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สารบัญ 

เรื่อง            หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1) รหัส (ถ้ามี) และชื่อหลักสูตร 1 
2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
3) วิชาเอก (ถ้ามี) 1 
4) จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 1 
5) รูปแบบของหลักสูตร 1 
6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสตูร 2 
7) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 
8) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
9) ชื่อ นามสกลุ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 3 
10) สถานที่จดัการเรียนการสอน 3 
11) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเปน็ต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร 4 
12) ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 5 
13) ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กบัหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอื่นของสถาบัน 6 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสตูร 
1) ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลักสูตร 8 
2) แผนพัฒนาปรับปรุง 11 

หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
1) ระบบการจัดการศึกษา 13 
2) การด าเนินการหลักสูตร 13 
3) หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 15 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 39 
2) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 39 
3) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
 (Curriculum Mapping) 43 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนกัศึกษา 
1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 54 
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 54 
3) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 55 
 

(1) 



 

สารบัญ (ต่อ) 
เรื่อง            หน้า 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1) การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 56 
2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย ์ 56 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1) การก ากับมาตรฐาน 57 
2) บัณฑิต 58 
3) นักศึกษา 59 
4) คณาจารย ์ 60 
5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 60 
6) สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 61 
7) ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 62 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรงุการด าเนินการของหลักสูตร 
1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน 64 
2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 64 
3) การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 64 
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 64 

ภาคผนวก 
ก. ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสตูรปรับปรุง 66 
ข. ส่วนที่ 1 ตารางสรปุความส าคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 91 
 ส่วนที่ 2 ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับรายวิชา 97 
ค. ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวฒุิกับ 
 การด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 101 
ง. ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 109 
จ. ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ า  121 
ฉ. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 126 
ช. ส าเนาค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 151 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิต ิ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่  คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิต ิ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัส (ถ้ามี) และชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร : 255401011047 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาสถิติ 
  ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Statistics 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 2.1 ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิต)ิ 
 : Master of Science (Statistics) 
 2.2 ชื่อย่อ : วท.ม. (สถิติ) 
 : M.Sc. (Statistics) 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
 แผน ก แบบ ก1 จ านวน 36 หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก2  จ านวน 36 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสตูร 
5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรปริญญาโท 

5.2 ภาษาที่ใช ้
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
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5.3 การรับเข้าศึกษา 
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ  

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง       ก าหนดเปิดสอนเดือนสงิหาคม  พ.ศ.  2561 
 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคณติศาสตร์และสถิติ หลักสูตรปรับปรุง 
 พ.ศ. 2555 
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ในคราวประชุมคร้ังที ่19(1/2561)  
 เมื่อวันที่ 19 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลยัฯ ในคราวประชุมคร้ังที่ 395(3/2561)  
 เมื่อวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปีการศึกษา 2562 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
(1) นักสถิติ 
(2) นักวิชาการสถิต ิ
(3) นักเวชสถิต ิ
(4) นักสถิติเศรษฐสังคม 
(5) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
(6) นักวิเคราะห์ข้อมูล 
(7) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(8) นักวิเคราะห์ทางการเงิน 
(9) นักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
(10) ครู/อาจารย์ สาขาสถิติหรือสาขาคณิตศาสตร ์
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

ที่ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษาระดับ 

(เรียงล าดับจาก เอก-โท-ตรี), 
(สาขาวิชา), ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1 อาจารย ์ นางสาวใกล้รุ่ง 
สามารถ 

Ph.D. (Statistics), 
University of Wollongong, 
Australia, 2555 

M.Stat. (With Merit), 
The University of Newcastle, 
Australia, 2552 

ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2549 

วท.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1, 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 
2548 

2 อาจารย ์ นายธรรมรัตน ์
พนิชยากุล 

ปร.ด. (สถิติ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 
2556 

วท.ม. (สถิติ), สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร-
ศาสตร,์ 2549 

วท.บ. (สถิติ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 
2544 

3 อาจารย ์ นางสาวนุชนาถ 
คงช่วย 

ปร.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย), 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 
2553 

วท.ม. (สถิติประยุกต์), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2542 

กศ.บ. (คณิตศาสตร์), เกียรตินิยมอันดับ 2, 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ- 
ประสานมิตร, 2538 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตัง้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  คณะวิทยาศาสตร์
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
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11.3 ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จากการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ของมหาบัณฑิตที่จบ
จากหลักสูตรฯ อันประกอบด้วย 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า การอบรมและปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของมหาบัณฑิต 
จ าเป็นต้องด าเนินการและได้รับการสนับสนุนโดยคณาจารย์และบุคลากรผ่านกระบวนการต่างๆ
ระหว่างการศึกษา โดยเฉพาะในการศึกษาวิจัยที่ควรมีความซื่อสัตย์ สุจริต ในทุกขั้นตอนการวิจัย 
มหาบัณฑิตควรได้รับการสนับสนุนให้มีการท างานเชิงวิเคราะห์วิจัยในลักษณะการท างานร่วมกัน เพื่อ
ฝึกความรับผิดชอบ รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตาม มีทักษะการสื่อสาร สามารถรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น และพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการจบออกไปท างาน นอกจากนี้
มหาบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการของตลาด จ าเป็นต้องมีความรู้เพื่อรองรับเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาการ
ข้อมูล (Data Science) และสามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (open source software) ได้
อย่างเหมาะสมและเชี่ยวชาญ  อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการในระดับ
นานาชาติเพื่อให้มหาบัณฑิตติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านสถิติและทราบแนวทางการ
ประยุกต์ใช้งานสถิติส าหรับสาขาต่าง ๆ เพื่อต่อยอดและพัฒนาแนวคิดเก่ียวกับสถิติเดิมที่มีอยู่ และจะ
ท าให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานในตลาดแรงงานได้ 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสตูรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น

 หมวดวิชาเลือก ซึ่งเปิดสอนโดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 
จ านวน 6 รายวิชา ได้แก่ 
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322-543 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุดเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Introduction to Optimization Theory 
322-544 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต ์ 3(2-2-5) 
 Numerical Analysis and Applications 
322-545 พีชคณิตเชิงเสน้เชิงตัวเลข 3(2-2-5) 
 Numerical Linear Algebra 
322-551 ทฤษฎีกราฟ 3(2-2-5) 
 Graph Theory 
322-552 การออกแบบเชิงการจัด 3(2-2-5) 
 Combinatorial Designs 
322-581 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
 Special Topics in Mathematics I 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลกัสูตรอื่นต้องมาเรียน 
   หมวดวิชาบงัคับ ซึ่งเปดิสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ  

คณะทันตแพทยศาสตร์  จ านวน 3 รายวิชา ได้แก ่
347-531 สถิติชีวภาพและระเบียบวิธีวิจัย 4(3-2-7) 

   Biological Statistics and Research Methodology 
347-532 สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัย 3(3-0-6) 

   Applied Statistics for Research 
347-551 สถิติทางการแพทย์และการค านวณเชิงสถิติ 1  4(3-2-7) 

   Medical Statistics and Statistical Computing I 
 13.3 การบริหารจัดการ 
 บริหารจัดการโดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  

1) แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อท าหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารย์ผู้สอน 
และนักศึกษา ในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสถิติ ด าเนินการเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรายวิชา 

3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับผู้สอน ด้านเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้  
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
 1.1 ปรัชญา 
 มุ่งมั่นสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถด้านสถิติขั้นสูง เพื่อให้สามารถถ่ายทอด  

พัฒนาองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางสถิติในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของการมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ  การเคารพในสิทธิของผู้อื่น 
ความเสียสละ และจรรยาบรรณในวิชาชีพทางสถิติ 

 1.2 ความส าคัญ/หลักการและเหตผุล 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาสถิติเป็นครั้ งแรก ในปี พ.ศ. 
2535 จากนั้นจึงได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์และสถิติเป็นครั้งแรก 
ในปี พ.ศ. 2547 ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์และสถิติขั้นสูง เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้น  

ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมานักศึกษาส่วนใหญ่ที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ มุ่งเน้นท าวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านสถิติเป็นหลัก ประกอบกับในปี พ.ศ. 
2554 ภาควิชาฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อผลิต
มหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงโดยเฉพาะ ท าให้นักศึกษาที่เลือกศึกษาในหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ เป็นนักศึกษาที่เลือกศึกษาด้านสถิติเป็นหลัก และจากผล
การส ารวจความต้องการของนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
คณิตศาสตร์และสถิติ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และจากความสนใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาอื่นที่มีความจ าเป็นต้องใช้สถิติ มีความต้องการให้หลักสูตรเพิ่มรายวิชาและปรับปรุงเนื้อหารายวิชา
ให้มีความหลากหลาย ทันสมัย และเท่าทันเทคโนโลยี นอกจากนี้ ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ภาควิชาฯ มี
ความพร้อมในด้านบุคลากรสาขาสถิติ ทั้งด้านปริมาณ คุณวุฒิ และความหลากหลายของแขนงวิชา 
ประกอบกับความพร้อมด้านทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน ด้วยเหตุผลดังกล่าว เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร จึงได้มีการปรับโครงสร้างหลักสูตร โดยลดรายวิชา
บังคับและรายวิชาเลือกทางด้านคณิตศาสตร์ เพิ่มรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกทางด้านสถิติ และ
เปลี่ยนชื่อหลักสูตรจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ เป็น หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 

อีกทั้งในสถานการณ์ปัจจุบัน การพัฒนาประเทศในทุกด้านจะต้องอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้
จากหลายภาคส่วน วิชาสถิติถือเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทและมีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสถิติคือ
ศาสตร์หรือวิชาที่ว่าด้วยการรวบรวม จัดการ ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล แล้วน าสารสนเทศที่ได้ไป
ใช้ในการก าหนดนโยบาย การวางแผน การป้องกันและการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการตัดสินใจภายใต้
สถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นองค์กรระดับใด ต่างก็ด าเนินการหรือขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ บน
พื้นฐานของการวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ข้อมูล และยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางสถิติ
ขั้นสูงอีกเป็นจ านวนมาก ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นที่ต้องผลิตมหาบัณฑิต



9 

ที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในวิชาสถิติ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการในการ
พัฒนาประเทศจากทุกมิติ ดังจะเห็นได้จากหัวข้อวิจัยหรือประเด็นปัญหาที่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอน
โดยหลักสูตรฯ  ดังนี้  
1. การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  

 346-521 การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิติขั้นสูง 
  (Analysis of Advanced Statistical Models) 
 346-531 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์ 
  (Applied Multivariate Analysis) 
 346-544 การท าเหมืองข้อมูล 
  (Statistical Data Mining) 

2. การวิเคราะห์หลักทรัพย์ และการวิเคราะห์ราคาสินค้าล่วงหน้า  
 346-533 เทคนิคการพยากรณ์ 
  (Forecasting Techniques)  
 346-535 กระบวนการสโตแคสติกและการประยุกต์ 
  (Stochastic Process and Applications) 

346-537 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวขั้นสูง 
  (Advanced Longitudinal Data Analysis) 

3. การประกันวินาศภัย การประกนัชีวิต และการวิเคราะห์ความเสี่ยง  
 346-523 การวิเคราะห์แบบเบส ์
  (Bayesian Analysis) 
 346-534 ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิต ิ
   (Statistical Decision Theory) 
 346-536 การวิเคราะห์การอยู่รอด 
  (Survival Analysis)  

346-551 หลักการบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย 
 (Principles of Risk Management and Insurance) 

346-552 คณิตศาสตร์ประกนัวินาศภัย 
 (Casualty Actuarial Mathematics) 

346-553 การบริหารความเสี่ยงองค์กร 
 (Enterprise Risk Management) 

4. การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
346-521 การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิติขั้นสูง 

 (Analysis of Advanced Statistical Models) 
346-533 เทคนิคการพยากรณ์ 
 (Forecasting Techniques) 
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5. การวิจัยทางชีวสารสนเทศ 
346-521 การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิติขั้นสูง 

 (Analysis of Advanced Statistical Models) 
346-531  การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์ 

 (Applied Multivariate Analysis) 
346-544 การท าเหมืองข้อมูล 
 (Statistical Data Mining) 

6. การวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพ และวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
346-521 การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิติขั้นสูง 

 (Analysis of Advanced Statistical Models) 
346-531  การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์ 

 (Applied Multivariate Analysis) 
346-536 การวิเคราะห์การอยู่รอด 
 (Survival Analysis)  
346-537 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวขั้นสูง 

 (Advanced Longitudinal Data Analysis) 
7. เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ 

346-531  การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์ 
  (Applied Multivariate Analysis) 

 346-533  เทคนิคการพยากรณ์ 
  (Forecasting Techniques) 

346-534 ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิต ิ
 (Statistical Decision Theory) 

346-535 กระบวนการสโตแคสติกและการประยุกต์ 
 (Stochastic Process and Applications) 

8. การขนส่ง และระบบสินคา้คงคลัง 
346-534 ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิต ิ

 (Statistical Decision Theory) 
346-541 การวิจัยด าเนนิการ 
 (Operations Research) 

 346-542 เทคนิคการจ าลอง 
  (Simulation Techniques) 

9. การทดลองทางวิทยาศาสตร์ และการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
 346-532 การออกแบบการทดลอง 
  (Experimental Designs) 
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 346-543 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 
  (Statistical Quality Control) 
10. ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ไฟปา่ การจัดการน้ า การกัดเซาะชายฝัง่ การระบาดของโรค 

 346-521 การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิติขั้นสูง 
  (Analysis of Advanced Statistical Models) 
 346-522 เทคนิคการชักตัวอย่าง 
  (Sampling Techniques) 
 346-531 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์ 
  (Applied Multivariate Analysis)  
 346-533 เทคนิคการพยากรณ์ 
  (Forecasting Techniques) 
 346-542 เทคนิคการจ าลอง 
  (Simulation Techniques) 

1.3 วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสร้างมหาบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรู้ในการวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขปัญหา การ

ค้นหาสารสนเทศและความรู้จากข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ตลอดจนการพัฒนางานวิจัยที่
หลากหลาย โดยใช้ความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านระเบียบวิธีสถิติและการประยุกต์ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

2. เพื่อสร้างมหาบัณฑิตที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง สามารถสื่อสาร ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นและให้ค าปรึกษาทางด้านสถิติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อสร้างมหาบัณฑิตที่มีทักษะการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ที่จ าเป็นในการแก้ปัญหาและเลือกการสื่อสารและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

4. เพื่อสร้างมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่และการด าเนินชีวิต มีความ
ตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 คาดว่าจะด าเนนิการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ.  

1. ติดตามการปรบัปรุงหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

2. ประชุม/สัมมนา อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. รายงานการประเมินหลักสตูร 
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
3. ผลสรุปและผลการประเมิน

การประชุมสัมมนา 
4. รายวิชาในหลักสูตรที่ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
 3. ติดตามความกา้วหน้าขององค์

ความรู้ในวิชาชีพ 
4. ติดตามความคาดหวังของสังคม

ต่อผู้ประกอบวิชาชีพ 

5. สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของวิชาชีพ 

2. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของงาน
ทางดา้นสถิต ิ

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของหน่วยงานที่มี
ความต้องการมหาบัณฑิตใน
สาขาวชิาสถิติ 

 

1. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้มหาบัณฑิต
ของหน่วยงานตา่ง ๆ 
โดยความพึงพอใจในทักษะ 
ความรู้ ความสามารถในการ
ท างานของมหาบัณฑิต โดย
เฉลี่ยอยู่ในระดับด ี

3.  พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ 
ให้มีประสบการณ์จากการน า
ความรู้ทางสถิติไปปฏิบัตงิาน
จริง 

1. สนับสนนุบุคลากรสายวิชาการ
ให้ท างานบริการวิชาการแก่
องค์กรภายนอก 

2. ส่งเสริม สนบัสนุนให้อาจารย์
สร้างองค์ความรู้ใหม่ 

1. ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 

2. ผลงานทางวชิาการของ
อาจารย์ในหลักสูตร 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจดัการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห ์
  และข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2556 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  ไม่มีภาคฤดูร้อน 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  วัน - เวลาราชการปกต ิ

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม 

 แผน ก แบบ ก1 
 - มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 
 - มีพื้นฐานความรู้วชิาคณิตศาสตร์หรือสถิติระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่น้อยกวา่ 15 หน่วยกิต 
 - ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานทางสถิติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก2 
 - มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50  
 - มีพื้นฐานความรู้วชิาคณิตศาสตร์หรือสถิติระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่น้อยกวา่ 15 หน่วยกิต 

และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
หมายเหตุ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจก าหนดเกณฑ์คัดเลือกเพิ่มเติมและประกาศให้ทราบ

ในแต่ละปี 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

1. ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ า อาจไม่เพียงพอส าหรับการเรียนใน  
หลักสูตรนี้ เนื่องจากเอกสารและข้อสอบส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ 

2. ผู้ที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษามาทางคณิตศาสตร์หรือสถิติโดยตรงอาจมีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์
หรือสถิตไิม่เพียงพอที่จะเรียนในหลักสูตรนี้ 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1. ให้นักศึกษายื่นผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บณัฑิตวิทยาลยัรับรองและสอบมาแล้ว

ไม่เกิน 2 ปี ณ วันสมัครเข้าศึกษา
2. ให้นักศึกษาเข้าร่วมชั้นเรียนรายวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หรือสถิติในระดับปริญญาตรีที่จ าเป็น

ก่อนเข้าศึกษา หรือระหว่างศึกษาในหลักสูตร เพื่อเพิ่ มเติมความรู้และเพื่อปรับพื้นฐานให้แก่
นักศึกษาที่มีความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติไม่เพียงพอ

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 

ชั้นปทีี่ 1 10 10 10 10 10 

ชั้นปทีี่ 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 10 10 10 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 แผน ก  แบบ ก1 36 หน่วยกิต 
- วิทยานพินธ ์ 36 หน่วยกิต 
- สัมมนา* 2 หน่วยกิต 

 แผน ก  แบบ ก2 36 หน่วยกิต 
- หมวดวิชาบงัคับ 6 หน่วยกิต 
- หมวดวิชาบงัคับเลือก 3 หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต 
- วิทยานพินธ ์ 18 หน่วยกิต 
- สัมมนา* 2 หน่วยกิต 

หมายเหตุ * ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบัหน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชา 
3.1.3.1 รายวิชา 

แผน ก แบบ ก1 
346-691 สัมมนา 1 1(0-2-1)* 

(Seminar I) 



16 

 346-692  สัมมนา 2 1(0-2-1)* 
 (Seminar II) 

 346-694  วิทยานพินธ ์ 36(0-108-0) 
 (Thesis) 
 หมายเหตุ * ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบัหน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก2 
 หมวดวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต 
 346-501 การอนุมานเชิงสถิต ิ 3(3-0-6) 

 (Statistical Inference) 
 346-502 พีชคณิตเชิงเสน้ส าหรับสถิติศาสตร์ 3(3-0-6) 

 (Linear Algebra for Statistics) 
 หมวดวิชาบังคับเลือก 3  หน่วยกิต 
 346-521 การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิติขั้นสูง 3(3-0-6) 

 (Analysis of Advanced Statistical Models) 
 346-544 การท าเหมืองข้อมูลเชิงสถิติ 3(2-2-5) 

 (Statistical Data Mining) 
 346-551 หลักการบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย 3(3-0-6) 

 (Principles of Risk Management and Insurance) 
 หมวดวิชาเลือก  9 หน่วยกิต 
 เลือกจากหมวดวิชาบังคบัเลือกที่เหลือ หรือเลือกจากวิชาต่อไปนี้ 
 หมวดวิชาเลือกกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
 322-543 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุดเบื้องต้น 3(2-2-5) 

 (Introduction to Optimization Theory) 
 322-544 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต ์ 3(2-2-5) 

 (Numerical Analysis and Applications) 
 322-545 พีชคณิตเชิงเสน้เชิงตัวเลข 3(2-2-5) 

 (Numerical Linear Algebra) 
 322-551 ทฤษฎีกราฟ 3(2-2-5) 

 (Graph Theory) 
 322-552 การออกแบบเชิงการจัด 3(2-2-5) 

  (Combinatorial Designs) 
 322-581 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 1   3(3-0-6) 

 (Special Topics in Mathematics I) 
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 หมวดวิชาเลือกกลุ่มวิชาสถิติ 
 346-522 เทคนิคการชักตัวอย่าง 3(3-0-6) 

 (Sampling Techniques) 
 346-523 การวิเคราะห์แบบเบส ์ 3(3-0-6) 

 (Bayesian Analysis)  
 346-531 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์ 3(3-0-6) 

 (Applied Multivariate Analysis) 
 346-532  การออกแบบการทดลอง 3(2-2-5) 

 (Experimental Designs) 
 346-533  เทคนิคการพยากรณ์ 3(2-2-5) 

 (Forecasting Techniques) 
 346-534  ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิต ิ 3(3-0-6) 

 (Statistical Decision Theory) 
 346-535 กระบวนการสโตแคสติกและการประยุกต์ 3(3-0-6) 

 (Stochastic Process and Applications) 
 346-536  การวิเคราะห์การอยู่รอด 3(3-0-6) 

 (Survival Analysis) 
 346-537  การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวขั้นสูง 3(3-0-6) 

 (Advanced Longitudinal Data Analysis) 
 346-541  การวิจัยด าเนนิการ 3(2-2-5) 

 (Operations Research) 
 346-542  เทคนิคการจ าลอง 3(2-2-5) 

 (Simulation Techniques) 
 346-543 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 3(3-0-6) 

 (Statistical Quality Control) 
 346-552 คณิตศาสตร์ประกนัวินาศภัย 3(3-0-6) 

  (Casualty Actuarial Mathematics) 
 346-553 การบริหารความเสี่ยงองค์กร 3(3-0-6) 

 (Enterprise Risk Management) 
 346-581   หัวข้อพิเศษทางสถิติ 1 3(3-0-6) 

 (Special Topics in Statistics I) 
 346-582   หัวข้อพิเศษทางสถิติ 2 3(2-2-5) 

 (Special Topics in Statistics II) 
 หมายเหตุ 1) นอกเหนือจากรายวิชาเลือกดังกล่าวนักศึกษาสามารถ

เลือกลงทะเบียนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 
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โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

 2) นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาอื่น ๆ โดยไม่นับหน่วยกิต
ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 หมวดวิชาสัมมนา 2 หน่วยกิต 
 346-691 สัมมนา 1 1(0-2-1)* 
 (Seminar I) 
 346-692 สัมมนา 2 1(0-2-1)* 
 (Seminar II) 
 * ลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกติ 
 หมวดวชิาวิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต 
 346-693 วิทยานพินธ ์ 18(0-54-0) 

 (Thesis) 

 3.1.3.2 ความหมายของรหัสวิชา 
  รหัสวิชา ประกอบด้วยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต่อไปนี้  
 ตัวเลข 3 ตัวแรก  หมายถึง ภาควิชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัด

การศึกษาในรายวิชานั้น ๆ 
 322-xxx หมายถึง รหัสสาขาวิชาคณิตศาสตร ์
 346-xxx หมายถึง รหัสสาขาวิชาสถิต ิ
 347-xxx หมายถึง รหัสวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอ่ืน  
 ตัวเลขหลักร้อย หมายถึง ชั้นปีหรือระดับการศึกษาของรายวิชานั้น 
 เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาส าหรับบัณฑิตศึกษา 
 ตัวเลขหลักสิบ หมายถึง วิชาในแตล่ะกลุ่มวชิา 
 เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาทัว่ไป 
 เลข 1–3 หมายถึง กลุ่มวิชาเชงิทฤษฎ ี
 เลข 4–7 หมายถึง กลุ่มวิชาเชงิประยุกต ์
 เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาหัวข้อพิเศษ 
 เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนาและวทิยานิพนธ์ 
 ตัวเลขหลักหน่วย หมายถึง ล าดับรายวิชาในแตล่ะกลุ่มวชิา 
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 3.1.3.3 ความหมายของจ านวนหน่วยกิต เช่น 3(3-0-6) มีความหมายดังต่อไปนี ้
 ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
 ตัวเลขที่ 2 (3) หมายถึง จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
 ตัวเลขที่ 3 (0) หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏบิัติการต่อสปัดาห์ 
 ตัวเลขที่ 4 (6) หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห์ 
 3.1.4 แผนการศึกษา 
 แผน ก แบบ ก1 
 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 346-691 สัมมนา 1* 1  หน่วยกิต 
 (Seminar I)     

 346-694  วิทยานพินธ ์ 9  หน่วยกิต 
 (Thesis) 

 รวม 9  หน่วยกิต 
 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 346-692 สัมมนา 2* 
 (Seminar II) 1  หน่วยกิต 

 346-694  วิทยานพินธ ์ 9  หน่วยกิต 
 (Thesis) 

 รวม 9  หน่วยกิต 
 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 346-694  วิทยานพินธ ์ 9  หน่วยกิต 
 Thesis 

 รวม 9  หน่วยกิต 
 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 346-694  วิทยานพินธ ์ 9  หน่วยกิต 
 Thesis 

 รวม 9  หน่วยกิต 
* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหนว่ยกิต 

 หมายเหตุ  1) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย 

  2) นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาอื่น ๆ โดยไม่นับหน่วยกิตทั้งนี้ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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 แผน ก แบบ ก2 
 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1  

 346-501 การอนุมานเชิงสถิต ิ 3  หน่วยกิต 
 (Statistical Inference) 

 346-502 พีชคณิตเชิงเสน้ส าหรับสถิติศาสตร์ 3  หน่วยกิต 
 (Linear Algebra for Statistics) 

 วิชาเลือก 3  หน่วยกิต 
รวม 9  หน่วยกิต 

 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2  
 346-691  สัมมนา 1* 1  หน่วยกิต 

 (Seminar I)     
 346-693  วิทยานพินธ ์ 3  หน่วยกิต 

 (Thesis)  
 วิชาบังคับเลือก 3  หน่วยกิต 

 วิชาเลือก 3  หน่วยกิต 
รวม 9  หน่วยกิต 

 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  
 346-692  สัมมนา 2* 1  หน่วยกิต 
   (Seminar II)  
 346-693 วิทยานพินธ ์ 6  หน่วยกิต 

 (Thesis)       
 วิชาเลือก 3  หน่วยกิต 

รวม 9  หน่วยกิต 
 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  

 346-693  วิทยานพินธ ์ 9 หน่วยกิต 
 (Thesis)      

รวม 9  หน่วยกิต 
* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหนว่ยกิต 

 หมายเหตุ  1) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย 

  2) นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาอื่น ๆ โดยไม่นับหน่วยกิตทั้งนี้ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 322-543 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุดเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Introduction to Optimization Theory 
 รายวิชาบังคบัก่อน  : - 
 Prerequisite : - 
  แคลคูลัสหลายตัวแปร วิธีค้นหาหนึ่งมิติ วิธีเกรเดียนต์ วิธีนิวตัน วิธีทิศทางสังยุค 

วิธีกึ่งนิวตัน การหาค่าเหมาะที่สุดเชิงคอนเวกซ์ 
  Multivariable calculus; one-dimensional search methods; gradient 

methods; Newton’s method; conjugate direction methods; quasi-Newton 
methods; convex optimization 

 322-544 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต ์ 3(2-2-5) 
 Numerical Analysis and Applications 
 รายวิชาบังคบัก่อน  : - 
 Prerequisite : - 
  การประมาณค่าของค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับ

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย วิธีการผลต่าง
สืบเนื่อง 

  Approximation of eigenvalues and eigenvectors; numerical 
methods for ordinary differential equations; numerical methods for partial 
differential equations; finite difference methods 

 
 322-545 พีชคณิตเชิงเสน้เชิงตัวเลข 3(2-2-5) 
 Numerical Linear Algebra 
 รายวิชาบังคบัก่อน  : - 
 Prerequisite : - 
  วิธีตรงส าหรับระบบเชิงเส้น ปัญหาก าลังสองน้อยที่สุดเชิงเส้น การแก้ปัญหา

ระบบเชิงเส้นโดยวิธีการท าซ้ า  ปัญหาค่าเฉพาะ 
  Direct methods for linear systems; linear least square problems; 

iterative methods for solving linear systems; eigenvalue problems 
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 322-551 ทฤษฎีกราฟ 3(2-2-5) 
 Graph Theory 
 รายวิชาบังคบัก่อน  : - 
 Prerequisite : - 

  กราฟ ไดกราฟ ต้นไม้ ข่ายงาน สภาพเชื่อมโยง การจับคู่ กราฟเชิงระนาบ การ
ระบายสี เซตปก การเลเบลและดิคอมโพซิชั่นกราฟ 

  Graphs; digraphs; trees; networks; connectivity; matching; planar 
graphs; coloring; covering set; graph labeling and graph decompositions 

 
 322-552 การออกแบบเชิงการจัด 3(2-2-5) 
 Combinatorial Designs 
 รายวิชาบังคบัก่อน  : - 
 Prerequisite : - 
 แผนแบบบล็อก จัตุรัสละติน เรขาคณิตจ ากัด ทฤษฎีรหัส 
 Block design; Latin square; finite geometries; coding theory 
 
