึกงาน              
247495 สหกิจศึกษา              

กลุม่วิชาบริการ 

247101 สถิติพื้นฐานทางการแพทย ์              

247102 ชีวสถิติ              

247103 สถิติวิเคราะห ์              

247104 สถิติธุรกิจ              

247105 ความน่าจะเป็นและสถิต ิ              

247106 สถิติสำหรับสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์              
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กลุม่วิชา/รหสัวิชา 

ชื่อวิชา PLO 

1 
PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

PLO 

9 

PLO 

10 

PLO 
11 

PLO 

12 

PLO 

13 

247108 สถิติพื้นฐานและความน่าจะเป็น              

247207 สถิติวิจัยเพื่อการบริหารงานภาครัฐ              

247181 สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาการข้อมูล              

247182 สถิติเชิงปฏิบตัิสำหรับวิทยาการข้อมูล              

247281 เทคนิคการพยากรณ ์              

247282 แบบจำลองสถิติประยุกต ์              

247283 การวิเคราะหห์ลายตัวแปร              
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คำอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลยั 
 

 1. คณุธรรม จริยธรรม 

 (1)  มีความกตัญญู และนำคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดำเนินชีวิต  

 (2)  ตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย  

 (3)  เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น   

 (4)   มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม 
 

 2. ความรู้ 

                        (1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 

(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา 

     ที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเขา้ใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ  

                        (3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 3. ทกัษะทางปญัญา 

   (1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์ 

     และคิดอย่างเป็นระบบ 

 (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือ 

     เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 (3) สามารถสบืค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ 

      แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 
 

 4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

     (1)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี

   (2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทัง้แสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม  

     บทบาทหน้าที่และความรบัผิดชอบ 

   (3) มีภาวะความเป็นผูน้ำและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ทำงาน 

    เป็นทีมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

             (4) มีความรบัผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอยา่งต่อเนื่อง 

   (5)  มีทกัษะในการดำเนินชีวิตในพหุวฒันธรรม 
  

 5. ทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวขอ้งกับการใช้ 

     สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือนำสถิติ 
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     มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

      (3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุม่คนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 6. สุนทรียภาพ 

       มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนิสัยทีส่่งเสริมต่อการดูแลรักษาสขุภาพ 

   (2) สามารถพฒันาบุคลกิภาพไดอ้ย่างเหมาะสม 
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนิสิต 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑใ์นการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเปน็ไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนิสิต 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยงัไมส่ำเรจ็การศึกษา 

การทวนสอบในระดับรายวิชา ทำโดยการให้นิสิตประเมินผลการเรียนการสอนในระดับรายวิชาทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีคณะกรรมการทวนสอบภายในสาขาพิจารณาความเหมาะสมของการ

จัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ำหนดในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 

3) และรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) ในการประเมินผลการเรียนของนิสิตในทุกรายวิชา

ต้องดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการวิพากษ์เกรดและ/หรือมีการรายงานผลการประเมินผลการเรียนของ

นิสิตผ่านที่ประชุมสาขาวิชาก่อนดำเนินการส่งผลการเรียน 

นอกจากทวนสอบระดับรายวิชาแล้ว สาขายังมีการทวนสอบโดยภาพรวมในรูปแบบการสอบ

ประมวลความรู้ในทุกรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและจำเป็นต่อสายงานทางด้านสถิติ โดยคำนึงถึงการ

ทำไปใช้งานได้จริง อาจจะอยู่ในรูปแบบคำนวณหรือไม่ก็ได้ โดยทำการจัดสอบในภายหลังจากที่เรียน

รายวิชาสัมมนาในชั้นปีที่ 4 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสำเร็จการศึกษา 

ดำเนินการโดยการศึกษาวิจัยติดตามบัณฑิตเพื่อนำผลงานวิจัยมาพัฒนา/ปรับปรุง หลักสูตรและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

            1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใดได้รับ

อักษร I หรืออักษร P 

2. หลักสูตรปริญาตรี 4 ปี สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

3. มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 

4. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย         

และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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หมวดที ่ 6  การพฒันาคณาจารย์ 

 

1. การเตรียมการสำหรบัอาจารยใ์หม ่

 1.1 กำหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

 1.2 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะ 

ตลอดจนชี้แจงและแนะนำหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที ่ คาดหวัง รายวิชาใน

หลักสูตร 

 1.3 หลักสูตรจัดให้มีระบบพี่เลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ 

 1.4 คณะ และ/หรือมหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนวิจัย สำหรับนักวิจัยหน้าใหม่ 

 1.5 คณะ และ/หรือมหาวิทยาลัยสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ  

 1.6 คณะ และ/หรือมหาวิทยาลัยสนับสนุนด้านการฝึกอบรม ดูงาน การประชุมทางวิชาการ  

 

2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แกค่ณาจารย์ 

 2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน 

การวัด/ประเมินผล รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ด้านอื่นๆ ตามความต้องการของอาจารย์ และ/

หรือตามที่หลักสูตรต้องการ 

  2.1.2 ประเมินผลการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของอาจารย์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ

กำหนดนโยบายและแผนในการพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตร 

  2.1.3 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนระหว่าง

อาจารย์ในหลักสูตร หรือการทำวิจัยในชั้นเรียนที่สามารถนำไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการได้ 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ตั้งกลุ่มวิจัย 

  2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการ 

2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
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หมวดที ่7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

 

1. การกำกบัมาตรฐาน 

หลักสูตรมีการกำกับมาตรฐานหลักสูตร โดยแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ที่มี

หน้าที่ปรับปรุงหลักสูตรให้ได้คุณภาพและตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน หรือ

เสนอปิดหลักสูตรในกรณีที ่หลักสูตรไม่เป็นที่ต้องการของแต่ละส่วน ตลอดจนดำเนินการบริหาร

หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และการประกันคุณภาพการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 สาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อทำการกำกับมาตรฐาน ทั้ง

ทางด้านการพิจารณา วางแผน บริหาร รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้นไป 

1.2 สาขาวิชาดำเนินการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ และนำผลการประเมินไปใช้ในการ

พัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน 

 

2. บณัฑิต 

     หลักสูตรมีระบบการติดตามบัณฑิตหลังจากสำเร็จการศึกษาโดยการสำรวจภาวะการมีงานทำ 

และมีการสำรวจความพึงพอใจของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติใน

ทุกปี เพื่อนำผลการสำรวจที่ได้มาปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงความต้องการของทุกภาคส่วนต่อไป 

 

3. นิสิต 

 หลักสูตรมีการดูแลนิสิตที่อยู่ในสังกัดโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1  การให้คำปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นิสิต 

3.1.1 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นิสิตทุกคน เพื่อให้คำปรึกษาด้านวิชาการและ

อื่น ๆ แก่นิสิต 

3.1.2 อาจารย์ที่ปรึกษานัดพบเพื่อให้คำปรึกษาแก่นิสิตที่ปรึกษาของตนเองอย่างน้อย 

ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และนิสิตสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำปรึกษาในด้านต่าง ๆ ได้

ตลอดเวลา นอกจากนี้นิสิตยังสามารถเข้าพบอาจารย์ท่านอื่นในหลักสูตรเพื่อขอรับคำปรึกษาได้ด้วย 

 3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 

กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชา สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอดู

รายละเอียดต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
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4. คณาจารย ์

 คณาจารย์ในหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ที่สังกัดในสาขาทีส่ามารถสอนและให้คำปรึกษาในทุกเรื่อง

ให้แก่นิสิตได้ โดยแบ่งออกเป็นในแต่ละส่วนดังนี้ 

4.1  การรับอาจารย์ใหม่ 

4.1.1 สรรหาบุคคลและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านสถิติหรือสถิติประยุกต์ 

     4.1.2 ดำเนินการเสนอต่อมหาวิทยาลัยโดยผ่านคณะ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการใน

การคัดเลอืก 

    4.1.3 เสนอแต่งตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

4.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

หลักสูตรมีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน  

เพื่อให้ได้คุณลักษณะของนิสิตที่พึงประสงค์ 

4.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2553 โดยคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษ

เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 

4.3.1 อาจารย์พิเศษนั้น จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงหรือมีวุฒิการศึกษาอย่างต่ำ

ปริญญาโท 

4.3.2 การพิจารณาจะต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ

ต้องเสนอประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้อวิชาที่จะให้สอน 

4.3.3 ผู ้ร ับผิดชอบรายวิชาเป็นผู เสนอความต้องการในการจ้างและเสาะหาผู ้มี

คุณสมบัติตรงความต้องการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

4.3.4 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษ ต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาคการศึกษาเป็นอย่าง

น้อย 

4.3.5 จัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน 

 4.4 การส่งเสริมให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ สกอ. โดยกระตุ้นให้อาจารย์ทำวิจัย 

และมีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
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5. หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 หลักสูตร 

หลักสูตรมีการจัดทำภายใต้การสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 

โดยได้นำมาสร้างเป็นผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ทำการออกแบบรายวิชา และกำหนดแผนการเรียนเพื่อให้

บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีแผนในการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี หรือตามความจำเป็น  

5.2 การเรียนการสอน 

การเรียนการสอน เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 โดยทำการเปิดการศึกษาปีละ 2 ภาคการศึกษา ซึ่งอาจารย์ที่รับผิดชอบในแต่

ละรายวิชาจะจัดทำแผนการเรียนการสอนที่ผ่านมติที่ประชุมสาขา (มคอ. 3) ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

โดยต้องแจ้งแผนการเรียนและการประเมินผลการเรียนแก่นิสิตในชั่วโมงแรกของแต่ละรายวิชา ซึ่ง

แผนการเรียนการสอนนั ้นจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัย เพื ่อให้การเรียนการสอน มี

ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

5.3 การประเมินผู้เรียน 

การวัดและประเมินผลการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 4 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาภาค

การศึกษาละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง โดยนิสิตต้องมีเวลาเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์

ได้รับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น 

เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาสามารถมีได้หลายวิธี โดยจัดให้

เหมาะสมกับผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาที่กำหนดไว้ใน มคอ. 3 โดยเมื่อรวมทุกรายวิชาในหลักสูตร

เข้าด้วยกันแล้ว นิสิตจะได้เรียนรู้ครบตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

การสำเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 5 

 

6. สิง่สนบัสนนุการเรียนรู้ 

หลักสูตรมีการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นิสิตดังต่อไปนี้ 

6.1 การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้ใช้งานได้ดี

หลักสูตรจัดทำร่วมกับคณะในรูปแบบของการจัดทำงบประมาณประจำปี  โดยในส่วนของหลักสูตร 

ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายแผ่นทึบ โปรเจคเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ในห้องปฏิบัติการ 

6.2 หลักสูตรจัดหาหนังสือ ตำรา ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนผ่านงบประมาณที่จัดสรรโดย

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นประจำทุกปี  

6.3 หลักสูตรสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับนิสิต เช่น หลักสูตรจัดหากระดาษ 

เครื่องพิมพ์ และหมึกพิมพ์ให้นิสิตใช้ในการเรียน การจัดทำรายงาน 
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 6.4 คณะมีการจัดการในด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของแต่

ละหลักสูตร ทั้งทางด้านอาคาร ห้องน้ำ แม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย รวมถึงการเข้าถึง

อินเตอร์เน็ต 

 6.5 หลักสูตรร่วมกับคณะ จัดทำการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในทุกปี เพื่อนำผลที่ได้ไป

ปรับปรุงให้ใช้งานได้ ทันสมัย และเพียงพอต่อความต้องการ 

 

7. ตวับง่ชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators 

 ดัชนีบง่ชี้ผลการดำเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการ

ดำเนินการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ ้าม ี ) ตามแบบ มคอ.3       

และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ      

ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน   

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสติตามมาตรฐานผล   

การเรียนรูท้ี่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างนอ้ย

ร้อยละ 25 ของรายวิชาทีเ่ปิดสอนในแต่ละปกีารศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเร ียนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผล

การประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบัการปฐมนิเทศหรือ

คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 
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 ดัชนีบง่ชี้ผลการดำเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

9. อาจารย์ประจำทกุคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึง่ครั้ง 

     

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับ   

การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

     

11. ระดบัความพึงพอใจของนสิติปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ ที่มตี่อ

คุณภาพหลักสตูร เฉลีย่ไม่น้อยกวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติทีม่ีต่อบัณฑติใหม่ 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 9 9 10 10 
 

 

เกณฑป์ระเมนิ: หลักสูตรไดม้าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ 

(ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดำเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่

น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดที ่ 8  การประเมินและปรบัปรงุการดำเนินการของหลกัสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยทุธก์ารสอน 

1.1.1 ประเมินจากแบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต ทุกสิ้นภาคการศึกษา

ตามระบบของมหาวิทยาลัย 

1.1.2 มีการประชุมอาจารย์ในหลักสูตรเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถ่ายทอด หรือ

แลกเปลี่ยนกลยุทธ์ในการสอน รวมถึงการขอคำแนะนำจากอาจารย์ที ่มีการใช้กลยุทธ์การสอนที่

แตกต่าง และมีประสิทธิภาพ 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 ประเมินจากแบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต ทุกสิ้นภาคการศึกษา 

ตามระบบของมหาวิทยาลัย 

1.2.2 ประเมินจากวิธี และผลการวัด /ประเมินผลการสอน  โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

2. การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม 

 2.1 การประเมินหลักสูตรโดยนิสิตปัจจุบันและอาจารย์ เพื่อนำข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุง

แผนการเรียน การเรียนการสอน และเนื้อหาวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 

 2.2 การประเมินหลักสูตรโดยนิสิตเรียนอยู่ชั ้นปีที่ 4 และนิสิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ซึ่ง

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาศึกษาได้นำมาใช้ในประเมินการประกอบอาชีพได้มากน้อยเพียงใด และ

ได้สอบถามหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตที่ได้รับนิสิตสาขาสถิติ มีความรู้ความต้องการมากน้อยเพียงใด 

 2.3 การประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้นิสิตชั้นปี 4  (จากการฝึกงาน และ/หรือสหกิจศึกษา) และผู้ใช้

บัณฑิต เพื่อสำรวจความพึงพอใจ และข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตที่จบจาก

หลักสูตรนี้ และคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ 

  2.4 การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์จากหน่วยงาน และผู้ประกอบการภายนอก 
 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี ้  

(Key Performance Indicators) 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุหลกัสูตร 

 นำผลการประเม ินท ี ่ ได ้ จากการประเม ินการสอนของอาจารย์โดยนิส ิต ข ้อเสนอแนะ 

ของอาจารย์ในการใช้หลักสูตร รวมทั้งผลการประเมินหลักสูตร มาปรับปรุงการบริหารหลักสูตร ปรับปรุง

ย่อย และรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก ก  

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2561 
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ภาคผนวก ข  

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

และหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 และหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2565 

 

หมวดวิชา 
เกณฑม์าตรฐาน

ของ สกอ. 

หลกัสูตรปรบัปรงุ 

พ.ศ. 2560 

หลกัสูตรปรบัปรงุ 

พ.ศ. 2565 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไมน่้อยกวา่ 

   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

    

30 หนว่ยกิต 

 

 

30 

 

 

30 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไมน่้อยกวา่ 72 หนว่ยกิต 85 85 

    2.1 กลุม่วิชาพื้นฐาน 

         2.1.1 วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ์

                 และคณิตศาสตร ์

         2.1.2 วิชาพืน้ฐานเฉพาะด้าน 

    2.2 กลุ่มวิชาเอก 

         2.2.1 วิชาเอกบังคับ 

         2.2.2 วิชาเอกเลือก 

         2.2.3 ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

  

21 

 

6 

 

40 

12 

6 

 

6 

 

13 

 

51 

9 

6 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมน่้อยกวา่ 6 หนว่ยกิต 6 6 

รวม (หนว่ยกิต)  120 หนว่ยกิต     121   หนว่ยกิต      121 หนว่ยกิต 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

 

 ตารางเปรียบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรงุ พ. ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรงุ พ. ศ. 2565 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2565 สาระทีป่รบัปรงุ 

วิชาศึกษาทัว่ไป                                   30      หนว่ยกติ                  วิชาศึกษาทัว่ไป                               30       หนว่ยกติ            

 

001101 การใช้ภาษาไทย                                     3 (2-2-5) 

Usage of Thai Language      

       การสื ่อสารด้วยคำ วลี การแต่งประโยค สำนวน 

และโวหารในภาษาไทย การจับใจความสำคัญจากการฟัง

และการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการ

แสดงความคดิผ่านทักษะการใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม 

        Communicative skill through word, phrase, 

sentence, idiom, and prose in Thai language usage, 

identifying main idea from listening and reading, 

paragraph writing, brief summarizing including thinking 

expression through usage of appropriate Thai 

001101

  

ภาษาไทยในชีวติประจำวัน                        2(2-0-4) 

Thai Language in Daily Life 

ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรบั

สาร และทักษะด้านการพูด การเขียนในการส่งสาร การ

สื่อสารในชีวติประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

    Listening and reading skills in Thai for receiving 

message, speaking and writing in Thai for delivering 

message, proper daily life communication 

ปรับช่ือ จำนวน

หน่วยกิต และ

คำอธิบาย

รายวิชา 

 

 

001102 ภาษาไทยเชิงวชิาการ                                1(0-2-1) 

Thai for Academic Purposes 

     การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ

การเขียน บูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น การผลิตผลงาน

เชิงวิชาการ     

      Integration of listening speaking reading and 

writing skills in Thai with other fields, producing 

academic works 

รายวิชาใหม ่

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม                         3(2-2-5) 

Ready English  

      คำศ ัพท ์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หล ักการใช้

ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การพัฒนาการใช้

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การแนะนำตนเองและ

บุคคลอื่น การตอบรับและการปฏเิสธการเชิญชวน การถาม

ทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาใน

ร้านอาหาร การเลือกซื้อสินค้า และการกล่าวลา 

     English vocabulary and grammar, fundamental English 

usage in listening, speaking, reading and writing, 

development of English usage for daily-life including 

getting acquainted with someone, accept and decline 

invitation, direction giving, direction asking and direction 

planning, conversation in restaurant, smart shopping and 

saying goodbye for someone 

001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติประจำวัน              3(2-2-5) 

 English for Daily Life      

      คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้น

พื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน 

เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น

ในชีวติประจำวัน 

      Fundamental level of English vocabulary, 

expressions, phrases and grammar, English usage in 

listening, speaking, reading and writing for 

communicating basic information regarding self and 

others in daily life context 

ปรับรหสั ชื่อ 

และคำอธิบาย

รายวิชา 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง                            3(2-2-5) 

Explorative English 

    ท ักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ ่าน เข ียน 

คำศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ 

ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจอง

001104

  

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                     3(2-2-5) 

English for Communication 

     คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้น

กลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน 

ปรับรหสั ชื่อ 

และคำอธิบาย

รายวิชา 
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หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2565 สาระทีป่รบัปรงุ 

โรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสาร

ระหว ่างประเทศ การใช ้ภาษาอ ังกฤษในสนามบิน 

ประกาศของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้า

เม ือง ศ ุลกากร การเข ้าพักในโรงแรม การอธิบาย

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการ

รับประทานอาหารแบบตะวันตก 

      Skills of English language: listening, speaking, reading, and 

writing, vocabularies and English grammar for different situations 

in communication and effectiveness in international context 

including trip planning, flight and accomudation booking using 

internet, international phone calling, communication in airport, 

airport announcement, communication in customs and 

immigration, communication in bad situations and party 

เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคยและการ

บรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว 

      Intermediate level English vocabulary, expressions, 

phrases and grammar, English usage in listening, speaking, 

reading and writing for communicating in familiar situations and 

describing familiar matter 

001204 ภาษาอังกฤษกา้วหน้า                               3(2-2-5) 

Step UP English 

      คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อ

ในชีวิตประจำวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด 

อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความจาก

สื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง 

การตีความและการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ

การศึกษาและอาชีพ 

      English vocabulary related to news and media in 

daily life, English usage for listening, speaking, reading 

and writing including e-mail, summarizing from media, 

news reading and sharing, data interpretation from 

graphs and tables, interpretation and information 

presentation for further study and future careers 

001205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ           3(2-2-5)        

และวิชาชีพ 

English for Academic and Professional 

Communication 

    คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

หลักการใช้ภาษาองักฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 

การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ 

      English vocabulary, expressions, phrases and 

grammar, English usage in listening, speaking, reading 

and writing for communicating in academic and 

professional contexts 

ปรับรหสั ชื่อ 

และคำอธิบาย

รายวิชา 

002201 พลเมืองใจอาสา                                      3(3-2-5)  

Citizen Mind by Citizenship           

     สิทธิ บทบาทและหน้าที ่ของพลเมืองในสังคมทุก

ระดับ จิตอาสา สำนึกสาธารณะ ความกตัญญู พลเมือง

กับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้า

กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและกระเส

ไหลวนของวัฒนธรรมโลก     

     Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public 

consciousness, gratitude, citizenship and democracy, 

professional ethics, the changing society, cultural 

appreciation, adaptation to social and cultural changing 

 

 

ปิดรายวชิา 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                                 3(3-2-5)                             

Multicultural Society    

       มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติ

และความร ุนแรงในส ังคมพหุว ัฒนธรรม กระแส  การ

 

 

ปิดรายวชิา 
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เปลี ่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความ

หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค 

จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา                   

        Man and society, multicultural society, bias and violence 

management in multicultural society, social and cultural trends 

in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’ s 

regional, Phayao and University of Phayao dimensions            

  002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจทิัล         1(0-2-1) 

Technology Usage for Digital life       

 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และ 

อินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์สำนักงาน หลักการทำธุรกรรม

พาณิชย ์อ ิ เล ็กทรอน ิกส ์  การใช ้ เทคโนโลย ีทาง

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์สำนักงาน 

Concepts of computer and internet technology, 

office software, principles of electronic commerce, 

usage of computer and internet technology, usage of 

office software    

รายวิชาใหม ่

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล                            3(3-2-5)                            

Communication in Digital Society 

       ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบ

เครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ และ

โปรแกรมประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น  คัดกรอง 

และเล ือกสรรข ้อม ูลเพ ื ่ อนำมาใช ้ ในการทำงานและ

ชีวิตประจำวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง     

มจีริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

      Fundamentals of  technology:  hardware, software 

and networking, innovation in digital economy, 

electronic commerce transaction, office automation 

program and software application for multimedia 

production, search, screening and selection data for 

work and daily life, communication through online social 

networking in accordance with ethical and related legal 

regulation 

002102 ความฉลาดทางดจิิทัล                         2(1-2-3) 

Digital Intelligence Quotient 

หลักกฎหมายและจร ิยธรรมที ่ เก ี ่ยวข ้องกับ

เทคโนโลย ีสารเทศ หล ักการส ืบค ้นข ้อม ูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และนำเสนอ

ข้อมูล การสื ่อสารอย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตาม

กฎหมายที ่เกี ่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศและการ

สื่อสาร 

Principles of laws and ethics concerning 

information technology, principles of information 

accessing and information, extracting information and 

presentation, ethical communication according to laws 

concerning information technology and communication 

ปรับรหสั ชื่อ 

จำนวนหน่วยกิต

และคำอธิบาย

รายวิชา 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม                 3(3-2-5) 

Health and Environment Management        

      แนวคิดด้านสขุภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพ

กาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มผีลต่อสุขภาพ การวิเคราะห์

และวางแผนการรบัประทานอาหารเพื่อสุขภาพ 

ผลิตภัณฑส์ุขภาพในชีวติประจำวัน ความสัมพันธ์ระหว่าง

อารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกกำลังกาย 

โรคระบาด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตทุาง

  ปิดรายวชิา 
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จราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผน

และการจัดการน้ำในชีวติประจำวัน การจัดการและแปร

รูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด                 

  003101 สุนทรียศาสตรใ์นการจัดการชีวิต           3(2-2-5) 

Artistic for Life Management        

ปรัชญาชีวิต การดำรงชีวิตบนความหลากหลาย

ทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตพื้น

ถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการดำเนินชีวิต การ

จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมและชุมชน 

การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาทและ

หน้าที่ของตนเองในการทำงานร่วมกับผู้อื ่น การโน้ม

น้าวและการจูงใจผู ้อื ่น การแสดงออกถึงพฤติกรรม

ทางด ้านค ุณธรรมจริยธรรมที ่ด ีงาม กฎหมายใน

ชีวติประจำวัน  

Life philosophy, living on social and cultural 

diversity, history and local way of life, Phayao studies, 

aesthetics of living, environmental management for 

earning a living, physical health, mental health 

management,  roles and duties in cooperative works, 

persuasion, proper code of morality and ethics, laws 

in daily life 

รายวิชาใหม ่

  003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้            3(2-2-5) 

ตลอดชีวติ                                          

Skills Development and Lifelong Learning  

ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

และคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่างสร้างสรรค์ 

หลักการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการเรียนรู้

ตลอดชีวติ และแนวคิดเพื่อการเติบโต การพัฒนาทักษะ

ทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

ทักษะการคิด  ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์  ทักษะ

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื ่อสาร และ

ทักษะการเรียนรู ้ตลอดชีวิตที่จำเป็นสำหรับอนาคต 

ทักษะทางด้านการเงินส่วนบุคคล 

Philosophy of thinking, Principles of critical and 

analytical thinking, creative thinking, collaboration, 

communication, lifelong learning and growth mindset, 

development of social skills,  personality and 

expression in society, thinking skills, creative thinking, 

communication skills and lifelong learning for future, 

personal financial skill. 

 

 

รายวิชาใหม ่
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004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม           3(2-2-5) 

Socialized Personality 

     ความสำค ัญของบ ุคล ิกภาพ การ เสร ิมสร ้าง

บุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา ใจ 

มารยาท ว ัฒนธรรมไทย ท ักษะการพูดในท ี ่ช ุมชน 

คุณลักษณะที่พงึประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

พะเยา การอยู ่ร ่วมกันในสังคม การปรับตัวในบริบท

สังคมไทยและสังคมโลก 

     Important of personality, personality development, 

personality development of physical, verbal, mind, 

manner, Thai culture, public communication skills, 

desired traits relating to University of Phayao's identity, 

living in a society, self-adaptation in the Thai and global 

social context 

 

 

ปิดรายวชิา 

  003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม              2(0-4-2) 

Collaborative Learning for Society Creation 

ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรม

และวิถ ีช ีว ิตของชุมชน การทำงานร่วมกันเป็นทีม  

จ ิตว ิทยาการทำงานเป ็นท ีม การแสดงออกในท ี่

สาธารณะ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ และ การ

ดำเนินการตามแผนในการทำงานเป็นทีม สิทธิและ

หน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการดำรงชีวิตในสังคม 

การร ่วมมือและปร ับต ัวเข ้าก ับสภาพแวดล ้อมท ี่

เปลี่ยนแปลง  ความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม 

ความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของเอกลักษณ์

ที่ดีงามของสังคมไทย การยอมรับในความแตกต่างทาง

วัฒนธรรมและให้ความเคารพผู้อื่น 

 Community learning skills,  study of the 

culture and way of life of the community, 

collaboration, psychology of collaboration, public 

expression, planning, strategy formulating and 

implementing plan in collaborative works, human 

rights and obligation, cooperation and adaptability to 

changing environment, responsible citizens, 

awareness of value and importance of Thai identity, 

acceptance of cultural diversity and respect for others  

รายวิชาใหม ่

  003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน       1(0-2-1) 

Health Environment and Community Management                                             

   ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์

ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ การ

ค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและ

ดำเนินโครงการทางด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ในชุมชน

รายวิชาใหม ่
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แบบมีส่วนร่วม ความเป็นผู้นำด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม 

และชุมชน 

     Knowledge of health, analysis of 

one’ s health problems, safety in living, searching         

for community’ s environmental problems, 

collaborative planning and lauching environmental 

health project in community, leadership in health, 

environment and community 

  003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่การเปน็         3(2-2-5)    

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล        

Design Thinking Process for Digital Age 

Entrepreneurs        

           ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิัล 

การวางแผนและทำธ ุรกรรมทางการเง ินสำหรับ

ผู้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการยุค

ดิจิทัล การใช้เครื่องมือวัดสำหรับผู้ประกอบการในยุค

ดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้าง

ผลงานด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณธรรม 

จริยธรรมของผู้ประกอบการยุคดิจทิัล 

           Basic knowledge of digital age entrepreneurs, 

financial planning and transaction for entrepreneurs, qualities of 

digital age entrepreneurs, usage of measuring tools for digital 

age entrepreneurs, design thinking process, concepts of 

developing new products using design thinking process, ethics 

for digital age entrepreneurs 

รายวิชาใหม ่

  003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวิชาชีพ 3(0-6-3) 

Integration for Professional Innovation           การบูรณา

การความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่การปฏิบัติงานเชิง

วิชาชีพ การออกแบบและสร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วย

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิง

นวัตกรรมทางวิชาชีพ 

            Integration of knowledge gained from 

general education courses for professional activities, 

designing and developing professional innovation 

using design thinking process, creating concepts of 

professional innovations 

 

 

 

 

 

 

รายวิชาใหม ่
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                             หนว่ยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                    หนว่ยกิต  

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์           หนว่ยกิต   

241111 คณิตศาสตร์ 1                                3(2-2-5) 

Mathematics I 

         ลิมติและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และ

ปริพันธ์ของฟังก์ชนัพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การ

ประยุกต์ของอนุพนัธ์และปริพันธ์  

        Limits and continuity of functions, derivatives and 

integral of algebraic and transcendental functions, 

applications of derivatives and integrals 

   ปิดรายวชิา 

241112 คณิตศาสตร์ 2                                         3(2-2-5) 

Mathematics II 

         เทคนิคการอินทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ลำดับ

และอนุกรมของจำนวนจริง อนุกรมกำลัง ฟังก์ชันหลาย

ตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร 

อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร 

         Techniques of integration, improper integrals, sequences 

and series of real numbers, power series, functions of several 

variables, limits and continuity of several variable functions, 

derivative of several variable functions 

  ปิดรายวชิา 

242104 เคม ี1                                                    4(3-3-8) 