 322-581 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร ์1 3(3-0-6) 
 Special Topics in Mathematics I 
 รายวิชาบังคบัก่อน  : - 
 Prerequisite : - 
  หัวข้อพิ เศษที่น่าสนใจหรือก าลัง เป็นที่สนใจในสาขาคณิตศาสตร์  หรือ

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
  Special interesting topics in Mathematics or applied Mathematics 
 
 346-501 การอนุมานเชิงสถิต ิ 3(3-0-6) 
 Statistical Inference 
 รายวิชาบังคบัก่อน  : - 
 Prerequisite : - 
  ความน่าจะเป็นเชิงสัจพจน์ ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม การ

คาดหมาย การแจกแจงร่วม การแจกแจงของฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม การลู่เข้าของตัวแปรสุ่ม 
ทฤษฎีบทขีดจ ากัดส่วนกลางแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับคณิตสถิติศาสตร์และการอนุมาน 
ตัวอย่างสุ่มและการแจกแจงค่าตัวอย่าง คุณสมบัติของตัวประมาณค่าแบบจุด วิธีการหาตัว
ประมาณค่าแบบจุด การประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมติฐานและวิธีการหาสถิติ
ทดสอบ  
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  Axiomatic treatment of probability; random variables and 
distributions; expectation; joint distribution; distributions of functions of 
random variables; convergence of random variables; central limit theorem; 
basic concept of mathematical statistics and inference; random samples and 
sampling distributions; properties of point estimators; methods of finding point 
estimators; interval estimation; hypothesis testing and methods of finding test 
statistics 

 
 346-502 พีชคณิตเชิงเสน้ส าหรับสถิติศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Linear Algebra for Statistics 
 รายวิชาบังคบัก่อน  : - 
 Prerequisite : - 
  การด าเนินการของเวกเตอร์และเมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้น ปริภูมิเชิงเส้น ค่า

ล าดับชั้นของเมทริกซ์ การตั้งฉาก ตัวก าหนด ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ 
รูปแบบก าลังสอง 

  Operations of vectors and matrices; systems of linear equations; 
linear space; rank of matrix; orthogoality; determinants; eigenvalues and 
eigenvectors; quadratic forms 

 
 346-521 การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิติขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Analysis of Advanced Statistical Models 
 รายวิชาบังคบัก่อน  :  346-502 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 
 Prerequisite : 346-502 or consent of the curriculum 

administrative committee   
  ตัวแบบเชิงสถิติ ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป ฟังก์ชันภาวะน่าจะเป็นและการ

ประมาณค่าพารามิเตอร์ ตัวแบบส าหรับข้อมูลต่อเนื่อง ตัวแบบส าหรับข้อมูลทวินาม ตัวแบบ
ส าหรับข้อมูลปัวซง ตัวแบบส าหรับข้อมูลทวินามเชิงลบ ตัวแบบส าหรับข้อมูลปัวซงที่มีศูนย์
มาก การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

  Statistical model; generalized linear models; likelihood function 
and parameter estimation; models for continuous data; model for binomial 
data; model for Poisson data; models for negative binomial data; models for 
zero-inflated Poisson data; diagnostics for appropriateness of models; 
computer software applications 
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 346-522 เทคนิคการชักตัวอย่าง 3(3-0-6) 
  Sampling Techniques 
 รายวิชาบังคบัก่อน  : 346-501 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 
 Prerequisite : 346-501 or consent of the curriculum 

administrative committee   
  การส ารวจตัวอย่าง การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย การเลือกตัวอย่างแบบมี

ระบบ การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ การเลือกตัวอย่างแบบกลุ่มขั้นเดียว การเลือกตัวอย่าง
แบบกลุ่มหลายขั้น การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

  Sample survey; simple random sampling; systematic sampling; 
stratified sampling; single stage cluster sampling; multi-stage cluster sampling; 
computer software applications 

 
 346-523 การวิเคราะห์แบบเบส ์ 3(3-0-6) 
 Bayesian Analysis 
 รายวิชาบังคบัก่อน  : 346-501 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 
 Prerequisite : 346-501 or consent of the curriculum 

administrative committee   
  การอนุมานแบบเบส์ ทฤษฎีการตัดสินใจ สถิติแบบเบส์  ความแกร่ง วิธีการ

ส าหรับตัวอย่างขนาดใหญ่ ขีดจ ากัดของการแจกแจงภายหลัง การเลือกลักษณะการแจกแจง
ก่อนของตัวพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน การเลือกตัวแบบ 

  Bayesian inference; decision theory; Bayesian statistics; robustness; 
large sample methods; limit of posterior distribution; choice of priors for 
parameters; hypothesis testing; model selection   

  
 346-531 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์ 3(3-0-6) 
  Applied Multivariate Analysis 
 รายวิชาบังคบัก่อน  : 346-502 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 
 Prerequisite : 346-502 or consent of the curriculum 

administrative committee   
  แง่มุมของการวิเคราะห์หลายตัวแปร การแจกแจงปรกติหลายตัวแปร การ

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยหลายตัวแปรหลายๆ แบบ การถดถอยหลายตัวแปร การวิเคราะห์การ
ถดถอยลอจิสติก การจ าแนกกลุ่มและการจ าแนก การวิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม
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การวิเคราะห์ส่วนประกอบหลัก การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คานอนิคัล การ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

  Aspects of multivariate analysis; multivariate normal distribution; 
comparisons of several multivariate means; multivariate regression; logistic 
regression analysis; discrimination and classification; path analysis; cluster 
analysis; principal component analysis; factor analysis; canonical correlation 
analysis; computer software applications 

 
  346-532  การออกแบบการทดลอง 3(2-2-5) 
  Experimental Designs 
 รายวิชาบังคบัก่อน  : 346-502 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 
 Prerequisite : 346-502 or consent of the curriculum 

administrative committee   
  การออกแบบการทดลองและวิเคราะห์ผลจากการทดลอง การทดลองที่มีหนึ่ง

ปัจจัย การทดลองที่มีหลายปัจจัย การทดลองแบบแฟคทอเรียล การทดลองแบบแฟคทอเรียล
ที่มีผลปะปนกัน การทดลองที่มีการวัดค่าซ้ า การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมเกี่ ยว การ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  

  Design of experiments and analyze experimental results; single-
factor experiment; multiple factor experiments; factorial experiments; 
confounding in factorial experiments; repeated measure experiments; analysis 
of covariance; computer software applications  

 
 346-533 เทคนิคการพยากรณ์ 3(2-2-5) 
  Forecasting Techniques 
 รายวิชาบังคบัก่อน  : - 
 Prerequisite : - 
  ตัวแบบส าหรับอนุกรมเวลาแบบคงที่ ตัวแบบส าหรับอนุกรมเวลาแบบไม่คงที่  

ตัวแบบส าหรับอนุกรมเวลาแบบมีฤดูกาล การพยากรณ์ การวิเคราะห์สัญญาณบนโดเมน
ความถี่ ตัวแบบส าหรับฟังก์ชันถ่ายโอน ตัวแบบการถดถอยส าหรับอนุกรมเวลา  

  Stationary time series models; nonstationary time series models; 
seasonal time series models; forecasting; spectrum analysis; transfer function 
models; time series regression models 
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 346-534 ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิต ิ 3(3-0-6) 
  Statistical Decision Theory 
 รายวิชาบังคบัก่อน  : 346-501 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 
 Prerequisite : 346-501 or consent of the curriculum 

administrative committee   
  ทบทวนความน่าจะเป็น แนวความคิดเบื้องต้นของการวิเคราะห์การตัดสินใจ 

ปัญหาการตัดสินใจขั้นพื้นฐาน ปัญหาการตัดสินใจส าหรับตัวแปรแบบต่อเนื่อง สถิติพอเพียง
และการแจกแจงแบบสังยุค กระบวนการปรกติหลายตัวแปร ปัญหาการตัดสินใจเชิงล าดับ 

  Review of probability; basic concepts of decision analysis; 
elementary decision problems; continuous variable decision problems; 
sufficient statistics and conjugate distributions; multivariate normal process; 
sequential decision problems  

 
  346-535 กระบวนการสโตแคสติกและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
 Stochastic Process and Applications  
 รายวิชาบังคบัก่อน  : 346-501 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 
 Prerequisite : 346-501 or consent of the curriculum 

administrative committee   
  กระบวนการสโตแคสติก แนวเดินเชิงสุ่ม โซ่มาร์คอฟ กระบวนการปัวซง 

กระบวนการเกิดดับ กระบวนการแตกก่ิง กระบวนการทวนซ้ า การประยุกต์ของกระบวนการส
โตแคสติก 

  Stochastic process; random walk; Markov chain; Poisson process; 
birth-death process; branching process; renewal process; application of 
stochastic process 

 
 346-536 การวิเคราะห์การอยู่รอด 3(3-0-6) 
  Survival Analysis 
 รายวิชาบังคบัก่อน  : 346-501 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 
 Prerequisite : 346-501 or consent of the curriculum 

administrative committee   
  ข้อมูลเซ็นเซอร์ ฟังก์ชันของเวลาความอยู่รอด การแจกแจงความอยู่รอดและการ

ประยุกต์ วิธีที่ไม่อิงพารามิเตอร์ส าหรับการประมาณฟังก์ชันความอยู่รอด การแจกแจงความ
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อยู่รอดแบบเปรียบเทียบ การประมาณเชิงวิเคราะห์ส าหรับการแจกแจงความอยู่รอด วิธีที่อิง
พารามิเตอร์ส าหรับการเปรียบเทียบการแจกแจงของความอยู่รอด ตัวประมาณค่าของแคปแพ
ลน-ไมเออร์ และตัวแบบการถดถอยแบบคอกซ์ 

  Censored data; function of survival time; survival distributions and 
applications; nonparametric methods for estimating survival functions; 
comparative survival distributions; analytical estimation for survival 
distributions; parametric methods for comparing survival distributions; Kaplan-
Meier estimators; Cox’s regression model 

 
 346-537 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Longitudinal Data Analysis 
 รายวิชาบังคบัก่อน  : - 
 Prerequisite : - 

  ความหมายของข้อมูลระยะยาว การสร้างและแปลผลกราฟโพรไฟล์ การ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย ข้อเสียของการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย การถดถอยผสมเชิงเส้น การ
ประมาณค่าส่วนประกอบความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การประมาณค่าภาวะ
น่าจะเป็นสูงสุด การประมาณค่าภาวะน่าจะเป็นสูงสุดจ ากัด ข้อมูลสูญหาย 

  Meaning of longitudinal data; profile plots and interpreting; simple 
analyses; critiques of simple analyses; linear mixed effects regression; variance 
components estimation; analysis of variance; maximum likelihood estimation; 
restricted maximum likelihood estimation; missing data 

 
 346-541 การวิจัยด าเนนิการ 3(2-2-5) 
 Operations Research 
 รายวิชาบังคบัก่อน  : 346-502 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 
 Prerequisite : 346-502 or consent of the curriculum 

administrative committee   
  ก าหนดการเชิงเส้น ก าหนดการจ านวนเต็ม ก าหนดการพลวัต ทฤษฎีการ

ตัดสินใจ การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
  Linear programming; integer programming; dynamic programming; 

decision theory; computer software applications 
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 346-542 เทคนิคการจ าลอง 3(2-2-5) 
 Simulation Techniques 
 รายวิชาบังคบัก่อน  : 346-501 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 
 Prerequisite : 346-501 or consent of the curriculum 

administrative committee   
  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจ าลอง การจ าลองเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่อง ตัว

ก่อก าเนิดเลขสุ่มเหตุการณ์สุ่ม การจ าลองโดยเทคนิคมอนติคาร์โล การจ าลองกับตัวแปรสุ่ม
แบบต่อเนื่อง สถิติวิเคราะห์ในการจ าลอง การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

  Principles and concept of simulation; discrete-event simulation; 
random number generator; random events; Monte-Carlo simulation; 
simulations with continuous random variables; statistical analysis in 
simulations; computer software applications 

 
 346-543 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 3(3-0-6) 
 Statistical Quality Control 
 รายวิชาบังคบัก่อน  : - 
 Prerequisite : - 
  การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ แผนภูมิควบคุมชนิดตัวแปร แผนภูมิควบคุม

ตามลักษณะประจ า แผนภูมิคิวซัมและแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักแบบเอ็กซ์โพเนน
เชียล การวิเคราะห์สมรรถนะของกระบวนการ การวิเคราะห์ระบบการวัด การทดลองแบบ
แฟคทอเรียล แผนแบบผิวตอบสนอง แผนการเลือกตัวอยางเพื่อการยอมรับ  

  Statistical process control; variable control chart; attribute control 
chart; cumulative sum control chart and exponential weighted moving average 
control chart; process capability analysis; measurement system analysis; 
factorial experiments; response surface designs; acceptance sampling plan 

 
 346-544 การท าเหมืองข้อมูลเชิงสถิติ 3(3-0-6) 
 Statistical Data Mining 
 รายวิชาบังคบัก่อน  : - 
 Prerequisite : - 
  การท าความสะอาดข้อมูล การแทนค่าข้อมูลสูญหาย การแปลงข้อมูล การ

น าเสนอข้อมูลด้วยกราฟ การตัดสินใจโดยใช้แผนภาพต้นไม้และตาราง ความเชื่อถือได้และการ
ทดสอบความสมเหตุสมผลของการจ าแนกการแบ่งกลุ่มข้อมูล การหาความสัมพันธ์ การ
ตรวจสอบความเบี่ยงเบนและการสรุปผลข้อมูล  
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  Data cleaning; data imputation; data transformation; graphical 
representation of data; decision trees and tables; credibility and validation 
testing of classification; clustering; association; deviation detection and 
summarization  

 
 346-551 หลักการบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย 3(3-0-6) 

 Principles of Risk Management and Insurance 
 รายวิชาบังคบัก่อน  : - 
 Prerequisite : - 
  ความหมายของความเสี่ยง ประเภทของความเสี่ยง ขั้นตอนการบริหารความ

เสี่ยง ความหมายของการประกันภัย ความส าคัญของการประกันภัยที่ มีต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประเภทและลักษณะของการประกันภัย หลักการประกันภัย 
สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย สัญญาประกันภัย ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกัน
วินาศภัย เงื่อนไข ความคุ้มครอง หลักเกณฑ์ในการก าหนดพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย หลักการ
พิจารณารับประกันภัยและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การประกันภัยต่อ พระราชบัญญัติการ
ประกันภัย 

  Meanings of risk; types of risk; risk management process; meanings 
of insurance; importance of insurance on economics and social development; 
types and characteristics of insurance; principles of insurance; insurance 
institutions; insurance contract; life and non-life insurance products, terms, 
coverages, rate making, underwriting and claim settlement; reinsurance; 
Insurance Act 

 346-552 คณิตศาสตร์ประกนัวินาศภัย 3(3-0-6) 
 Casualty Actuarial Mathematics 

 รายวิชาบังคบัก่อน  : 346-501 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

 Prerequisite : 346-501 or consent of the curriculum 
administrative committee   

  หลักการค านวณ เทคนิค และส่วนประกอบของเบี้ยประกันวินาศภัย บทบาท
ของหน่วยความเสี่ยง ค่าใช้จ่ายในการค านวณเบี้ยประกันภัย การวิเคราะห์เพื่อจ าแนกกลุ่ม
ความเสี่ยง การค านวณค่าความเสี่ยงรายบุคคลและรายกลุ่ม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

  Principles of calculation, technique, and components of insurance 
premium; unit of exposure; expense loading; risk classification premium; 
individual risk and group risk; ethic and code of conduct of actuary 
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 346-553 การบริหารความเสี่ยงองค์กร 3(3-0-6) 
 Enterprise Risk Management 
 รายวิชาบังคบัก่อน  : - 
 Prerequisite : - 
  ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน สภาวะที่ก่อให้เกิดภัย ต้นทุนความเสี่ยง กรอบและ

กระบวนการการบริหารความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนอง
ความเสี่ยง การติดตามและทบทวนความเสี่ยง การบูรณาการความเสี่ยง เงินกองทุนตามระดับ
ความเสี่ยง ระบบเตือนภัยล่วงหน้า ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง วัฒนธรรมความเสี่ยง การเรียนรู้จาก
ความเสี่ยง โซลเวนซีทูและการบริหารความเสี่ยง ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยงและ
มูลค่าขององค์การ การพัฒนาและน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จริยธรรมของการ
บริหารและธรรมาภิบาล 

  Risk, uncertainty, hazardous conditions, cost of risk; risk 
management process, identification, risk assessment, risk response, monitoring 
and control; risk integration; risk-based capital; early warning system; risk 
indicators; risk culture; risk experience; solvency II and risk management; 
relationships between risk management and corporate value; development 
and implementation of risk management system; ethic of management and 
good governance 

 346-581 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 1 3(3-0-6) 
 Special Topics in Statistics I 
 รายวิชาบังคบัก่อน  : - 
 Prerequisite : - 
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจในสาขาวิชาสถิต ิ
 Special interesting topics in Statistics 

 346-582 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 2  3(2-2-5) 
 Special Topics in Statistics II 
 รายวิชาบังคบัก่อน  : - 
 Prerequisite : - 
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจในสาขาวิชาสถิต ิ
 Special interesting topics in Statistics 
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 346-691 สัมมนา 1 1(0-2-1) 
 Seminar I 
 รายวิชาบังคบัก่อน  : - 
 Prerequisite : - 
 สัมมนาเร่ืองต่าง ๆ ที่น่าสนใจในสาขาวิชาสถิติ น าเสนอประกอบการอภิปราย 
  Self study in Statistics with a presentation on the topic for 

discussion 
 

 346-692 สัมมนา 2  1(0-2-1) 
 Seminar II 
 รายวิชาบังคบัก่อน  : - 
 Prerequisite : - 
 สัมมนาเร่ืองต่าง ๆ ที่น่าสนใจในสาขาวิชาสถิติ น าเสนอประกอบการอภิปราย 
  Self study in Statistics with a presentation on the topic for 

discussion 
 
 346-693 วิทยานพินธ ์ 18(0-54-0) 

 Thesis 
 รายวิชาบังคบัก่อน  : - 
 Prerequisite : - 

  การศึกษาค้นคว้า ทางด้านสถิติภายใต้การดูแลและแนะน าของคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

  Independent research work leading to a thesis on a topic  in 
statistics approved by the thesis committee 

 
 346-694 วิทยานพินธ ์ 36(0-108-0) 

 Thesis 
 รายวิชาบังคบัก่อน  : - 
 Prerequisite : - 
  การศึกษาค้นคว้า ทางด้านสถิติภายใต้การดูแลและแนะน าของคณะกรรมการที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  Independent research work leading to a thesis on a topic in 

statistics approved by the thesis committee 
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 347-531 สถิติชีวภาพและระเบียบวิธีวิจัย 4(3-2-7) 
 Biological Statistics and Research Methodology 
 รายวิชาบังคบัก่อน  : - 
 Prerequisite : - 
  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถิติเชิงอนุมาน เทคนิคการส ารวจด้วยตัวอย่าง 

การวางแผนการทดลอง การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

  Science research methodology; inferential statistics; sampling 
survey techniques; experimental designs; simple correlation and simple linear 
regression analysis; multiple linear regression analysis; computer software 
applications 

 
 347-532 สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัย 3(3-0-6) 
 Applied Statistics for Research 
 รายวิชาบังคบัก่อน  : - 
 Prerequisite : - 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจงปรกติ การแจกแจงค่าตัวอย่าง การ

ประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นเชิงอย่างง่าย การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ การ
ทดสอบไคก าลังสอง การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

  Introduction to data analysis; normal distribution; sampling 
distributions; estimation and hypothesis testing; one way analysis of variance; 
correlation and simple linear regression analysis; multiple linear regression 
analysis; Chi-square test; computer software applications 

 
 347-551 สถิติทางการแพทย์และการค านวณเชิงสถิติ 1 4(3-2-7) 
 Medical Statistics and Statistical Computing I 
 รายวิชาบังคบัก่อน  : - 
 Prerequisite : - 

 สถิติเชิงพรรณนา ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปัวซง
การแจกแจงปรกติ การแจกแจงค่าตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ข้อมูลชนิดแยกประเภทโดยใช้การแจกแจงไค
ก าลังสอง การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย การวิเคราะห์การถดถอย
เชิงเส้นพหุคูณ สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
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Descriptive statistics; probability theory; binomial distribution; 
Poisson distribution; normal distribution; sampling distribution; estimations and 
hypothesis testing; one way analysis of variance; categorical data analysis using 
Chi-square distribution; correlation and simple linear regression 
analysis;  multiple linear regression analysis; nonparametric statistics; computer 
software applications 

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบตัรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ที่ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

วุฒิการศึกษาระดับ 
(เรียงล าดับจาก เอก-โท-ตรี), 

(สาขาวิชา), ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงาน
สอนและ

ผลงานทาง
วิชาการ 

1 ผศ. นางสาวนราทิพย์ 
จั่นสกุล 

Ph.D. (Statistics), University 
of Exeter, England, 

 2544 
พบ.ม. (สถิติประยุกต์), สถาบนั 

บัณฑิตพฒันบริหาร-
ศาสตร,์ 2531 

กศ.บ. (คณิตศาสตร์), 
มหาวิทยาลยัศรี- 
นครินทรวิโรฒ, 2525 

ดู 
ภาคผนวก 

ง 
หน้า 109 

2 ผศ. นางเขมิกา 
อุระวงค์ 

วท.ม. (สถิติ), สถาบนับณัฑิต- 
พัฒนบริหารศาสตร,์ 

 2543 
วท.บ. (สถิติ), มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร,์ 2539 

ดู 
ภาคผนวก 

ง 
หน้า 110 

3 ผศ. นายบุญรอด 
ยุทธานนัท ์

Ph.D. (Mathematics), 
University of Illinois 
at Urbana- 
Champaign, U.S.A., 
2554 

ดู 
ภาคผนวก 

ง 
หน้า 111 
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ที่ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

วุฒิการศึกษาระดับ 
(เรียงล าดับจาก เอก-โท-ตรี), 

(สาขาวิชา), ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงาน
สอนและ

ผลงานทาง
วิชาการ 

M.S. (Mathematics), 
University of Illinois 
at Urbana- 
Champaign, U.S.A.,
2550 

วท.บ. (คณิตศาสตร์), 
เกียรตินิยมอันดับ 2, 
มหาวิทยาลยัสงขลา-
นครินทร,์ 2547 

4 อาจารย ์ นางสาวใกล้รุ่ง 
สามารถ 

Ph.D. (Statistics), University 
of Wollongong, 
Australia,  2555 

M.Stat. (With Merit), 
The University of 
Newcastle, Australia, 

 2552 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู),

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 
 2549 
วท.บ. (คณิตศาสตร์), 

เกียรตินิยม อันดับ 1, 
มหาวิทยาลยัสงขลา-
นครินทร,์ 2548 

ดู
ภาคผนวก 

ง 
หน้า 113 

5 อาจารย ์ นายธรรมรัตน ์
พนิชยากุล 

ปร.ด. (สถิติ), มหาวิทยาลัย 
 ธรรมศาสตร์, 2556 
วท.ม. (สถิติ), สถาบนับณัฑิต- 

พัฒนบริหารศาสตร,์ 
 2549 
วท.บ. (สถิติ), มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์, 2544 

ดู 
ภาคผนวก 

ง 
หน้า 114 
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ที่ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

วุฒิการศึกษาระดับ 
(เรียงล าดับจาก เอก-โท-ตรี), 

(สาขาวิชา), ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงาน
สอนและ

ผลงานทาง
วิชาการ 

6 อาจารย ์ นางสาวนุชนาถ 
คงช่วย 

ปร.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย), 
มหาวิทยาลยัสงขลา-

 นครินทร,์ 2553 
วท.ม. (สถิติประยุกต์), 

มหาวิทยาลยั เชียงใหม่, 
 2542 
กศ.บ. (คณิตศาสตร์), 

เกียรตินิยม อันดับ 2, 
มหาวิทยาลยัศรี- 
นครินทรวิโรฒประสาน-
มิตร, 2538 

ดู 
ภาคผนวก 

ง 
หน้า 116 

7 อาจารย์  นางสุธิตา 
ชูสว่าง 

Dr.techn. (Technische 
Mathematik), Graz 
University of 
Technology, Austria, 

 2553 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย-ี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ-
ทหารลาดกระบงั, 2547 

ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู),
มหาวิทยาลยั สุโขทัย- 

 ธรรมาธิราช, 2545 
วท.บ. (คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลยัสงขลา-
นครินทร,์ 2544 

ดู 
ภาคผนวก 

ง 
หน้า 119 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า (ถ้ามี) 

ที่ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ ชื่อ-สกุล 

วุฒิการศึกษาระดับ 
(เรียงล าดับจาก เอก-โท-ตรี), 

(สาขาวิชา), ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงาน
สอนและ

ผลงานทาง
วิชาการ 

1 อาจารย ์ นางสาวกรกช 
วิจิตรสงวน 

Dr.rer.nat. (Stochastik: 
Probability Theory 
and Mathematical 
Statistics), University 
of Potsdam, Germany, 

 2559 
วท.ม. (สถิติ) เกียรตินิยม, 

สถาบนับัณฑิตพัฒน-
 บริหารศาสตร,์ 2552 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 
 2549 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

เกียรตินิยมอันดับ 1, 
มหาวิทยาลยัสงขลา-
นครินทร,์ 2548 

ดู
ภาคผนวก 

จ 
หน้า 121 

2 อาจารย ์ นายกิติพล 
นวลทอง 

ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย-ี

 สุรนาร,ี 2554 
วท.ม. (คณิตศาสตร์),

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 
 2548 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู), 

มหาวิทยาลยัสงขลา-
 นครินทร,์ 2545 
วท.บ. (คณิตศาสตร์)  

เกียรตินิยมอันดับ 1, 
มหาวิทยาลยัสงขลา-
นครินทร,์ 2544 

ดู 
ภาคผนวก 

จ 
หน้า 122 
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ที่ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

วุฒิการศึกษาระดับ 
(เรียงล าดับจาก เอก-โท-ตรี), 

(สาขาวิชา), ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงาน
สอนและ
ผลงาน
ทาง

วิชาการ 
3 อาจารย ์ นายภานุพงศ์ 

วิจิตรคุณากร 
Ph.D. (Mathematics), 

University of Illinois 
at Urbana-
Champaign, U.S.A., 

 2560 
M.S. (Mathematics), 

University of Illinois 
at Urbana-
Champaign, U.S.A., 

 2555 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

เกียรตินิยมอันดับ 1, 
มหาวิทยาลยัสงขลา-
นครินทร,์ 2552 

ดู 
ภาคผนวก 

จ 
หน้า 124 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
ไม่มี 
หลักสูตรจะเชิญอาจารย์พิเศษทีม่ีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรทั้งจาก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลยั ทั้งจากภาครัฐและเอกชน 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้าม)ี
ไม่มี

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ

ศึกษาค้นคว้าและท าวิจัยทางด้านสถิติอันจะก่อให้เกิดความก้าวหน้า หรือองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการ
และวิชาชีพด้านสถิติภายใต้การดูแลและแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าและท าวิจัยมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อท าวิจัยทางด้าน
สถิติอันจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าหรือองค์ความรู้ใหม่ 
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5.3 ช่วงเวลา 
 แผน ก แบบ ก1  
 ภาคการศึกษาที ่1 ของปีการศึกษาที่ 1 ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 2 
 แผน ก แบบ ก2  
  ภาคการศึกษาที ่2 ของปีการศึกษาที่ 1 ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 2 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก1  
  จ านวน 36 หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก2  
  จ านวน 18 หน่วยกิต 
 5.5  การเตรียมการ 

นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ร่วมกันก าหนดชั่วโมงการให้
ค าปรึกษารายงานความก้าวหน้าอย่างสม่ าเสมอทบทวนบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และให้
ค าปรึกษาผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ 

5.6  กระบวนการประเมินผล 
นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าของการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน โดย
เสนอผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และแจ้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าคณะและบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ และนักศึกษาต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีความเชี่ยวชาญในวชิาการ

ด้านสถิติ อันจะเปน็วิชาชีพที่
ส าคัญต่อองค์กรภาครัฐและ
เอกชน 

1. ภาควิชาฯ จัดอาจารยท์ี่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนีดู้แลนักศึกษา โดย
ที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรในขณะนี้มีคุณวุฒปิริญญาเอกทุกคน 

2. มีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางสถิติ
ให้กับผู้ร่วมงานหรือบุคคลทั่วไป
ที่มีความหลากหลายทางภาษา
ในปัจจุบนั 

1. คณะฯ จัดอาจารยท์ี่เป็นชาวตา่งชาติในการสอนและฝึกทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

2. เอกสารประกอบการสอนส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ 
3. สนับสนนุให้นักศึกษามีประสบการณ์ด้านนี้โดยการเข้าร่วมในการ

น าเสนอผลงานระดบัชาติและนานาชาติที่จัดขึ้นในแต่ละปี 

3. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอันทันสมยัในการ
สื่อสารองคค์วามรู้ทางสถิติ ให้
ผู้รับสารทุกระดบัเข้าใจได ้

1. จัดอบรมการใช้โปรแกรมทางสถิติต่าง ๆ เช่น R, SPSS, Minitab 
2. จัดอบรมการพิมพ์ผลงานวชิาการด้วยโปรแกรม LaTeX 
3. จัดเตรียมเทคโนโลยสีารสนเทศที่สนบัสนนุการเรียนการสอน เช่น 