Chemistry I 

         บทนำทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้าง

อะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมี แก๊ส 

ของแข็ง ของเหลว ของแข็งอสัณฐานและคอลลอยด์ การ

เปลี ่ยนแปลงสถานะและเทอร์โมไดนามิกส์เบื ้องต้น 

สารละลายและสมบัติของสารละลาย ทฤษฎกีรดเบส เคมี

อนิทรีย์ เคมสีิ่งแวดล้อม 

          Introduction of chemistry, stoichiometry, atomic 

structure, periodic table, properties of elements, 

chemical bonding, gas, solid, liquid, amorphous and 

colloid, changing of state and introduction to 

thermodynamic, solution and solution properties, acid-

base theory, organic chemistry, environmental 

chemistry 

  ปิดรายวชิา 

243101 ชีววทิยา 1                                              4(3-3-8) 

Biology I 

         ระเบียบวิธ ีทางวิทยาศาสตร์ ค ุณสมบัติ การ

จัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม 

พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

โครงสร้างและหน้าที ่ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและ

พฤติกรรม 

  ปิดรายวชิา 
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          Scienctific methodology, characteristics, organization and 

chemistry of life, cell and metabolism, genetics, evolution, 

biodiversity, structure and functions of plants and animals, 

ecology and behavior 

244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น                                         4(3-3-8) 

Introductory Physics 

         คณิตศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิกส์ กลศาสตร์เบื้องต้น กฎ

การเคลื่อนที่ แรงโน้มถ่วง งานและพลังงาน โมเมนตัมและ

การชนการเคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติของสสาร กลศาสตร์

ของ ไหล  คล ื ่ น และการส ั ่ น  เทอร ์ โ ม ไดนาม ิ กส์  

แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า ฟสิิกส์ยุคใหม ่

         Mathematics for physics, introduction of 

mechanics, law of motion, gravitational force, work and 

energy, momentum and collisions, rotation motion, 

properties of matter, fluids mechanics, wave and vibration, 

thermodynamics, electromagnetics, electric circuits, modern 

physics 

  ปิดรายวชิา 

  247111 แคลคูลัสและตัวแบบเชิงเส้น                      3(2-2-5) 

Calculus and Linear Model  

ลิมิตและความต่อเนื ่องของฟังก์ช ัน การหา

อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว และฟังชัน

หลายตัวแปร เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ ระบบสมการ

เชิงเส้นและการดำเนินการขั้นพื้นฐาน การแปลงเชิงเส้น 

ปริภูมิเวกเตอร์ ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ การ

ประยุกต์ใช้เมทริกซ์ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 

Limits and continuity of functions, differentiation 

and integration of one variable function and several 

variables function, matrix and determinant, linear 

equation systems and basic operations linear 

transformation, vector space, eigenvalue and 

eigenvectors, application of matrix vector space, and 

using software packages 

รายวิชาใหม ่

247211 สถิติเบื้องตน้                                           3(2-2-5) 

Introduction Statistics 

         แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิต ิ การ

นำเสนอข้อมูล สถิติพรรณนา ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัว

แปรสุ่มและความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจง

ของตัวสถิติ การอนุมานทางสถิติเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของ

ประชากร การอนุมานทางสถิติเกี ่ยวกับสัดส่วนของ

ประชากร การอนุมานทางสถิติเกี่ยวกับความแปรปรวน

ของประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การ

วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบ

247131 สถิติเบื้องตน้                               3(2-2-5) 

Introductory Statistics 

ขอบเขตของสถิติ สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบ

สมมุต ิฐานกรณีตัวอย่างกลุ ่มเดียว ตัวอย่างจับคู่ 

ต ัวอย่างสองกลุ ่มที ่อ ิสระกัน การวิเคราะห์ความ

แปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย

และสหสัมพันธ์ การทดสอบไคกำลังสอง และการใช้

โปรแกรมสำเร็จรูป  

        Scope of statistics, descriptive statistics, 

hypothesis testing for one sample, matched sample, 

ปรับรหสัและ

คำอธิบาย

รายวิชา  
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ด้วยไคกำลังสอง และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการ

วิเคราะห์และแปลผล 

         Concept, extent and utility of statistics, data 

representation, descriptive statistics, probability therory, 

random variable and probability distribution, sampling 

distribution, inference for means, inference for 

proportions, inference for variances, elementary analysis 

of variance, linear regression and correlation analysis, 

chi- square test, the use of statistical package program 

to analyze and interpret the data  

two independent samples, analysis of variance, simple 

linear regression analysis and correlation, chi-squared 

test and the use of statistical package program 

กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน    

 100007 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพวิเตอร์       1(1-0-2) 

Computer Laws and Ethics 

ระเบียบ กฎ จริยธรรม มารยาททางโครงข่าย

สังคมออนไลน์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฏหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

ไทยและสากล 

Regulations, rules, ethics, online social network 

etiquette, intellectual law, lwa of information and 

communication technology in Thailand and 

international 

รายวิชาใหม ่

122130 ธุรกจิเบื้องตน้                                         3(3-0-6) 

Introduction to Business 

         ความหมายและความสำคัญของธุรกิจ รูปแบบของ

องค์การธุรกิจ แนวความคิดของการบริหารธุรกิจ ลักษณะ

พื้นฐานและประเภทของธุรกิจ กิจกรรมสำคัญที่ใช้ในการ

ประกอบธุรกิจด้านการผลิต  การตลาด การเงิน  การบัญชี  

และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวทางการประกอบธุรกิจ

ขนาดย่อม ธุรกิจระหว่างประเทศ  เศรษฐกิจพอเพียง 

จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกจิ 

         Meaning and importance of business, forms of 

business organization, concepts of business administration, 

basic characteristics of different types of business activities, 

terms of production, marketing, finance, accounting and 

human resource management, small business guideline, 

international business, sufficiency economy, ethics and social 

responsibility of businessman 

 

 

 

  

 

ปิดรายวชิา 

  126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                                   3(3-0-6) 

Introduction to Economics 

รายวิชาใหม ่
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          ความหมายและความสำคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ระบบเศรษฐกิจ การกำหนดราคารวมโดย    อุปสงค์ 

อุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีและ

แนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎี

การผลิตและต้นทุน รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร 

นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง เงินเฟ้อและเงินฝืด 

การค้าระหว่างประเทศ 

         Definition and importance of economics, economic 

systems, price determination and market equilibrium, 

demand and supply elasticity, basic consumer behavior 

theory, production theory and cost, national income, money 

and banking, monetary and fiscal policies, inflation and 

deflation, international trade 

146200 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ             3(3-0-6) 

English for Specific Purpose 

         การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง โดย

เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่มีความเกี่ยวข้อง

กับศาสตร์ที่นสิิตกำลังศึกษา 

         English in specific contexts focusing on listening, 

speaking, reading, and writing skillsrelated to students’ 

discipline 

146200 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ          3(3-0-6) 

English for Specific Purpose 

         ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยเน้น

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่มีความเกี่ยวข้องกับ

สาขาวิชาของนสิิต 

         English in specific contexts focusing on 

listening, speaking, reading, and writing skills related 

to students’ field of study 

ปรับคำอธบิาย

รายวิชา 

  225120 ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม                   3(2-2-5) 

Programming Methodology 

         กระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ การ

วิเคราะห์ปัญหา ผังงาน โครงสร้างควบคุม โครงสร้าง

ของโปรแกรม ตัวกระทำการและนิพจน์ การรับและ

แสดงผลข้อมูล คำสั่งควบคุม ฟังก์ชัน แถวลำดับ ชนิด

ข้อมูลแบบโครงสร้าง 

         Computer process, flowchart, problem analysis, 

flowchart, control structure, program structure, operators 

and expression, input and output, control statement, 

function, array, structure data type 

ปรับจากวิชาเอก

บังคับเปน็วิชา

พื้นฐานเฉพาะ

ด้าน 

  226104 หลักการการประมวลผลและการแสดงภาพข้อมูล 

Principle of Data Analytic and Visualization 3(2-2-5) 

ประเภทของข้อมูลและชุดข้อมูล การเตรียม

ข้อมูล การนำเข้าขอ้มูลจากแหล่งต่าง แนวคดิการแสดง

ภาพข้อมูล ชนิดของการแสดงภพสารสนเทศ การเล่า

เรื ่องด้วยข้อมูล การออกแบบการแสดงภาพข้อมูล

เบื ้องต้น เครื ่องมือแสดงภาพข้อมูล การแสดงภาพ

ข้อมูลแบบ แผนที่ ลำดับเวลา และเครือข่ายการแสดง

ภาพข้อมูลขนาดใหญ่ แนวโน้มและการทำนายข้อมูล 

รายวิชาใหม ่
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Data type and data set, data preparation, data 

import from different sources, concepts of data 

visualization, information visualization types, data 

storytelling, design principles of data visualization, 

tools for data visualization, time-series and network 

visualizations, big data visualizations, data trend and 

prediction 

กลุ่มวิชาเอก    

วิชาเอกบงัคบั    

225120 ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม                      3(2-2-5) 

Programming Methodology 

         กระบวนการทำงานของคอมพ ิว เตอร ์  การ

วิเคราะห์ปัญหา ผังงาน โครงสร้างควบคุม โครงสร้างของ

โปรแกรม ตัวกระทำการและนิพจน์ การรับและแสดงผล

ข้อมูล คำสั่งควบคุม ฟังก์ชัน แถวลำดับ ชนิดข้อมูลแบบ

โครงสร้าง 

         Computer process, flowchart, problem analysis, 

flowchart, control structure, program structure, operators and 

expression, input and output, control statement, function, array, 

structure data type 

225120 ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม                   3(2-2-5) 

Programming Methodology 

         กระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ การ

วิเคราะห์ปัญหา ผังงาน โครงสร้างควบคุม โครงสร้าง

ของโปรแกรม ตัวกระทำการและนิพจน์ การรับและ

แสดงผลข้อมูล คำสั่งควบคุม ฟังก์ชัน แถวลำดับ ชนิด

ข้อมูลแบบโครงสร้าง 

         Computer process, flowchart, problem analysis, 

flowchart, control structure, program structure, operators 

and expression, input and output, control statement, 

function, array, structure data type 

ปรับจากวิชา

บังคับเอกเป็น

วิชาเฉพาะด้าน 

  231322 การจัดเตรียมข้อมูล      3(2-2-5) 

Data Preparation   

         หลักการจัดเตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผล การ

ทำความเข้าใจในข้อมูลธุรกิจ การตรวจสอบแหล่งข้อมูล 

การทำความสะอาดข้อมูล การบูรณาการข้อมูล การแปลง

ข้อมูล การลดทอนข้อมูล คุณภาพข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ใน

การจัดเตรียมข้อมูล และการออกแบบความปลอดภัยของ

ข้อมูลขั้นพื้นฐาน 

         Principles of data preprocessing, business data 

understanding, data source investigation, data  

cleaning, data integration, data transformation, data, 

reduction, data quality, data preprocessing tools and  

basic data security design 

รายวิชาใหม่ 

  231331 บิ้กดาต้า           3(2-2-5) 

Big Data   

         แนวค ิดว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลขนาดใหญ่ เบ ื ้องต้น 

สถาป ัตยกรรมและแพลตฟอร ์มข ้อม ูลขนาดใหญ่  

อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง บล็อกเชน การทำงานแบบสาย

ท่อข้อมูล การจัดทำคลังข้อมูล เทคนิคการทำเหมอืงข้อมูล 

การประมวลผลแบบกลุ ่ม การประมวลผลแบบทันที 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และ

การประยุกต์ใช้งาน 

รายวิชาใหม ่
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         Introduction to big data analytics concepts, big 

data architecture and platform, internet of things, data 

pipeline, data warehouse, data mining techniques, 

batch processing, real time processing, big data 

analytics tools and applications 

241321 พีชคณิตเชิงเส้น 1                                     3(2-2-5)   

Linear Algebra I 

         เมทริกซ์สมมูล ค่าลำดับชั้นของเมทริกซ์ ระบบ

สมการเชิงเส้นและผลเฉลย ตัวกำหนด และหลักเกณฑ์

คราเมอร ์  ปร ิภ ูม ิ เวกเตอร ์  การแปลงเช ิง เส ้น ค่า

ลักษณะเฉพาะ และเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะเบื้องต้น 

           Equivalent matrices, rank of matrices, system of linear 

equations and solution, determinants and Cramer’s rule, vector 

space, linear transformation, introduction to eigenvalues and 

eigenvectors 

  ปิดรายวชิา 

  247112 การรวบรวมขอ้มูล 

Data Collection 

ประเภทของข้อมูล ความสำคัญของการเก็บ

รวบรวมข้อมูล แหล่งของข้อมูล กรอบข้อมูลและ

กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล การรวบรวมข้อมูล 

การนำเสนอขอ้มูล 

Type of data, importance of data collection, 

source of data, data frame and data collection 

process, tools for data collection, data accessibility, 

data collection, data presentation 

รายวิชาใหม ่

247231 ทฤษฎสีถิติ 1                                           3(3-0-6) 

Statistical Theory I 

         ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันความ

น่าจะเป็นและฟังก์ชันความน่าจะเป็นร่วม ค่าคาดหมาย 

โมเมนต์และฟังก์ชันก่อกำเนิดโมเมนต์ของตัวแปรสุ่มแบบ

ไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นของ

ตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง ทฤษฎีบทเชบีเชฟ 

ทฤษฎขีีดจำกัดส่วนกลางและสถิติอันดับ  

         Probability theory, random variables, probability 

function and joint probability function, expectation, 

moment and moment generating function of discrete and 

continuous random variables, probability distribution of 

discrete and continuous random variables, Chebyshev 

theorem, central limit theorem and order statistics 

247232 ความน่าจะเป็นและทฤษฎสีถิต ิ    3(2-2-5)  

Probability and Statistical Theory 

ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันความ

น่าจะเป็น ค่าคาดหมาย และความแปรปรวน โมเมนต์

และฟังก์ชันก่อกำเนิดโมเมนต์ การแจกแจงความน่าจะ

เป็นร่วมและสมบัติพื ้นฐานบางประการ การแจกแจง

ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื ่อง และ

ต่อเนื่องบางตัวที่สำคัญ การแจกแจงความน่าจะเป็น

ของตัวอย่าง สถิติอันดับ ทฤษฎีบทขีดจำกัดส่วนกลาง 

การจําลองปรากฏการณ์แบบสุ่ม 

Introduction to probability, random variable, 

probability function, expected value and variance, 

moment and moment generating function, joint 

probability distribution and some basic properties, 

some important probability distribution of discrete and 

continuous random variables, probability distribution of 

ปรับรหสั ชื่อ 

และคำอธิบาย

รายวิชา 
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sample, order statistics, central limit theorem, 

simulation of random phenomena 

247223 สถิติไม่อิงพารามเิตอร์                               3(2-2-5) 

Nonparametric Statistics 

         แนวคิดของสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ ประเภทของ

สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์

กรณีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มหรือ

มากกว่าสองกลุ่มทีส่ัมพันธ์กัน กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มหรือ

มากกว่าสองกลุ่มที่อิสระกัน การวัดความสัมพันธ์ และ

การทดสอบสถิติไม่องิพารามเิตอร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

ทางสถิติ และแปลผล 

         Concept of nonparametric statistics, types of 

nonparametric statistics, testing hypotheses for one sample, two 

or more dependent samples, two or more independent samples, 

measure of correlation, the use of statistical package program to 

analyze and interpret the data 

247233

  

สถิติไม่อิงพารามเิตอร์                3(2-2-5)  

Non-parametric Statistics 

แนวคิดของสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ ประเภทของ

สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์

กรณีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มหรือ

มากกว่าสองกลุ่มที่สัมพันธ์กัน กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม

หรือมากกว่าสองกลุ่มที่อิสระกัน การวัดความสัมพันธ์ 

และ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 

Concepts of non- parametric statistics, types of 

non- parametric statistics, non- parametric testing for 

one sample, two or more dependent samples, two or 

more independent samples, measure of correlation 

and the use of statistical package program 

 

ปรับรหสั และ

คำอธิบาย

รายวิชา 

247271 การวิจัยดำเนนิงาน                                   3(2-2-5) 

Operational Research 

         การวิจัยดำเนินงาน กำหนดการเชิงเส้นและตัว

แบบเชิงคณิตศาสตร์ของกำหนดการเชิงเส้น การหาผล

เฉลยเชิงกราฟและวิธีซิมเพล็กซ์ ปัญหาภาวะคู่กัน และ

วิธีการวิเคราะห์ความไว ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการ

มอบหมายงาน การวิเคราะห์ข่ายงาน การวางแผนและ

ควบคุมโครงการโดยเพิร์ตและซีพีเอ็ม ความรู้เบื้องต้น

เก ี ่ยวก ับทฤษฎีเกม และทฤษฎีแถวคอย โปรแกรม

สำเร็จรูปเพื่อแก้ปัญหาทางการวิจัยดำเนินงาน 

         Operational research, linear programming and 

the mathematical constructing model, graphical solution 

and simplex method, duality problem and sensitivity 

analysis, transportation problem, assignment problem, 

network analysis, PERT and CPM project planning and 

control, introduction to game theory and queuing theory, 

package software for solving operations research 

problems 

247373 การวิจัยดำเนนิงาน       

Operations Research 

การวิจัยดำเนินงาน กำหนดการเชิงเส้นและตัว

แบบเชิงคณิตศาสตร์ของกำหนดการเชิงเส้น การหาผล

เฉลยเชิงกราฟและวิธีซิมเพล็กซ์ ปัญหาภาวะคู่กันและ

การวิเคราะห์ความไว ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการ

มอบหมายงาน การวิเคราะห์ข่ายงาน การวางแผนและ

ควบคุมโครงการโดยเพิร์ตและซีพีเอ็ม ทฤษฎีเกม การ

ใช ้โปรแกรมสำเร ็จร ูปเพื ่อแก้ป ัญหาทางการวิจัย

ดำเนินงาน 

Operations research, linear programming and 

the mathematical constructing model, graphical 

solution and simplex method, duality problem and 

sensitivity analysis, transportation problem, 

assignment problem, network analysis, PERT and CPM 

project planning and control, game theory, the use of 

software packages for solving operations research 

problems 

ปรับรหสั ชื่อ 

คำอธิบาย

รายวิชา และ

ปรับจากวิชาเอก

บังคับเปน็

วิชาเอกเลือก 

247324 การวิเคราะห์การถดถอย                            3(2-2-5) 

Regression Analysis 

         แนวคิดพื ้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์การถดถอย 

การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงเดียว

และเชิงเส้นพหุคูณ ตัวแปรหุ ่น การเลือกตัวแบบ การ

ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ การถดถอยไม่เชิงเส้น 

การวิเคราะห์การถดถอยแบบอื่นๆ และการใช้โปรแกรม

สำเร็จรูปทางสถติิ 

247241 การวิเคราะห์การถดถอย    3(2-2-5)  

Regression Analysis 

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์การถดถอย การ

วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส ้นอย่างง ่าย การวิเคราะห์

สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ ตัวแปร

หุ่น การเลือกตัวแบบ การตรวจสอบความเหมาะสมของตัว

แบบ การถดถอยไม่เชิงเส้น การประยุกต์ใช้กับข้อมูลจริง 

และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถติิ 

ปรับรหสั และ

คำอธิบาย

รายวิชา 
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         Basic concept of regression analysis, simple and 

multiple linear regression and correlation analysis, 

dummy variables, model selection, model diagnostics, 

non-linear regression, other regression analyses and the 

use of statistical software 

Basic concepts of regression analysis, simple 

linear regression analysis, correlation analysis, 

multiple linear regression analysis, dummy variables, 

model selection, model diagnostics, non- linear 

regression, applications of real datasets and the use 

of statistical package program  

247331 ทฤษฎสีถิติ 2                                          3(3-0-6) 

Statistical Theory II             

         การประมาณค่าแบบจุด ความไม่เอนเอียง ความ

ต้องกัน ความมีประสิทธิภาพ ตัวประมาณไม่เอนเอียงที่มี

ความแปรปรวนต่ำสุด สถิต ิพอเพียง ฟังก์ช ันความ

หนาแน่นของวงศ์เลขชี้กำลัง การประมาณค่าด้วยวิธีภาวะ

น่าจะเป็นสูงสุดและวิธีของโมเมนต์ การประมาณค่าแบบ

ช่วง การทดสอบสมมุติฐานเชิงสถิติ ทฤษฎีเนย์แมนเพียร์

สัน การทดสอบที่มีอำนาจสูงสุดในรูปแบบเดียวกัน การ

ทดสอบด้วยอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น และการทดสอบไค

กำลังสอง  

         Point estimation, unbiasedness, consistency, efficiency, 

minimum variance unbiased estimator, sufficient statistics, 

exponential family of probability density function, method of 

maximum likelihood estimator and moment estimator, interval 

estimator, statistical hypotheses testing, Neyman- Pearson 

theory, uniformly most powerful test, likelihood ratio test and 

chi-square test 

247334 การอนุมานเชิงสถติิ                                3(2-2-5) 

Statistical Inference  

แนวคิดในการอนุมานเชิงสถิติ คุณสมบัติของตัว

ประมาณค่า สมบัติของตัวประมาณที่ดี การประมาณ

ค่าแบบจุด วิธีการหาตัวประมาณ ตัวประมาณโมเมนต์ 

ตัวประมาณภาวะน่าจะเป็นสูงสุด ตัวประมาณของเบส์ 

ตัวประมาณกำลังสองน้อยสุด การประมาณค่าแบบช่วง 

การทดสอบสมมุติฐานเชิงสถิติ การทดสอบกำลังสูงสุด 

ทฤษฎีเนย์แมน-เพียร์สัน การทดสอบของสมมุติฐาน

ตามอัตราส่วน  

Concepts of statistical inference, properties of 

estimators, properties of good estimator, point 

estimation, methods of finding estimators, moment 

estimator, maximum likelihood estimator, Bayes’ 

estimator, least squares estimator, interval estimation, 

statistical hypothesis testing, most powerful test, 

Neyman- Pearson theory, statistical tests of 

hypotheses by likelihood ratios 

ปรับรหสั ชื่อ 

และคำอธิบาย

รายวิชา 

247371 การเสี่ยงและการประกันภัยเบื้องตน้              3(2-2-5) 

Introduction to Risk and Insurance    

         แนวคิดเกี ่ยวกับความเสี ่ยงภัย และการจัดการ

ความเสี่ยงภัย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประกันภัย หลัก

สำคัญของการประกันภัย เบี้ยประกัน และปัจจัยที่ใช้ใน

การคำนวณเบี ้ยประกัน หลักกฎหมายขั้นพื ้นฐานของ

สัญญาประกันภัย ความรู ้เกี ่ยวกับการประกันชีวิตขั ้น

พื้นฐาน การเลือกและการจัดการประเภทของภัย การ

ประกันวินาศภัยต่างๆ  

         Concepts of risk and risk management, basic 

concept of insurance, principle of insurance, insurance 

price and insurance pricing elements, fundamental 

principle of Insurance contract, basic concept of life 

insurance, selection and classification of risks, and non-

life insurance, the use of statistical package program to 

analyze and interpret the data 

247376 การเสี่ยงและสถิติประกันภัย               3(2-2-5) 

Introduction to Risk Theory 

แนวคิดของการเสี ่ยงภัย ความหมายของการ

เสี่ยงภัย การเสี่ยงภัยในเชิงสถติิ ประเภทของความเสี่ยง

ภัย การประเมินระดับความเสี่ยง สภาวะภัย การจัดการ

ความเสี ่ยงภัย ลักษณะความเสี ่ยงที ่ทำประกันได้ 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประกันภัย ทฤษฎีทางสถิติที่

เก ี ่ยวกับการประกันภัย โครงสร้างของกรมธรรม์

ประกันภัย หลักสำคัญของการประกันภัย บทบาทของ

ธุรกิจประกันภัย ความรู้เกี ่ยวกับการประกันชีวิตขั ้น

พื้นฐาน และ การประกันวินาศภัยต่าง ๆ 

 Concepts of risk, meaning of risk, statistical 

risk, types of risk, degree of risk evaluation, risk 

classification, risk management, insurable risk, basic 

concept of insurance, statistical theory of insurance, 

policy provision structure, principle of insurance, the 

role of the insurance business, basic concepts of life 

insurance, and non-life insurance 

ปรับรหสั 

คำอธิบาย

รายวิชาและปรบั

เป็นรายวชิาเอก

เลือก 
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247351 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง                               3(2-2-5) 

Sampling Techniques 

         ขั้นตอนในการสำรวจด้วยตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง

แบบง่าย การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น การสุ่มตัวอย่าง

แบบมีระบบ การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มชั้นเดียวและหลาย

ชั้น การประมาณค่ายอดรวมและค่าเฉลี่ยโดยใช้อัตราส่วน

และการถดถอย การประมาณค่าสัดส่วนและอัตราส่วน  

วิธีการกำหนดขนาดตัวอย่าง ความคลาดเคลื่อนในการ

สำรวจด้วยตัวอย่าง 

         Steps in a sample survey, simple random 

sampling, stratified random sampling, systematic 

random sampling, single and multistage cluster 

sampling, estimation of total and mean by ratio and 

regression, estimation of proportion and ratio, 

determining sample size and error in sample survey 

247113 การเลือกตัวอย่างเชงิสำรวจ                  3(2-2-5)  

Surveys Sampling  

ประโยชน์ของการสำรวจตัวอย่าง ขั้นตอนการ

สำรวจตัวอย่าง การกำหนดขนาดตัวอย่างวิธีการเลือก

ตัวอย่าง การเลือกตัวอย่างสุ ่มแบบง่าย การเลือก

ตัวอย่างแบบมีระบบ การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ 

การเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม การเลือกตัวอย่างหลายขั้น 

การประมาณค่าโดยใช้อัตราส่วนและการถดถอย และ

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการคำนวณขนาดตัวอย่าง 

 Benefits of sample survey, steps in sample survey, 

sample size determination, sampling methods, simple random 

sampling, systematic sampling, stratified sampling, cluster 

sampling, multi- stage sampling, estimation by ratio and 

regression, and the use of statistical package program to 

compute sample size 

ปรับรหสั ชื่อและ

คำอธิบาย

รายวิชา 

247361 การวางแผนการทดลอง                             3(2-2-5) 

Design of Experiment 

          แนวความคิดเกี่ยวกับแผนการทดลอง แผนการ

ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนการทดลองแบบบล็อกสุ่ม 

แผนการทดลองแบบจัตุรัสละติน แผนการทดลองแบบ

แฟคทอเรียล การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม และการ

ใช้โปแกรมสำเร็จรูปทางสถติิ 

         Concept of experimental designs, completely 

randomized designs, randomized complete block 

designs, Latin squares designs, factorial designs, 

analysis of covariance, use of statistical package 

program 

247214 การออกแบบการทดลอง                         3(2-2-5)  

Design of Experiments 

แนวความคิดเกี่ยวกับแผนแบบการทดลอง แผน

แบบสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบบล็อกสมบูรณ์เชิงสุ่ม แผน

แบบจัตุรัสละติน แผนแบบแฟกทอเรียล ข้อมูลสูญหาย 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม และการใช้โปรแกรม

สำเร็จรูป  

Concept of experimental design, completely 

randomized design, randomized complete block 

design, latin square design, factorial design, missing 

data, analysis of covariance and the use of statistical 

package program 

ปรับรหสั และ

คำอธิบาย

รายวิชา 

247381 โปรแกรมสำเร็จรปูทางสถติิ                         3(2-2-5) 

Statistical Package Program   

         การประยุกต์ใช ้โปรแกรมสำเร ็จร ูปทางสถิติ

วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การประมาณค่า การทดสอบ

สมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์

สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอย  

         Application of statistical package program to preliminary 

data analysis, estimation, hypothesis testing, analysis of 

variances, correlation analysis and regression analysis        

  ปิดรายวชิา 

  247221 การจัดการข้อมูลสารสนเทศและการจำลอง  3(2-2-5) 

Information Data Management and Simulation 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การ

จัดการข้อมูลสูญหาย การตรวจสอบการแจกแจงความ

น่าจะเป็นของข้อมูล การเปรียบเทียบการแจกแจงของ

รายวิชาใหม ่
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ข้อมูลตามทฤษฎี การจำลองการแจกแจงความน่าจะ

เป็นของขอ้มูลทางสถติิ และการประยุกต์ 

  Data inspection, missing data management, 

checking probability distribution, comparing theoretical data 

distribution, simulation probability distribution and application  

  247322 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์   3(2-2-5)  

Multivariate Analysis 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลายตัวแปร การแจก

แจงปรกติหลายตัวแปร การอนุมานเวกเตอร์ของ

ค่าเฉลี ่ยสำหรับหลายตัวแปร การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนหลายตัวแปร การวิเคราะห์ป ัจจัย การ

วิเคราะห์จำแนกกลุ ่ม การวิเคราะห์แบ่งกลุ ่ม การ

ว ิเคราะห์ส ่วนประกอบหลัก และการประยุกต์ใช้

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  

Introduction to multivariate, multivariate normal 

distribution, inference for vector mean of multivariate, 

multivariate analysis of variance, factor analysis, discriminant 

analysis, cluster analysis, principle component analysis and 

the use of statistical package program 

ปรับรหสั ชื่อ

คำอธิบาย

รายวิชาและ 

ปรับจากวิชาเอก

เลือกเป็นวชิาเอก

บังคับ 

  247336 หัวขอ้ที่น่าสนใจทางสถติิ                  1(0-3-2) 

Selected Topics in Statistics 

         การศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นปัจจุบันใน

งานทางสถิติ การเลือกหัวข้องานวิจัยทางสถิติ การ

เข ียนข้อเสนองานวิจ ัย และการนำเสนอข้อเสนอ

โครงการวิจัย 

         Study of interesting and current topics in 

statistics, selecting of the research topic in statistics 

area, writing and preparing presentation for a 

research proposal  

รายวิชาใหม่ 

  247343

  

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม    3(2-2-5)  

Categorical Data Analysis 

ความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลจำแนกประเภท 

การแจกแจงสำหรับข้อมูลจำแนกประเภท  ตารางการ

จร การอนุมานตารางการจร ตัวแบบการถดถอยลอจิ

สติกทวิภาค ตัวแบบการถดถอยลอ    จิสติกพหุ ตัว

แบบการถดถอยลอจิสติกอันดับ และการประยุกต์ใช้

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 

Introduction to categorical data, distributions for 

categorical data, contingency tables, Inference for 

contingency tables, binary logistic regression, 

multinomial logistic regression, ordinal logistic 

regression and the use of statistical package program 

ปรับรหสั 

คำอธิบาย

รายวิชา และ

ปรับจากราย

วิชาเอกเลือกเปน็

รายวิชาเอก

บังคับ 
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  247344 วิธีการทางสถิติสำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง  3(2-2-5) 