ระบบไร้สายความเร็วสูง ระบบจัดการการเรียนรู้ ระบบสบืค้น
ฐานข้อมูลงานวิจัยต่าง ๆ 

4. มีจิตวิญญาณของการถือ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็น
กิจที่หนึ่ง 

1. สนับสนนุการร่วมโครงการในวนัถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจ
ที่หนึ่งของคณะฯ/มหาวิทยาลยั 

2. สอดแทรกจิตส านึกของการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกจิที่
หนึ่งในการเรียนการสอน และการท ากิจกรรมของนักศึกษา 

3. สนับสนนุการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม 
5. มีภาวะผูน้ า และความ

รับผิดชอบตลอดจนมีวนิัยใน
ตนเอง 

1. รายวิชาสัมมนา 2 รายวิชาซึ่งนกัศึกษาต้องท างานด้วยตัวเองและมี
การน าเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สรา้งภาวะผูน้ า 

2. มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียน
อย่างสม่ าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดง
ความคิดเห็น 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริตในการเรียน และการท างาน 
(2) มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
(3) มีวุฒิภาวะในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
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(4) เคารพในสิทธิ คุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
(5) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพสถิติ  

 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ปลูกฝังและกระตุ้นให้เห็นถึงคุณค่าของวิชาสถิติ ตลอดจนการใช้สถิติอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
(2) ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของนักศึกษา ในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น

ตลอดหลักสูตร 
(3) จัดให้มีกิจกรรมบริการวิชาการ ที่มุ่งเน้นการรับฟังความคิด และประเด็นปัญหาจากบุคคล 

หรือหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเคารพในความต่างของผู้รับบริการ 
(4) ชี้แจงกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของหลักสูตร ตลอดจนติดตาม และตักเตือน

นักศึกษาให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของหลักสูตร 
(5) ปลูกฝังการรักษาจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพทางสถิติผ่านกิจกรรมการเรียนการ

สอนในหลักสูตร 
 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินจากการอภิปรายในชั้นเรียน การสัมมนา การสอบวัดผล และการท าวิทยานิพนธ์ 
(2) ประเมินจากการพฤติกรรมการเข้าเรียน การรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย การเข้า

ร่วมกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตร 
(3) ประเมินจากผลส าเร็จของการให้บริการวิชาการ และข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ 
(4) ประเมินจากสถานะของนักศึกษา และปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

 2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาวิชาสถิติขั้นสูง 
(2) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ทักษะ และเครื่องมือทางสถิติที่เหมาะสมกับการ

แก้ปัญหา 
(3) มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการสถิติ และการประยุกต์ใช้สถิติใน

บริบทต่าง ๆ 
(4) มีความสนใจในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความช านาญทางสถิติอย่างต่อเนื่อง 
(5) มีประสบการณ์ในการวิจัยและ/หรือพัฒนางานวิจัยทางสถิติขั้นสูง 
(6)  สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาสถิติร่วมกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์

คุณค่า และเกิดการพัฒนาในหัวข้อวิจัย/ประเด็นปัญหาต่าง ๆ 
 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) การอภิปรายในชั้นเรียน การสัมมนา  
(2) การสัมมนา และการน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
(3) การอบรม การประชุมวิชาการ และกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนอื่นๆทั้งในและ

นอกหลักสูตร 
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(4) การให้บริการวิชาการและให้ค าปรึกษาทางสถิติ 
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) ประเมินจากการอภิปรายในชั้นเรียน การสอบวัดผลรายวิชา และการท าวิทยานิพนธ์ 
(2) ประเมินจากผลส าเร็จของการให้บริการวิชาการและให้ค าปรึกษาทางสถิติ และข้อคิดเห็น

ของผู้รับบริการ 
(3) ประเมินจากเนื้อหาและการตอบข้อซักถามในการสัมมนา และผลส าเร็จจากการน าเสนอ

ผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
(4) ประเมินจากการเข้าร่วมการอบรม การประชุมวิชาการ และกิจกรรมสนับสนุนการเรียน

การสอนอื่น ๆ ทั้งในและนอกหลักสูตร  
 2.3 ทักษะทางปัญญา 
 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 

(1) มีความสามารถในการคิด และวเิคราะห์ อย่างเป็นระบบ 
(2) มีความสามารถในการค้นคว้า ตีความ และรวบรวมองค์ความรู้ทางสถิติ   เพื่อใช้ในการ

แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
(3) มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และท าความเข้าใจในประเด็นปัญหา 
(4) มีความสามารถในการเลือกใช้วิธีการทางสถิติในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 
(1) การอภิปรายในชั้นเรียน  
(2) การสัมมนา และการท าวิทยานิพนธ์ 
(3) การให้บริการวิชาการและให้ค าปรึกษาทางสถิติ 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ประเมินจากการอภิปรายในชั้นเรียน การสอบวัดผลรายวิชา  
(2) ประเมินจากการน าเสนอและตอบข้อซักถามในการสัมมนา  
(3) ประเมินจากผลส าเร็จของการให้บริการวิชาการและให้ค าปรึกษาทางสถิติ ผลส าเร็จของ

การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าและผลส าเร็จของการท า
วิทยานิพนธ์ 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาไทย และภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
(2) มีความฉลาดทางอารมณ์  สามารถแก้ไขปัญหา หรือรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน

บทบาทของผู้น า หรือผู้ตาม 
(3) มีความรับผิดชอบในการท างานเป็นกลุ่ม 
(4) มีภาวะความเป็นผู้น า สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์ 
(5) ตระหนักถึงความส าคัญ และความจ าเป็นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในวิชาชีพทาง

สถิติ  
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
(1) การอภิปรายในชั้นเรียน การสัมมนา การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
(2) กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม  
(3) การให้บริการวิชาการและให้ค าปรึกษาทางสถิติ 
(4) การอบรม การประชุมวิชาการ และกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนอื่น  ๆ ทั้งในและ

นอกหลักสูตร 
 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคลและความ 
  รับผิดชอบ 

(1) ประเมินจากการอภิปรายในชั้นเรียน ผลส าเร็จของการน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
(2) ประเมินจากผลการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม 
(3) ประเมินจากผลส าเร็จของการให้บริการวิชาการ การให้ค าปรึกษาทางสถิติ และข้อคิดเห็น

ของผู้รับบริการ 
(4) ประเมินจากการเข้าร่วมการอบรม การประชุมวิชาการ และกิจกรรมสนับสนุนการเรียน

การสอนอื่น ๆ ทั้งในและนอกหลักสูตร 
 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ และการท างานทางสถิติ 
(2) มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาโดยการใช้สารสนเทศที่ได้จากกระบวนการทางสถิติ 
(3) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ

การเขียน ตลอดจนมีความสามารถในการเลือกใช้สื่อและการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
(4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีทางการสื่อสารต่าง  ๆ ได้

อย่างเหมาะสม 
 2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) จัดการเรียนการสอนร่วมกับการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมการใช้

งานโปรแกรมทางสถิติที่ส าคัญในปัจจุบัน 
(2) การสัมมนา การให้บริการวิชาการและให้ค าปรึกษาทางสถิติ การน าเสนอผลงานในที่

ประชุมวิชาการ 
 2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาต่าง ๆ การเข้า

ร่วมและผลสัมฤทธิ์ในการอบรมการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติที่ส าคัญในปัจจุบัน 
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(2) ผลส าเร็จของการให้บริการวิชาการและให้ค าปรึกษาทางสถิติและข้อคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ 

(3) การน าเสนอและตอบข้อซักถามในการสัมมนา ผลส าเร็จของการน าเสนอผลงานในที่
ประชุมวิชาการ 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
3.1 คุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริตในการเรียน และการท างาน 
(2) มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
(3) มีวุฒิภาวะในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
(4) เคารพในสิทธิ คุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
(5) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพสถิติ 

 3.2 ความรู้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาวิชาสถิติขั้นสูง 
(2) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ทักษะ และเครื่องมือทางสถิติที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
(3) มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการสถิติ และการประยุกต์ใช้สถิติในบริบท 

ต่าง ๆ 
(4) มีความสนใจในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความช านาญทางสถิติอย่างต่อเนื่อง 
(5) มีประสบการณ์ในการวิจัยและ/หรือพัฒนางานวิจัยทางสถิติขั้นสูง 
(6) สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาสถิติร่วมกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ให้เกิดประโยชน์คุณค่า และเกิด

การพัฒนาในหัวข้อวิจัย/ประเด็นปัญหาต่าง ๆ 
3.3 ทักษะทางปัญญา 

(1) มีความสามารถในการคิด และวเิคราะห์ อย่างเป็นระบบ 
(2) มีความสามารถในการค้นคว้า ตีความ และรวบรวมองค์ความรู้ทางสถิติ  เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ 
(3) มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และท าความเข้าใจในประเด็นปัญหา 
(4) มีความสามารถในการเลือกใช้วิธีการทางสถิติในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาไทย และภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) มีความฉลาดทางอารมณ์  สามารถแก้ไขปัญหา หรือรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของ

ผู้น า หรือผู้ตาม 
(3) มีความรับผิดชอบในการท างานเป็นกลุ่ม 
(4) มีภาวะความเป็นผู้น า สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์ 
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(5) ตระหนักถึงความส าคัญ และความจ าเป็นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในวิชาชีพทางสถิติ  
 3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ และการท างานทางสถิติ 
(2) มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาโดยการใช้สารสนเทศที่ได้จากกระบวนการทางสถิติ 
(3) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 

ตลอดจนมีความสามารถในการเลือกใช้สื่อและการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
(4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีทางการสื่อสารต่าง ๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
322-543   
 ทฤษฎีการหา

ค่า-เหมาะที่สุด
เบื้องต้น 

   
                    

  

322-544   
 การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลขและการ
ประยุกต ์

   
                    

  

322-545   
 พีชคณิตเชิงเสน้

เชิงตัวเลข 
                         

322-551   
 ทฤษฎีกราฟ    

                    
  

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
322-552   
 การออกแบบ

เชิงการจัด  
   

                    
  

322-581*   
 หัวข้อพิเศษทาง

คณิตศาสตร์ 1 
                         

346-501 
 การอนุมานเชิง

สถิติ 
   

  
         

   
   

   
  

346-502   
 พีชคณิตเชิงเสน้

ส าหรับ
สถิติศาสตร ์

   
               

  
   

  

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
346-521   
 การวิเคราะห์ตัว

แบบเชิงสถิติขั้น
สูง 

 
    

         
       

  
  

346-522   
 เทคนิคการชัก

ตัวอย่าง 
           

   
    

   
  

  

346-523   
 การวิเคราะห์

แบบเบส ์
                         

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
346-531   
 การวิเคราะห์

หลายตัวแปรเชิง
ประยุกต ์

     
   

    
 

 
 

        
 

 

346-532   
 การออกแบบ

การทดลอง 
                         

346-533   
 เทคนิคการ

พยากรณ์ 
                         

346-534   
 ทฤษฎีการ

ตัดสินใจเชิงสถิต ิ
                         

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
346-535   
 กระบวนการ 

สโตแคสติกและ
การประยุกต ์

                         

346-536   
 การวิเคราะห์

การอยู่รอด 
                         

346-537   
 การวิเคราะห์

ข้อมูลระยะยาว
ขั้นสูง 

                         

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
346-541   
 การวิจัย

ด าเนินการ 
                         

346-542   
 เทคนิคการ

จ าลอง 

 
                        

346-543   
 การควบคุม

คุณภาพเชิงสถิต ิ
                         

346-544   
 การท าเหมือง

ข้อมูลเชิงสถิติ 
                         

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
346-551   
 หลักการบริหาร

ความเสี่ยงและ
การประกันภัย 

                         

346-552  
คณิตศาสตร์
ประกันวินาศภัย 

                         

346-553   
 การบริหาร

ความเสี่ยง
องค์กร 

                         

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
346-581*   
 หัวข้อพิเศษทาง

สถิติ 1 
                         

346-582*   
 หัวข้อพิเศษทาง

สถิติ 2 
                         

346-691   
 สัมมนา 1                          

346-692   
 สัมมนา 2                          

346-693  
วิทยานพินธ ์                          

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
346-694  

วิทยานพินธ ์                          

 
หมายเหตุ *เป็นรายวชิาหัวข้อพิเศษ เนื้อหาขึ้นอยู่กับผู้สอน ผู้สอนจึงจะต้องลงแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้สู่รายวชิาเมื่อด าเนนิการขอเปิดรายวิชา 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 (ภาคผนวก ฉ) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของภาควิชาฯ ให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ
พิจารณาการประเมินข้อสอบ ในแง่ของความเหมาะสมของข้อสอบ ให้เป็นไปตามแผนการสอนและผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 ก าหนดกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยเน้นการส ารวจผลสัมฤทธิ์การ

ประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต และน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน 
และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับ
สากล โดยจะด าเนินการส ารวจในหัวข้อต่อไปนี้ 
(1) ภาวะการได้งานท าของมหาบัณฑิต ประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา ในด้านของ

ระยะเวลาในการหางานท า ความคิดเห็นต่อความรู้ความสามารถ ความมั่นใจของมหาบัณฑิตในการ
ประกอบอาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ  เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ระยะเวลา
ต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น 

(3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจในด้านความรู้ ความ
พร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ  ของมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ และเข้าศึกษาเพื่อ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

(4) การประเมินจากมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
มหาบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

(5) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ท าหน้าที่ประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการเรียนรู้ และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

 ผลงานของนักศึกษาทีว่ัดเป็นรปูธรรมได้ อาทิ 
(ก) จ านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ หรือ สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
(ข) จ านวนรางวลัทางสังคมและวิชาชีพ 
(ค) จ านวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ 
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(ง) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2556 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 แผน ก  แบบ ก 1 

1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง และเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
และ 

2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานพินธต์้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

 แผน ก  แบบ ก 2 
1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 พร้อม

ทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัย
แต่งตั้ง และเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และ 

2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานพินธต์้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
มหาวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ 
เพื่อรับทราบถึงนโยบายและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเข้าใจในหลักสูตรที่เปิดสอน และ
แนะแนวความเป็นครูให้กับอาจารย์ใหม่ รวมถึงการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา การแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้น การดูแลนักศึกษาเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน การเตรียมหัวข้อวิทยานิพนธ์ซึ่ งจะน าไปสู่การ
ตีพิมพ์ในวารสารต่อไป 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจดัการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 มหาวิทยาลยัและคณะฯ จัดโครงการต่อไปนี้ เพื่อพัฒนาคณาจารย์ 
1) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชา

พื้นฐาน การสร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ active learning เป็นต้น 
2) โครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งครอบคลุมทักษะ

การจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานและขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการ
ประเมินผล 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
 การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 

1) สนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพื่อน าเสนอผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาสถิติและสาขาวิชาที่
เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ 

2) มีโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายราย
เดือนส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่น าเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และการท าวิจัย 

 การพัฒนาระดับคณะฯ และภาควิชาฯ 
1) คณะฯ และภาควิชาฯ ให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบความก้าวหน้าทาง

วิชาการ และ/หรือน าเสนอผลงานในสาขาวิชาสถิติและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

2) ภาควิชาฯ มีกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อกระตุ้นและช่วยให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการใน
สาขาวิชาสถิติโดยสนับสนุนงานวิจัยที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก 

3) คณะฯ และภาควิชาฯ สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาความรู้และคุณธรรม 



57 
 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 ในการบริหารหลักสูตร ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติจัดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอันประกอบด้วย 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ประจ าหลักสูตรและตัวแทนอาจารย์ผู้สอน โดยมีประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะฯ และ
อาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระท าทุกปี
อย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผล 
1.  พัฒนาหลักสูตรให้

ทันสมัยโดยอาจารย์
และนักศึกษาสามารถ
ก้าวทันหรือเป็นผูน้ า
ในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ๆทางด้าน
สถิติ 

1.  ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ
ปรับปรุงย่อยตามเวลาที่เหมาะสม และตาม
รอบระยะเวลาที่ก าหนด (ทุก ๆ 5 ปี) 
ตลอดจนส่งเสริมคณาจารย์ในหลักสูตร ให้
ไปดูงานในหลักสูตรที่เก่ียวข้อง ทั้งในและ
ต่างประเทศ และสนับสนนุให้อาจารย์ผูส้อน
เป็นผู้น าในทางวชิาการ เป็นผู้เชีย่วชาญทาง
วิชาชีพด้านสถิติหรือด้านที่เก่ียวข้อง 

1.  หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชา
สถิติที่มีความทนัสมัย และ
ได้รับการปรบัปรุงอย่าง
สม่ าเสมอ โดยมีสดัส่วน
ของคณาจารย์ที่มีการ
พัฒนาตนเอง การน าเสนอ
ผลงานวชิาการ และมี
จ านวนงานบริการวชิาการ 
ตามแผนกลยุทธ์ของ
ภาควิชาฯ  

2.  กระตุ้นให้นักศึกษาเกิด
ความใฝ่รู้ มีแนวทาง
การเรียนที่สร้างทัง้
ความรู้ความสามารถ
ในวิชาการและวชิาชีพ
ที่ทันสมัย 

2.  จัดการเรียนการสอนให้มีทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ตลอดจนมีกิจกรรมสนับสนนุการ
เรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่ทันสมัย 
และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 

2.  จ านวนวชิาเรียนที่มี
ภาคปฏิบัติ  หรือมีแนวทาง
ให้นักศึกษาได้ศึกษา
ค้นคว้าไดด้้วยตนเอง และ
จ านวนกิจกรรมสนับสนนุ
การเรียนรู้ ที่หลากหลาย 

3.  ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

 

3.  ปรับปรุงค าอธิบายรายวชิาให้มีความถูกต้อง 
ทันสมัย และตรงตามความต้องการของผู้ใช้
มหาบัณฑิต ก าหนดให้อาจารยผ์ู้สอนมี
คุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 
จัดท าฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา อาจารย์ 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือวิจัย งบประมาณ ความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ ผลงานทางวชิาการ
ทุกภาคการศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3.  ค าอธิบายรายวชิาให้มีความ
ถูกต้อง ทันสมัย และตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้
มหาบัณฑิต จ านวน
คณาจารย์ที่มีคุณวฒุิและ
ประสบการณ์ในการสอน 
การท าวิจัย เปน็ไปตาม
เกณฑ์ของหลักสูตรมีระบบ
สารสนเทศทีช่่วยสนบัสนนุ
การด าเนินงานของ
หลักสูตร 
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เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผล 
4.  มีการประเมิน

มาตรฐานของ
หลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

4.  ประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุกปี และภายนอกอย่าง
น้อยทุก 5 ปี ประเมินความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร 

4.  ผลการประเมินหลักสูตร 
โดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หลักสูตร เป็นไปตาม
เป้าหมายของหลักสูตร 

 
2. บัณฑิต 
 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการศึกษา การท าวิทยานิพนธ์ การน าเสนอผลงานในที่ประชุม

และ/หรือการตีพิมพ์ผลงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีการติดตามผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี เพื่อ
น าข้อมูลเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานของ
หลักสูตร 

 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
(1) ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา ในด้านของ

ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

(2) การประเมินจากผู้ประกอบการ หรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต โดยการส ารวจความคิดเห็นและความพึง
พอใจที่มีต่อบัณฑิตของหลักสูตร 

(3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจในด้านความรู้ ความ
พร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ  ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ และเข้าศึกษาในระดับที่
สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

(4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน 
รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

(5) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรืออาจารย์พิเศษ ในการประเมินหลักสูตร ที่มีต่อความพร้อม
ของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนักศึกษา 

ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรปูธรรมได้ อาทิ  
 (ก) จ านวนผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ  
 (ข) จ านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
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3. นักศึกษา 
 3.1 การรับนักศึกษา 
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม 

 แผน ก แบบ ก1 
 - มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 
 - มีพื้นฐานความรู้วชิาคณิตศาสตร์หรือสถิติระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่น้อยกวา่ 15 หน่วยกิต 
 - ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานทางสถิติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก2 
- มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50  
- มีพื้นฐานความรู้วชิาคณิตศาสตร์หรือสถิติระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่น้อยกวา่ 15 หน่วยกิต 
และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
หมายเหตุ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจก าหนดเกณฑ์คัดเลือกเพิ่มเติมและประกาศให้ทราบใน

แต่ละปี 
ส าหรับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา มีกระบวนการด าเนินการดังนี้ 
1. ให้นักศึกษายื่นผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บณัฑิตวิทยาลยัรับรองและสอบมาแล้ว

ไม่เกิน 2 ปี ณ วันสมัครเข้าศึกษา 
2. ให้นักศึกษาเข้าร่วมชั้นเรียนรายวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หรือสถิติในระดับปริญญาตรีที่จ าเป็น 

ก่อนเข้าศึกษา หรือระหว่างศึกษาในหลักสูตร เพื่อเพิ่มเติมความรู้และเพื่อปรับพื้นฐานให้แก่
นักศึกษาที่มีความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติไม่เพียงพอ 

 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
หลักสูตรจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อวางแผนการเรียนและการท าวิจัย มีการแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ ให้แก่นักศึกษาทุกคนก่อนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้
ค าปรึกษาก่อนที่นักศึกษาจะลงทะเบียนในภาคการศึกษาแรก นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถ
ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการทุกคนต้องก าหนดชั่วโมง
ให้ค าปรึกษา จนกระทั่งนักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของตนต่อไปนอกจากนี้หลักสูตรจัดให้มีการน าเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ส่งเสริมให้การท าวิทยานิพนธ์เป็นไปตามกรอบเวลาของหลักสูตร 

 3.3 ผลที่เกิดกบันักศึกษา 
นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและวิธีการ
ประเมินผลของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ โดยยื่นค าร้องขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่ณ กอง
ทะเบียนและประเมินผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
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4. คณาจารย์ 
 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

คัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่ต้องมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาสถิติ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องมหาวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์
ใหม่และก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบถึงนโยบายและระเบียบ  
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเข้าใจในหลักสูตรที่เปิดสอน และแนะแนวความเป็นครูให้กับอาจารย์
ใหม่ ทั้งนี้รวมถึงการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น การดูแลนักศึกษาเพื่อ
ลดปัญหาการออกกลางคัน การเตรียมหัวข้อวิทยานิพนธ์ซึ่งจะน าไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารต่อไป 

บุคลากรต้องเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาในด้าน สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
เทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างน้อยคนละ1 คร้ังต่อปี 

 4.2 คุณภาพคณาจารย์ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามข้อมูล ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
จ านวนบทความของอาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือ ISI ต่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตร โดยก ากับให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  

 4.3 ผลที่เกิดกบัคณาจารย์ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท าแผนอัตราก าลัง แผนสรรหา แผนธ ารงรักษา และแผนทดแทน

บุคลากรสายวิชาการ ภายใต้กรอบการพิจารณาอัตราก าลังของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีการ
ค านวณอัตราคงอยู่ของอาจารย์ในปัจจุบันเป็นรายปีให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ภาควิชา
คณิตศาสตร์และสถิติยังได้มีการติดตามประเมินผลแผนอัตราก าลัง แผนสรรหา แผนธ ารงรักษา และ
แผนทดแทนบุคลากรสายวิชาการ ในทุก ๆ ปีการศึกษา 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด าเนินการปรับสาระของรายวชิาทั้งในแง่ของแผนการศึกษา รายวิชา
เลือก ตลอดจนค าอธิบายรายวชิา ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 ก. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดผู้ประสานงานหลักและผู้ประสานงานร่วมทุ กรายวิชา ผู้

ประสานงานรายวิชาจัดท า มคอ. 3 และก าหนดผู้สอนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
 ข. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดการประเมินรายวิชาและอาจารย์โดยนักศึกษา 
 ค. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดแนวทางการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและช่วยเหลือก ากับ

ติดตามการศึกษาและการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้อง
สอดคล้องกับความสนใจในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา 
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 ง. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดให้ประเมินผลวทิยานิพนธ์ตามความก้าวหนา้ในการท า
วิทยานพินธ ์  

 5.3 การประเมินผู้เรียน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ไว้ใน มคอ. 2 ของหลักสูตร 

ภายใต้หัวข้อ การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
  นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าของการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา โดยเสนอ

ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แจ้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า
คณะฯและบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้อต ารา  สื่อการเรียนการ
สอนโสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ต าราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีส านักทรัพยากรการ

เรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรเป็นหอสมุดกลางที่มีหนังสือ ต ารา รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น 
นอกจากนี้ภาควิชาฯได้จัดให้มีห้องสมุดที่มีหนังสือ ต ารา เฉพาะทางคณิตศาสตร์และสถิติที่จ าเป็นด้วย 

 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
หลักสูตรมีกระบวนการวางแผนและจัดหาต ารา หนังสืออ้างอิง เอกสารหรืออุปกรณ์การเรียนการสอน
อื่น ๆ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ดังต่อไปนี้  
1. มีคณะกรรมการวางแผน จัดหา จัดสรรงบประมาณ และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
2. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และต าราไปยงัคณะกรรมการ 
3. จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
หลักสูตรมีคณะกรรมการติดตามและประเมินความเพียงพอของหนังสือ ต ารา วารสารและอุปกรณ์การ
เรียนการสอน ตลอดจนทรัพยากรอื่น ๆ  ที่จ าเป็น  โดยมีเป้าหมายการด าเนินการ และการประเมินผล
ดังแสดงในตารางต่อไปนี้  

เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายที่
เพียบพร้อม เพื่อสนับสนนุ
การศึกษาทั้งในและนอก
ห้องเรียน 

1. จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดียที่มี
ความพร้อมในการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพในการสอนและ   
การน าเสนอผลงานของนักศึกษา 

2. จัดให้มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และพื้นที่ส าหรับ 

1. ประเมินจากการรวบรวม
จัดท าสถิติจ านวนเครื่องมือ 
อุปกรณ์ต่อจ านวนนักศึกษา 
ชั่วโมงการใชง้าน จ านวน
รายวิชาที่มีการฝึกปฏบิัติ ที่
ต้องใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์  
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เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผล 
 นักศึกษาให้สามารถศึกษา

เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง  
และจ านวน นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนรายวชิา
ดังกล่าว  

2. ประเมินจากความพึงพอใจ
ของอาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษาที่ใช้ ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ 

 
7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีการ
ประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร  อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดย
ต้องบันทึกการประชุมทุกคร้ัง 

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวฒุิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี)  ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชาและรายงาน
ผลการด าเนนิการ ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้
มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตรตาม
มหาวิทยาลยั/สภาวิชาชีพก าหนด ภายใน 60 วันหลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปี
การศึกษา 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

7) มีการพัฒนา/ปรบัปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนหรือการ ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ด าเนินงานที่รายงานในผลการด าเนินการ ของหลักสูตรปี
ที่ผ่านมา 

 X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าดา้นการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

X X X X X 

10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไมน่้อย
กว่าร้อยละ 50 ได้รับการพฒันาทางวชิาการและ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

 X X X X 

12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตาม

การด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อย
ละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
 
1. การประเมินประสทิธิผลของการสอน 
   1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1) ประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา 
2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยคณาจารย์ผูส้อนหรือระดับภาควชิา 
3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา 
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบค าถามในชัน้เรียน 

  1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1) การประเมินของนักศึกษาในแตล่ะรายวชิา 
2) การสังเกตการณ์ของประธานหลักสูตรและ/หรือคณาจารยผ์ู้สอน 
3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอน และผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ในการ

ปรับปรุงกลยทุธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงทักษะ กล

ยุทธ์การสอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
หลักสูตรจะใช้กระบวนการเพื่อให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ ย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม 
และการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละปีโดยนักศึกษาในชั้นปีนั้น 
2) คณะฯ ประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
3) มหาวิทยาลัย ประเมินหลักสูตรโดยมหาบัณฑิตใหม่ 
4) มหาวิทยาลัย ประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้มหาบัณฑิต 
5) คณะฯ ประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด า เนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  ( Key 
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลหลักสูตร 
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อน าผลการประเมินมาวางแผน

ปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน 
3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒพิิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก 
 

ก. ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสตูรปรับปรุง 
ข. ส่วนที่ 1 ตารางสรปุความส าคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ส่วนที่ 2 ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับรายวิชา 
ค.  ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวฒุิกับการด าเนนิการของ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ค. ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
ง. ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
จ. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
ฉ. ส าเนาค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสถิติ 
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ภาคผนวก ก 
ตารางเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างหลักสตูรเดิมกับหลกัสูตรปรับปรงุ 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง 
1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย:  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์และ
สถิติ 

ภาษาอังกฤษ:  
Master of Science Program in Mathematics 
and Statistics  

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย:  
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิา

สถิติ 
 
ภาษาอังกฤษ:   
 Master of Science Program in 

Statistics 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):  
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์และสถิติ) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  
 Master of Science  (Mathematics and 

Statistics) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): 
 วท.ม. (คณิตศาสตร์และสถิติ) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): 
 M.Sc. (Mathematics and Statistics) 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):  
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติ) 
 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  
 Master of Science (Statistics) 
 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): 
 วท.ม. (สถิติ) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): 
 M.Sc. (Mathematics and Statistics) 