Statistical Methods for Machine Learning 

พื้นฐานของการเรียนรู้ของเครื่อง ตัวอย่างการใช้

สถิติในการเรียนรู้ของเครื่อง การจำแนก การวิเคราะห์

แบ่งกลุ ่ม การค้นคืน โครงข่ายประสาท การลดมิติ 

ระบบแนะนำ การเรียนรู้ของเครื่องสำหรับข้อมูลขนาด

ใหญ่ และการประยุกต์ใช้ด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง  

Machine learning foundation, examples of 

statistics in machine learning, classification, cluster 

analysis, retrieval, neural network, dimensionality 

reduction, recommender systems, machine learning 

for big data, and application for machine learning 

รายวิชาใหม ่

247425 ระเบียบวิธีวิจัย                                        3(2-2-5) 

Research Methodology   

         ระเบียบวิธีการวิจัย ประเภทของการวิจัยและ

กระบวนการทำวิจัย การกำหนดปัญหาของการวิจัย 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้อง การสร้าง

กรอบแนวคิดและออกแบบการวิจัย การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัย การสร้างเครื ่องมือในการวิจัย การเก็บ

รวบรวมข้อมูล การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล การ

เขียนรายงานการวิจัย และการนำเสนอผลการวิจัย  

         Research methodology, type of research and 

processing, determination of research problem, review 

of related literature, conceptual framework and research 

designs, research proposal, equipment research 

construction, data collecting, data processing and 

analysis, research writing and presentation       

247437 ระเบียบวิธีวิจัย    3(2-2-5)  

Research Methodology 

ระเบียบวิธีการวิจัยทางสถิติ ประเภทของการ

วิจัยและกระบวนการทำวิจัย การกำหนดปัญหาของ

การวิจัย ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การสร้าง กรอบแนวคิดและออกแบบการวิจัย การ

เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การสร้างเครื่องมือในการ

วิจัย การเก็บ รวบรวมข้อมูล การประมวลผลและ

วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การนำเสนอ

ผลการวิจัย และบูรณาการเข้ากับชุมชน 

Research methodology for applied staistics, 

type of research and processing, determination of 

research problem, review of related literature, 

conceptual framework and research designs, research 

proposal, equipment research construction, data 

collecting, data processing and analysis, research 

writing and presentation and integration into the 

community 

ปรับรหสั 

รายวิชา 

247441 สถิติสำหรบัการควบคุมคุณภาพ                   3(2-2-5) 

 Statistics for Quality Control 

         การควบคุมคุณภาพ ทฤษฎีความน่าจะเป็นที่ใช้ใน

การควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุม แผนการเลือก

ตัวอย่าง ความสามารถของกระบวนการผลิตเพื ่อการ

ยอมรับ แผนการยอมรับผลิตภัณฑ์ แผนการยอมรับ

ผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดทาคุชิ และแบบอื่นๆ ที่น่าสนใจ 

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปนการวิเคราะห์และแปลผล 

         Quality control, probability theory in quality 

control, control chart, product and production capability 

acceptance sampling designs, acceptance product plan, 

acceptance designs, Taguchi concept acceptance plan 

247373 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิต ิ    3(2-2-5)  

Statistical Quality Control  

ปรัชญาเก ี ่ยวก ับคุณภาพ หลักการควบคุม

ค ุณภาพ ระบบค ุณภาพมาตรฐาน การควบคุม

กระบวนการเชิงสถติิ เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง 

แผนภ ูม ิควบค ุมเช ิงผ ันแปร แผนภ ูม ิควบค ุมเช ิง

คุณลักษณะ แผนการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับเชิง

คุณลักษณะและเชิงปริมาณ และเทคนิคใหม่ๆ ในการ

ควบคุมคุณภาพ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อ

ควบคุมคุณภาพให้กับกระบวนการผลิต 

Quality philosophy, principle of quality control, 

ISO series, statistical process control, 7 quality control 

ปรับรหสั ชื่อ 

คำอธิบาย

รายวิชา และ

ปรับจากวิชาเอก

บังคับเปน็

วิชาเอกเลือก 
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and other interesting designs, the use of statistical 

package program to analyze and interpret the data 

tools, control chart for variables, control chart for 

attributes, acceptance sampling plans for attributes 

and variables, and new techniques for quality control, 

the use of statistical packages to control the quality of 

the production process 

  247491 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์       1(0-3-2) 

ทางสถิติประยุกต์    

Preparation for Professional Experience  

in Applied Statistics   

         พระราชบัญญัติสถิติ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์ ความสำคัญ

ของการฝึกประสบการณ์ หลักการเขียนจดหมายสมัคร

งาน หลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ วัฒนธรรมองค์กร 

การพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม ระบบ

มาตรฐานการประกันคุณภาพและความปลอดภัยใน

การทำงาน การใช้งานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

การเขียนรายงาน การนำเสนอผลงาน ทักษะการ

วางแผน การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและ

การต ัดส ินใจ ความร ู ้ท ั ่ วไปเก ี ่ยวก ับเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสืบค้นขอ้มูล 

         The statistics act, basic knowledge of forms and 

process of professional experience, importance of 

professional experience, application letters 

preparation, job interview, organizational culture, 

personality development, virtue ethics, systems of 

quality assurance and safety standards at work, 

English communication in the workplace, report 

writing, presentations, planning skills, analytical skills, 

immediate problem solving skills, decision making, 

basic concepts of information technology, and 

information retrieval 

รายวิชาใหม ่

247491 สัมมนา                                                  1(0-3-2) 

Seminar 

         การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การ

นำเสนอ การอภิปรายและการตอบข้อซักถามในประเด็น

ทางด้านสถติิ สถิตปิระยุกต์ หรือสถิตสิารสนเทศ  

         Searching, data collection, analysis, presentation, 

discuss and to answer questions on topics related to 

statistics, applied statistics or informational statistics  

 

247492 สัมมนา      1(0-3-2)  

Seminar 

         การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การนำเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถามใน

ประเด็นทางด้านสถิติ สถิติประยุกต์ การจัดการข้อมูล

หรือสถติิสารสนเทศ 

         Searching, data collection, analysis, 

presentation, discussion and to answer questions on 

the topics related to statistics, applied statistics, data 

management or informational statistics 

ปรับรหสัและ

คำอธิบาย

รายวิชา 
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247492 การศึกษาอิสระ                                      6 หน่วยกิต 

Independent Study 

         การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย  การ

วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนำเสนอและการอภิปราย

ในประเด ็นทางด ้านสถิต ิ  สถ ิต ิประย ุกต ์ หร ือสถิติ

สารสนเทศ  

         Searching, data collection, research, analysis, 

reporting, presentation and discuss on topics related to 

statistics, applied statistics or informational statistics  

 

247493 การศึกษาอิสระ   6 หน่วยกิต  

Independent Study 

         การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ

วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนำเสนอ และการ

อภิปรายในหัวข้อทางด้านสถิติ สถิติประยุกต์ การ

จัดการข้อมูลหรือสถติิสารสนเทศ  

         Searching, data collection, research, analysis, 

reporting, presentation and discussion on topics 

related to statistics, applied statistics, data 

management or informational statistics  

ปรับรหสัและ

คำอธิบาย

รายวิชา 

247493 ฝึกงาน                                                6 หน่วยกิต 

Professional Training   

         การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ท ักษะ ในงานท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องก ับสถ ิต ิ  สถ ิต ิ ประย ุกต์  

คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ หรืองานที่เกี ่ยวข้อง ในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน  

         Training, learning, enhance experience and skill on 

statistics, applied statistics, computer, mathematics or any related 

area in enterprise, organization or company 

247494 ฝึกงาน    6 หน่วยกิต  

Professional Training 

         การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะ ในงานที่เกี ่ยวข้องกับสถิติ สถิติประยุกต์ การ

จัดการข้อมูล คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ หรืองานที่

เกี่ยวข้อง ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน  

         Training, learning, enhance experience and skill on 

statistics, applied statistics, data management, computer, 

mathematics or any related area in enterprise, organization or 

company 

ปรับรหสัวิชา 

และคำอธิบาย

รายวิชา 

247494 สหกิจศกึษา                                          6 หน่วยกิต 

Co – operative Education 

         การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ท ักษะ ในงานท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับสถ ิต ิ  สถ ิต ิประย ุกต์  

คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ หรืองานที่เกี่ยวข้อง ในฐานะ

พนักงานฝึกหัด ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือ

เอกชน 

         Training, learning, enhance experience and skill 

on statistics, applied statistics, computer, mathematics 

or any related area as the trainee in enterprise, 

organization or company 

247495 สหกิจศกึษา   6 หน่วยกิต  

Co-operative Education 

         การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะ ในงานที่เกี่ยวข้องกับสถิติ สถิติประยุกต์ การ

จัดการข้อมูล คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ หรืองานที่

เกี่ยวขอ้ง ในฐานะพนักงานฝึกหัด ในสถานประกอบการ 

องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน 

         Training, learning, enhance experience and skill 

on statistics, applied statistics, data management, 

computer, mathematics or any related area as the 

trainee in enterprise, organization or company  

ปรับรหสัและ

คำอธิบายวิชา 

วิชาเอกเลือก    

247326 การวิเคราะห์หลายตัวแปร                          3(2-2-5) 

Multivariate Analysis 

         ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลายตัวแปร การแจกแจง

แบบปรกติของหลายตัวแปร การอนุมานเวกเตอร์ของ

ค ่าเฉล ี ่ยสำหร ับหลายตัวแปร การว ิเคราะห์ความ

แปรปรวนของหลายตัวแปร การวิเคราะห์ส่วนประกอบมุข

สำคัญ การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์จำแนกประเภท

แบบกลุ่ม การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 

และหัวขอ้อื่นที่น่าสนใจ 

247322 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์   3(2-2-5)  

Multivariate Analysis 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลายตัวแปร การแจก

แจงปรกติหลายตัวแปร การอนุมานเวกเตอร์ ของ

ค่าเฉลี ่ยสำหรับหลายตัวแปร การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนหลายตัวแปร การวิเคราะห์ป ัจจัย การ

วิเคราะห์จำแนกกลุ ่ม การวิเคราะห์แบ่งกลุ ่ม การ

ว ิเคราะห์ส ่วนประกอบหลัก และการประยุกต์ใช้

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  

ปรับรหสั ชื่อ 

คำอธิบาย

รายวิชา และ

ปรับจากราย

วิชาเอกเลือกเปน็

รายวิชาเอก

บังคับ 
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         Introduction to multivariate, multivariate normal 

distribution, inference for vector mean of multivariate, multivariate 

analysis of variance, principal component analysis, factor analysis, 

discriminant analysis, the use of statistical package program to 

analyze and other interesting topics 

Introduction to multivariate, multivariate normal 

distribution, inference for vector mean of multivariate, 

multivariate analysis of variance, factor analysis, discriminant 

analysis, cluster analysis, principle component analysis and 

the use of statistical package program 

247327 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม                         3(2-2-5) 

Categorical Data Analysis 

         ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงกลุ่ม การแจก

แจงทวินามและการแจกแจงอเนกนามสำหรับข้อมูลเชิง

กลุ่ม  ตารางการจร  การอนุมานตารางการจร  ตัวแบบ

เชิงเส้นวางนัยทั่วไป ตัวแบบโลจิท ตัวแบบการถดถอยโลจิ

สติก และตัวแบบล็อกลิเนียร์ขั้นพื้นฐาน  

         Introduction to categorical data, binomial and 

multinomial distributions for categorical data, 

contingency tables, inference for contingency tables, 

generalized linear model, logit model, logistic regression 

model and basic log-linear model 

247343

  

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม    3(2-2-5)  

Categorical Data Analysis 

ความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลจำแนกประเภท 

การแจกแจงสำหรับข้อมูลจำแนกประเภท  ตารางการ

จร การอนุมานตารางการจร ตัวแบบการถดถอยลอจิ

สติกทวิภาค ตัวแบบการถดถอยลอจิสติกพหุ ตัวแบบ

การถดถอยลอจิสติกอันด ับ และการประยุกต์ใช้

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 

Introduction to categorical data, distributions for 

categorical data, contingency tables, Inference for 

contingency tables, binary logistic regression, 

multinomial logistic regression, ordinal logistic 

regression and the use of statistical package program 

ปรับรหสั 

คำอธิบาย

รายวิชา และ

ปรับจากราย

วิชาเอกเลือกเปน็

รายวิชาเอก

บังคับ 

247342 สถิติเพื่อการพยากรณ์                               3(2-2-5) 

Statistical Method for Forecasting 

          ความรู ้ท ั ่วไปเก ี ่ยวกับการอนุกรมเวลา การ

วิเคราะห์อนุกรมเวลา วิธีการแยกส่วนองค์ประกอบ 

แนวโน้ม วัฏจักร ฤดูกาล และสิ่งที่ผิดปกติ เทคนิคการ

ปรับให้เรียบ อนุกรมเวลาเพื่อการพยากรณ์ อนุกรมเวลา

บอกซ์และเจนกินส์ การเลือกเทคนิคการพยากรณ์ที่

เหมาะสม และ กรณีศึกษา  

           Introduction to time series, time series analysis, 

decomposition method, trend component, cyclical 

component, seasonal component, irregular component, 

smoothing method, time series analysis for forecasting, 

Box- Jenkins methodology, selecting an appropriate 

forecasting method, and case study 

247242 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา    3(2-2-5)  

Time series Analysis  

อนุกรมเวลา  ตัวแบบการพยากรณ์  เทคนิคการ

พยากรณ์  การแยก การทำให้เรียบ การพยากรณ์วัฏ

จักร วิธีบ็อกซ์-เจนกินส์ ความคลาดเคลื ่อนในการ

พยากรณ์ การเลือกเทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสม 

การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการพยากรณ์ 

Time series, forecasting models, forecasting 

techniques:  decomposition, smoothing, cycle 

forecasting, Box- Jenkins method, forecast errors, 

selecting an appropriate forecasting method,  the use 

of computer software in forecasting 

ปรับรหสั ชื่อ 

คำอธิบาย

รายวิชา และ

ปรับจากราย

วิชาเอกเลือกเปน็

รายวิชาเอก

บังคับ 

247344 คณิตศาสตรส์ำหรบัการประกันชีวติ              3(2-2-5) 

Life Insurance Mathematics 

         การวิเคราะห์รูปแบบการแจกแจงการอยู่รอดของ

ชีวิต และตารางชีพ การกำหนดเบี้ยประกันชีวิตสุทธิ ค่า

รายงวดตามการทรงชีพ  เบีย้ประกันภัยรวมค่าใช้จ่ายของ

การประกันชีวิตที ่คุ ้มครองชีวิตเดียว การคำนวณเงิน

สำรองแบบต่างๆ  รูปแบบการประกันชีวิตแบบต่อเนื่อง

และไม่ต่อเนื่อง จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของนัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย  

  ปิดรายวชิา 
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         Analysis of survival model and life tables, net and 

gross premium, life annuities, various methods of policy 

valuation using continuous and discrete models, ethic 

and code of conduct of actuary.  