3. ปรัชญา 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มีความมุ่งมั่นในการผลิต
มหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์
และสถิติ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมุ่งเนน้ในการเปน็ผู้มีความรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์เป็นอยา่งดี มีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติงาน
ได้จริง สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างมีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดี ร่วม
สร้างสรรค์งานทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติที่เปน็
ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ 

3. ปรัชญา 
มุ่งมั่นสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความ
เข้าใจ ความสามารถด้านสถิติขั้นสูง เพื่อให้
สามารถถ่ายทอด พัฒนาองค์ความรู้ และ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางสถิติในการ
ปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของการมี
คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ การ
เคารพในสิทธิของผู้อื่น ความเสยีสละ และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพทางสถิต ิ
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง 
4.  ความส าคัญ 

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติเปิดสอนหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์ครั้งแรก
เมื่อปี พ.ศ. 2512 และหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาสถิติ เมื่อปี พ.ศ. 2535 จากนัน้จึง
ได้เปิดสอนหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ เมื่อปี พ.ศ. 2547 
โดยภาควิชาฯ ได้ผลติบัณฑิตและมหาบัณฑติเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศอย่าง
ต่อเนื่องปัจจุบันสังคมและประเทศชาติตลอดจน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการพัฒนาเพิ่มมาก
ขึ้น ความเจริญก้าวหน้าทางดา้นวิทยาศาสตร์
ทั้งหลายต้องอาศัยความรู้ทางดา้นคณิตศาสตร์
และสถิติอย่างมากในขณะทีบุ่คลากรที่มีความรู้
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติยังมไีม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของประเทศนอกจากนี้ในระยะ 1-
3 ปีที่ผ่านมานี้ภาควชิาฯ มีความพร้อมในด้าน
บุคลากรทางสาขาคณิตศาสตร์และสถิติเพิ่มมาก
ขึ้นทั้งด้านปริมาณ คุณวุฒิ และความหลากหลาย
ของแขนงวิชา ภาควชิาฯ จึงเห็นสมควรให้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์
และสถิติ ด้วยเหตุผลดงัต่อไปนี ้
 คณิตศาสตร์และสถิติเป็นสาขาวชิาที่มี
ความสัมพันธ์กับศาสตร์หลายสาขา จึงเปน็
สาขาวชิาที่มปีระโยชน์และมสี่วนสัมพันธ์กับ
การพัฒนาศาสตร์เหล่านั้น Carl Friedrich 
Gauss นักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมัน ได้
เปรียบเทียบไว้ว่า “Mathematics is the 
Queen of the Sciences” ซึ่งแสดงว่า
คณิตศาสตร์มีส่วนส าคัญยิ่งที่ท าให้การพัฒนา
สาขาวชิาอื่นๆ ทางวิทยาศาสตรส์ัมฤทธิ์ผล 
นอกจากนี้ในปจัจุบนัซึ่งเปน็ยุคที่เทคโนโลยี
สารสนเทศมีความก้าวหนา้อย่างรวดเร็ว 
คณิตศาสตร์และสถิติได้ก้าวเข้าไปมีบทบาทที่ 

4.  ความส าคัญ/หลักการและเหตผุล 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติเปิดสอนหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาสถิติเป็นคร้ังแรก ในปี 
พ.ศ. 2535 จากนัน้จึงได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
เป็นคร้ังแรก ในปี พ.ศ. 2547 ผลิตมหาบัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์และสถิติขั้น
สูง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการบุคลากร
ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่เพิ่มมากข้ึน  
ในระยะเวลา 5 ปทีี่ผา่นมานักศึกษาส่วนใหญ่ที่
เข้ามาศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาคณิตศาสตร์และสถิต ิมุ่งเน้นท าวิจัยและ
วิทยานพินธ์ดา้นสถิติเป็นหลัก ประกอบกับในปี 
พ.ศ. 2554 ภาควิชาฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ เพื่อ
ผลิตมหาบณัฑิตที่มีความรู้ทางคณิตศาสตร์ข้ันสงู
โดยเฉพาะ ท าให้นักศึกษาที่เลือกศึกษาใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขา
คณิตศาสตร์และสถิติ เป็นนักศึกษาที่เลือกศึกษา
ด้านสถิติเปน็หลัก และจากผลการส ารวจความ
ต้องการของนักศึกษาที่เข้ามาศกึษาในหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์และ
สถิติ ผู้ใช้บัณฑิต ผูท้รงคุณวุฒ ิและจากความ
สนใจของนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาสาขาอืน่ที่มี
ความจ าเปน็ต้องใช้สถิติ มีความต้องการให้
หลักสูตรเพิ่มรายวิชาและปรบัปรุงเนื้อหารายวิชา
ให้มีความหลากหลาย ทันสมัย และเท่าทนั
เทคโนโลยี นอกจากนี้ ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา 
ภาควิชาฯ มีความพร้อมในด้านบุคลากรสาขาสถิติ 
ทั้งด้านปริมาณ คุณวุฒิ และความหลากหลายของ
แขนงวิชา ประกอบกับความพรอ้มด้านทรัพยากร
สนับสนนุการเรียนการสอน ด้วยเหตุผลดังกล่าว 
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วน
เสียของหลักสูตร จึงได้มีการปรบัโครงสร้าง  
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง 
  จ าเป็นในแวดวงวชิาการทุกสาขา ทั้ง

วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
การแพทย์การศึกษา การเกษตร การบริหาร 
ตลอดจนศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่าง
กว้างขวางอีกด้วย 

  หลักสูตรปรับปรุงใหม่นี้ยังคงมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้รับความรู้ทั้งสองสาขา คือ 
คณิตศาสตร์และสถิติเป็นสหสาขา 
(interdisciplinary course) และน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า 
ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ได้มีการปรับลด
วิชาบังคับลงและได้เพิ่มรายวชิาเลือกเพิ่มเติม
จากหลักสูตรเดิม เพื่อเป็นทางเลือกใน
การศึกษาของนักศึกษาเพิ่มข้ึน ถึงแม้ว่าในแต่
ละปีการศึกษา ภาควิชาฯ สามารถรับนักศึกษา
ได้เพียงจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับความขาด
แคลนบุคลากรด้านนี้ แต่ภาควชิาฯ มีความเชื่อ
ว่าหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 นี้ซึ่งได้
ปรับปรุงทัง้กระบวนการเรียนและการสอน
รายวิชาให้สอดคล้องกับความตอ้งการของ
ผู้เรียนมากข้ึน มหาบณัฑิตของภาควิชาฯ จะ
สามารถส่งผลเชงิทวีคูณได้เป็นจ านวนมากใน
อนาคต 

  

 หลักสูตร โดยลดรายวิชาบังคบัและรายวชิาเลือก
ทางดา้นคณิตศาสตร์ เพิ่มรายวชิาบงัคับและ
รายวิชาเลือกทางสถิติ และเปลีย่นชื่อหลักสูตร
จาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
คณิตศาสตร์และสถิติ เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวชิาสถิติ 

  อีกทั้งในสถานการณป์ัจจบุัน การพัฒนา
ประเทศในทุกด้านจะต้องอาศัยการบูรณาการองค์
ความรู้จากหลายภาคส่วน วิชาสถิติถือเป็น
เครื่องมือที่มีบทบาทและมีความส าคัญอย่างยิง่ 
เนื่องจากสถิติคือศาสตร์หรือวิชาที่ว่าดว้ยการ
รวบรวม จัดการ ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล 
แล้วน าสารสนเทศที่ไดไ้ปใช้ในการก าหนดนโยบาย 
การวางแผน การป้องกันและการแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนการตัดสนิใจภายใตส้ถานการณ์ 
ต่าง ๆ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นองค์กรระดับใด ต่างก็
ด าเนินการหรือขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ บน
พื้นฐานของการวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ข้อมูล 
และยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทาง
สถิติขั้นสูงอีกเป็นจ านวนมาก ภาควิชา
คณิตศาสตร์และสถิติได้เล็งเห็นถึงความจ าเปน็ที่
ต้องผลิตมหาบณัฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ในวิชาสถิติ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ
และเป็นทีต่้องการในการพัฒนาประเทศจากทุก
มิติ ดังจะเห็นได้จากหัวข้อวิจัยหรือประเด็นปัญหา
ที่สัมพันธ์กบัรายวชิาที่เปดิสอนโดย 
หลักสูตรฯ  ดังนี ้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  

 346-521 การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิติขั้น
สูง 
(Analysis of Advanced 
Statistical Models) 
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 346-531 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิง

ประยุกต ์
(Applied Multivariate 
Analysis) 

 346-544 การท าเหมืองข้อมูล 
(Statistical Data Mining) 

2. การวิเคราะห์หลักทรัพย์ และการวิเคราะห์
ราคาสินค้าล่วงหน้า  
 346-533 เทคนิคการพยากรณ์ 
  (Forecasting Techniques)  
346-535 กระบวนการสโตแคสติกและการ 
 ประยุกต ์
 (Stochastic Process and 
 Applications) 
346-537  การวิเคราะห์ข้อมูลระยะ 
 ยาวขั้นสงู 
 (Advanced Longitudinal 
 Data  Analysis) 

3. การประกันวินาศภัย การประกนัชีวิต และ
การวิเคราะห์ความเสี่ยง  

 346-523 การวิเคราะห์แบบเบส ์
  (Bayesian Analysis) 
 346-534 ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิต ิ
  (Statistical Decision Theory) 

346-536 การวิเคราะห์การอยู่รอด 
 (Survival Analysis)  
346-551 หลักการบริหารความเสี่ยงและ
  การประกันภัย 
  (Principles of Risk  
  Management  
  and Insurance) 

 346-552 คณิตศาสตร์ประกนัวินาศภัย 
  (Casualty Actuarial  
  Mathematics) 
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  346-553 การบริหารความเสี่ยงองค์กร 

  (Enterprise Risk  
  Management) 
4. การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

346-521  การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิติขั้น
 สูง 
 (Analysis of Advanced 
 Statistical Models) 

346-533 เทคนิคการพยากรณ์ 
  (Forecasting Techniques) 

5. การวิจัยทางชีวสารสนเทศ 
346-521  การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิติขั้น
  สูง 
  (Analysis of Advanced 
  Statistical Models) 
346-531  การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิง

 ประยุกต ์
 (Applied Multivariate 
 Analysis) 

 346-544 การท าเหมืองข้อมูล 
  (Statistical Data Mining) 
6. การวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพ และ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
346-521  การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิติขั้น
  สูง 
  (Analysis of Advanced 
  Statistical Models) 
346-531 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิง
  ประยุกต ์
  (Applied Multivariate  
  Analysis) 
346-536 การวิเคราะห์การอยู่รอด 
 (Survival Analysis)  
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 346-537 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวขั้น

 สูง 
(Advanced Longitudinal Data 
Analysis) 

7. เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ 
346-331 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิง
  ประยุกต ์

  (Applied Multivariate  
  Analysis) 
346-532  เทคนิคการพยากรณ์ 
 (Forecasting Techniques) 
346-533 ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิต ิ
 (Statistical Decision Theory) 
346-535 กระบวนการสโตแคสติกและการ
 ประยุกต ์
 (Stochastic Process and 
 Applications) 

8. การขนส่ง และระบบสินคา้คงคลัง 
346-354 ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิต ิ

 (Statistical Decision Theory) 
346-541 การวิจัยด าเนนิการ 
 (Operations Research) 

 346-542 เทคนิคการจ าลอง 
  (Simulation Techniques) 

9. การทดลองทางวิทยาศาสตร์ และการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต 

 346-532 การออกแบบการทดลอง 
  (Experimental Designs) 
 346-543 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 
  (Statistical Quality Control) 
10. ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ไฟปา่ การจัดการน้ า 
 การกัดเซาะชายฝั่ง การระบาดของโรค 

 346-521 การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิติขั้น
  สูง 
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  (Analysis of Advanced 
  Statistical Models) 
 346-522 เทคนิคการชักตัวอย่าง 
  (Sampling Techniques) 
 346-531 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิง
  ประยุกต ์
  (Applied Multivariate  
  Analysis)  
 346-533 เทคนิคการพยากรณ์ 
  (Forecasting Techniques) 
 346-542 เทคนิคการจ าลอง 
  (Simulation Techniques) 

5. โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น 1 แผน คือ 
 
 

 
แผน ก แบบ ก2  

 - หมวดวิชาบงัคับ  8 หน่วยกิต 
  
 - หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต 
 - วิทยานพินธ ์ 18 หน่วยกิต 

 
 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 38  
หน่วยกิต 

5.  โครงสร้างหลักสูตร 
 หลักสูตรนี้มี 2 แผน คือ 

1. แผน ก  แบบ ก1  
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
สัมมนา*   2 หน่วยกิต 

2. แผน ก  แบบ ก2 
 - หมวดวิชาบงัคับ  6 หน่วยกิต 
 - หมวดวิชาบงัคับเลือก   3 หน่วยกิต 
 - หมวดวิชาเลือก   9 หน่วยกิต 
 - วิทยานพินธ ์ 18 หน่วยกิต 
 - สัมมนา*   2 หน่วยกิต 
 * ลงทะเบียนเรียนโดยไมน่ับหนว่ยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36  
หน่วยกิต 

7. รายวิชา 
 
 
 
 
 

7.  รายวิชา 
แผน ก แบบ ก1 

  346-691 สัมมนา 1 1(0-2-1)* 
 346-692 สัมมนา 2 1(0-2-1)* 
 346-694 วิทยานพินธ ์ 36(0-108-0) 
 * ลงทะเบียนเรียนโดยไมน่ับหนว่ยกิต 
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 แผน ก แบบ ก2 
 หมวดวิชาบังคับ 8 หน่วยกิต 
 322-501 พีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6) 
   และการประยุกต ์
 346-501 ทฤษฎ ี  3(3-0-6) 
   ความน่าจะเป็น 
 322-691 สัมมนา 1 1(0-2-1) 
 322-692 สัมมนา 2 1(0-2-1) 
 หมวดวิชาบงัคับเลือก ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 หมวดวิชาเลือก  12 หน่วยกิต 
  ต้องเลือกเรียนอย่างน้อยกลุ่มละ 1 วิชา 
  จากวิชาต่อไปนี ้
  หมวดวิชาเลือกกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
  322-502 การสร้างตวัแบบเชิง 3(3-0-6) 
    คณิตศาสตร์และสถิต ิ
  322-511 พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6) 
  322-512 พีชคณิตนามธรรม 2 3(3-0-6) 
  322-513 ทฤษฎีจ านวนเชิง 3(3-0-6) 
    วิเคราะห์  
  322-514 ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิง  3(3-0-6) 
    พีชคณิต  
  322-515 ทฤษฎีจ านวนเชิงพชีคณิต 3(3-0-6) 
  322-521 การวิเคราะห์ฟังก์ชันนลั 3(3-0-6) 
  322-522 การวิเคราะห์เชิงจริง 3(3-0-6) 
  322-523 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 3(3-0-6) 
  322-524 ทอพอโลยีทั่วไป 3(3-0-6) 
  322-533 ทฤษฎีเวฟเล็ต 3(3-0-6)  

 แผน ก แบบ ก2 
 หมวดวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต 
 346-501 การอนุมานเชิงสถิต ิ 3(3-0-6) 
    
 346-502 พีชคณิตเชิงเสน้ 3(3-0-6) 
   ส าหรับสถิติศาสตร ์
 
  
 หมวดวิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต 
 346-521 การวิเคราะหต์ัวแบบ 3(3-0-6) 
   เชิงสถิติขั้นสูง 
 346-544 การท าเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) 
   เชิงสถิต ิ
 346-551 หลักการบริหาร 3(3-0-6) 
   ความเสี่ยงและการประกันภัย 
 หมวดวิชาเลือก   9 หน่วยกิต 
  เลือกจากหมวดวิชาบังคบัที่เหลอืหรือเลือก 
  จากวิชาต่อไปนี ้
  หมวดวิชาเลือกกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
    

  

ตัดออกจากหมวดวิชาเลือกในหลกัสูตรปรับปรุง 

รายวิชาใหม่เพิ่มในหมวดวิชาบังคับเลือกในหลักสูตร

ปรับปรุง 

รายวิชาในหมวดวิชาเลือกของหลกัสูตรเดิม 

เพิ่มในหมวดวิชาบังคับเลือกในหลกัสูตรปรับปรุง 
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  322-541 สมการเชิงอนุพันธ ์ 3(3-0-6) 
  322-542 สมการเชิงอนุพนัธ์ย่อย 3(3-0-6) 
  322-543 ทฤษฎีการหา  3(3-0-6) 
    ค่าเหมาะที่สุดเบื้องตน้ 
  322-544 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3(3-0-6)
    และการประยุกต ์  
  322-545 พีชคณิตเชิงเสน้เชิงตัวเลข3(3-0-6) 
  322-546 สมการเชิงอนุพันธ์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
  322-547 ปัญหาผกผนั 3(3-0-6) 
  322-548 ก าหนดการเชิงเสน้ 3(3-0-6) 
  322-551 ทฤษฎีกราฟ 3(3-0-6) 
  322-552 การออกแบบเชิงการจัด 3(3-0-6) 
  322-571 การสื่อสารใน 1(1-0-2) 
    คณิตศาสตร์และสถิต ิ
  322-581 หัวข้อพิเศษทาง 3(3-0-6)
    คณิตศาสตร ์ 
  หมวดวิชาเลือกกลุ่มวิชาสถิติ 
  346-502 คณิตสถิติศาสตร์ 3(3-0-6) 
  346-521 การวิเคราะห์ตัวแบบ 3(2-2-5) 
    เชิงสถิติขั้นสูง 
  346-522 เทคนิคการชักตัวอย่าง 3(3-0-6) 
   
  346-531 การวิเคราะห์หลาย 3(2-2-5) 
    ตัวแปรเชิงประยุกต ์
  346-532 การออกแบบการทดลอง 3(2-2-5) 
  346-533 เทคนิคการพยากรณ ์ 3(2-2-5) 
   
   
  346-535 ระเบียบวธิีวิจัย 3(3-0-6) 
 
  346-536 การวิเคราะห์การอยู่รอด  3(3-0-6) 
   
 
  346-541 การวิจัยด าเนินการ 3(3-0-6) 

   
 
  322-543 ทฤษฎีการหา  3(2-2-5) 
    ค่าเหมาะที่สุดเบื้องตน้ 
  322-544 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3(2-2-5)
    การประยุกต ์  
  322-545  พีชคณิตเชิงเสน้เชิงตัวเลข3(2-2-5) 
   
 
 
  322-551 ทฤษฎีกราฟ 3(3-0-6) 
  322-552 การออกแบบเชิงการจัด 3(2-2-5) 
   
 
  322-581 หัวข้อพิเศษทาง 3(3-0-6)
    คณิตศาสตร ์1 
  หมวดวิชาเลือกกลุ่มวิชาสถิติ 
   
 
 
  346-522 เทคนิคการชักตัวอย่าง 3(3-0-6) 
  346-523 การวิเคราะห์แบบเบส์  3(3-0-6) 
  346-531 การวิเคราะห์หลาย 3(2-2-5) 
    ตัวแปรเชิงประยุกต ์
  346-532 การออกแบบการทดลอง 3(2-2-5) 
  346-533 เทคนิคการพยากรณ ์ 3(2-2-5) 
  346-534 ทฤษฎีการตัดสินใจ  3(3-0-6) 
    เชิงสถิต ิ  
  346-535 กระบวนการสโตแคลติก 3(3-0-6)
    และการประยุกต ์
  346-536 การวิเคราะห์การอยู่รอด 3(3-0-6) 
  346-537 การวิเคราะห์ข้อมูล  3(3-0-6) 
    ระยะยาวขัน้สูง  
  346-541 การวิจัยด าเนนิการ 3(2-2-5) 

ตัดออกจากหมวดวิชาเลือกในหลกัสูตรปรับปรุง 

ตัดออกจากหมวดวิชาเลือกในหลกัสูตรปรับปรุง 

ตัดออกจากหมวดวิชาเลือกในหลกัสูตรปรับปรุง 

รายวิชาใหม่เพิ่มในหมวดวิชาเลือกในหลักสูตรปรับปรุง 

ตัดออกจากหมวดวิชาเลือกในหลกัสูตรปรับปรุง 

รายวิชาใหม่เพิ่มในหมวดวิชาเลือกในหลักสูตรปรับปรุง 

รายวิชาใหม่เพิ่มในหมวดวิชาเลือกในหลักสูตรปรับปรุง 
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  346-542 เทคนิคการจ าลอง 3(3-0-6) 
   
 
 
 
     
   
 
 

346-581  หัวข้อพิเศษทางสถิติ  3(x-y-z) 
 
 
  หมายเหตุ 

1) นอกจากรายวิชาเลือกดังกล่าวนกัศึกษายัง
สามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาอื่น ๆที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัยโดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2) นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาอื่น ๆโดยไม่
นับหน่วยกิตทัง้นี้ให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

  
  
 หมวดวิชาสัมมนา   
  วิชาสัมมนาถูกก าหนดไว้ในหมวดวิชาบังคับ 
  จ านวน 2 หน่วยกิต แบ่งเป็น 
  322-691 สัมมนา 1 1(0-2-1)S/U 
  322-692 สัมมนา 2  1(0-2-1)S/U 
 
  
 หมวดวิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต
   322-693  วิทยานพินธ ์ 18(0-54-0) 

  346-542 เทคนิคการจ าลอง 3(2-2-5) 
  346-543 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 
    เชิงสถิต ิ
  346-544 การท าเหมืองข้อมูล 3(3-0-6) 
    เชิงสถิต ิ  
  346-552 คณิตศาสตร์ประกนั 3(3-0-6) 
    วินาศภัย 
  346-553 การบริหารความเสี่ยง 3(3-0-6)
    องค์กร 
  346-581 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 1 3(3-0-6) 
  346-582 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 2 3(2-2-5) 
 
  หมายเหตุ  
  1) นอกเหนือจากรายวิชาเลือกดังกล่าว 
   นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบยีนรายวชิา
   อื่น ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลยั โดย 
   ได้รับความเห็นชอบจากคณะ 
   กรรมการบริหารหลักสูตร 
  2) นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาอื่น ๆ โดย
   ไม่นับหน่วยกิตทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  
 หมวดวิชาสัมมนา  2 หน่วยกิต 
 
 
 346-691 สัมมนา 1  1(0-2-1)* 
 346-692 สัมมนา 2  1(0-2-1)* 
 * ลงทะเบียนเรียนโดยไมน่ับหนว่ยกิต 
 
หมวดวิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต 
 346-693 วิทยานิพนธ์  18(0-54-0) 

  

รายวิชาใหม่เพิ่มในหมวดวิชาเลือกในหลักสูตรปรับปรุง 

รายวิชาใหม่เพิ่มในหมวดวิชาเลือกในหลักสูตรปรับปรุง 
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8. ค าอธิบายรายวิชา 
 (แสดงเฉพาะรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ
 รายวิชาและค าอธบิายรายวิชา) 
 322-543 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุด 3(3-0-6) 
    เบื้องต้น 
    (Introduction to Optimization  
    Theory)  
  พีชคณิตเชิงเสน้พื้นฐาน แคลคลูสัหลายตัวแปร 
 วิธีค้นหาหนึ่งมิติ วิธีเกรเดียนต์ วิธีนิวตัน วิธี
 ทิศทางสงัยุค วิธีกึ่งนวิตัน การหาค่าเหมาะทีสุ่ดเชิง
คอนเวกซ์ 
  Basic linear algebra; multivariable 
 calculus; one-dimensional search methods; 
gradient methods; Newton’s  method; 
conjugate direction methods; quasi-Newton 
methods; convex  optimization 
 
 322-544 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3(3-0-6)  
    และการประยุกต ์
    (Numerical Analysis and  
    Applications)  
  การแก้ระบบสมการเชิงเสน้ การประมาณค่า
 ของค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ วิธีการเชิงตัวเลข
ส าหรับสมการเชิงอนุพันธส์ามัญ วิธีการเชิง ตัวเลข
ส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย วิธีการหาค่า เหมาะ
ที่สุดวิธีการผลต่างสืบเนื่อง 
  Linear equation systems; approximation 
of eigenvalues and  eigenvectors; numerical 
methods for  ordinary differential 
equations; numerical  methods for partial 
differential equations; optimization methods; 
finite difference  methods 

8. ค าอธิบายรายวิชา 
 (แสดงเฉพาะรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ
 รายวิชาและค าอธบิายรายวิชา) 
 322-543 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุด 3(3-0-6) 
    เบื้องต้น 
    (Introduction to Optimization  
    Theory)  
  แคลคูลัสหลายตวัแปร วิธีค้นหาหนึ่งมิติ วิธี 
 เกรเดียนต์ วิธีนิวตัน วิธทีิศทางสังยุค วิธีกึ่งนิวตัน 
 การหาค่าเหมาะที่สุดเชงิคอนเวกซ์ 
 
  Multivariable calculus; one-dimensional 
 search methods; gradient methods; 
 Newton’s method; conjugate direction 
 methods; quasi-Newton methods; convex 
 optimization 
 
 322-544 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข       3(2-2-5)
    และการประยุกต ์
    (Numerical Analysis and  
    Applications)                
  การประมาณคา่ของค่าเฉพาะและเวกเตอร์
 เฉพาะ วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์
 สามัญ วิธีการเชงิตัวเลขส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์
 ย่อย วิธีการผลต่างสบืเนื่อง 
 
  Approximation of eigenvalues and 
 eigenvectors; numerical methods for 
 ordinary differential equations; numerical 
 methods for partial differential equations; 
 finite difference methods 
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 322-545 พีชคณิตเชิงเสน้เชิงตัวเลข  3(3-0-6) 
    (Numerical Linear Algebra) 
  ทบทวนทฤษฎีเมทริกซ์และระบบเชิงเส้น วธิี
 ตรงส าหรับระบบเชิงเสน้ ปัญหาก าลังสองน้อย
 ที่สุดเชิงเสน้ การแก้ปัญหาระบบเชิงเส้นโดย
 วิธีการท าซ้ า ปัญหาคา่เฉพาะ  
  Review of matrix theory and linear 
 systems; direct methods for linear 
 systems; linear least square problems; 
 iterative methods for solving linear 
 systems; eigenvalue problems 
 
 322-551 ทฤษฎีกราฟ 3(3-0-6)  
    (Graph Theory)  
  กราฟ ไดกราฟ รูปตน้ไม้ ข่ายงาน สภาพ
 เชื่อมโยงและการจบัคู่กราฟเชิงระนาบ การระบาย
 สีและการปก การเลเบลและการแยกกรา 
  Graphs; digraphs; trees; networks; 
 connectivity and matching; planar graphs; 
 colouring and covering; graph labeling and 
 graph decompositions  
 
 322-552 การออกแบบเชิงการจัด  3(3-0-6) 
    (Combinatorial Design) 
  หัวขอคัดสรรจากทฤษฎีแผนแบบ จัตุรัสละติน 
 เรขาคณิตจ ากัดฟิลด์จ ากัด รหัสแก้ไขข้อผิดพลาด
 และหัวข้ออ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
  Selected topics from design theory; 
 Latin squares; finite geometries; finite 
 fields; error correcting codes; other 
 related topics  

 322-545 พีชคณิตเชิงเสน้เชิงตัวเลข 3(2-2-5) 
    (Numerical Linear Algebra) 
  วิธีตรงส าหรับระบบเชงิเส้น ปัญหาก าลังสองน้อย
 ที่สุดเชิงเสน้ การแก้ปัญหาระบบเชิงเส้นโดยวิธีการ
 ท าซ้ า  ปัญหาค่าเฉพาะ 
 
  Direct methods for linear systems; linear 
 least square problems; iterative methods 
 for solving linear systems; eigenvalue 
 problems 
 
 
 322-551 ทฤษฎีกราฟ 3(2-2-5) 
    (Graph Theory)     
  กราฟ ไดกราฟ ต้นไม้ ข่ายงาน สภาพเชื่อมโยง 
 การจับคู่ กราฟเชิงระนาบ การระบายสี เซตปก การ
 เลเบล และดิคอมโพซชิั่นกราฟ 
  Graphs; digraphs; trees; networks; 
 connectivity; matching; planar graphs; 
 coloring; covering set; graph labeling and 
 graph decompositions 
 
 322-552 การออกแบบเชิงการจัด 3(2-2-5) 
    (Combinatorial Designs) 
  แผนแบบบล็อก จัตุรัสละตนิ เรขาคณิตจ ากัด 
 ทฤษฎีรหัส 
 
  Block design; Latin square; finite 
 geometries; coding theory 
 

  



78 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง 

 346-501 ทฤษฎีความนาจะเปน็   3(3-0-6) 
    (Probability Theory)  
  ความน่าจะเปน็เชิงสัจพจน์ ตัวแปรสุ่มและการ
 แจกแจงของตัวแปรสุ่ม การคาดหมาย การแจก
 แจงรวม การแจกแจงของฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม 
 การลู่เข้าของตัวแปรสุ่ม ทฤษฎบีทลิมิตศนูย์กลาง 
 ลูกโซ่แบบมาร์คอฟ 
 
 
 
 
 
  Axiomatic treatment of probability; 
 random variables and distributions; 
 expectation; joint distribution; 
 distributions of functions of random 
 variables; convergence of random 
 variables; central limit theorem; markov 
 chain 

 
 
 
 
 
 