 

 

กลุ่มวิชาการวิเคราะหท์างสถิติ (Statistical Analysis)  

  347351 การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้เชิงสถติิ 3(3-0-6)  

Statistical Reliability Analysis  

แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อถือได้ และข้อมูลความ

เชื่อถือได้ ฟังก์ชันความเชื่อถือได้  การวิเคราะห์ความ

เช ื ่อถ ือได ้สำหร ับการแจกแจงความน่าจะเป ็นท ี่

สำคัญ  การพล็อตความน่าจะเป็น การตัดปลาย การ

หาต ัวแบบความเช ื ่อถ ือได ้   ความเช ื ่อถ ือได ้ของ

ระบบ  การทดสอบอายุการใช้งานและการอนุมาน 

Reliability concepts and reliability data, 

reliability function, reliability analysis based on some 

useful probability distributions, probability plotting, 

censoring, reliability modeling, system reliability, life 

testing and inference 

รายวิชาใหม ่

  247352 การวิเคราะห์แบบเบส์   3(3-0-6) 

Bayesian Analysis 

แนวคิดการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบเบส์ การแจกแจง

ความน่าจะเป็นก่อน การแจกแจงความน่าจะเป็น

ภายหลัง  การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบสังยุค การ

วิเคราะห์แบบเบส์ของข้อมูลชุดเดียว ข้อมูลสองชุด และ

ข้อมูลมากกว่าสองชุด  

Concepts of data analysis with Bayesian 

approach, prior probability distribution, posterior 

probability distribution, conjugate probability 

distribution, Bayesian analysis for one- sample data, 

two-sample data, and more than two-sample data  

รายวิชาใหม ่

  247353 เทคนิคการทำเหมืองขอ้มูล                   3(2-2-5) 

Data Mining Techniques  

พื้นฐานของการทำเหมืองข้อมูล กระบวนการทำ

เหมืองข้อมูล การหากฎความสัมพันธ์ การวิเคราะห์

แบ่งกลุ่ม การจำแนก และการประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูล 

Introduction to data mining, data mining 

process, association rule discovery, cluster analysis, 

classification and data mining applications 

รายวิชาใหม ่

  247354 กระบวนการสโตแคสติกและการประยุกต์   3(2-2-5)   

Introduction to Stochastic Process and Applications   

รายวิชาใหม ่
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แนวค ิดพ ื ้ นฐานของกระบวนการสโตแค

สติก กระบวนการปัวซง โซ่มาร์คอฟ และกระบวนการ

มาร์คอฟ ทฤษฎีแถวคอย กระบวนการคงที่ ความ

เชื่อถือได้ การประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ   

Basic concepts of stochastic processes, 

poisson process, Markov chain and Markov process, 

queuing theory, stationary process, reliability, 

applications for the problems solving 

  247355 การจำลองและการคำนวณเชิงสถติิ 3(2-2-5) 

Statistical Simulation and Computation 

 แนวคิดพื้นฐานของการจำลองและการคำนวณ

เชิงสถิติ การจำลองข้อมูลสำหรับตัวแปรสุ่มทางสถิติ 

การจำลองข้อมูลสำหรับตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื ่อง การ

จำลองข้อมูลสำหรับตัวแปรสุ่มต่อเนื ่อง การจำลอง

ข้อมูลสำหรับตัวแปรสุ่มสองตัวที่เป็นอิสระจากกัน การ

จำลองข้อมูลสำหรับตัวแปรสุ่มสองตัวไม่เป็นอิสระจาก

กัน การจำลองข้อมูลตามแผนแบบการทดลอง การ

จำลองข้อมูลตามตัวแบบการถดถอย การจำลองข้อมูล

จำแนกประเภท และการประยุกต์ใช้   

Basic concepts of statistical simulation and 

computation, statistical random variables simulation,  

discrete random variables simulation, continuous 

random variables simulation, two independent 

random variables simulation, two dependent random 

variables simulation, the simulation for experimental 

design data, regression model data, categorical data 

and its application 

รายวิชาใหม ่

  247356 การวิเคราะห์ข้อมูลยุ่งเหยิง    3(2-2-5) 

Messy Data Analysis 

ทบทวนแนวคิดการทดลองแฟกทอเรียล การจัด

บล็อกและการปนกันในการทดลองแฟกทอเรียล  การ

ทดลองแฟคทอเรียลบางส่วน แผนแบบซ้อนในและแผน

แบบสปลิตพล็อต แผนแบบบล็อกไม่สมบูรณ์และแผน

แบบแลตทิซ แผนแบบผิวตอบสนอง และแผนการ

ทดลองแบบอื่นๆ และการใช้โปแกรมทางสถิติในการ

วิเคราะห์และแปลผล  

Review of factorial experiment, blocking and 

confounding in factorial experiments, fractional factorial 

experiment, nested design and split- plot design, 

incomplete block design and lattice design, responsive 

surface design, other designs, the use of statistical package 

program to analyze and interpret the data  

รายวิชาใหม ่
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กลุ่มสถิตปิระยกุตท์างการแพทย ์(Medical Statistics)  

  247361 ประชากรศาสตร์         3(2-2-5)  

Demography 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประชากร แหล่งข้อมูล

ทางประชากร โครงสร ้างและองค ์ประกอบของ

ประชากร เทคนิคการวิเคราะห์เบื ้องต้นทางสถิติ

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประชากร ภาวะการเกิด ภาวะ

พยาธิสภาพ ภาวะมรณะ ภาวะการเจริญพันธุ์ และการ

ย้ายถิ่นฐาน การคาดประมาณประชากรและภาพฉาย

ประชากร ตารางชีพ 

The introduction to demography, sources of 

demographic data, the population structure and 

composition, statistical techniques of demographic analysis 

concerning, birth, morbidity, mortality, fertility and 

migration, population estimation and projection, life tables 

ปรับรหสั และ

คำอธิบาย

รายวิชา 

  247362 การวิเคราะห์การรอดชีพ    3(2-2-5)  

Survival Analysis 

แนวคิดพื ้นฐานของการวิเคราะห์การรอดชีพ 

ฟังก์ชันการรอดชีพ ฟังก์ชันพิบัติ การประมาณค่าและ

การเปรียบเทียบเส้นโค้งการรอดชีพ การประยุกต์ตัว

แบบการรอดชีพ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถติิ 

Basic concepts of survival analysis, survival 

function, hazard function, estimating and comparing 

survival curves and the use of statistical package 

program 

ปรับรหสั ชื่อ 

และคำอธิบาย

รายวิชา 

  247363 การวิเคราะห์อภิมานทางการแพทย์ 3(2-2-5)  

Medical Meta Analysis 

การค้นงานวิจัย การระบุ จำแนกและลงรหัส

งานวิจ ัย การวัดตัวแปรจากผลการวิจ ัย และการ

วิเคราะห์ข้อมูล 

Finding studies, describing, classifying and 

coding research studies, measuring studies findings 

and techniques of analyses 

รายวิชาใหม ่

  247364 การจัดการฐานข้อมูลทางการแพทย์           3(2-2-5)  

Database Management in Medical Data 

เวชระเบียน รหัสโรคและรหัสผ่าตัด หัตถการใน

ประเทศไทย การรวบรวมข้อมูลด้านเวชสถิติและการ

นำเสนอ 

Medical record, medical coding practices in 

Thailand, data collection and presentation in medical 

statistics 

 

รายวิชาใหม ่
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  247365 การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยทางการแพทย์         3(2-2-5)  

Medical Statistics Analysis 

การคำนวณขนาดตัวอย่าง การศึกษาเทียบกลุ่ม

ควบคุมเบื้องต้น การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์หลายตัว

แปร การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท 

การใช้โปรแกรมทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์การรอด

ชีพ ฟังก์ชันพิบัติ อัตราพิบัติ อัตราส่วนออดส์ ช่วงความ

เชื่อมั่นของอัตราส่วนออดส์ ความเสี่ยงสัมพัทธ์ และ

ช่วงความเชื่อมั่นของความเสี่ยงสัมพัทธ์ การอธิบายผล

และสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

Sample size determination, introduction of 

case- control study, application of multivariate 

analysis, application of categorical data analysis, the 

use of statistical program for survival analysis, hazard 

function, hazard rate, odds ratio, confidence interval 

of odds ratio, relative risk and confidence interval of 

relative risk, data interpretation and data 

summarization 

รายวิชาใหม ่

  247366 สถิติประยุกต์สำหรับงานวิจัยเชงิทดลอง       3(2-2-5) 

ทางพฤติกรรมศาสตร์ 

 Applied Statistics for Experimental Research in 

Behavioral Science 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์

ความแปรปรวนพหุคูณและพหุคูณร่วม การวิเคราะห์

ความแปรปรวนเมื่อมีการวัดซ้ำ สมการประมาณแบบ

วางนัยทั่วไป การวิเคราะห์หลายระดับ และ การสร้าง

แบบจำลองสมการโครงสร้าง 

Analysis of covariance, multivariate analysis of 

variance and covariance, repeated measure ANOVA, 

generalized estimating equation, multilevel analysis, 

and structural equation modeling 

 

กลุ่มสถิตปิระยกุตท์างธรุกิจและการประกนัภยั (Business Statistics and Insurance)   

  247373 การวิจัยดำเนนิงาน                               3(2-2-5) 

Operational Research 

การวิจัยดำเนินงาน กำหนดการเชิงเส้นและตัว

แบบเชิงคณิตศาสตร์ของกำหนดการเชิงเส้น การหาผล

เฉลยเชิงกราฟและวิธีซิมเพล็กซ์ ปัญหาภาวะคู่กันและ

การวิเคราะห์ความไว ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการ

มอบหมายงาน การวิเคราะห์ข่ายงาน การวางแผนและ

ควบคุมโครงการโดยเพิร์ตและซีพีเอ็ม ทฤษฎีเกม การ

ใช ้โปรแกรมสำเร ็จร ูปเพื ่อแก้ป ัญหาทางการวิจัย

ดำเนินงาน 

ปรับรหสั ชื่อ 

คำอธิบาย

รายวิชา และ

ปรับจากวิชาเอก

บังคับเปน็

วิชาเอกเลือก 
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Operations research, linear programming and 

the mathematical constructing model, graphical 

solution and simplex method, duality problem and 

sensitivity analysis, transportation problem, 

assignment problem, network analysis, PERT and CPM 

project planning and control, game theory, the use of 

software packages for solving operations research 

problems 

  247374 การวิจัยดำเนินงานภาคความน่าจะเป็น 3(2-2-5)  

Probabilistic Operation Research  

การวิเคราะห์มาร์คอฟ ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎี

พัสดุคงคลัง ตัวแบบข่ายงานการไหล กำหนดการพลวัต 

การจำลอง การประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ และการใช้

โปรแกรมสำเร็จรูป 

  Markov analysis, queueing theory, inventory 

theory, network flow model, dynamic programming, 

simulation, business applications and the use of 

software packages 

รายวิชาใหม ่

  247375 การวิเคราะห์การตัดสินใจทางธุรกจิ            3(2-2-5)  

Business Decision Analysis 

แนวคิดของการวิเคราะห์การตัดสินใจ โครงสร้าง

การตัดสินใจ หลักการตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ที่

แน่นอนและไม่แน่นอน ทฤษฎีค่าต่ำสุดของค่าสูงสุด 

การอนุมานและการตัดสินใจแบบเบส์ การตัดสินใจโดย

ใช้ทฤษฎอีรรถประโยชน์ และการประยุกต์ใช้ทางธุรกจิ 

Concepts of decision analysis, decision 

structures, principles of decision making under 

certainty and uncertainty, minimax theorem, Bayesian 

inference and decision, utility decision theory, and 

business applications 

รายวิชาใหม ่

  247345 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิต ิ    3(2-2-5)  

Statistical Quality Control  

ปรัชญาเก ี ่ยวก ับคุณภาพ หลักการควบคุม

ค ุณภาพ ระบบค ุณภาพมาตรฐาน การควบคุม

กระบวนการเชิงสถติิ เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง 

แผนภ ูม ิควบค ุมเช ิงผ ันแปร แผนภ ูม ิควบค ุมเช ิง

คุณลักษณะ แผนการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับเชิง

คุณลักษณะและเชิงปริมาณ และเทคนิคใหม่ๆ ในการ

ควบคุมคุณภาพ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อ

ควบคุมคุณภาพให้กับกระบวนการผลิต 

Quality philosophy, principle of quality control, ISO 

series, statistical process control, 7 quality control 

ปรับรหสั ชื่อ 

คำอธิบาย

รายวิชา และ

ปรับจากวิชาเอก

บังคับเปน็

วิชาเอกเลือก 
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tools, control chart for variables, control chart for 

attributes, acceptance sampling plans for attributes 

and variables, and new techniques for quality control, 

the use of statistical packages to control the quality of 

the production process 

  247376 สถิติและคณิตศาสตร์การเงิน    3(2-2-5) 

Financial Mathematics and Statistics 

         เครื่องมือทางการเงิน หุ้น และพันธบัตร การหา

อัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้ พันธบัตร และหลักทรัพย์

อื่นๆ ทฤษฎีการคิดดอกเบี้ยแบบต่าง ๆ เงินรายปี การ

ชำระหนี้แบบต่าง ๆ การคิดค่าเสื่อมราคา การประเมิน

มูลค่าหลักทรัพย์ ตารางการไถ่ถอน การประยุกต์ใช้

สถิต ิและคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัญหาด้าน

การเงิน และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการ

วิเคราะห์และแปลผล 

         Financial instruments, share and bond, yield 

rate calculation on corporate bond, bond and related 

security, interest calculation theory, annuity, 

settlements, depreciation, assessment on value 

assets, redemption table, application of statistics and 

mathematics in financial problems analysis and the 

use of statistical package program to analyze and 

interpret the data 

ปรับรหสั และ

คำอธิบาย

รายวิชา 

  247371 การเสี่ยงและสถิติประกันภัย                     3(2-2-5) 

Risk and Insurance Statistics 

แนวคิดของการเสี ่ยงภัย ความหมายของการ

เสี่ยงภัย การเสี่ยงภัยในเชิงสถติิ ประเภทของความเสี่ยง

ภัย การประเมินระดับความเสี่ยง สภาวะภัย การจัดการ

ความเสี ่ยงภัย ลักษณะความเสี ่ยงที ่ทำประกันได้ 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประกันภัย ทฤษฎีทางสถิติที่

เก ี ่ยวกับการประกันภัย โครงสร้างของกรมธรรม์

ประกันภัย หลักสำคัญของการประกันภัย บทบาทของ

ธุรกิจประกันภัย ความรู้เกี ่ยวกับการประกันชีวิตขั ้น

พื้นฐาน และ การประกันวินาศภัยต่าง ๆ 

 Concepts of risk, meaning of risk, statistical 

risk, types of risk, degree of risk evaluation, risk 

classification, risk management, insurable risk, basic 

concept of insurance, statistical theory of insurance, 

policy provision structure, principle of insurance, the 

role of the insurance business, basic concepts of life 

insurance, and non-life insurance 

 

ปรับรหสั 

คำอธิบาย

รายวิชา และ

ปรับจากวิชาเอก

บังคับเปน็

วิชาเอกเลือก 
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  247372 ตัวแบบความเสียหาย                 3(2-2-5)  