 
 346-521 การวิเคราะห์ตัวแบบ  3(2-2-5) 
    เชิงสถิติขั้นสูง  
    (Analysis of Advanced Statistical 
    Models)                       
  นิยามของตัวแบบเชิงสถิติ ตัวแบบเชิงเสน้วาง
 นัยทั่วไป  ฟังก์ชันควรจะเปน็และการประมาณ
 ค่าพารามิเตอร์ ตัวแบบส าหรับข้อมูลต่อเนื่อง ตัว
 แบบส าหรับข้อมูลทวินาม ตัวแบบส าหรับข้อมูล 

 346-501 การอนุมานเชิงสถิต ิ  3(3-0-6) 
   (Statistical Inference)  
  ความน่าจะเปน็เชิงสัจพจน์ ตัวแปรสุ่มและการ
 แจกแจงของตัวแปรสุ่ม การคาดหมาย การแจก
 แจงร่วม การแจกแจงของฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม 
 การลู่เข้าของตัวแปรสุ่ม ทฤษฎบีทขีดจ ากัด
 ส่วนกลาง แนวคิดเบื้องตน้เก่ียวกับคณิต
 สถิติศาสตร์และการอนุมาน ตัวอย่างสุ่มและการ
 แจกแจงค่าตัวอย่าง คุณสมบัติของตัวประมาณคา่
 แบบจุด วิธีการหาตัวประมาณคา่แบบจดุ การ
 ประมาณคา่แบบช่วง การทดสอบสมมติฐานและ
 วิธีการหาสถิติทดสอบ 
  Axiomatic treatment of probability; 
 random variables and distributions; 
 expectation; joint distribution; distributions 
 of functions of random variables; 
 convergence of random variables; central 
 limit theorem; basic concept of 
 mathematical statistics and inference; 
 random samples and sampling 
 distributions; properties of point 
 estimators; methods of finding point 
 estimators; interval estimation; hypothesis 
 testing and methods of finding test 
 statistics 
 
 346-521 การวิเคราะห์ตัวแบบ  3(3-0-6) 
    เชิงสถิติขั้นสูง  
    (Analysis of Advanced Statistical 
    Models)                       
  ตัวแบบเชิงสถิติ ตัวแบบเชิงเสน้นัยทั่วไป ฟังกช์ัน
 ภาวะนา่จะเปน็และการประมาณค่าพารามิเตอร์ ตัว
 แบบส าหรับข้อมูลต่อเนื่อง ตัวแบบส าหรับข้อมูลทวิ
 นาม ตัวแบบส าหรับข้อมูลปัวซง ตัวแบบส าหรับ 
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 ปัวซง ตัวแบบส าหรับข้อมูลทวนิามลบ ตัวแบบ
 ส าหรับข้อมูลปัวซงที่มีศูนย์มาก การประยุกต์ใช้
 โปรแกรมส าเร็จรูป 
  Definition of a Statistical model; 
 generalized linear models; likelihood 
 function and parameter estimation; 
 models for continuous data; model for 
 binomial data; model for Poisson data; 
 models for negative binomial data; 
 models for zero-inflated Poisson data;  
 computer software applications 
 
 346-522 เทคนิคการชักตัวอย่าง  3(3-0-6)  
    (Sampling Techniques)  
   
 
 
 
 
 
  การชักตัวอย่างแบบสุ่มอย่างงาย การชัก
 ตัวอย่าง แบบมีระบบ การชักตัวอยา่งแบบแบ่งชั้น
 ภูมิ การชักตัวอย่างแบบเกาะกลุ่มชั้นเดียว การชัก
 ตัวอย่างแบบเกาะกลุ่มหลายชัน้ การชักตัวอย่าง
 แบบอื่นและการประมาณค่า การประยุกต์ใช้
 โปรแกรมส าเร็จรูป 
  Simple random sampling; systematic 
 sampling; stratified sampling; single stage 
 cluster sampling; multi-stage cluster 
 sampling; other sampling and estimation 
 methods; computer software applications  

 ข้อมูลทวินามเชิงลบ ตวัแบบส าหรับข้อมูลปัวซงที่มี
ศูนย์มาก การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ 
การ ประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
  Statistical model; generalized linear  
 models; likelihood function and parameter 
 estimation; models for continuous data; 
 model for binomial data; model for Poisson 
 data; models for negative binomial  data; 
 models for zero-inflated Poisson  data; 
 diagnostics for appropriateness of models; 
 computer software applications  
 
 346-522 เทคนิคการชักตัวอย่าง   3(3-0-6) 
    (Sampling Techniques) 
 รายวิชาบังคบัก่อน :  346-501 หรือโดยความ 
      เห็นชอบของคณะกรรมการ
      บริหารหลักสูตร 
 Prerequisite :   346-501 or consent of 
      the curriculum 
      administrative committee 
  การส ารวจตัวอย่าง การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบ
 ง่าย การเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ การเลือก
 ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ การเลอืกตัวอย่างแบบกลุ่ม
 ขั้นเดียว การเลือกตัวอย่างแบบกลุ่มหลายขั้น การ
 ประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
  Sample survey; simple random sampling; 
 systematic sampling; stratified sampling; 
 single stage cluster sampling; multi-stage 
 cluster sampling; computer software 
 applications 
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 346-531 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 3(2-2-5) 
    เชิงประยุกต ์
    (Applied Multivariate Analysis) 
    รายวิชาบังคบักอน : 346-502 
 
 
 
 
 
 
  แง่มุมของการวิเคราะห์หลายตัวแปร การแจก
 แจงแบบปรกติหลายตัวแปร การเปรียบเทียบ
 ตัวกลางหลายตัวแปรหลาย ๆ แบบ การถดถอย
 หลายตัวแปรการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค 
 การจ าแนกและการจัดประเภท การวิเคราะห์
 เส้นทาง การวิเคราะห์ จัดกลุ่ม การวิเคราะห์
 องค์ประกอบหลัก การวิเคราะห์ปัจจัย การ
 วิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบบัญญัติ การ
 ประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
  Aspects of multivariate analysis; the 
 multivariate normal distribution; 
 comparisons of several multivariate 
 means; multivariate regression; 
 discrimination and classification; path 
 analysis; cluster analysis; principal 
 component analysis; factor analysis; 
 canonical correlation analysis; computer 
 software applications 
 

 346-531 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 3(3-0-6) 
    เชิงประยุกต ์    
    (Applied Multivariate Analysis) 
 รายวิชาบังคบัก่อน : 346-502 หรือโดยความ 
      เห็นชอบของคณะกรรมการ
      บริหารหลักสูตร 
 Prerequisite :  346-502 or consent of 
      the curriculum  
      administrative committee 
 
  แง่มุมของการวิเคราะห์หลายตัวแปร การแจก
 แจงปรกติหลายตัวแปร การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
 หลายตัวแปรหลาย ๆ แบบ การถดถอยหลายตัว
 แปร การวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก การจ าแนก
 กลุ่มและการจ าแนก การวิเคราะห์เส้นทาง การ
 วิเคราะห์แบ่งกลุ่ม การวิเคราะห์ส่วนประกอบ
 หลักการวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
 คานอนิคัล การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
  Aspects of multivariate analysis; 
 multivariate normal distribution; 
 comparisons of several multivariate means; 
 multivariate regression; logistic regression 
 analysis; discrimination and classification; 
 path analysis; cluster analysis; principal 
 component analysis; factor analysis; 
 canonical correlation analysis; computer 
 software applications 
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 346-532 การออกแบบการทดลอง  3(2-2-5) 
    (Experimental Designs)  
 รายวิชาบังคบัก่อน : 346-502 
   
 
 
 
 
  หลักพื้นฐานของการวางแผนการทดลอง แผน
 แบบการทดลองและการวิเคราะห์ ข้อมูลส าหรับ
 การทดลองที่มีหนึ่งปัจจัยและมากกว่าหนึ่งปจัจัย 
 แผนแบบการทดลองที่มีหนึ่งปัจจัยและมีการวัดซ้ า
 บนหน่วยเดียวกนั การทดลองเชิงตัวประกอบที่มี
 ผลปะปนกัน แผนแบบการทดลองจัตุรัสละตนิ 
 การวิเคราะห์ความแปรปรวนรวมเก่ียว การ
 วิเคราะห์ข้อมูลที่มีการวัดซ้ า การประยุกต์ใช้
 โปรแกรมส าเร็จรูป  
  Introduction; design and analysis of 
 single-factor experiments; single-factor 
 experiments having repeated measures 
 on the same elements; design and 
 analysis of factorial experiments; factorial 
 experiments in which some of the 
 interactions are confounded; Latin 
 Squares and related designs; analysis of 
 covariance; repeated measurement; 
 computer software applications  
 
 346-533 เทคนิคการพยากรณ์  3(2-2-5)  
    (Forecasting Techniques) 
 รายวิชาบังคบักอน : 346-501 
 
  บทน าในการพยากรณ์ อนุกรมเวลา เทคนิค
 การปรับเรียบ การพยากรณ์ด้วยการถดถอย  

 346-532 การออกแบบการทดลอง 3(2-2-5) 
    (Experimental Designs) 
 รายวิชาบังคบัก่อน : 346-502 หรือโดยความ 
      เห็นชอบของคณะกรรมการ
      บริหารหลักสูตร 
 Prerequisite : 346-502 or consent of 
      the curriculum  
      administrative committee
  การออกแบบการทดลองและวิเคราะห์ผลจาก
 การทดลอง การทดลองที่มีหนึ่งปัจจัย การทดลองที่
 มีหลายปัจจัย การทดลองแบบแฟคทอเรียล การ
 ทดลองแบบแฟคทอเรียลที่มีผลปะปนกัน การ
 ทดลองที่มีการวัดค่าซ้ า การวิเคราะห์ความ
 แปรปรวนร่วมเกี่ยว การประยุกต์ใช้โปรแกรม
 ส าเร็จรูป 
 
   
  Design of experiments and analyze 
 experimental results; single-factor 
 experiment; multiple factor experiments; 
 factorial experiments; confounding in 
 factorial experiments; repeated measure 
 experiments; analysis of covariance; 
 computer software applications 
 
 
 
 
346-533 เทคนิคการพยากรณ์ 3(2-2-5) 
    (Forecasting Techniques) 
 รายวิชาบังคบัก่อน : - 
 Prerequisite :  - 
  ตัวแบบส าหรับอนุกรมเวลาแบบคงที่ ตัวแบบ
 ส าหรับอนุกรมเวลาแบบไม่คงที ่ตัวแบบส าหรับ 
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 วิธีการกรองปรับได้ วิธีการบอกซ์-เจนกินส์
 กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
 
  Introduction to forecasting; time series; 
 smoothing techniques; regression analysis; 
 adaptive filtering; Box-Jenkins method; 
 case study; computer software 
 applications  
 
 346-535 ระเบียบวิธีวิจัย  3(3-0-6)  
    (Research Methodology)  
 
 
 รายวิชาบังคบัก่อน :  346-522  
 
 
 
   
 
  ความหมายและประเภทของการวิจัย ระเบียบ
 วิธีวิจัย การก าหนดปัญหาการ ทบทวน
 วรรณกรรม การออกแบบการวิจัย วิธีการเก็บ
 ข้อมูล การจัดการและการประมวลผลข้อมูล การ
 วิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย การเขียน
 รายงาน การเขียนโครงการ จรรยาบรรณของ
 นักวิจัย การประยุกต์ใช้ โปรแกรมส าเร็จรูป 
  Meaning and type of research; research 
 methodology; problem identification; 
 literature review; research designs; data 
 collection; data management and data 
 processing; data analysis and 
 interpretation; report writing; proposal  

 อนุกรมเวลาแบบมีฤดูกาล การพยากรณ์ การ
 วิเคราะห์สัญญาณบนโดเมนความถ่ี ตัวแบบส าหรับ
 ฟังก์ชันถ่ายโอน ตัวแบบการถดถอยส าหรับอนุกรม
 เวลา 
  Stationary time series models; 
 nonstationary time series models; seasonal 
 time series models; forecasting; spectrum 
 analysis; transfer function models; time 
 series regression models 
 
 346-535 กระบวนการสโตแคสติก  3(3-0-6) 
    และการประยุกต ์
    (Stochastic Process and  
    Applications) 
 รายวิชาบังคบัก่อน : 346-501 หรือโดยความ 
      เห็นชอบของคณะกรรมการ
      บริหารหลักสูตร 
 Prerequisite : 346-501 or consent of 
      the curriculum  
      administrative committee 
  กระบวนการสโตแคสติก แนวเดนิเชิงสุ่ม โซ่
 มาร์คอฟ กระบวนการปัวซง กระบวนการเกิดดับ 
 กระบวนการแตกก่ิง กระบวนการทวนซ้ า การ
 ประยุกต์ของกระบวนการสโตแคสติก 
 
 
 
  Stochastic process; random walk; Markov 
 chain; Poisson process; birth-death process; 
 branching process; renewal process; 
 application of stochastic process 
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 writing; ethic of researchers; computer 
 software applications 
 
 346-536 การวิเคราะห์การอยู่รอด  3(2-1-6) 
    (Survival Analysis)  
 รายวิชาบังคบัก่อน : 346-501 
 
 
 
 
 
  ฟังก์ชันของระยะเวลาการอยู่รอด การ
 ประมาณฟงัก์ชันการอยู่รอดโดยไม่อิงพารามิเตอร์ 
 การเปรียบเทียบการแจกแจงการอยู่รอดโดยวิธีไม่
 อิงพารามิเตอร ์การแจกแจงการอยู่รอดที่ส าคัญ
 และการประยุกต์ การเปรียบเทยีบการแจกแจง
 การอยู่รอดโดยวิธีอิงพารามิเตอร์ การศึกษาปัจจัย
 ที่อาจมีผลต่อระยะเวลาการอยูร่อด 
   
 
  Functions of survival time; non-
 parametric methods of estimating; 
 survival functions; non-parametric 
 methods for comparing survival 
 distributions; some wellknown survival 
 distributions and their applications; 
 parametric methods for comparing 
 survival distributions; identification of 
 prognostic factors related to survival time 

  
 
 
 346-536 การวิเคราะห์การอยู่รอด  3(3-0-6) 
    (Survival Analysis) 
 รายวิชาบังคบัก่อน : 346-501 หรือโดยความ 
      เห็นชอบของคณะกรรมการ
      บริหารหลักสูตร 
 Prerequisite :  346-501 or consent of 
      the curriculum 
      administrative committee 
  ข้อมูลเซ็นเซอร์ ฟังก์ชันของเวลาความอยู่รอด 
 การแจกแจงความอยู่รอดและการประยุกต์ วิธีทีไ่ม่
 อิงพารามิเตอร์ส าหรับการประมาณฟังก์ชนัความอยู่
 รอด การแจกแจงความอยู่รอดแบบเปรียบเทียบ 
 การประมาณเชงิวิเคราะห์ส าหรับการแจกแจงความ
 อยู่รอด วิธีที่อิงพารามิเตอร์ส าหรับการเปรียบเทียบ
 การแจกแจงของความอยู่รอด ตัวประมาณคา่ของ
 แคปแพลน-ไมเออร์ และตัวแบบการถดถอยแบบ
 คอกซ์ 
  Censored data; function of survival time; 
 survival distributions and application; 
 nonparametric methods for estimating 
 survival functions; comparative survival 
 distributions; analytical estimation for 
 survival distributions; parametric methods 
 for comparing survival distributions; Kaplan-
 Meier estimators; Cox’s regression model 
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 346-541 การวิจัยด าเนนิการ  3(3-0-6)  
    (Operations Research)  
 รายวิชาบังคบัก่อน : 346-501 
 
 
 
 
 
 การวิจัยด าเนนิการและการประยุกต์ ก าหนดการ
เชิงเส้น การวิเคราะห์ข่ายงาน การก าหนดการพลวัต 
การควบคุมพัสดุคงคลงั ทฤษฎ ีแถวคอย ขบวนการ
ตัดสินใจแบบมาร์คอฟ การ ประยุกต์ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป  
  Operations research and its 
 applications; linear programming; network 
 analysis; dynamic programming; inventory 
 control; queuing theory; Markovian 
 decision process; computer software 
 applications  
 
 346-542 เทคนิคการจ าลอง  3(3-0-6)  
    (Simulation Techniques) 
 รายวิชาบังคบัก่อน : 346-541 
 
 
 
 
 
  หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการจ าลอง 
 แนวคิดในการจ าลองเหตุการณ์วิมุต ตัวก่อก าเนิด
 เลขสุ่ม เหตุการณ์สุ่ม การจ าลองโดยเทคนิค 
 มอนติ-คาร์โล ตัวอยา่งการจ าลอง การทวนสอบ
 และความสมเหตุสมผลของการจ าลอง การ 

 346-541 การวิจัยด าเนนิการ 3(2-2-5) 
    (Operations Research) 
 รายวิชาบังคบัก่อน : 346-502 หรือโดยความ 
      เห็นชอบของคณะกรรมการ
      บริหารหลักสูตร 
 Prerequisite :   346-502 or consent of 
      the curriculum  
      administrative committee
  ก าหนดการเชิงเส้น ก าหนดการจ านวนเต็ม 
 ก าหนดการพลวัต ทฤษฎีการตัดสินใจ การ
 ประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
 
  Linear programming; integer 
 programming; dynamic programming; 
 decision theory; computer software 
 applications 
 
 
 
 346-542 เทคนิคการจ าลอง 3(2-2-5) 
    (Simulation Techniques) 
 รายวิชาบังคบัก่อน :  346-50 หรือโดยความ 
      เห็นชอบของคณะกรรมการ
      บริหารหลักสูตร 
 Prerequisite :   346-501 or consent of 
      the curriculum  
      administrative committee 
  หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการจ าลอง การ
 จ าลองเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่อง ตัวก่อก าเนิดเลขสุ่ม 
 เหตุการณ์สุ่ม การจ าลองโดยเทคนิคมอนติคาร์โล 
 การจ าลองกับตัวแปรสุ่มแบบตอ่เนื่อง สถิติวิเคราะห์
 ในการจ าลอง การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

  



85 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง 

 วิเคราะห์ข้อมูลออก การ เปรียบเทียบและ
 ประเมินผลระบบทางเลือก การประยุกต์ใช้
 โปรแกรมส าเร็จรูป  
  Principle and concept of simulation; 
 concepts in discrete-event; random 
 number generator; random events; 
 monte-carlo simulation; simulation 
 examples; verification and validation of 
 simulation; output analysis; comparison 
 and evaluation of alternative system; 
 computer software applications 

 
 
 
  Principle and concept of simulation; 
 discrete-event simulation; random number 
 generator; random events; Monte-Carlo 
 simulation; simulations with continuous 
 random variables; statistical analysis in 
 simulations; computer software applications 
 

9. การก ากับมาตรฐาน 
 (หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
 หัวข้อ 1 การบริหารหลักสูตร) 
 ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการบริหาร
 หลักสูตร อันประกอบดวย อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ
 หลักสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรรับผิดชอบ 
 โดยมีรองหัวหนาภาควิชาฝายวจิัยและ
 บัณฑิตศึกษาเป็นผูก ากับดูแลและคอยให้
 ค าแนะน า คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะวาง
 แผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของ
 คณะและอาจารยผู้สอน  ติดตามและรวบรวม
 ข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรบัปรุงและพัฒนา
 หลักสูตรโดยกระท าทุกปีอย่างตอ่เนื่อง 
 เป้าหมาย 
 1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยอาจารย์และ
  นักศึกษาสามารถ ก้าวทนัหรือเป็นผูน้ าในการ
  สร้าง องค์ความรู้ใหม่ๆ ทางดา้นคณิตศาสตร์
  หรือสถิติ 
 2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ มีแนวทางการ
  เรียนที่สร้างทัง้ความรู้ความสามารถในวิชาการ 
  วิชาชีพ ที่ทนัสมัย 
 3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ
  มาตรฐาน 

9. การก ากับมาตรฐาน 
 (หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
 หัวข้อ 1  การก ากับมาตรฐาน) 
 ในการบริหารหลักสูตร ภาควิชาคณิตศาสตร์และ
 สถิติจัดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอัน
 ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร อาจารย์
 ประจ าหลักสูตร และตัวแทนอาจารย์ผู้สอน โดยมี
 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการ
 จัดการเรียนการสอนร่วมกับกรรมการบัณฑิตศึกษา
 ของคณะฯ และอาจารยผ์ู้สอน ติดตามและรวบรวม
 ข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรบัปรุงและพัฒนาหลักสูตร
 โดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 
 เป้าหมาย 
 1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยอาจารย์และ
  นักศึกษาสามารถก้าวทนัหรือเป็นผู้น าในการสรา้ง
  องค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านสถิต ิ
  
 2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ มีแนวทางการ
  เรียนที่สร้างทัง้ความรู้ความสามารถในวิชาการ
  และวิชาชีพที่ทันสมัย 
 3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ
  มาตรฐาน  
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 4. มีการประเมินมาตรฐานของ หลักสูตรอยาง 
  สม่ าเสมอ 
 การด าเนินการ 
 1. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมี การ 
  พิจารณาปรับปรุงหลักสตูรทุกๆ 5 ปี  
 2. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มีทั้ง 
  ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีแนวทางการ 
  เรียนหรือกิจกรรมประจ าวิชาให้นักศึกษาได้ 
  ศึกษาความรู้ที่ทนัสมัยด้วยตนเอง  
 3. ก าหนดให้อาจารย์ทีส่อนมีคณุวุฒิไมต่ ากว่า
  ปริญญาโท หรือเป็นผู้มีประสบการณ์หลายปี มี
  จ านวนคณาจารย์ประจ าไมน่้อยกว่าเกณฑ์ 
  มาตรฐาน  
 4. สนบัสนุนให้อาจารยผ์ู้สอนเปน็ผู้น าในทาง 
  วิชาการ และ/หรือ เป็นผู้เชี่ยวชาญทาง วิชาชีพ
  ด้านคณิตศาสตร์หรือสถิติหรือในด้านที่ 
  เก่ียวข้อง 
 5. ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสตูรให้ไปดูงานใน
  หลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน และ
  ต่างประเทศ  
 6. มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุกปี และภายนอกอย่าง
  น้อยทุก 5 ปี  
 7. จัดท าฐานข้อมูลทางดา้นนักศึกษา อาจารย์ 
  อุปกรณ์ เคร่ืองมือวิจัย งบประมาณ ความ
  ร่วมมือกับต่างประเทศ ผลงานทางวชิาการ ทุก
  ภาคการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการ ประเมิน
  ของคณะกรรมการ  

 8. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการ 
  เรียนการสอน โดยมหาบัณฑิตทีส่ าเร็จ  
  การศึกษา 

 4. มีการประเมินมาตรฐานของหลักสูตรอย่าง 
  สม่ าเสมอ 
 การด าเนินการ 
 1. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการปรับปรุง
  ย่อยตามเวลาที่เหมาะสม และตามรอบระยะเวลา
  ที่ก าหนด (ทุก ๆ 5 ปี) ตลอดจนส่งเสริม 
  คณาจารย์ในหลักสูตร ให้ไปดูงานในหลักสูตรที่
  เก่ียวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ และสนบัสนุน
  ให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้น าในทางวิชาการ เป็น 
  ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชพีด้านสถิตหิรือด้านที่ 
  เก่ียวข้อง 
 2. จัดการเรียนการสอนให้มีทั้งภาคทฤษฎีและ 
  ภาคปฏิบัติ ตลอดจนมีกิจกรรมสนับสนนุการ 
  เรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่ทันสมัย 
  และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
 3. ปรับปรุงค าอธิบายรายวชิาให้มีความถูกต้อง  
  ทันสมัย และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
  มหาบัณฑิต ก าหนดให้อาจารยผ์ู้สอนมีคุณวุฒิ
  ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสตูร จัดท า 
  ฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา อาจารย์ อุปกรณ์ 
  เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความร่วมมือกับ 
  ต่างประเทศ ผลงานทางวชิาการทุกภาค 
  การศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินของ
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 4. ประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  ภายในทุกปี และภายนอกอย่างน้อยทุก 5 ปี  
  ประเมินความพงึพอใจของผู้มีสว่นไดส้่วนเสียของ
  หลักสูตร 
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 การประเมินผล 
 1. หลักสูตรคณิตศาสตร์และสถติิที่ทันสมยัและมี
  การปรับปรุงสม่ าเสมอ  
 2. จ านวนวชิาเรียนที่มีภาคปฏบิัติ และวชิาเรียนที่
  มีแนวทางให้นักศึกษาได้ศึกษา ค้นคว้าความรู้
  ใหม่ได้ด้วยตนเอง  
 3. จ านวนและรายชื่อคณาจารยป์ระจ า ประวัติ 
  อาจารย์ด้านคุณวุฒปิระสบการณ์ และการ 
  พัฒนาอบรมของอาจารย ์
 4. ผลการประเมินการเรียนการสอน อาจารย ์
  ผู้สอน โดยนักศึกษา 
 5. ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่ ประกอบด้วย
  อาจารย์ภายในคณะทุก 2 ป ี
 6. ประเมินผลโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ภายนอก ทุก ๆ 4 ป ี
 7. ประเมินผลโดยมหาบัณฑิตผูส้ าเร็จการศึกษา 
  ทุกๆ 2 ปี  
 

 การประเมินผล 
 1. หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาสถติิที่มีความทนัสมัย 
  และได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ โดยมี 
  สัดส่วนของคณาจารย์ที่มีการพัฒนาตนเอง การ
  น าเสนอผลงานวชิาการ และมีจ านวนงานบริการ
  วิชาการ ตามแผนกลยุทธ์ของภาควิชาฯ  
 2. จ านวนวชิาเรียนที่มีภาคปฏบิัติ  หรือมีแนวทางให้
  นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง และ 
  จ านวนกิจกรรมสนับสนนุการเรียนรู้ ที่ 
  หลากหลาย 
 3. ค าอธิบายรายวชิาให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และ
  ตรงตามความต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิต  
  จ านวนคณาจารย์ที่มีคุณวฒุิและประสบการณ์ใน
  การสอน การท าวิจยั เป็นไปตามเกณฑ์ของ 
  หลักสูตร มีระบบสารสนเทศที่ชว่ยสนบัสนนุการ
  ด าเนินงานของหลักสูตร 
 4. ผลการประเมินหลักสูตร โดยคณะกรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้มีสว่นไดส้่วนเสียของ
  หลักสูตร เป็นไปตามเปา้หมายของหลักสูตร 

10. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key  
 Performance Indicators) 
 1. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อย 
  ละ 80 มีการประชุมหลักสตูรเพื่อวางแผน  
  ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
 
 

ปีที ่ 1 2 3 4 5 
ผล X X X X X 

 
 2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
  สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวฒุิสาขา/สาขาวชิา 
 
 

10. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key  
 Performance Indicators) 
  1. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
  80 มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม 
  และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรอย่างน้อยปี
  การศึกษาละสองครั้ง โดยต้องบนัทึกการประชุม
  ทุกครั้ง 

ปีที ่ 1 2 3 4 5 
ผล X X X X X 

 
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
 สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  หรือ
 มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

  



88 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง 

 
ปีที ่ 1 2 3 4 5 
ผล X X X X X 

 
 3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ 
  ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค 
  การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

ปีที ่ 1 2 3 4 5 
ผล X X X X X 

 
 4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  
  และประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ 
  มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุด 
  ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

ปีที ่ 1 2 3 4 5 
ผล X X X X X 

 
 5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
  ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสดุป ี
  การศึกษา 

ปีที ่ 1 2 3 4 5 
ผล X X X X X 

 
 6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม 
  มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3  
  และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ  
  รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

ปีที ่ 1 2 3 4 5 
ผล X X X X X 

 

 7. มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจดัการเรียนการ 
  สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ 

 
ปีที ่ 1 2 3 4 5 
ผล X X X X X 

 
 3. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3  
  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค 
  การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
 

ปีที ่ 1 2 3 4 5 
ผล X X X X X 

 
 4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตาม
  แบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลงัสิ้นสดุภาค 
  การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
 

ปีที ่ 1 2 3 4 5 
ผล X X X X X 

 
 5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม
  มหาวิทยาลยั/สภาวิชาชีพก าหนด ภายใน 60 วัน
  หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

ปีที ่ 1 2 3 4 5 
ผล X X X X X 

 
 6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม 
  มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 อย่าง
  น้อยร้อยละ 25 ของ รายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะ
  ปีการศึกษา 

ปีที ่ 1 2 3 4 5 
ผล X X X X X 

 

 7. มีการพัฒนา/ปรบัปรุง การจัดการเรียนการสอน
  กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
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  เรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.
  7  ของปีที่แล้ว 

ปีที ่ 1 2 3 4 5 
ผล  X X X X 

 
 8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
  หรือค าแนะน าดา้นการจัดการเรียนการสอน 

ปีที ่ 1 2 3 4 5 
ผล X X X X X 

 
 9. อาจารยป์ระจ าทุกคนได้รบัการพัฒนาทาง 
  วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
  คร้ัง 

ปีที ่ 1 2 3 4 5 
ผล X X X X X 

 
 10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
  (ถ้ามี) ได้รบัการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรือ
  วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
 

ปีที ่ 1 2 3 4 5 
ผล X X X X X 

 
 11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ 
  มหาบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
  ไม่น้อยกว่า 3.51  จากคะแนนเต็ม 5.00 

ปีที ่ 1 2 3 4 5 
ผล  X X X X 

 
 12.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตที่มี
  ต่อมหาบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  
  3.50  จากคะแนนเต็ม 5.00 

  จากผลการด าเนินงานที่รายงานในผลการ 
  ด าเนินงานของหลักสูตรปีที่ผา่นมา  

ปีที ่ 1 2 3 4 5 
ผล  X X X X 

 
 8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
  หรือค าแนะน าดา้นการจัดการเรียนการสอน 

ปีที ่ 1 2 3 4 5 
ผล X X X X X 

 
 9. อาจารยป์ระจ าทุกคนได้รบัการพัฒนาทาง 
  วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
  คร้ัง 

ปีที ่ 1 2 3 4 5 
ผล X X X X X 

 
 10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า
  มี) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้รับการพัฒนาทาง
  วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 
  คร้ัง 

ปีที ่ 1 2 3 4 5 
ผล X X X X X 

 
 11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ 
  มหาบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
  ไม่น้อยกว่า 3.51  จากคะแนนเต็ม 5.00 

ปีที ่ 1 2 3 4 5 
ผล  X X X X 

 
 12.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตที่มีต่อ
  มหาบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไมน่้อยกว่า 3.50  จาก
  คะแนนเต็ม 5.00 
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ปีที ่ 1 2 3 4 5 
ผล   X X X 

 
13.  นักศึกษามีงานท าภายใน 1 ปี หลังจากส าเร็จ
การศึกษา ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 
  ปีที ่1 2 3 4 5 
ผล   X X X 

 
14.  มหาบัณฑิตที่ไดง้านท า ไดร้ับเงินเดือนเร่ิมต้นไม่
ต่ ากว่าเกณฑ์ ก.พ. ก าหนด   

ปีที ่ 1 2 3 4 5 
ผล   X X X  

   
ปีที ่ 1 2 3 4 5 
ผล   X X X  
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ภาคผนวก ข 
ส่วนที่ 1 ตารางสรุปความส าคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 

ความส าคัญ/หลักการและเหตผุล ปรัชญา วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติเปิดสอนหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิตสาขาสถิติเปน็คร้ังแรก ในปี พ.ศ. 2535 
จากนั้นจงึได้เปดิสอนหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติเป็นคร้ังแรก ในปี พ.ศ. 2547 
ผลิตมหาบณัฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์
และสถิติขั้นสงู เพื่อตอบสนองตอ่ความต้องการบุคลากร
ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่เพิ่มมากข้ึน  
 ในระยะเวลา 5 ปีที่ผา่นมานักศึกษาส่วนใหญ่ที่เข้า
มาศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
คณิตศาสตร์และสถิต ิมุ่งเน้นท าวิจัยและวิทยานพินธ์ดา้น
สถิติเป็นหลัก ประกอบกับในปี พ.ศ. 2554 ภาควิชาฯ ได้
เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิา
คณิตศาสตร์ เพื่อผลิตมหาบัณฑติที่มีความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ข้ันสงูโดยเฉพาะ ท าให้นักศึกษาที่เลือก
ศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
คณิตศาสตร์และสถิติ เป็นนักศึกษาที่เลือกศึกษาด้าน
สถิติเป็นหลัก และจากผลการส ารวจความต้องการของ
นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในหลักสตูรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิและจากความสนใจของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขาอื่นที่มีความจ าเป็นต้องใชส้ถิติ มีความ
ต้องการให้หลักสูตรเพิ่มรายวิชาและปรับปรุงเนื้อหา
รายวิชาให้มีความหลากหลาย ทันสมัย และเท่าทนั
เทคโนโลยี นอกจากนี้ ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา  
ภาควิชาฯ มีความพร้อมในด้านบุคลากรสาขาสถิติ ทัง้
ด้านปริมาณ คุณวฒุิ และความหลากหลายของแขนงวิชา 
ประกอบกับความพร้อมด้านทรพัยากรสนบัสนนุการ
เรียนการสอน ด้วยเหตุผลดังกลา่ว เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร จึงได้มีการ
ปรับโครงสรา้ง 

มุ่งมั่นสร้างมหาบัณฑิตที่มี
ความรู้ ความเข้าใจ 
ความสามารถด้านสถิติขั้น
สูง เพื่อให้สามารถถ่ายทอด 
พัฒนาองค์ความรู ้และ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทาง
สถิติในการปฏิบัตงิาน การ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บนพื้นฐาน
ของการมีคุณธรรม 
จริยธรรม ความรับผิดชอบ 
การเคารพในสิทธิของผู้อื่น 
ความเสียสละ และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพทาง
สถิติ 

1. เพื่อสร้าง
มหาบัณฑิตที่
สามารถบูรณาการ
ความรู้ในการ
วิเคราะห์และหา
แนวทางแกไ้ข
ปัญหา การค้นหา
สารสนเทศและ
ความรู้จากข้อมูล
เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจ ตลอดจน
การพัฒนางานวิจัย
ที่หลากหลาย โดย
ใช้ความรู้
ความสามารถและ
ทักษะทางด้าน
ระเบียบวิธีสถิติและ
การประยุกต์ได้
อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

2. เพื่อสร้าง
มหาบัณฑิตที่
สามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง สามารถ
สื่อสาร ท างาน
ร่วมกับผู้อื่นและให้
ค าปรึกษาทางดา้น
สถิติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ความส าคัญ/หลักการและเหตผุล ปรัชญา วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

หลักสูตร โดยลดรายวิชาบังคบัและรายวชิาเลือก
ทางดา้นคณิตศาสตร์ เพิ่มรายวชิาบงัคับและรายวชิา
เลือกทางด้านสถิติ และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจาก หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ เป็น 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาสถิติ 
 อีกทั้งในสถานการณป์ัจจบุัน การพัฒนาประเทศใน
ทุกด้านจะต้องอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้จากหลาย
ภาคส่วน วชิาสถิติถือเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทและมี
ความส าคัญอยา่งยิ่ง เนื่องจากสถิติคือศาสตร์หรือวิชา
ที่ว่าด้วยการรวบรวม จัดการ ประมวลผล และวิเคราะห์
ข้อมูล แล้วน าสารสนเทศที่ไดไ้ปใช้ในการก าหนด
นโยบาย การวางแผน การป้องกันและการแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนการตัดสนิใจภายใตส้ถานการณ์ 
ต่าง ๆ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นองค์กรระดับใด ต่างก็ด าเนินการ
หรือขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ บนพื้นฐานของการ
วิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ข้อมูล และยังขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถทางสถิติขัน้สูงอีกเป็นจ านวนมาก 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติได้เล็งเห็นถึงความจ าเปน็ที่
ต้องผลิตมหาบณัฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้
ในวิชาสถิติ เพื่อให้ได้บุคลากรทีม่ีคุณภาพและเปน็ที่
ต้องการในการพัฒนาประเทศจากทุกมิติ ดังจะเห็นได้
จากหัวข้อวิจัยหรือประเด็นปัญหาที่สัมพันธ์กบัรายวชิาที่
เปิดสอนโดย 
หลักสูตรฯ  ดังนี ้

1. การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  
 346-521 การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิติขั้นสูง 

(Analysis of Advanced 
Statistical Models) 

 

 3. เพื่อสร้าง
มหาบัณฑิตที่มี
ทักษะการใช้
เครื่องมือและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์และ
สถิติที่จ าเปน็ใน
การแก้ปัญหา
และเลือกการ
สื่อสารและ
น าเสนอได้อย่าง
เหมาะสม 

4. เพื่อสร้าง
มหาบัณฑิตที่มี
คุณธรรม 
จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติหนา้ที่และ
การด าเนินชีวิต มี
ความตระหนักใน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และมี
จรรยาบรรณทาง
วิชาการและ
วิชาชีพ 
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ความส าคัญ/หลักการและเหตผุล ปรัชญา วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

 346-531 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิง
ประยุกต ์
(Applied Multivariate Analysis) 

 346-544 การท าเหมืองข้อมูล 
(Statistical Data Mining) 

2. การวิเคราะห์หลักทรัพย์ และการวิเคราะห์
ราคาสินค้าล่วงหน้า  
 346-533 เทคนิคการพยากรณ์ 
  (Forecasting Techniques)  
346-535 กระบวนการสโตแคสติกและการ 
 ประยุกต ์
 (Stochastic Process and  
 Applications)346-537  
346-537 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะ 
 ยาวขั้นสงู 
 (Advanced Longitudinal 
 Data  Analysis) 

3. การประกันวินาศภัย การประกนัชีวิต และการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง  

 346-523 การวิเคราะห์แบบเบส ์
  (Bayesian Analysis) 
 346-534 ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิติ 
  (Statistical Decision Theory) 

346-536 การวิเคราะห์การอยู่รอด 
 (Survival Analysis)  
346-552 หลักการบริหารความเสี่ยงและ 
 การประกันภัย 
 (Principles of Risk   
 Management and Insurance) 
346-553 คณิตศาสตร์ประกนัวินาศภัย 

 (Casualty Actuarial   
 Mathematics) 
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ความส าคัญ/หลักการและเหตผุล ปรัชญา วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

 346-553 การบริหารความเสี่ยงองค์กร 
  (Enterprise Risk   
 Management) 
4. การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

346-522  การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิติขั้น
 สูง 
 (Analysis of Advanced 
 Statistical  Models) 

346-533 เทคนิคการพยากรณ์ 
  (Forecasting Techniques) 

5. การวิจัยทางชีวสารสนเทศ 
346-521  การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิติขั้น 
 สูง 
  (Analysis of Advanced  
 Statistical Models) 
346-532  การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิง

 ประยุกต ์
 (Applied Multivariate  Analysis) 

 346-544 การท าเหมืองข้อมูล 
  (Statistical Data Mining) 
6. การวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพ และ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
346-521  การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิติขั้น 
  สูง 
  (Analysis of Advanced  
  Statistical Models) 
346-532 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิง 
  ประยุกต ์
  (Applied Multivariate   
  Analysis) 
346-536 การวิเคราะห์การอยู่รอด 
  (Survival Analysis) 
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ความส าคัญ/หลักการและเหตผุล ปรัชญา วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

346-538 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวขั้นสูง 
(Advanced Longitudinal Data 
Analysis) 

7. เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ 
346-331 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิง 
  ประยุกต ์

  (Applied Multivariate   
  Analysis) 
346-534  เทคนิคการพยากรณ์ 
 (Forecasting Techniques) 
346-535 ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิติ 
 (Statistical Decision Theory) 
346-535 กระบวนการสโตแคสติกและการ
 ประยุกต ์
 (Stochastic Process and 
 Applications) 

8. การขนส่ง และระบบสินคา้คงคลัง 
346-355 ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิติ 

 (Statistical Decision Theory) 
346-541 การวิจัยด าเนนิการ 
 (Operations Research) 

 346-542 เทคนิคการจ าลอง 
  (Simulation Techniques) 

9. การทดลองทางวิทยาศาสตร์ และการปรับปรุง
กระบวนการผลิต 

 346-532 การออกแบบการทดลอง 
  (Experimental Designs) 
 346-543 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 
  (Statistical Quality Control) 
10. ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ไฟปา่ การจัดการน้ า 
 การกัดเซาะชายฝั่ง การระบาดของโรค 
 346-521 การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิติขั้น 
  สูง 
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ความส าคัญ/หลักการและเหตผุล ปรัชญา วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

  (Analysis of Advanced  
  Statistical Models) 
 346-522 เทคนิคการชักตัวอย่าง 
  (Sampling Techniques) 
 346-531 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิง 
  ประยุกต ์
  (Applied Multivariate   
  Analysis)  
 346-533 เทคนิคการพยากรณ์ 
  (Forecasting Techniques) 

346-542 เทคนิคการจ าลอง 
 (Simulation Techniques) 
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ส่วนที่ 2 ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กบัรายวิชา 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ชื่อรายวิชา 
1. เพื่อสร้างมหาบัณฑิตทีส่ามารถบูรณาการ

ความรู้ในการวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา การค้นหาสารสนเทศและความรู้จาก
ข้อมูลเพื่อสนับสนนุการตัดสนิใจ ตลอดจนการ
พัฒนางานวิจัยที่หลากหลาย โดยใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะทางด้านระเบียบวธิี
สถิติและการประยุกต์ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

 

322-543 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุด 3(2-2-5) 
 เบื้องต้น 
322-544  การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและ 3(2-2-5) 
 การประยุกต ์
322-545  พีชคณิตเชิงเสน้เชิงตัวเลข 3(2-2-5) 
322-551 ทฤษฎีกราฟ 3(2-2-5) 
322-552  การออกแบบเชิงการจัด 3(2-2-5) 
322-581  หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 1   3(3-0-6) 
346-501 การอนุมานเชิงสถิต ิ 3(3-0-6) 
346-502 พีชคณิตเชิงเสน้ส าหรับ 3(3-0-6) 
 สถิติศาสตร ์
346-521 การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิต ิ 3(3-0-6) 
 ขั้นสูง  
346-522  เทคนิคการชักตัวอย่าง 3(3-0-6) 
346-523  การวิเคราะห์แบบเบส ์ 3(3-0-6) 
346-531  การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิง 3(3-0-6) 
 ประยุกต ์
346-532   การออกแบบการทดลอง 3(2-2-5) 
346-533  เทคนิคการพยากรณ์ 3(2-2-5) 
346-534  ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิต ิ 3(3-0-6) 
346-536   การวิเคราะห์การอยู่รอด 3(3-0-6) 
346-537 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว 3(3-0-6) 
 ขั้นสูง 
346-541 การวิจัยด าเนนิการ 3(2-2-5) 
346-542 เทคนิคการจ าลอง 3(2-2-5) 
346-544  การท าเหมืองข้อมูลเชิงสถิติ 3(2-2-5) 
346-551   หลักการบริหารความเสี่ยงและ 3(3-0-6) 
 การประกันภัย                  
346-552 คณิตศาสตร์ประกนัวินาศภัย 3(3-0-6) 
346-553  การบริหารความเสี่ยงองค์กร 3(3-0-6) 
346-581  หัวข้อพิเศษทางสถิติ 1 3(3-0-6) 
346-582  หัวข้อพิเศษทางสถิติ 2 3(2-2-5) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ชื่อรายวิชา 
 
 
 
 

346-691  สัมมนา 1 1(0-2-1) 
346-692  สัมมนา 2 1(0-2-1) 
346-693  วิทยานพินธ ์ 18(0-54-0) 
346-694   วิทยานพิันธ ์ 36(0-108-0) 

2.  เพื่อสร้างมหาบัณฑิตที่สามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง สามารถสื่อสาร 
ท างานร่วมกับผู้อืน่และให้ค าปรกึษาทางด้าน
สถิติได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

346-531  การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิง 3(3-0-6) 
 ประยุกต ์
346-532   การออกแบบการทดลอง 3(2-2-5) 
346-533  เทคนิคการพยากรณ์ 3(2-2-5) 
346-534  ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิต ิ 3(3-0-6) 
346-535  กระบวนการสโตแคสติกและ 3(3-0-6) 
 การประยุกต ์  
346-536   การวิเคราะห์การอยู่รอด 3(3-0-6) 
346-537 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว 3(3-0-6) 
 ขั้นสูง  
346-541 การวิจัยด าเนนิการ 3(2-2-5) 
346-542 เทคนิคการจ าลอง 3(2-2-5) 
346-543   การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 3(3-0-6) 
346-544  การท าเหมืองข้อมูลเชิงสถิติ 3(2-2-5) 
346-551 หลักการบริหารความเสี่ยงและ 3(2-2-5) 
 การประกันภัย                   
346-552 คณิตศาสตร์ประกนัวินาศภัย 3(3-0-6) 
346-553  การบริหารความเสี่ยงองค์กร 3(3-0-6) 
346-581  หัวข้อพิเศษทางสถิติ 1 3(3-0-6) 
346-582  หัวข้อพิเศษทางสถิติ 2 3(2-2-5) 
346-691  สัมมนา 1 1(0-2-1) 
346-692  สัมมนา 2 1(0-2-1) 
346-693  วิทยานพินธ ์ 18(0-54-0) 
346-694 วิทยานพินธ ์ 36(0-108-0) 

3. เพื่อสร้างมหาบัณฑิตที่มีทักษะการใช้
เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์และสถิติที่จ าเป็นในการ
แก้ปัญหาและเลือกการสื่อสารและน าเสนอได้
อย่างเหมาะสม 

322-544  การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและ 3(2-2-5) 
 การประยุกต ์  
322-581  หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 1   3(3-0-6) 
346-531  การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิง 3(3-0-6) 
 ประยุกต ์  
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ชื่อรายวิชา 
 346-533  เทคนิคการพยากรณ์ 3(2-2-5) 

346-534  ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิต ิ 3(3-0-6) 
346-536   การวิเคราะห์การอยู่รอด 3(3-0-6) 
346-537 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว 3(3-0-6) 
 ขั้นสูง  
346-541 การวิจัยด าเนนิการ 3(2-2-5) 
346-542 เทคนิคการจ าลอง 3(2-2-5) 
346-544  การท าเหมืองข้อมูลเชิงสถิติ 3(2-2-5) 
346-553  การบริหารความเสี่ยงองค์กร 3(3-0-6) 
346-581  หัวข้อพิเศษทางสถิติ 1 3(3-0-6) 
346-582  หัวข้อพิเศษทางสถิติ 2 3(2-2-5) 
346-691  สัมมนา 1 1(0-2-1) 
346-692  สัมมนา 2 1(0-2-1) 
346-693  วิทยานพินธ ์ 18(0-54-0) 
346-694   วิทยานพินธ ์ 36(0-108-0) 

4. เพื่อสร้างมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
ในการปฏิบัติหนา้ที่และการด าเนินชวีิต มี
ความตระหนักในความรบัผิดชอบต่อสังคม 
และมีจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ 

322-543  ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุด 3(2-2-5) 
 เบื้องต้น  
322-544  การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและ 3(2-2-5) 
 การประยุกต ์  
322-581  หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
346-501 การอนุมานเชิงสถิต ิ 3(3-0-6) 
346-521 การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิต ิ 3(3-0-6) 
 ขั้นสูง  
346-522  เทคนิคการชักตัวอย่าง 3(3-0-6) 
346-531  การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิง 3(3-0-6) 
 ประยุกต ์
346-532   การออกแบบการทดลอง 3(2-2-5) 
346-533  เทคนิคการพยากรณ์ 3(2-2-5) 
346-534  ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิต ิ 3(3-0-6) 
346-536  การวิเคราะห์การอยู่รอด 3(3-0-6) 
346-537 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว 3(3-0-6) 
 ขั้นสูง  
346-541 การวิจัยด าเนนิการ 3(2-2-5) 
346-542 เทคนิคการจ าลอง 3(2-2-5) 
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 346-544  การท าเหมืองข้อมูลเชิงสถิติ 3(2-2-5) 

346-551   หลักการบริหารความเสี่ยงและ 3(3-0-6) 
 การประกันภัย                 
346-552 คณิตศาสตร์ประกนัวินาศภัย 3(3-0-6) 
346-553  การบริหารความเสี่ยงองค์กร 3(3-0-6) 
346-581  หัวข้อพิเศษทางสถิติ 1 3(3-0-6) 
346-582  หัวข้อพิเศษทางสถิติ 2 3(2-2-5) 
346-691  สัมมนา 1 1(0-2-1) 
346-692  สัมมนา 2 1(0-2-1) 
346-693  วิทยานพินธ ์ 18(0-54-0) 
346-694   วิทยานพินธ ์ 36(0-108-0) 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวฒุิกับการด าเนนิการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ตัณฑนุช 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยในประเทศไทยโดยทั่วไปได้ใช้
กฎเกณฑ์การสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ในอาเซียน (ASEAN University Network Quality 
Assurance - AUN-QA) เพื่อเป็นกลไกหนึ่งทีน่ ามาใช้
เป็นกลไกในการตรวจสอบและประเมินการด าเนนิงาน
ของมหาวิทยาลัยตามทีไ่ด้ก าหนดเอาไว้ในระดับ
อาเซียน โดยในการประเมินหลกัสูตรจะต้องมีส่วนการ
ประเมินจากผู้มสี่วนได้สว่นเสีย (Stakeholders) ใน
ส่วนของผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา และจากผู้ใช้
มหาบัณฑิต ดงันัน้หากไม่กระทบต่อการการจัดท า
หลักสูตรฯ ในครั้งนี้มากนัก เห็นควรให้มีรายละเอียดใน
ส่วนดังกลา่วเพื่อเป็นสว่นประกอบในการจัดท า
หลักสูตรต่อไป 

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะและไดม้ีการแต่งตั้ง
กรรมการส่วนผู้ใช้มหาบณัฑิต และด าเนนิการ
ส่งแบบไปยังผู้ใช้มหาบัณฑิตและบัณฑิตผู้ส าเร็จ
การศึกษาเรียบร้อยแล้ว 

2. เอกสารหน้า 2 : เนื่องด้วยพบวา่มีผู้ที่ส าเร็จการศึกษา
ด้านคณิตศาสตร์และสถิติท างานที่เก่ียวข้องกับการ
อุตุนิยมวิทยาเปน็จ านวนหนึ่ง ทัง้นี้ได้มโีอกาสพบผู้ที่เคย
เรียนหลักสูตรฯ นี้ จามหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
ท างานในกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย ดังนั้นอาจจะเพิ่มเติม
อาชีพที่กลา่วมาในข้อ 8 

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ แต่ไมไ่ด้เพิ่มกลุ่ม
อาชีพนักอุตุนิยมวทิยา เนื่องจากยังไม่มี
มหาบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิา
คณิตศาสตร์และสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง 
2555) ประกอบอาชีพเป็นนักอุตุนิยมวิทยา 

3. เอกสารหน้า 3 และหน้า 38-44 : พบว่าจาก
ประสบการณ์ในการพิจารณาหลักสูตรอ่ืนๆ ในหลาย
มหาวิทยาลยั เลือกที่จะไม่แสดงเลขประจ าตัวประชาชน
ทั้ง 13 หลัก เพราะอาจถูกน าไปใช้ในการท าธุรกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ได้ จะแสดงเลขประจ าตัวประชาชนเพียง 9 
หลัก และใช้สัญกรณ์ x-xx-x ใน 4 หลักสุดท้าย 

เนื่องจากเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์จะแสดงเลขประจ าตัว
ประชาชนทั้ง 13 หลัก 

4. เอกสารหน้า 4 และ 5 : ปัจจุบันมีการให้ความส าคัญกับ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นอย่างมาก 
และส าหรับประเทศไทยเองก็ได้ปรับเปลี่ยนจากกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 

ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทั้งนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของหลักสูตรฯ 
อันเกี่ยวกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(Ministry of Information and Communications 
Technology) เป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (Ministry of Digital Economy and Society) 
ทั้งนี้พบว่าหลักสูตรฯ ที่พิจารณามีรายละเอียดที่ส่งเสริม
อ านาจและหน้าที่ของกระทรวงดังกล่าวในการวางแผน
ส่งเสริม พัฒนา และด าเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม การอุตุนิยมวิทยา การสถิติ ทั้งนี้เห็น
ควรเพิ่มเติมเนื้อหาดังกล่าวในหัวข้อ 11 และ 12 ใน
หน้าที่ 4 และ 5 

 

5. เอกสารหน้า 7 และ 8 : 
5.1 เอกสารหน้า 7 มีการอ้างถึงวิชา Time Series 

Analysis ในวิชาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง แต่
เอกสารหน้า 8 มีการอ้างถึงวิชา Time Series 
Analysis ในวิชาสถิตทิี่เก่ียวข้องถึง 2 ต าแหน่ง 

5.2 เนื่องด้วยปัจจบุันมีแนวโน้มของการใช้
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence - AI) 
เป็นอย่างมาก หากเพิ่มเติมหัวข้อดังกล่าว อาจจะ
ท าให้หลักสูตรฯ น่าสนใจข้ึน 

 
ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดยเปลี่ยนแปลงเป็นรายวิชาที่เปิดสอนโดย
หลักสูตรฯ 
 แก้ไขรายวิชา Time Series Analysis เป็น 
Forecasting Techniques ซึ่งเป็นรายวิชาที่ใช้
ในการวิเคราะห์ราคาหุ้น ราคาสินค้าล่วงหน้า
อีกทั้งได้เพิ่มรายวิชา 

- รายวิชา Statistical Data Mining 
- รายวิชา Advanced Statistical 

Modeling 
ซึ่งเป็นรายวชิาที่ได้มีการน าเทคนิค
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 
สอดแทรกในการเรียนการสอน 

6. เอกสารหน้า 10 : อ้างถึงความเห็นในข้อ 1 ที่กล่าวมา
ข้างต้น ดังนั้นในส่วนของกลยุทธ์และหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
เห็นควรเพิ่มเติมในส่วนของผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา 

กลยุทธ์ ในส่วนของผู้ส าเร็จการศึกษา ปรากฎ
ในกลยุทธ์ข้อ 4 ที่ระบุถึงการติดตามความ
คาดหวังของสังคมที่มีต่อผู้ประกอบวิชาชีพ 

7. เอกสารหน้า 11 และ หน้า 63 : ในส่วนของ 2.2 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาข้อย่อย 1. และ 2. ในเอกสาร
หน้า 11 และ 3.1 การรับนักศึกษา ในส่วนเกณฑ์
คุณสมบัติเพิ่มเติมข้อย่อย 1) และ 2) มีข้อความที่
แตกต่างกัน ทั้งนี้เห็นควรให้ใช้ข้อความที่เหมือนกัน 
เนื่องด้วยมีเนื้อหาที่เหมือนกัน 

ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดยใช้เนื้อความในเอกสารหน้า 13 เป็นหลัก 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
8. เอกสารหน้า 22-37 : ในส่วนค าอธิบายรายวิชา 

8.1 เอกสารหน้า 28 : เมื่อพิจารณาจากแผนการศึกษา
แบบ ก2 หน้า 20 ที่มีวิชาเลือกในปีการศึกษาที่ 1 
เพียง ภาคการศึกษาละ 1 วิชาเลือก ดังนั้นถ้าเปน็
การเรียนตามแผนการศึกษาดังกล่าวและเงื่อนไข
รายวิชาบังคบัก่อนถึง 2 วิชา เทยีบเท่ากับการบังคับ
เรียนวิชานี้ในปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
เท่านั้น ซึง่อาจจะมีความยุ่งยากในทางปฏิบัติจริง 
เห็นควรพิจารณาอีกคร้ัง 

 
ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดยเพิ่มข้อความ “โดยความเห็นชอบของ
กรรมการบริหารหลักสูตร” เข้าไปในเงื่อนไข
รายวิชาบังคบัก่อน 

8.2 รูปแบบข้อความที่ใช้ในส่วนของรายวิชาบังคับก่อน 
แบ่งเป็น 2 กลุ่มอย่างชัดเจน ในรายวิชาที่เก่ียวข้อง
กับเนื้อหาคณิตศาสตร์เป็นหลัก จะมีข้อความ “หรือ
ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร” มีข้อความภาษาอังกฤษ “Prerequisite : 
…” แต่ในรายวิชาที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาสถิติเป็นหลัก
ไม่ใช้ข้อความดังกลา่ว และ ไม่มคี าภาษาอังกฤษ 
เห็นควรปรับแก้ให้มีลักษณะใกล้เคียงกัน 

ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดยเพิ่มข้อความ “โดยความเห็นชอบของ
กรรมการบริหารหลักสูตร” เข้าไปในเงื่อนไข
รายวิชาบังคบัก่อนในทุกรายวชิา 

8.3 มีการพิมพ์ที่ผิดพลาดในส่วนของค าอธิบายรายวิชา ด าเนินการตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. เอกสารหน้า 38-44 : เห็นควรปรับแก้ค าย่อต าแหน่ง

วิชาการให้เป็นค าเต็ม จาก “ผศ.” เป็น “ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์” และ “รศ.” เป็น “รองศาสตราจารย์” 

ไม่ได้ด าเนินการตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
เนื่องจากต้องจัดท าเล่มหลักสูตรตามรูปแบบที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

10. เอกสารหน้า 46-51 : ในเร่ืองของ หมวดที่ 4 ผลการ
เรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ให้
พิจารณาท าเอกสารตามแนวปฏบิัติการทวนสอบผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes – 
ELO) เนื่องด้วยในปัจจุบนัมีการพิจารณาเร่ือง ELO เป็น
ประเด็นส าคัญในการพฒันาหลกัสูตร แต่ก็พบว่ามีแนว
ปฏิบัติหรือวิธีคิดที่แตกต่างกันไปตามวิทยากรที่ให้
ความรู้จนเกิดความสบัสนในการปรับปรุงหลักสูตรใน
หลาย ๆ ที่ เชน่ บางทา่นแจ้งวา่ ELO ในทุก Domain 
ต้องสะท้อนให้เห็นจากค าอธิบายรายวิชา แต่บางทา่น
แจ้งว่าอาจจะไม่จ าเป็น อยา่งไรก็ตามให้พิจารณา
ด าเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

ด าเนินการตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ 
โดยการยึดถือตามแนวปฏิบัติของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
11. เอกสารหน้า 63 : แก้ไขค าว่า “บัณฑิต” เป็น 

“มหาบัณฑิต” 
ด าเนินการตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ 

12. ปรับแก้ข้อผิดพลาดทางการจัดท าเอกสารเล็กน้อยต่อไปนี้ 
- จัดกั้นหน้าและกันหลัง 
- การเว้นวรรคในบางต าแหน่ง เช่น ก่อนและหลังไม้

ยมก “ๆ” ก่อนและหลังการใช้ค าย่อ “พ.ศ.” 
- ไม่ใช้ค าว่า “เช่น” และ “เป็นต้น” ร่วมกัน 

ด าเนินการตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ ประสิทธิวัฒนเสรี 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ข้อ 1.2 บรรทัดที่ 3  
“...ต้องผลิตบัณฑิต...” เสนอปรับเป็น “…ต้องผลิต

มหาบัณฑิต...” 