Loss Model 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีความเสี่ยง การ

แจกแจงความถี่ การเกิด และความเสียหาย ตัวแบบ

ความเสี่ยงแบบส่วนบุคคลและแบบรวม การสร้างตัว

แบบความเส ียหายและการประย ุกต์  และการ

ประยุกต์ใช้ 

Introduction to risk theory, frequency and 

severity distribution, individual and collective risk 

models, modeling loss distribution, and applications 

รายวิชาใหม ่

รายวิชาทีเ่ปิดสอนให้กบัคณะอืน่    

247111 ชีวสถิต ิ                                                 3(2-2-5) 

Biostatistics 

         แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิต ิด ้าน

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สถิติ

พรรณนา การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์การ

ถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบด้วยไคกำลัง

สอง และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์และ

แปลผล 

          Concepts extent and benefits of statistics for 

health science, the application of statistics in daily life, 

descriptive statistics, estimation and hypothesis test, 

elementary analysis of variance, regression and 

correlation analysis, chi-square test, the use of statistical 

package program to analyze and interpret the data 

247102 ชีวสถิต ิ                                              3(2-2-5)  

Biostatistics  

แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติด้าน

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สถิติ

เชิงพรรณนา การทดสอบภาวะปรกติ การประมาณค่า

และการทดสอบสมมุต ิฐาน การว ิ เคราะห ์ความ

แปรปรวน การทดสอบไคกำลังสอง การวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงเส ้นและสหสัมพันธ์ การคำนวณขนาด

ตัวอย่าง และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถติิ 

Concepts, scope and benefits of statistics for 

health science, the application of statistics in daily life, 

descriptive statistics, test of normality, estimation and 

hypothesis testing, analysis of variance, chi- squared 

test, linear regression analysis and correlation, sample 

size computing and the use of statistical package 

program 

ปรับรหสั และ

คำอธิบาย

รายวิชา 

247112 สถิติพื้นฐานทางการแพทย์                          2(2-0-4) 

Basic Medical Statistics 

         แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิต ิด ้าน

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สถิติ

พรรณนา การคำนวณขนาดตัวอย่างเบื้องต้น การทดสอบ

การแจกแจงแบบปกติ การประมาณค่าและการทดสอบ

สมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การ

ทดสอบด้วยไคกำลังสอง อัตราส่วนออดส์ การแปลผล

และการนำเสนอผลสถติิ  

         Concepts extent and benefits of statistics for health 

science, the application of statistics in daily life, descriptive 

statistics, elementary sample size calculation, normal distribution 

test, estimation and hypothesis test, elementary analysis of 

variance, chi- square test, odds ratio, the data 

interpretation and presentation to research 

247101 สถิติพื้นฐานทางการแพทย์    2(2-0-4) 

Basic Medical Statistics  

แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติด้าน

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สถิติ

เชิงพรรณนา การทดสอบภาวะปรกติ การอนุมานเชิง

สถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การ

ทดสอบไคกำลังสอง อัตราส่วนออดส์ การคำนวณ

ขนาดตัวอย่าง การแปลผลและการนำเสนอผล 

Concepts, scope and benefits of statistics for 

health science, the application of statistics in daily life, 

descriptive statistics, test of normality, statistical 

inferences, one- way analysis of variance, chi-

squared test, odds ratio, sample size computing, data 

interpretation and presentation  

 

ปรับรหสั และ

คำอธิบาย

รายวิชา 
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247221 สถิติวเิคราะห์                                          3(2-2-5) 

Statistical Analysisi 

         แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การนำ

สถิติไปใช้ในชีวิตประจำวัน ระเบียบวิธีการทางสถิติ หลัก

เบื้องต้นของการสำรวจด้วยตัวอย่าง สถิติพรรณนา ความ

น่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม 

การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่าและการทดสอบ

สมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การ

วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบ

ด้วยไคกำลังสอง และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการ

วิเคราะห์และแปลผล 

         Concept, extent and utility of statistics, the 

application of statistics in daily life, statistical 

methodology, principle of sample survey, descriptive 

statistics, probability, random variable and probability 

distribution, sampling distribution, estimation and 

hypothesis test, elementary analysis of variance, linear 

regression and correlation analysis, chi-square test, the 

use of statistical package program to analyze and 

interpret the data  

247103 สถิติวเิคราะห์                 3(2-2-5)  

Statistical Analysis 

แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ ระเบียบ

วิธีการทางสถิติ หลักเบื้องต้นของการสำรวจตัวอย่าง 

สถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและความ

น่าจะเป็นของตัวแปรสุ ่ม การประมาณค่าและการ

ทดสอบสมมุต ิฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน

เบ ื ้องต ้น การว ิ เคราะห ์การถดถอยเช ิง เส ้นและ

สหสัมพันธ ์ การทดสอบไคกำลังสอง และการใช้

โปรแกรมสำเร็จรูป 

 Concepts, scope and benefits of statistics, 

statistical methodology, principle of sample survey, 

descriptive statistics, probability, random variable and 

probability of randaom variable, estimation and 

hypothesis testing, elementary analysis of variance, 

linear regression analysis and correlation, chi-squared 

test and the use of statistical package program 

 

ปรับรหสั และ

คำอธิบาย

รายวิชา 

247241 สถิติธุรกิจ                                              3(2-2-5) 

Business Statistics 

         ความหมาย ขอบเขตและประโยชน ์ของสถิติ

ทางด้านธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะ

เป็น การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การ

วิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบสถิติไคกำลังสอง 

สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย เลขดัชนี และ

การควบคุมคุณภาพทางสถติิ 

         Definition and advantages of statistics in 

business, fundamental of data analysis, probability, 

estimation and testing hypotheses, analysis of variance 

, chi-square test, correlation and linear regression, index 

number, and statistical quality control 

247104 สถิติธุรกิจ                               3(2-2-5)  

Business Statistics  

ความหมาย ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ

ทางด้านธุรกิจ การวิเคราะห์ข ้อมูลเบื ้องต้น การ

ประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์

ความแปรปรวน สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้น

อย่างง่าย การทดสอบไคกำลังสอง เลขดัชนี อนุกรม

เวลา และการตัดสินใจ 

Definition, scope and benefits of statistics in 

business, fundamental of data analysis, estimation 

and hypothesis testing, analysis of variance, 

correlation and simple linear regression, chi- squared 

test, index number, time series, and decision making 

ปรับรหสั และ

คำอธิบาย

รายวิชา 

247222 ความน่าจะเป็นและสถิติ                             3(2-2-5) 

Probability and Statistics 

         แนวคิดพื้นฐานของความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็น

แบบมีเงื่อนไข ทฤษฎีของเบส์ ตัวแปรสุ่มและการแจกแจง

ความน่าจะเป็น การแจกแจงค่าสถิติ การอนุมานทางสถิติ 

การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอย  

         Basic concept of probability, conditional 

probability, Bayes theorem, random variables and 

247105 ความน่าจะเป็นและสถิติ                           3(2-2-5) 

Probability and Statistics  

แนวคิดพื้นฐานของความน่าจะเป็น ความน่าจะ

เป็นมเีงื่อนไข ทฤษฎบีทของเบส์ ตัวแปรสุ่มและการแจก

แจงความน่าจะเป็น การแจกแจงค่าตัวอย่าง การ

อนุมานเชิงสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ

วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น  

Basic concepts of probability, conditional 

probability, Bayes’  theorem, random variable and 

ปรับรหสัวิชา 
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probability distribution, sampling distribution, inferential 

statistics, analysis of variance, linear regression 

probability distribution, sampling distribution, statistical 

inference, analysis of variance, linear regression 

analysis 

  247106 สถิติสำหรับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3(2-2-5)  

Statistics for Humanities and Social Science  

แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติด้าน

มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ การนำสถิติไปใช้ใน

ชีวิตประจำวัน สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบภาวะ

ปรกติ การอนุมานค่าเฉลี่ยประชากร การวิเคราะห์

ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นและ

สหสัมพันธ์ การทดสอบไคกำลังสอง การคำนวณขนาด

ตัวอย่าง และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 

 Concepts, scope and benefits of statistics for 

humanities and social science, the application of 

statistics in daily life, descriptive statistics, test of 

normality, inferential statistics for population mean, 

analysis of variance, linear regression analysis and 

correlation, chi- squared test, sample size computing 

and the use of statistical package program 

รายวิชาใหม ่

  247108 สถิติพื้นฐานและความน่าจะเป็น   3(3-0-6) 

Basic Statistics and Probability 

ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหมาย 

การแจกแจงความน่าจะเป็นไม่ต่อเนื ่องและต่อเนื่อง 

เทคนิคการเลือกตัวอย่าง การอนุมานเชิงสถิติ การ

วิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์ 

และการประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรม 

         Probability theory, random variable, expected 

value, discrete and continuous probability 

distributions, sampling technique, statistical inference, 

analysis of variance, regression and correlation and 

application of engineering 

รายวิชาใหม ่

247181

  

สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาการข้อมูล   3(2-2-5) 

Basic Statistics for Data Sciences  

         ความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับสถิติ การเก็บรวบรวม

ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล แนวความคิดพื ้นฐานความ

น่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุมไม่

ต่อเนื่องและตัวแปรสุมต่อเนื่อง การทดสอบการแจกแจง

ปรกติ การอนุมานทางสถิติเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยประชากร 1 

กลุ ่ม 2 กลุ ่ม แนวคิดของสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การ

ทดสอบสำหรับตัวอย่างหนึ่งกลุ ่ม การทดสอบสำหรับ

ตัวอย่างสองกลุ่มที่สัมพันธ์กันและตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็น

247181

  

สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาการข้อมูล   3(2-2-5) 

Basic Statistics for Data Sciences  

         ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การเก็บรวบรวม

ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล แนวความคิดพื้นฐานความ

น่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุมไม่

ต่อเนื่องและตัวแปรสุมต่อเนื่อง การทดสอบการแจก

แจงปรกติ การอนุมานทางสถิต ิเก ี ่ยวกับค่าเฉลี่ย

ประชากร 1 กลุ่ม 2 กลุ ่ม แนวคิดของสถิต ิไม ่อ ิง

พารามิเตอร์ การทดสอบสำหรับตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม การ

ทดสอบสำหรับตัวอย่างสองกลุ ่มที ่สัมพันธ์กันและ

ต ั วอย ่ า งสองกล ุ ่ มท ี ่ เ ป ็ นอ ิสระต ่อก ัน  การวัด

คงเดิม 
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อิสระต่อกัน การวัดความสัมพันธ์ และการประยุกต์ใช้

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  

         Introduction to statistics methods, collecting 

data, presentation data, basic concept of probability, 

discrete and continuous probability distributions, 

normality tests, inference for 1 and 2 population mean, 

concepts of nonparametric, test for one sample, test for 

two related samples and two independent samples, 

measure of correlation, and the use of statistical 

package program 

ความสัมพันธ์ และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

ทางสถิติ  

         Introduction to statistics methods, collecting 

data, presentation data, basic concept of probability, 

discrete and continuous probability distributions, 

normality tests, inference for 1 and 2 population mean, 

concepts of nonparametric, test for one sample, test 

for two related samples and two independent 

samples, measure of correlation, and the use of 

statistical package program 

247182

  

สถิติเชิงปฏบิัติสำหรับวิทยาการข้อมูล   3(2-2-5) 

Statistics Practice for Data Sciences  

         แนวความคิดเกี ่ยวกับการวางแผนการทดลอง 

แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนการทดลองแบบ

บล็อกสุ ่ม แผนการทดลองแบบจัตุรัสละติน แผนการ

ทดลองแบบแฟคทอเร ียล การทดสอบสถ ิต ิ ไม ่อ ิง

พารามิเตอร์สำหรับตัวอย่าง k กลุ่มที่สัมพันธ์กันและ

ตัวอย่าง k กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน และการประยุกต์ใช้

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  

         Concept of experimental designs, completely 

randomized designs, randomized complete block 

designs, latin squares designs, factorial designs, non-

parametric test for k related samples and k 

independent samples, and the use of statistical 

package program 

247182

  

สถิติเชิงปฏบิัติสำหรับวิทยาการข้อมูล   3(2-2-5) 

Statistics Practice for Data Sciences  

         แนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนการทดลอง 

แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนการทดลองแบบ

บล็อกสุ่ม แผนการทดลองแบบจัตุรัสละติน แผนการ

ทดลองแบบแฟคทอเร ียล การทดสอบสถิต ิไม ่อ ิง

พารามิเตอร์สำหรับตัวอย่าง k กลุ่มที่สัมพันธ์กันและ

ตัวอย่าง k กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน และการประยุกต์ใช้

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  

         Concept of experimental designs, completely 

randomized designs, randomized complete block 

designs, latin squares designs, factorial designs, non-

parametric test for k related samples and k 

independent samples, and the use of statistical 

package program 

คงเดิม 

  247207 สถติิวจิัยเพื่อการบริหารงานภาครัฐ                 3(2-2-5) 

Research Statistic for Public Administration  

แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ วิธีเชิงสถิติ 

หลักเบื้องต้นของการสำรวจตัวอย่าง สถิติเชิงพรรณนา 

การคำนวณขนาดตัวอย่าง การทดสอบสมมุติฐาน การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนเบื ้องต้น การวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์ การทดสอบไคกำลังสอง 

และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การจัดการระบบข้อมูลและ

สารสนเทศของภาครัฐทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อ

นำไปประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย วางแผน

โครงการ และติดตามประเมนิผล  

 Concepts, scope and benefits of statistics, statistical 

methods, principle of sample survey, descriptive statistics, 

sample size computing, hypothesis testing, elementary 

analysis of variance, linear regression analysis and 

correlation, chi-squared test, the use of statistical package 

program, data system and information management for 

รายวิชาใหม ่



130 

 

 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2565 สาระทีป่รบัปรงุ 

the public sector, economics and social data for to guide 

decision-making in policy, project planning and evaluation 

247281 เทคนิคการพยากรณ์     3(2-2-5) 

Forecasting techniques 

         แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์การถดถอย 

การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและพหุคูณ การ

ถดถอยไม่เชิงเส้น อนุกรมเวลา ตัวแบบการพยากรณ์ 

เทคนิคการพยากรณ์ การแยกองค์ประกอบ การปรับให้

เรียบ การพยากรณ์วัฏจักร วิธีของ บ็อกซ์-เจนกินส์ การ

เลือกตัวแบบ การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ 

และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 

         Basic concept of regression analysis, simple and 

multiple linear regression, non-linear regression, time 

series, forecasting models, forecasting techniques; 

decomposition, smoothing, cycle forecasting, Box-

Jenkins method, model selection, model diagnostics, 

and the use of statistical package program 

247281 เทคนิคการพยากรณ์     3(2-2-5) 

Forecasting techniques 

         แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์การถดถอย 

การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและพหุคูณ การถดถอย

ไม่เชิงเส้น อนุกรมเวลา ตัวแบบการพยากรณ์ เทคนิคการ

พยากรณ์ การแยกองค์ประกอบ การปรับให้เรียบ การ

พยากรณ์วัฏจักร วิธีของ บ็อกซ์-เจนกนิส์ การเลือกตัวแบบ 

การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ และการใช้

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถติิ 

         Basic concept of regression analysis, simple 

and multiple linear regression, non-linear regression, 

time series, forecasting models, forecasting 

techniques; decomposition, smoothing, cycle 

forecasting, Box-Jenkins method, model selection, 

model diagnostics, and the use of statistical package 

program 

คงเดิม 

247282 แบบจำลองสถิติประยุกต ์  3(2-2-5) 