 
ด าเนินการตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ 
 

หมวดที่ 3  
ข้อ 2.4 ข้อย่อย 2 จัดอบรมความรู้พื้นฐานทาง

คณิตศาสตร์ หรือสถิติที่จ าเป็นในภาคฤดูร้อนก่อนเข้า
เรียนในหลักสูตรฯในกรณีที่นักศึกษาเข้าศึกษาในเดือน
มกราคม (หลักสูตรก าหนดเปิดสอนเดือน มกราคม 61) 
ทางหลักสูตรวางแผนเตรียมการอย่างไรในเร่ืองของการ
ปรับพื้นฐานส าหรับนักศึกษากลุม่นี้ หากรอไปปรับ
พื้นฐานในภาคฤดูร้อนของปีการศึกษานั้น ๆ อาจลา่ชา้
เกินไปหรือไม่ 

 
การปรับพื้นฐานความรู้สามารถท าไดไ้ม่ว่า
นักศึกษาจะเข้าเรียนในช่วงไหนของปี ซึ่ง
กรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการพิจารณาให้เกิด
ความเหมาะสมในทุกๆครั้งที่มีการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ 

3.1.3.2 แผน ก แบบ ก2 
ข. หมวดวิชาเลือก  
โดยเลือกจากหมวดบังคับเลือกที่เหลือไม่ปรากฏ
รายวิชาในหมวดวิชาบังคับเลือก ควรระบุเพิ่มเติม
ส าหรับกระบวนวิชาในหมวดบังคับเลือกที่เหลือ
ดังกล่าว  

 
 
ด าเนินการตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ 
โดยเพิ่มรายวิชาในหมวดบงัคับเลือก 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หมวดวิชาเลือกกลุ่มวิชาสถิติ  
ตามที่หลักสูตรถูกออกแบบไว้ภายใต้วัตถุประสงค์ข้อที่ 3. 
เพื่อสร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประเมิน วิเคราะห์ และหา
แนวทางแกไ้ขปัญหา ตลอดจนประยุกต์ใช้ความรู้ โดยใช้
ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิตไิด้อย่างเหมาะสมนัน้ 
หากพิจารณากระบวนวชิาในหมวดวิชาเลือกกลุ่ม
คณิตศาสตร์ ประกอบด้วยกระบวนวชิาเชงิประยุกต์ 
(รหัสตัวเลขหลักสิบ 4-7) เกินกว่า 1 ใน 3 แต่ส าหรับ
หมวดวิชาเลือกกลุ่มสถิติ มีกระบวนวชิาเชงิประยุกต์เพียง 
16.7% เท่านั้น จงึอาจไมส่อดรับตามวัตถปุระสงค์
ดังกล่าวของหลักสูตร  

 
ด าเนินการตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ 
โดยเพิ่มรายวิชาในหมวดวชิาเลอืกกลุ่มวิชาสถิติที่
เป็นการประยุกต์ใช้ให้มากข้ึน ดงันี ้
346-523 การวิเคราะห์แบบเบส ์  
346-531  การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิง
 ประยุกต ์
346-532  การออกแบบการทดลอง 
346-533   เทคนิคการพยากรณ์  
346-534 ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิต ิ
346-536  การวิเคราะห์การอยู่รอด 
346-537  การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวขั้นสูง 
346-541   การวิจัยด าเนนิการ  
346-542   เทคนิคการจ าลอง 
346-543   การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 
346-544   การท าเหมืองข้อมูลเชิงสถิติ 
346-545   การจัดการสินค้าคงคลัง 
346-552   คณิตศาสตร์ประกนัวินาศภัย 
346-553   การบริหารความเสี่ยงองค์กร 

3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา  
 322-534 ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิติ 3(3-0-6) 
 346-522  เทคนิคการชักตัวอย่าง     3(2-2-5) 
 346-541  การวิจัยด าเนนิการ                3(2-2-5) 
 346-542  เทคนิคการจ าลอง                 3(2-2-5) 
 จ านวนหน่วยกิตไม่สอดคล้องตามที่แสดงไว้ในหน้า 15 
 และหน้า 16  

 
ด าเนินการตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ 
 

3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา  
 346-691, 346-692  
  สัมมนาเร่ืองต่าง ๆ ที่นา่สนใจในสาขา

คณิตศาสตร ์
 346-693, 346-694  
  การศึกษาค้นคว้าทางดา้นคณิตศาสตร ์
 ควรปรับปรุงรายละเอียดกระบวนวิชาทั้ง 4 วิชา เพื่อให้
 สอดรับกับปรัชญาของหลักสูตร  

 
ด าเนินการตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ล าดับที ่1 จากภาคผนวก ง ปรากฏมีผลงานทางวชิาการ
 ในรอบ 5 ปี เพียง 2 เร่ือง ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์
 มาตรฐานของกระทรวงฯ ป ี2558  

ด าเนินการตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ 
 

3.2.2 อาจารย์ประจ า 
 ล าดับที ่3, 7, 9 จากภาคผนวก จ ไม่ปรากฏวา่มีผลงาน
 ทางวชิาการในรอบ 5 ปี ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
 ของกระทรวงฯ ปี 2558  

 
ด าเนินการตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ 
 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
1. จ านวนหน่วยกิตแบบ ก2 จ านวน 36 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตของโครงงานหรืองานวิจัยส าหรับ 
แบบ ก2 ไม่ตรงตามโครงสร้างหลักสูตร  

ด าเนินการตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ 
 

2. กระบวนการประเมินผล นักศึกษาต้องรายงาน
ความก้าวหน้าของการท าวิจัยในขั้นตอนหนึ่งที่ส าคัญ
ของการท าโครงงานหรืองานวิจยั คือ ส่วนของหัวข้อ
โครงร่างงานวิจัย เพราะเป็นตน้ทางของคุณภาพ
งานวิจยัที่ด าเนินการ ทางหลักสตูรไม่ได้กลา่วถึง
กระบวนการในการประเมินผลในส่วนของหัวข้อโครง
ร่างงานวิจัยไว้ โดยเปดิให้เป็นการเลือกร่วมกัน
ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ 
ทางหลักสูตรได้ค านงึถึงความเสีย่งที่อาจเกิดข้ึนอย่าง
รอบคอบแล้ว ซึ่งครอบคลุมในประเด็นดังกล่าวแล้ว
หรือไม่ อย่างไร 

นอกจากการหารือร่วมกันระหว่างนักศึกษาและ
อาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ทางหลักสูตรได้มีการ 
พิจารณาถึงความเสี่ยงและความเป็นไปได้ของ
โครงร่างงานวิจัย อีกทั้งมีการตดิตามและประเมิน
ความก้าวหน้าของงานอยา่งใกลช้ิด เป็นระยะๆ 
นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้าตามปกติ
ของหลักสูตร 

การรับนักศึกษา 
  ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า ไม่สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในเอกสารหน้า 11 
หัวข้อ 2.2  

 
ด าเนินการตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 ศาสตราจารย์ ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 4 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เลาหโกศล 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. ควรเขียนเกณฑ์การรับนักศึกษาและการส าเร็จการศึกษา

ให้ชัดเจน 
ด าเนินการตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
322-551  ทฤษฎีกราฟ ค าอธิบายรายวชิาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไมส่อดคล้องกัน 
 
346-502 คณิตสถิติศาสตร์, 347-532 สถิติประยุกต์
ส าหรับการวิจัย, 347-551 สถิตทิางการแพทย์และ การ
ค านวณเชิงสถิติ 1 ตรงข้อความ “sampling 
distribution” กับค าอธิบายภาษาไทยไม่เหมือนกัน ใน
รายวิชาดังกล่าว 
 

 
ด าเนินการแก้ไขค าอธบิายรายวชิาตามค าแนะน า
ของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 
ปรับแก้ค าอธิบายรายวชิา ข้อความภาษาไทยของ 
sampling distribution เป็น การแจกแจงค่า
ตัวอย่าง 

 346-522  เทคนิคการชักตัวอยา่ง ควรมี 
 IntroductionTechniques และการเปรียบเทียบตวั
 ประมาณคา่ 
 

ด าเนินการตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ 

 346-531 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์ ตรง  
ข้อความ “การเปรียบเทียบตัวกลางหลายตัวแปรหลาย ๆ  
แบบ” ให้แก้ไขเป็น “การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยหลายตัว
แปรหลาย ๆ  แบบ” ตรงข้อความ “การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์แบบบัญญัติ” ให้ใช้ทับศัพท์ canonical 

ด าเนินการตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ 

 
 346-532 การออกแบบการทดลองตรงข้อความ “การ
 ทดลองเชิงตัวประกอบที่มีผลปะปนกัน”ให้ใช้ factorial
 ตรงข้อความ “การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว” ให้ ตัดค าว่า “เก่ียว” ออก 

ตรงข้อความ “การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการวัดซ้ า” ไม่
สอดคล้องกับค าอธิบายภาษาอังกฤษ 
 

 346-537 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวขั้นสูง (Advanced 
Longitudinal Data Analysis) ชื่อวิชาภาษาไทยและ  
ภาษาอังกฤษไมส่อดคล้องกัน 

 
ด าเนินการตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ 
 
 
 
 
 
ด าเนินการตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 346-536  การวิเคราะห์การอยู่รอด ตรงข้อความ 

“การศึกษาปัจจัยที่อาจมผีลต่อระยะเวลาการอยู่รอ”      
แก้ไข เป็น “การศึกษาปัจจัยที่อาจมีผลต่อระยะเวลาการ
อยู่รอด” 

ด าเนินการตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ 

 
 346-537 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวขั้นสูง ตรงข้อความ 

“การสร้างแบะแปลผลกราฟโพรไฟล์”แก้ไขเป็น “การ
สร้างแบบแปลผลกราฟโพรไฟล์” 

 
ด าเนินการตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ 

3. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจยั ข้อ 5.6 
กระบวนการประเมินผล เพิ่มข้อความ “หลังจาก
ลงทะเบียนเรียน Thesis ต้องเร่ิมรายงานความก้าวหน้า” 

ด าเนินการตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ 

4. พิจารณาแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในสว่นของ
ความรับผิดชอบหลักปรับให้มีนอ้ยลง 

ด าเนินการตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ 

5. ภาวะการไดง้านท าของมหาบัณฑิต ให้เขียนตาม 
stakeholder เป็นหน่วยที่เก็บ หรือเป็นเร่ืองที่จะเก็บ 

ด าเนินการตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ 

6. เขียนเกณฑ์ Thesis เป็นภาษาองักฤษต้องมีเกณฑ์ชัดเจน ได้มีการชี้แจงให้นักศึกษาทราบถึงการเขียน
วิทยานพินธ์เปน็ภาษาอังกฤษ  

7. เสนอให้การปฐมนิเทศนักศึกษามีการเซ็นยอมรับกฎเกณฑ์
เงื่อนไข 

ด าเนินการตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ 

8. เขียนรายละเอียด การสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามกฎ
มหาวิทยาลยั 

ด าเนินการตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ 

9. ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย โดยให้นักศึกษา
สามารถเรียนรายวชิา Big data หรือรายวิชาอื่นที่เปิดสอน
โดยสถาบันบัณฑิตพฒัน-บริหารศาสตร์  หรือนักศึกษา
สามารถเลือกเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาเก่ียวกับการ
ประกันภัย 

ด าเนินการตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ 
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ภาคผนวก ง 
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

1.  ผศ.ดร.นราทิพย์ จั่นสกุล 
 วุฒิการศึกษาสงูสุด Ph.D. (Statistics) 
  
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

346-322 คณิตสถิติศาสตร์ 1 (Mathematical Statistics I) 3 หน่วยกิต 
346-323 คณิตสถิติศาสตร์ 2 (Mathematical Statistics II) 3 หน่วยกิต 
346-332  การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) 3 หน่วยกิต 
346-333  การออกแบบการทดลองเบื้องตน้ (Introduction to Experimental Designs) 3 หน่วยกิต 
346-435 ตัวแบบเชิงสถิติเบื้องต้น(Introduction to Statistical Models) 3 หน่วยกิต  
346-471 สัมมนาทางสถิติ (Seminar in Statistics) 1 หน่วยกิต 
346-491 โครงงานทางสถิต ิ(Project in Statistics) 3 หน่วยกิต 
347-202  สถิติพื้นฐาน (Basic Statistics) 3 หน่วยกิต 

  
 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

322-693 วิทยานพินธ์ (Thesis) 18 หน่วยกิต 
347-551 สถิติการแพทย์และการค านวณเชิงสถิติ 1  4 หน่วยกิต 

(Medical Statistics I and StatisticalComputing I) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
346-521   การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิติขั้นสูง 3 หน่วยกิต 
 (Analysis of Advanced Statistical Models) 
346-691   สัมมนา 1 (Seminar I)  1 หน่วยกิต 
346-692   สัมมนา 2 (Seminar II)  1 หน่วยกิต 
346-693 วิทยานพินธ์ (Thesis) 18 หน่วยกิต 
346-694 วิทยานพินธ์ (Thesis) 36 หน่วยกิต 
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการ 

Petchsakulwong, P., and Jansakul, N. (2018). Board of directors and profitability ratio of 
Thai non-life insurers. The Kasetsart Journal of Social Sciences. 39(1). 
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2. ผลงานทีน่ าเสนอในที่ประชุมวชิาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
Jubjaimoh, P., Samart, K., Jansakul, N., and Panityakul T., (2016). A Comparison of 
Forecasting Techniques used to Predict World University Rankings Tendency of Prince 
of Songkla University. Paper presented at the International Conference on Applied 
Statistics: Solving Real World Problems with Statistics, Phuket, Thailand, 13-15 July (pp. 
221-227). Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Science and 
Technology, Thammasat University. 
 
Inprom, M., Jansakul, N., and Samart, K. (2014).  Deviance Residuals of Linear Mean-
variance Negative Binomial Models. Paper presented at the 19th Annual Meeting in 
Mathematics. 20-22 April, Pattaya, Thailand, (pp. 71-80). Department of Mathematics 
and Statistics, Faculty of Science and Technology, Thammasat University. 

 
3. หนังสือ ต ารา 

นราทิพย์ จั่นสกุล และทัศนา วิกยานนท์. (2560). การวิเคราะห์การถดถอยโดยใช้โปรแกรม R. พิมพ์
ครั้งที่ 2. โรงพิมพ์ดิจิตอล หน่วยโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หาดใหญ่ สงขลา. ISBN: 978-616-271-388-0 
 

2.  ผศ.เขมิกา อุระวงค์ 
 วุฒิการศึกษาสงูสุด วท.ม. (สถิติ) 
  
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 (Co-Curricular Activities I ) 1 หน่วยกิต 
346-321 เทคนิคการชักตัวอย่าง (Sampling Techniques) 3 หน่วยกิต 
346-371 การฝึกงานทางสถิติ (Job Training in Statistics) 1 หน่วยกิต 
346-432   การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์ (Applied Multivariate analysis) 3 หน่วยกิต 
346-471 สัมมนาทางสถิติ (Seminar in Statistics) 1 หน่วยกิต 
346-472 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 6 หน่วยกิต 
346-491 โครงงานทางสถิติ (Project in Statistics) 3 หน่วยกิต 
347-202   สถิติพื้นฐาน (Basic Statistics) 3 หน่วยกิต 

  
 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

ไม่มี 
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 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
346-522 เทคนิคการชักตัวอย่าง (Sampling Techniques) 3 หน่วยกิต 
346-691 สัมมนา 1 (Seminar I)  1 หน่วยกิต 
346-692 สัมมนา 2 (Seminar II)  1 หน่วยกิต 
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการ 

ปรีดาภรณ์ กาญจนส าราญวงศ์, เขมิกา อุระวงค์, รุซน่า หมัดอะดั้ม, และสุมา หมัดอะดั้ม. (2560). ตัว
แบบพยากรณ์โอกาสในการเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จังหวัดสงขลา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.19(2), 12-24. 
 
ปรีดาภรณ์ กาญจนส าราญวงศ์, เขมิกา อุระวงค์, ธนาพร คงรอด, และอานีซะห์ สาแล. (2559). ความ
ต้องการการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัฐบาล จังหวัด
สงขลา. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 11(1), 75-90. 
 

2. ผลงานทีน่ าเสนอในที่ประชุมวชิาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
สุธิตา ชูสว่าง, กรกช วิจิตรสงวน, อมรรัตน์ รัตนะ, เขมิกา อุระวงค์, ธรรมรัตน์ พนิชยากุล, และ 
วีระยุทธ โหล๊ะเตย. (2560). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้การจัดกิจกรรม Open House 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปีการศึกษา 
2560. บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference "Higher 
Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0". สงขลา, 19 - 20 ธันวาคม (หน้า 365-
375).  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

3. หนังสือ ต ารา 
ไม่มี 

3.  ผศ.ดร.บุญรอด ยุทธานนัท์ 
 วุฒิการศึกษาสงูสุด Ph.D. (Mathematics) 
  
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

322-102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 (Basic Mathematics II) 3 หน่วยกิต 
322-211 หลักคณิตศาสตร์ (Principles of Mathematics) 3 หน่วยกิต 
322-172 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (Physical Science Mathematics II) 3 หน่วยกิต 
322-271 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 3 (Physical Science Mathematics III) 3 หน่วยกิต 
322-335 พีชคณิตนามธรรม 1 (Abstract Algebra I) 3 หน่วยกิต 
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322-334 พีชคณิตนามธรรม 2  (Abstract Algebra II) 3 หน่วยกิต 
322-344 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น (Introduction to Complex Variables) 3 หน่วยกิต 
322-421 ทฤษฎีรหัส (Coding Theory) 3 หน่วยกิต 
322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (Seminar in Mathematics) 1 หน่วยกิต 
322-491 โครงงานทางคณติศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I) 3 หน่วยกิต 

  
 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

322-693 วิทยานพินธ์ (Thesis) 18 หน่วยกิต 
  
 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

346-502 พีชคณิตเชิงเสน้ส าหรับสถิติศาสตร์ (Linear Algebra for Statistics) 3 หน่วยกิต 
346-691   สัมมนา 1 (Seminar I)  1 หน่วยกิต 
346-692   สัมมนา 2 (Seminar II) 1 หน่วยกิต 
346-693  วิทยานพินธ์ (Thesis) 18 หน่วยกิต 
346-694 วิทยานพินธ์ (Thesis) 36 หน่วยกิต 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Laohakosol, V., Mavecha, S. and Yuttanan, B.,(2016), Iterated functional equations 
related to roots of simple functions.Thai Journal of Mathematics(Special Issue on 
ICMSA2015). 14, 79-87. 

 
Yuttanan, B. (2015).  Ramanujan’s alternative quartic theory of theta functions. Journal 
of Mathematical Analysis and Applications. 430(1), 205–230. 

 
Laohakosol, V., and Yuttanan, B. (2014), Iterates of increasing sequences of positive 
integers, Aequationes Mathematicae. 87(1-2), 89-103. 
 

2. ผลงานทีน่ าเสนอในที่ประชุมวชิาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
Rogers,M., and Yuttanan, B. (2013). Modular equations and lattice sums, In D. Bailey et 
al. (Eds). Springer Proceedings in Mathematics and Statistics. Computational and 
Analytical Mathematics. Vol 50. (pp 667-680). Springer, New York. 
 

3. หนังสือ ต ารา 
ไม่มี 
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4. ดร.ใกล้รุ่ง สามารถ 
 วุฒิการศึกษาสงูสุด Ph.D. (Statistics) 
  
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

346-211   หลักสถิติ (Principles of Statistics) 3 หน่วยกิต 
346-471   สัมมนาทางสถิติ (Seminarin Statistics) 1 หน่วยกิต 
346-472   สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 6 หน่วยกิต 
346-482   หัวข้อพิเศษทางสถิติ 2 (การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว)  3 หน่วยกิต 
 Special Topics in Statistics II (Longitudinal Data Analysis) 
346-491   โครงงานทางสถิติ  (Project in Statistics) 3 หน่วยกิต 
347-202   สถิติพื้นฐาน (Basic Statistics) 3 หน่วยกิต 
347-203  ชีวสถิติ (Biostatistics) 3 หน่วยกิต 
 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
322-693  วิทยานพินธ์ (Thesis) 18 หน่วยกิต 
346-581  หัวข้อพิเศษทางสถิติ (การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวขั้นสูง) 3 หน่วยกิต 
 Special Topics in Statistics (Advanced Longitudinal Data Analysis) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
346-521   การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิติขั้นสูง 3 หน่วยกิต 
 (Analysis of Advanced Statistical Models) 
346-537 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวขั้นสูง  3 หน่วยกิต 
 (Advanced Longitudinal Data Analysis) 
346-691   สัมมนา 1 (Seminar I)  1 หน่วยกิต 
346-692   สัมมนา 2 (Seminar II) 1 หน่วยกิต 
346-693 วิทยานพินธ์ (Thesis) 18 หน่วยกิต 
346-694 วิทยานพินธ์ (Thesis) 36 หน่วยกิต 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการ 

Samart, K., and Chambers, R. (2014). Linear regression with nested errors using 
probability linked data. Australian & New Zealand Journal of Statistics. 56(1), 27-46. 
 
ใกล้รุ่ง สามารถ. (2558). การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว. วารสารคณิตศาสตร์ สมาคมคณิตศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ปริมา 60, ฉบับที่ 680-682, (หน้า 7-12). 
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2. ผลงานทีน่ าเสนอในที่ประชุมวชิาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
Jubjaimoh, P., Samart, K., Jansakul, N., and Panityakul T., (2016). A Comparison of 
Forecasting Techniques used to Predict World University Rankings Tendency of Prince 
of Songkla University. Paper presented at the International Conference on Applied 
Statistics: Solving Real World Problems with Statistics, Phuket, Thailand, 13-15 July (pp. 
221-227). Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Science and 
Technology, Thammasat University. 
 
Inprom, M., Jansakul, N., and Samart, K. (2014).Deviance Residuals of Linear Mean-
variance Negative Binomial Models. Paper presented at the 19th Annual Meeting in 
Mathematics. 20-22 April, Pattaya, Thailand,(pp.71-80). Department of Mathematics and 
Statistics, Faculty of Science and Technology, Thammasat University. 
 

3. หนังสือ ต ารา 
ไม่มี 

5. ดร.ธรรมรัตน์ พนิชยากุล 
 วุฒิการศึกษาสงูสุด ปร.ด. (สถิติ) 
  
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

346-221   ทฤษฎีความนา่จะเปน็ (Probability Theory) 3 หน่วยกิต 
346-333 การออกแบบการทดลองเบื้องตน้  3 หน่วยกิต 
 (Introduction to Experimental Designs)  
346-341 เทคนิคการพยากรณ์ (Forecasting Techniques)  3 หน่วยกิต 
346-433 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (Statistical Quality Control) 3 หน่วยกิต 
346-441   เทคนิคการจ าลอง (Simulation Techniques)  3 หน่วยกิต 
346-471   สัมมนาทางสถิติ (Seminarin Statistics) 1 หน่วยกิต 
346-472  สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 6 หน่วยกิต 
346-491   โครงงานทางสถิติ  (Project in Statistics) 3 หน่วยกิต 
347-361 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางสถิติ  2 หน่วยกิต

 (Computer Application for Statistical Research) 
347-202   สถิติพื้นฐาน (Basic Statistics)  3 หน่วยกิต 
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 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
347-531   สถิติชีวภาพและระเบียบวิธีวิจัย  4 หน่วยกิต 
 (Biological and Statistics and Research Methodology) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
346-521 การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิติขั้นสูง 3 หน่วยกิต 
 (Analysis of Advanced Statistical Models) 
346-523 การวิเคราะห์แบบเบส์ (Bayesian Analysis) 3 หน่วยกิต 
346-532   การออกแบบการทดลอง (Experimental Designs) 3 หน่วยกิต 
346-533   เทคนิคการพยากรณ์ (Forecasting Techniques) 3 หน่วยกิต 
346-542   เทคนิคการจ าลอง (Simulation Techniques) 3 หน่วยกิต 
346-543   การควบคุณภาพเชิงสถิติ (Statistical Quality Control) 3 หน่วยกิต 
346-544 การท าเหมืองข้อมูลเชิงสถิติ (Statistical Data Mining) 3 หน่วยกิต 
346-691   สัมมนา 1 (Seminar I)  1 หน่วยกิต 
346-692   สัมมนา 2 (Seminar II) 1 หน่วยกิต 
346-693 วิทยานพินธ์ (Thesis) 18 หน่วยกิต 
346-694 วิทยานพินธ์ (Thesis) 36 หน่วยกิต 
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการ 

Payanglee, K., Chonpathompikulert, P., Panityakul, T., Radenahmad, N. (2017). 
Beneficial effect of young coconut juice on preserving neuronal cell density, lipid renal 
and liver profiles in ovariectomized rats. A preliminary study. Songklanakarin Journal 
of Science and Technology. 39(2), 237-243. 
 
Thinnukool, O., Khuwuthyakorn, P., Wientong, P., Panityakul, T. (2017). Non-prescription 
medicine mobile healthcare application: Smartphone-based software design and 
development review. International Journal of Interactive Mobile Technologies. 11(5), 
130-146. 
 
Panityakul, T., Bumrungsup, C., and Knapp, G. (2013). On Estimating Residual 
Heterogeneity in Random-Effects Meta-Regression: A Comparative Study. Journal of 
Statistical Theory and Applications. 12(3), 253-265. 
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2. ผลงานทีน่ าเสนอในที่ประชุมวชิาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
Hilae, N., Nualtong K., and Panityakul, T. (2017). The Application of Wavelet Transform 
to Analyze the Rainfall Data. Paper presented at the 1st International Malaysia-
Indonesia-Thailand Symposium on Innovation and Creativity. Malaysia, 26-27 July (pp. 
333-338). Universiti Teknologi MARA Perlis Branch.  
 
Jubjaimoh, P., Samart, K., Jansakul, N., and Panityakul T., (2016). A Comparison of 
Forecasting Techniques used to Predict World University Rankings Tendency of Prince 
of Songkla University. Paper presented at the International Conference on Applied 
Statistics: Solving Real World Problems with Statistics, Phuket, Thailand, 13-15 July (pp. 
221-227). Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Science and 
Technology, Thammasat University. 
 
สุธิตา ชูสว่าง, กรกช วิจิตรสงวน, อมรรัตน์ รัตนะ, เขมิกา อุระวงค์, ธรรมรัตน์ พนิชยากุล, และ 
วีระยุทธ โหล๊ะเตย. (2560). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้การจัดกิจกรรม Open House 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปีการศึกษา 
2560. บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference "Higher 
Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0". สงขลา, 19 - 20 ธันวาคม (หน้า 365-
375).  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
 

3. หนังสือ ต ารา 
ไม่มี 

6.  ดร.นุชนาถ คงช่วย 
 วุฒิการศึกษาสงูสุด ปร.ด. (วิธีวทิยาการวิจัย)  
  
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

135-372   ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคนิคการแพทย์  1 หน่วยกิต 
(Research Methodology in Medical Technology)  

315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1(Co-Curricular Activities I ) 1 หน่วยกิต 
346-261  โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ(Statistical Packages) 3 หน่วยกิต 
346-334  ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น (Introduction to Research Methodology) 3 หน่วยกิต 
346-432  การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์ (Applied Multivariate analysis) 3 หน่วยกิต 
346-471 สัมมนาทางสถิติ (Seminar in Statistics) 1 หน่วยกิต 
346-491 โครงงานทางสถิติ 1 (Project in Statistics I) 3 หน่วยกิต 
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 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

322-693 วิทยานพินธ์ (Thesis) 18 หน่วยกิต 
346-531  การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์ (Applied Multivariate analysis) 3 หน่วยกิต 
346-535 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 3 หน่วยกิต 
347-531  สถิติชีวภาพและระเบียบวิธีวิจัย  4 หน่วยกิต 

(Biological and Statistics and Research Methodology) 
347-532 สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัย (Applied Statistics for Research) 3 หน่วยกิต 
474-512 สถิติเพื่อการวิจัยทางการตลาด 3 หน่วยกิต 
 (Statistics for Marketing Research) 

  
 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

346-521 การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิติขั้นสูง 3 หน่วยกิต 
 (Analysis of Advanced Statistical Models) 
346-531 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์ (Applied Multivariate Analysis) 3 หน่วยกิต 
346-691 สัมมนา 1 (Seminar I)  1 หน่วยกิต 
346-692 สัมมนา 2 (Seminar II) 1 หน่วยกิต 
346-693 วิทยานพินธ์ (Thesis) 18 หน่วยกิต 
346-694 วิทยานพินธ์ (Thesis) 36 หน่วยกิต 
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการ 

Thinnukool, O.,  and Kongchouy, N. (2017). The user's satisfaction of graphic user 
interface in designing for health care mobile application. Journal of 
Telecommunication, Electronic and Computer Engineering. 9(1-5), 11-15. 
 