Applied Statistics Models 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลจำแนกประเภท การ

แจกแจงสำหรับข้อมูลจำแนกประเภท  ตารางการจร การ

อนุมานตารางการจร ตัวแบบการถดถอยโลจิสติกทวิภาค  

แนวคิดพื ้นฐานของการวิเคราะห์ตัวแบบการรอดชีพ 

ฟังก์ชันการรอดชีพ ฟังก์ชันพิบัติ การประมาณค่าและการ

เปรียบเทียบเส้นโค้งการรอดชีพ การประยุกต์ตัวแบบการ

รอดชีพ และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 

Introduction to categorical data, distributions for 

categorical data, contingency tables, Inference for 

contingency tables, binary logistic regression, basic 

concepts of survival analysis, survival function, hazard 

function, estimating and comparing survival curves and 

the use of statistical package program 

247282 แบบจำลองสถิติประยุกต ์  3(2-2-5) 

Applied Statistics Models 

ความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลจำแนกประเภท 

การแจกแจงสำหรับข้อมูลจำแนกประเภท  ตารางการ

จร การอนุมานตารางการจร ตัวแบบการถดถอยโลจิ

สติกทวิภาค  แนวคิดพื้นฐานของการวิเคราะห์ตัวแบบ

การรอดชีพ ฟังก์ชันการรอดชีพ ฟังก์ชันพิบัติ การ

ประมาณค่าและการเปรียบเทียบเส้นโค้งการรอดชีพ 

การประยุกต์ตัวแบบการรอดชีพ และการประยุกต์ใช้

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 

Introduction to categorical data, distributions for 

categorical data, contingency tables, Inference for 

contingency tables, binary logistic regression, basic 

concepts of survival analysis, survival function, hazard 

function, estimating and comparing survival curves 

and the use of statistical package program 

คงเดิม 

247283 การวิเคราะห์หลายตัวแปร  3(2-2-5)  

Multivariate Analysis 

        ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลายตัวแปร การแจกแจง

แบบปรกติของหลายตัวแปร การอนุมานเวกเตอร์ของ

ค ่าเฉล ี ่ยสำหร ับหลายตัวแปร การว ิเคราะห์ความ

แปรปรวนของหลายตัวแปร การวิเคราะห์ปัจจัย  การ

วิเคราะห์จำแนกกลุ่ม การวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม และการ

ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถติิ  

247283 การวิเคราะห์หลายตัวแปร  3(2-2-5)  

Multivariate Analysis 

        ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลายตัวแปร การแจก

แจงแบบปรกติของหลายตัวแปร การอนุมานเวกเตอร์

ของค่าเฉลี่ยสำหรับหลายตัวแปร การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนของหลายตัวแปร การวิเคราะห์ปัจจัย  การ

วิเคราะห์จำแนกกลุ่ม การวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม และการ

ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถติิ  

คงเดิม 
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        Introduction to multivariate, multivariate normal 

distribution, inference for vector mean of multivariate, 

multivariate analysis of variance, factor analysis, 

discriminant analysis, cluster analysis and the use of 

statistical package program 

        Introduction to multivariate, multivariate normal 

distribution, inference for vector mean of multivariate, 

multivariate analysis of variance, factor analysis, 

discriminant analysis, cluster analysis and the use of 

statistical package program 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม 3(2-2-5) 001101 ภาษาไทยในชีวติประจำวัน  2(2-0-4) 

004101 ศิลปะในการดำเนนิชีวิต 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษในชีวติประจำวัน 3(2-2-5) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจทิัล 1(0-2-1) 

242104 เคม ี1 4(3-3-8) 003101 สุนทรียศาสตรใ์นการจัดการชีวิต 3(2-2-5) 

243101 ชีววทิยา 1 4(3-3-8) 247111 แคลคูลัสและตัวแบบเชิงเส้น 3(2-2-5) 

   247112 การรวบรวมขอ้มูล 3(2-2-5) 

   247131 สถิติเบื้องตน้  3(2-2-5) 

 รวม 17 หน่วยกิต  รวม 18 หนว่ยกติ 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 1(0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ลกกว้าง 3(2-2-5) 001104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 002102 ความฉลาดทางดจิิทัล  2(1-2-3) 

255120 ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ  

3(2-2-5) 

241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 126100 เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น 3(3-0-6) 

244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 225120  ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 

   247113 การเลือกตัวอย่างเชิงสำรวจ 3(2-2-5) 

 รวม 19 หนว่ยกิต  รวม 18 หนว่ยกติ 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001204 ภาษาอังกฤษกา้วหน้า 3(2-2-5) 001205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ

และวิชาชีพ 

3(2-2-5) 

002201 พลเมืองอาสา 3(2-2-5) 003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม  2(0-4-2) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5) 100007 กฎหมายและจริยธรรมทาง

คอมพิวเตอร์ 

1(1-0-2) 

122130 ธุรกจิเบื้องตน้ 3(3-0-6) 231212 การวิเคราะห์และออกแบบฐานขอ้มูล 3(2-2-5) 

241321 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(2-2-5) 231322 การจัดเตรียมข้อมูล 3(2-2-5) 

247211 สถิติเบื้องตน้ 3(2-2-5) 247232 ความน่าจะเป็นและทฤษฎสีถิต ิ 3(3-0-6) 

   247233 สถิติไม่อิงพารามเิตอร์ 3(2-2-5) 

 รวม 18 หนว่ยกติ  รวม 18 หนว่ยกติ 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและ

ชุมชน 

1(0-2-1) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 3(2-2-5) 126100 เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น 3(3-0-6) 

146200 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 146200 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ  3(3-0-6) 

247223 สถิติไม่อิงพารามเิตอร์ 3(2-2-5) 226104 หลักการการประมวลผลและการแสดง

ภาพข้อมูล 

3(2-2-5) 

247231 ทฤษฎสีถิติ 1 3(3-0-6) 247214 การออกแบบการทดลอง 3(2-2-5) 

247271 การวิจัยดำเนนิงาน 3(2-2-5) 247221 การจัดการข้อมูลสารสนเทศและการ

จำลอง 

3(2-2-5) 

   247241 การวิเคราะห์การถดถอย 3(2-2-5) 

   247242 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา  3(2-2-5) 

 รวม 18 หนว่ยกติ  รวม 19 หนว่ยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

247324 การวิเคราะห์การถดถอย 3(2-2-5) 003205 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่การเปน็

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

3(2-2-5) 

247331 ทฤษฎสีถิติ 2 3(3-0-6) 231331 บิ้กดาต้า 3(2-2-5) 

247341 การเสี่ยงและการประกันภัยเบื้องตน้ 3(2-2-5) 247334 การอนุมานเชิงสถติิ  3(3-0-6) 

247351 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง 3(2-2-5) 247343 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม 3(2-2-5) 

247xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 247xxx วิชาเอกเลือก  3(X-X-X) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x)    

 รวม 18 หนว่ยกติ  รวม 15 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

247361 การวางแผนการทดลอง 3(2-2-5) 003206 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทาง

วิชาชีพ 

3(0-6-3) 

247381 โปรแกรมสำเร็จรปูทางสถติ ิ 3(2-2-5) 247322 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์ 3(2-2-5) 

247xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 247336 หัวขอ้ที่น่าสนใจทางสถติ ิ 1(0-3-2) 

247xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 247344  วิธีการทางสถิติสำหรับการเรียนรู้ของ

เครื่อง  

3(2-2-5) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 247xxx วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

   xxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(X-X-X) 

 รวม 15 หน่วยกิต  รวม 16 หนว่ยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

247425 ระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5) 247437 ระเบียบวิธีวิจัย  3(2-2-5) 

247441 สถิติสำหรบัการควบคุมคุณภาพ 3(2-2-5) 247491 การเตรียมความพร้อมฝึก

ประสบการณ์ทางสถิติประยุกต์  

1(0-3-2) 

247491 สัมมนา 1(0-3-2) 247492 สัมมนา 1(0-3-2) 

247xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 247xxx วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

   xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(X-X-X) 

 รวม 10 หนว่ยกิต  รวม 11 หนว่ยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

247392 การศึกษาอิสระ* 6 หน่วยกิต 247493 การศึกษาอิสระ * 6 หน่วยกิต 

247493 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 247494 การฝึกงาน *  6 หน่วยกิต 

247494 สหกิจศกึษา* 6 หน่วยกิต 247495 สหกิจศกึษา *  6 หน่วยกิต 

 * เลือกเรยีน 1 รายวิชา   * เลือกเรยีน 1 รายวิชา  

 รวม 6 หนว่ยกิต  รวม 6 หนว่ยกิต 
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ภาคผนวก ค  

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง  

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานผลการวิเคราะหห์ลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติประยกุต์และการจดัการข้อมลู 

หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2565 วนัศกุรท์ี ่20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 ในรปูแบบออนไลนผ์่านโปรแกรม Microsoft Team 

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

รายนามคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

ผศ.ดร.แสงดาว วงค์สาย   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ดร.ชูเกียรติ ผุดพรมราช   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

นายคเชนทร์ อึ่งสกุล   ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

ดร.ปิยดา พฤกสวัสดิ์นนท์  ประธานหลักสูตร วท.บ.สถิติ 

ดร.เขมวดี ปรีดาลิขิต   อาจารย์หลักสูตร วท.บ.สถิติ 

ดร.นพดล ยศบุญเรือง   อาจารย์หลักสูตร วท.บ.สถิติ 

ดร.สุลาวัลย์ ยศธนู   อาจารย์หลักสูตร วท.บ.สถิติ 

ดร.ศัสยมน สุขแสงรักษ์เจริญ  อาจารย์หลักสูตร วท.บ.สถิติ 

 

เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น. 

 ผลการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์และการจัดการข้อมูล 

หมวดที่มีการแก้ไข หรือมีข้อเสนอแนะ ได้แก่  

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร 

 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล 

 หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์  

และ หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

โดยมีสาระที่แก้ไขหรือข้อเสนอแนะ หรือมีข้อสังเกตเพิ่มเติม สรุปตามหมวดดังนี้ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

1) ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะให้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 จากสาขาวิชาสถิติ เป็น

สาขาวิชาสถิติประยุกต์และการจัดการข้อมูล เนื่องจากหลักสูตรมีการปรับรายวิชาที่มีทักษะทางด้าน

การจัดการข้อมูล และประยุกต์ใช้สถิติมากขึ้น ทำให้หลักสูตรมีความทันสมัยเหมาะสำหรับสถานการณ์

ปัจจุบันและเป็นทักษะที่สำคัญในการพัฒนาบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มอัตลักษณ์ของ

บัณฑิตและมีความสอดคล้องกับบริบทของหลักสูตรมากขึ้น 
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2) รูปแบบการศึกษา ควรพิจารณาปรับจากแผนการสอนระยะเวลา 4 ปี เป็น 3 ปีครึ่ง เพื่อ

สร้างโอกาสให้นิสิตจบการศึกษาและมีงานทำได้เร็วข้ึน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ซึ่งจะทำให้

เป็นจุดเด่นของหลักสูตร ที่สามารถดึงดูดนิสิตเข้ามาเรียนมากขึ้น 

3) เพิ่มอาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ เจ้าพนักงานสถิติ นักวิชาการสถิติ 

นักเวชสถิติ นักวิชาการเวชสถิติ นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย นักวิจัยอิสระ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโนบายและแผน 

นักวิทยาการข้อมูล และ ครู/อาจารย์ 

 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

2.1 ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1) ระบุจุดเด่นของคุณลักษณะบัณฑิตที่หลักสูตรมุ่งหวังจะผลิตออกสู่ตลาดแรงงานในอนาคต 

2) ควรเพิ่มการจัดการข้อมูลเข้าไปในปรัชญาของหลักสูตร และจัดข้อความให้มีความกระชับ 

เพื่อดึงดูดนักเรียนให้สนใจเข้ามาเรียนต่อ 

3) ความสำคัญควรอ้างสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการ

วางแผนหลักสูตร  

4) วัตถุประสงค์ควรเพิ่มประเด็นในการจัดทำข้อมูล  

2.2 การดำเนินการหลักสูตร 

 ควรระบุเกณฑ์การรับนิสิตไทย และนิสิตต่างชาติให้ชัดเจน  

2.3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 1) โครงสร้างหลักสูตร ควรเพิ่มหัวข้อประสบการณ์ภาคสนาม โดยไม่นำไปรวมกับรายวิชาเอก

บังคับ เพื่อให้สอดคล้องหัวข้อกลุ่มวิชาเอก 

 2) ควรแยกเส้นทางของสถิติประยุกต์ และเส้นทางของการจัดการข้อมูลให้ชัดเจน รวมทั้งเพิ่ม

รายวิชาเกี่ยวกับ Data Visualization, Machine Learning ในหลักสูตร เพื่อเพิ่มความทันสมัยและทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง 

 3) ควรกระจายรายวิชาทั่วไปให้อยู่ทุกชั้นปี และปรับรายวิชาสถิติ และการจัดการข้อมู ลให้อยู่

ชั้นปีที่ 1 ในทั้ง 2 ภาคเรียนให้มากขึ้น เพื่อให้นิสิตมีโอกาสค้นพบตนเองตั้งแต่ปีแรก ว่าหลักสูตรสามารถ

ตอบโจทย์ “เรียนที่ใช่ อาชีพที่ชอบ” หรือไม่ นอกจากนี้ยังช่วยปรับสมดุลการเรียนให้มีทั้งวิชาชีพและ

วิชาพื้นฐานควบคู่ไปในทุกภาคเรียนด้วย 

 4) เห็นด้วยกับการปรับรายวิชาการวิเคราะห์หลายตัวแปร (Applied Multivariate Analysis) มา

เป็นวิชาบังคับ หากย้ายรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม (Categorical Analysis) มาเป็นรายวิชาเอก

บังคับด้วย จะครอบคลุมเนื้อหาที่จำเป็นต่อการทำงานในหลากหลายมิติ  

 5) ปรับคำอธิบายรายวิชา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน โดยอ้างอิงคำแปล      

ไทย-อังกฤษ จากหนังสือพจนานุกรมศัพท์สถิติศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 
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 6) ในแต่ละรายวิชาเนื้อหาไม่ควรมีความซ้ำซ้อนกันมากนัก ควรปรับปรุงแก้ไขให้มีความ

แตกต่าง 

 7) รายวิชาการจัดเตรียมข้อมูล และ รายวิชาบิ๊กดาต้า ไม่ควรเรียนในภาคการเรียนเดียวกัน 

 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรในแต่ละรายวิชาไม่จำเป็นต้องมีความรับผิดชอบหลักใน

หลายด้าน ควรมีไม่เกิน 2 ด้าน เพื่อสะท้อนความแตกต่างในแต่ละรายวิชาอย่างเหมาะสม หากมีความ

จำเป็นต้องมีมากกว่านั้นให้เป็นความรับผิดชอบรอง 

 

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 

 การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ ควรเพิ่มบทบาทหน้าที่ระดับหลักสูตร หรือระดับสาขาวิชา

ในการเตรียมความพร้อมให้อาจารย์ใหม่ 

 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

ในส่วนของคณาจารย์ ควรระบุการผลิตจำนวนผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ในส่วนของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ควรเพิ่มการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ให้กับนิสิตในระดับสาขา หรือ

หลักสูตร 

 

ผู้จัดทำรายงานการประชุม 

 
ดร.ปิยดา พฤกสวัสดิ์นนท์ 
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