Suwanwong, A., and Kongchouy, N. (2016). Cubic spline regression model and gee for 
land surface temperature trend using modis in the cloud forest of Khao Nan National 
Park Southern Thailand during 2000-2015. Journal of Engineering and Applied Sciences. 
11(11), 2387-2395. 
 
Appianing, C.B.,and Kongchouy, N. (2016). Land Use Change and Development 
modeling using logistic regression. Journal of Engineering and Applied Sciences. 11(7), 
1676-1681. 
 



118 
 

Titipornpun, K., Sriarpanon, S., Titipornpun, A., Gimsa, J., Bhongsuwan, T., and 
Kongchouy, N. (2016). Measurements of indoor radon concentrations in the phanom 
and Ko Pha-ngan districts of Surat Thani province, Thailand. Chiang MaiJournal of 
Science. 43(3), 494-502. 
 
Appianing, C.B., Kongchouy,K., and Nkansah, B.K., (2015). Perceptions of Students about 
the Registration Process: A Case Study in the University of Cape Coast, Ghana. 
Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 9(13), 50-55. 
 
Yingkajorn M., Mitraparp-Arthorn, P., Nuanualsuwan, S., Poomwised, R., Kongchouy, N., 
Khamhaeng, N. and Vuddhakul, V. 2014. Prevalence and quantification of pathogenic 
Vibrio parahaemolyticus during shrimp culture in Thailand. 2014. Diseases of Aquatic 
Organisms. 112(2), 103-111. 
 
Thinnukool O., Kongchouy N., Choonpradub, C.,and Appianing, C.B. (2014). Urbanization 
of tourism areas in Phuket Island, Thailand: A case study of Patong, Kammala and 
Karon. Research Journal of Applied Science. 9(6), 336-343. 
 
Thinnukool, O., Kongchouy, N., and Choonpradub, C. (2014). A Detection of Land-Use 
Change Using R Program A Case Study of Phuket Island, Thailand. Research Journal of 
Applied Sciences. 9(5), 228-237. 
 
Thinnukool, O., Kongchouy, N.,and Appianing ,C. B. (2013). Management of LUCC and 
Land-Use Transition in Phuket Island, Thailand. International Journal of Computer and 
Electrical Engineering.  6(2), 176-180. 

 
2. ผลงานทีน่ าเสนอในที่ประชุมวชิาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

Suwanwong, A., Kongchouy, N., and Ueranantasun, A. (2017). Pre-analysis data 
management of NDVI for the cloud forest of Khao Nan national park, Thailand. Paper 
presented at the Sixth International Conference on Advancement of Development 
Administration 2017: Social Sciences and Interdisciplinary Studies, Bangkok, Thailand, 1-
3 July (pp. 1-8 ). National Institute of Development Administration. 

 
Titipornpun, K., Gimsa, J., Bhongsuwan, T., Kongchouy, N., and Titipornpun A. (2015). 
Radon concentration measurements in secondary schools, Surat Thani Province, 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35322199800&amp;eid=2-s2.0-84961782107
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84961782107&origin=inward&txGid=0#corrAuthorFooter


119 
 

southern Thailand. Paper presented at the Conference of the International Journal of 
Arts & Sciences. Rhode Island, U.S.A., 2-5 December (pp 31–40). Department 
International Journal of Arts and Sciences, Cumberland, Rhode Island, USA.  
 

3. หนังสือ ต ารา 
ไม่มี 

7.  ดร.สุธิตา ชสูว่าง 
 วุฒิการศึกษาสงูสุด  Dr.teachn. (Technische Mathematik) 
  
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1(Co-Curricular Activities I) 3 หน่วยกิต 
322-101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 (Basic Mathematics I) 3 หน่วยกิต 
322-102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 (Basic Mathematics I) 3 หน่วยกิต 
322-251 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์  2 หน่วยกิต 
 (Mathematical Computer Software) 
322-322  ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น (Introduction to Graph Theory) 3 หน่วยกิต  
322-358 การหาค่าเหมาะที่สุดวยิุต (Discrete Optimization) 3 หน่วยกิต 
322-382 การฝึกงานทางคณิตศาสตร์ (Job Training in Mathematics) 3 หน่วยกิต 
322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (Seminar in Mathematics) 1 หน่วยกิต 
346-482 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 6 หน่วยกิต 
322-491 โครงงานทางคณติศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I) 3 หน่วยกิต 
346-242 การวิจัยด าเนนิการ 1 (Operations Research I) 3 หน่วยกิต 
346-343 การวิจัยด าเนนิการ 2(Operations Research II) 3 หน่วยกิต 
346-472 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 6 หน่วยกิต  

  
 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

322-551 ทฤษฎีกราฟ (Graph Theory) 3 หน่วยกิต 
322-581 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร ์(ปัญหามอบหมายงานแบบผลรวมเชิงเส้น) 3 หน่วยกิต 

Special Topic in Mathematics (Linear Sum Assignment 
Problems) 

322-693 วิทยานพินธ์ (Thesis) 18 หน่วยกิต 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
346-502 พีชคณิตเชิงเสน้ส าหรับสถิติศาสตร์ (Linear Algebra for Statistics) 3 หน่วยกิต 
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346-533 เทคนิคการพยากรณ์ (Forecasting Techniques) 3 หน่วยกิต 
346-534 ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิต ิ(Statistical Decision Theory) 3 หน่วยกิต 
346-541   การวิจัยด าเนนิการ (Operations Research) 3 หน่วยกิต 
346-691 สัมมนา 1 (Seminar I)  1 หน่วยกิต 
346-692 สัมมนา 2 (Seminar II)  1 หน่วยกิต 
 
ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Maneechai, S., (2016).Variant of Constants in Subgradient Optimization Method over 
Planar 3-Index Assignment Problems. Mathematical and Computational Applications. 
21, 1-9. 

2. ผลงานทีน่ าเสนอในที่ประชุมวชิาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
สุธิตา ชูสว่าง, กรกช วิจิตรสงวน, อมรรัตน์ รัตนะ, เขมิกา อุระวงค์, ธรรมรัตน์ พนิชยากุล, และ 
วีระยุทธ โหล๊ะเตย. (2560). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้การจัดกิจกรรม Open House 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปีการศึกษา 
2560. บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference "Higher 
Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0". สงขลา, 19 - 20 ธันวาคม (หน้า 365-
375).  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
 

3. หนังสือ ต ารา 
Maneechai,S., (2016). Basic Mathematics I, 2nd Edition. Faculty of Science Digital Print 
(Audio Visual Unit), Prince of Songkla University, Thailand. ISBN: 978-616-394-232-6 
 
Maneechai, S., (2015). Lectures Handout: Basic Mathematics I, Faculty of Science 
Digital Print (Audio Visual Unit), Prince of Songkla University, Thailand. ISBN: 978-616-
423-892-3 

 
หมายเหตุ ผลงานวิชาการในข้อ 1. และ 3. ใช้ชื่อและสกุลเดิม Sutitar Maneechai 
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ภาคผนวก จ 
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 

1. ดร.กรกช  วิจิตรสงวน 
 วุฒิการศึกษาสงูสุด Dr.rer.nat. (Stochastik: Probability Theory and Mathematical Statistics) 
  
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

346-221 ทฤษฎีความนา่จะเปน็ (Probability Theory) 3 หน่วยกิต 
346-322 คณิตสถิติศาสตร์ 1 (Mathematical Statistics I)  3 หน่วยกิต 
346-323 คณิตสถิติศาสตร์ 2 (Mathematical Statistics II) 3 หน่วยกิต 
346-471 สัมมนาทางสถิติ (Seminar in Statistics) 1 หน่วยกิต 
346-472   สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 6 หน่วยกิต 
346-491 โครงงานทางสถิติ (Project in Statistics) 3 หน่วยกิต 
347-201   สถิติในชีวิตประจ าวัน (Statistics in Daily Life) 3 หน่วยกิต 
347-202   สถิติพื้นฐาน (Basic Statistics) 3 หน่วยกิต 

  
 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

347-532 สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัย (Applied Statistics for Research) 3 หน่วยกิต 
  

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
346-501 การอนุมานเชิงสถิติ (Statistical Inference) 3 หน่วยกิต 
346-536   การวิเคราะห์การอยู่รอด (Survival Analysis) 3 หน่วยกิต 
346-691   สัมมนา 1 (Seminar I)  1 หน่วยกิต 
346-692   สัมมนา 2 (Seminar II) 1 หน่วยกิต 
 
ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการ 

Wichitsa-nguan, K.,  Laeuter, H., and Liero, H. (2016). Estimability in Cox models. 
Statistical Papers, 57, 1121-1140.  
 

2. ผลงานทีน่ าเสนอในที่ประชุมวชิาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
Liero, H. and Wichitsa-nguan, K. (2015). A Score-Test for Time-dependent Coefficient in 
the Cox model. In B. Lemeshko, M. Nikulin, and N. Balakrishnan (Eds.), AMSA 
proceeding. Paper presented at the Applied Methods of Statistical Analysis: 
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Nonparametric Approach, Novosibirsk, Russia, 14-19 September (pp. 241-247). 
Novosibirsk: NSTU. 
 
จุฑารัตน์ ศรมณี, อริสา ชิงชัย, และกรกช วิจิตรสงวน. (2560). การพยากรณ์จ านวนนักท่องเที่ยวของ
ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยการพยากรณ์การใช้ตัวแบบวิน
เตอร์ และการพยากรณ์โดยอนุกรมเวลาบ๊อกซ์-เจนกินส์. บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจ าปี 2560. อุบลราชธานี, 5-7 กรกฎาคม (หน้า 
97-108). สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
 
ตุลา บินล่าเต๊ะ, ฮานีฟะ เตาะมะ, และกรกช วิจิตรสงวน. (2560). ผลของการละหมาดที่มีต่อคลื่นไฟฟ้า
สมอง ความต้านทานกระแสไฟฟ้าที่ผิวหนัง ความดันโลหิต และชีพจร. บทความวิจัยสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจ าปี 2560 . อุบลราชธานี, 5-7 
กรกฎาคม (หน้า 26-36). สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
 
สุธิตา ชูสว่าง, กรกช วิจิตรสงวน, อมรรัตน์ รัตนะ, เขมิกา อุระวงค์, ธรรมรัตน์ พนิชยากุล, และ 
วีระยุทธ โหล๊ะเตย. (2560). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้การจัดกิจกรรม Open House 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปีการศึกษา 
2560. บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference "Higher 
Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0". สงขลา, 19 - 20 ธันวาคม (หน้า 365-
375).  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
 

3. หนังสือ ต ารา 
ไม่มี 

2.  ดร.กิติพล นวลทอง 
 วุฒิการศึกษาสงูสุด ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต)์  
 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 (Co-Curricular Activities I) 1 หน่วยกิต 
322-100 คณิตศาสตร์ในชวีิตประจ าวนั (Mathematics in Everyday Life) 3 หน่วยกิต 
322-101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 (Basic Mathematics I) 3 หน่วยกิต 
322-102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2(Basic Mathematics II) 3 หน่วยกิต 
322-103 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1 (General Mathematics I)  3 หน่วยกิต 
322-461 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ (กระบวนการเฟ้นสุ่มเบื้องต้น) 3 หน่วยกิต 
 Special Topic in Mathematics (Introduction to Random Process) 
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322-461 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ (คณิตศาสตร์การเงิน) 3 หน่วยกิต 
Special Topic in Mathematics (Financial Mathematics) 

322-391 โครงงานขนาดย่อมทางคณิตศาสตร์ (Mini Project in Mathematics) 1 หน่วยกิต 
322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (Seminar in Mathematics) 1 หน่วยกิต 
322-491 โครงงานทางคณติศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I) 3 หน่วยกิต 
346-442 กระบวนการสโตแคสติก (Stochastic Process) 3 หน่วยกิต 

  
 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

322-533 ทฤษฎีเวฟเล็ต (Wavelet Theory) 3 หน่วยกิต 
322-541 สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equation) 3 หน่วยกิต 
322-693 วิทยานพินธ์ (Thesis) 18 หน่วยกิต 

  
 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

346-502 พีชคณิตเชิงเสน้ส าหรับสถิติศาสตร์ (Linear Algebra for Statistics) 3 หน่วยกิต 
346-535 กระบวนการสโตแคสติกและการประยุกต์ 3 หน่วยกิต 

(Stochastic Process and Applications) 
346-691 สัมมนา 1 (Seminar I)  1 หน่วยกิต 
346-692   สัมมนา 2 (Seminar II)  1 หน่วยกิต 
 
ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการ 

ไม่มี 
 

2. ผลงานทีน่ าเสนอในที่ประชุมวชิาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
Hilae, N., Nualtong, K., and Panityakul, T. (2017). The Application of Wavelet Transform 
to Analyze the Rainfall Data. Paper presented at the 1st International Malaysia-
Indonesia-Thailand Symposium on Innovation and Creativity. Malaysia, 26-27 July (pp. 
333-338). Universiti Teknologi MARA Perlis Branch.  
 
Suwanteradate, P., and Nualtong, K. (2017). Generalized Harr Wavelet Method for 
Solving Linear Ordinary Different Equations. Paper presented at the 43rd  Congress on 
Science and Technology of Thailand. 17-19 October (pp.658-666). Chulalongkorn 
University, Bangkok, Thailand. 
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3. หนังสือ ต ารา 
ไม่มี 

3.  ดร.ภานุพงศ์ วิจิตรคุณากร  
 วุฒิการศึกษาสงูสุด Ph.D. (Mathematics)  
  
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

322-251 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์  2 หน่วยกิต 
 (Mathematical Computer Software) 
322-271 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 3 (Physical Science Mathematics III) 3 หน่วยกิต 
 

 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
ไม่มี 

  
 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

346-502 พีชคณิตเชิงเสน้ส าหรับสถิติศาสตร์ (Linear Algebra for Statistics) 3 หน่วยกิต 
346-534 ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิติ (Statistical Decision Theory) 3 หน่วยกิต 
346-551 หลักการบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย 3 หน่วยกิต 
 (Principles of Risk Management and Insurance) 
346-552 คณิตศาสตร์ประกนัวินาศภัย (Casualty Actuarial Mathematics) 3 หน่วยกิต 
346-553 การบริหารความเสี่ยงองค์กร(Enterprise Risk Management) 3 หน่วยกิต 
346-691   สัมมนา 1 (Seminar I)  1 หน่วยกิต 
346-692   สัมมนา 2 (Seminar II)  1 หน่วยกิต 
 
ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
 Vichitkunakorn, P. (2016). Solutions to the T-systems with principal coefficients. The 

Electronic Journal of Combinatorics.  23(2), #P 2.44. 

Kedem, R., and Vichitkunakorn, P. (2015). T-systems and the pentagram map.Journal of 
Geometry and Physics.87, 233–247. 

2. ผลงานทีน่ าเสนอในที่ประชุมวชิาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
ไม่มี 
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3. หนังสือ ต ารา 
ไม่มี 
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ภาคผนวก ฉ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 



 

 

 

 

(สําเนา) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2556 
--------------------------------- 

 

 เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความสัมพัน ธ์สอดคล้อง
กับการเปล่ียนแปลงของสังคมที่ต้องการความรู้แบบนวัตกรรม ซ่ึงจะเกิดข้ึนได้ต้องมีการค้นคว้าและ วิจัยที่ เข้มแข็ง 
การทําวิจัยต้องสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ สังคม และส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึง
ต้องสร้างนักวิจัยให้กับสังคม โดยเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และนํา
ความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือสังคมด้วยคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 ดังนั้น จึงสมควรให้ป รับปรุงระ เบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้เหมาะสม และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2522 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราว
ประชุมคร้ังที่ 346 (2/2556) เม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2556 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระ ดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3    บรรดาความในระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง หรือประกาศอ่ืนใดที่มีอยู่ก่อนระเบียบฉบับนี้  และ
มีความกล่าวในระเบียบนี้หรือที่ระเบียบนี้กล่าวเป็นอย่าง อ่ืน  หรือที่ ขัดหรือแย้ง กับความในระเบียบนี้  ให้ ใ ช้
ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4    ในระเบียบนี้ 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “สภาวิชาการ”   หมายถึง   สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “บัณฑิตวิทยาลัย”  หมายถึง  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “คณะ”  หมายถึง  คณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน หรือหน่วยงานที่
เทียบเท่า ที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
 “คณบดี”  หมายถึง  คณบดีของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย ผู้อํานวยการวิทยาลัย 
ผู้อํานวยการสถาบัน หรือผู้บริหารหน่วยงานที่เทียบเท่าคณบดีที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 “สาขาวิชา”  หมายถึง  สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
 “คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  



 

 

2

 “หน่วยกิตสะสม”  หมายถึง  หน่วยกิตที่นักศึกษาเรียนสะสมเพ่ือให้ครบตามหลักสูตร
สาขาวิชานั้น 
 “คณะกรรมการประจําคณะ” หมายถึง  คณะกรรมการประจําคณะของคณะหรือ
คณะกรรมการประจํา ของวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจําสถาบันหรือหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
 “นักศึกษา”  หมายถึง  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 ข้อ 5 ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  ในกรณี
ที่มี ข้อสงสัย หรือมิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ หรือในกรณีมีความจําเป็นต้องผ่อนผันข้อกําหนดในระเบียบนี้ เป็นกรณี
พิเศษให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็น ผู้วินิจ ฉัยและให้ ถือเป็นที่ สุด แล้วรายงานให้สภา
วิชาการทราบ 
 

หมวด  1 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
 ข้อ 6 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ดําเนินการดังนี้ 
 6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้กําหนดและรักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
 6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
และคณะมีหน้าที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
 6.3 บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้มีหลักสูตรสหสาขาวิชาเพ่ือบริหารและจัดการศึกษาใน
หลักสูตรที่เก่ียวข้องกับหลายคณะ  
 ข้อ 7 ระบบการจัดการศึกษา ให้ดําเนินการดังนี้ 
 7.1 การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาคแต่ละปีการศึกษามีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า 30 สัปดาห์ 
 7.2 การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาค  
 7.2.1 ระบบทวิภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
 7.2.2 ระบบไตรภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  3 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 
 7.2.3 ระบบจตุรภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 
 7.2.4 ระบบการจัดการศึกษาอ่ืนๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ระบบการจัดการศึกษาต่างๆ ตาม 7.2.1-7.2.3 อาจจัดภาคฤดูร้อนได้ตามความจําเป็น
ของแต่ละหลักสูตร 
 7.3 การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน เป็นการจัดการศึกษาปีละหนึ่ งภาคการศึกษา โดยมี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์  
 ข้อ 8 การคิดหน่วยกิต สําหรับแต่ละรายวิชา 
 8.1 ระบบตลอดปีการศึกษา 
 8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้บรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง ต่อปี
การศึกษาให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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 8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 60 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.1.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ ใ ช้ เวลาฝึก ไ ม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมง ต่อปี
การศึกษาให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.1.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ ใ ช้ เวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.1.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมง ต่อปี
การศึกษาให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.1.6 1 หน่วยกิตระบบตลอดปีการศึกษาเทียบได้กับ 2 หน่วยกิตระบบทวิภาคหรือ 
30/15 หน่วยกิตระบบไตรภาคหรือ 30/10 หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
 8.2 ระบบทวิภาค  
 8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ1หน่วยกิต 
 8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง ต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.2.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้ เวลาฝึก ไ ม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง ต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.2.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ ใ ช้ เวลาทํา
โครงงาน หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.2.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง ต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  
 8.3 ระบบไตรภาค 
 8.3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไ ม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง ต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.3.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไ ม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมง ต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.3.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ ใ ช้ เวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.3.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไ ม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมง ต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.3.6 1 หน่วยกิต ระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 
หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ 5 หน่วยกิต ระบบไตรภาค 
 8.4 ระบบจตุรภาค 
 8.4.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 10 ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.4.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไ ม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมง ต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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 8.4.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไ ม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง ต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.4.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ ใ ช้ เวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.4.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไ ม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง ต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.4.6 1 หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 2 
หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ 3 หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
 ข้อ 9  การจัดแผนการศึกษา แบ่งเป็น 2 แผน คือ 
 9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาใน
หลักสูตรโดยกําหนดจํานวนหน่วยกิตเฉล่ียตลอดหลักสูตร ไ ม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับระบบทวิภาค 
 9.2 การจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษา
ในหลักสูตรโดยกําหนดจํานวนหน่วยกิตเฉล่ียตลอดหลักสูตร น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ
สําหรับระบบทวิภาค  
 การเปล่ียนการจัดแผนการศึกษาตาม 9.1 และ 9.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประจําคณะ 
 ข้อ 10 หลักสูตรหนึ่งๆ อาจจัดระบบการศึกษา และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ ง  ห รือ
หลายแบบได้ สําหรับระบบการจัดการเรียนการสอน และการจัดแผนการศึกษาให้ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 
 

หมวด 2 
หลักสูตร 

 
 ข้อ 11 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
 11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเช่ียวชาญ
หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่ามาแล้ว 
 11.2 หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทาง วิชาการและ
หรือการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าข้ันปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิต   
 11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้าง เสริมความ
เช่ียวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเป็นหลักสูตรที่ มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง  สําหรับ ผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปี หรือ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่ามาแล้ว  
 11.4 หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมการสร้างอง ค์ความรู้ใหม่และ
หรือความก้าวหน้าทางวิชาการ การวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต
ช้ันสูง  
 ข้อ 12 โครงสร้างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
 12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้มีจํานวนหน่วย
กิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
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 12.2 หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ 
 แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์  ดังนี้ 
 แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และหลักสูตรอาจ
กําหนดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม หรือทํากิจกรรมวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้อง มีผลสัมฤทธ์ิตามที่
หลักสูตรกําหนด 
 แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อย
กว่า 12 หน่วยกิต ไม่เกิน 18 หน่วยกิต ทั้งนี้ ยกเว้นหลักสูตรทางวิชาชีพให้เป็นไปตามสาขาวิชาชีพกําหนด 
 แผน ข  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์ แต่ต้อง
ทําสารนิพนธ์  (การศึกษาอิสระ) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
 ทั้งนี้  สาขาวิชาใดเปิดสอนหลักสูตรแผน ข จะต้องมีหลักสูตร แผน ก ด้วย  
 12.3 หลักสูตรปริญญาเอก 
 ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต สําหรับ ผู้เข้าศึกษาที่
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก หลักสูตรนี้มี 2 แบบ คือ 
 แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ หลักสูตรอาจกําหนดให้มีการศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่
ต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี้ 
 แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 แบบ 1.2  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
 ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะ ต้อง มีคุณภาพและมาตรฐาน
เดียวกัน 
 แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 แบบ 2.2  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 ทั้งนี้  วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะ ต้อง มีคุณภาพและมาตรฐาน
เดียวกัน 
 ข้อ 13 ระยะเวลาการศึกษา 
 13.1 ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา 
 13.1.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ัน สูง  ให้ เป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในหลักสูตรแต่ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
 13.1.2 ปริญญาโท ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
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 13.1.3 ปริญญาเอก ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร สําหรับนักศึกษาที่ สําเร็จ
ปริญญาตรีให้มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และนักศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท ให้มีระยะเวลาการศึกษา 
ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
 13.2 ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา หรือที่จัด
การศึกษาแบบอ่ืน ให้มีระยะเวลาการศึกษาเป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ 14 การประกันคุณภาพ 
 ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ ชัดเจน ซ่ึงอย่างน้อย
ประกอบด้วยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ 
 14.1 การบริหารหลักสูตร 
 14.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
 14.3 การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 
 14.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของ ผู้ใ ช้บัณฑิตและมี
การดําเนินการควบคุมมาตรฐาน คุณภาพ และให้อาจารย์ ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรมีภาระหน้าที่ ในการบริหาร
หลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามการประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อ่ืนที่เ ก่ียวข้อง 
แต่ละหลักสูตรต้องจัดทํารายงานการประเมินตนเองปีละ  1 คร้ัง  เสนอต่อคณบดีต้น สัง กัดและแจ้ง ให้บัณฑิต
วิทยาลัยทราบ 
 ข้อ 15  การพัฒนาหลักสูตร  
 15.1 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่าง ต่อเนื่องทุก 5 
ปี 
 15.2 การพัฒนาหลักสูตร หรือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ มีลักษณะพิเศษ
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้ดําเนินการโดยจัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัยแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือทราบ 
 

หมวด  3 
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการควบคุมการศึกษา 

 
 ข้อ 16 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย  
 16.1 อาจารย์ประจํา หมายถึง  ข้าราชการ พนักงาน หรือผู้ที่มหาวิทยาลัยแต่ง ต้ัง ให้
ปฏิบัติงานในสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทําหน้าที่หลักด้านการสอนและวิจัย และปฏิบั ติหน้าที่ เต็มเวลา
ตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน 
 16.2  อาจารย์ประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําที่ได้รับมอบหมายให้ เป็นหลักใน
กระบวนการจัดการศึกษาของหลักสูตร โดยทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนและหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือสาร
นิพนธ์ ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น  
 16.3  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรที่ได้รับมอบหมายให้
เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการเก่ียวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตาม
ประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 16.4  อาจารย์ผู้สอน หมายถึง ผู้ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ังจากอาจารย์ประจําหรืออาจารย์
พิเศษ ให้ทําหน้าที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา 
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 16.5 อาจารย์ที่ป รึกษาทั่วไป หมายถึง  อาจารย์ประจําที่ ไ ด้รับการแต่ง ต้ัง โด ย
คณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือทําหน้าที่ ให้ คําปรึกษาด้าน
การศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนักศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแนวปฏิบั ติต่างๆตลอดจนเป็นที่
ปรึกษาของนักศึกษาในเร่ืองอ่ืนตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปทําหน้าที่จนกระทั่ ง
นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
 16.6 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารย์ประจําที่ได้รับ
แต่งต้ังโดยคณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้รับผิดชอบกระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจารณาเค้าโครง  การให้ คําแนะนําและควบคุมดูแล 
รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้า การสอบวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  
 16.7  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (Co-advisor) หมายถึง  อาจารย์ประจํา หรือ 
อาจารย์พิเศษที่ได้รับแต่งต้ังโดยคณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ
ทําหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักในการพิจารณาเค้าโครง รวมทั้ ง ช่วยเหลือให้ คําแนะนําและ
ควบคุมดูแลการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
 16.8  อาจารย์ที่ป รึกษาสารนิพนธ์ หมายถึง  อาจารย์ประจําที่ ไ ด้รับแต่ง ต้ัง โดย
คณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ที่ มีคุณสมบั ติตามข้อ 16.6 
และ 16.7 สามารถทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ได้ด้วย โดยให้รับผิดชอบกระบวนการเรียน รู้เพ่ือสาร
นิพนธ์ของนักศึกษาเฉพาะราย รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้าและการสอบสารนิพนธ์ของนักศึกษา  
 16.9  ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจํา ให้ทําหน้าที่อาจารย์ที่ป รึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม หรือสอน ในกรณีที่เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจําเป็นอย่าง ย่ิง  สามารถเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ โดยอนุโลมผู้ทรงคุณวุฒิต้องได้รับแต่งต้ังโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
 16.10 ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจํา ให้ทําหน้าที่บางส่วนในการ
เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยผู้ที่ได้รับแต่งต้ังนั้นไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาและหรือตําแหน่งทาง วิชาการ
ตามที่กําหนดในหน้าที่นั้นๆ แต่มีความเช่ียวชาญ หรือความชํานาญเฉพาะที่เป็นประโยชน์อย่างย่ิงโดยตรงต่อหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายนั้นๆ ทั้งนี้หากจะแต่งต้ังให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ 
และประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้นๆ 
โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องกําหนด แต่หากจะแต่งต้ังให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
ต้องเป็นบุคลากรประจํามหาวิทยาลัยเท่านั้น และผู้เช่ียวชาญเฉพาะต้องได้รับแต่งต้ังโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
 16.11 อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะ ที่ ไ ด้รับแต่ง ต้ัง โดย
มหาวิทยาลัย ให้ทําหน้าที่เก่ียวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 ข้อ 17  คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 ต้องเป็นอาจารย์ประจําและมีคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าคุณสมบัติของการเป็นอาจารย์ผู้สอนตาม
ระดับของหลักสูตรนั้นๆ 
 ข้อ 18  คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 18.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตช้ันสูง ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร และมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็น ผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จํานวนอย่างน้อย 3 
คน 
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 18.2 หลักสูตรปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร และมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันจํานวนอย่างน้อย 3 คน 
 ข้อ 19  การบริหารจัดการหลักสูตร  
 19.1 ให้บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร 
และตามที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาหรือตามที่คณะกําหนด 
 19.2 ให้แต่ละหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซ่ึงประกอบด้วยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามข้อ 18 และอ่ืนๆ ตามที่คณะกําหนด 
 ข้อ 20 คณะอาจกําหนดให้คณะกรรมการประจําคณะ หรือ คณะกรรมการจํานวนตามความ
เหมาะสมทําหน้าที่กํากับดูแลคุณภาพ การบริหารจัดการหลักสูตรระ ดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร กําหนด
องค์ประกอบ อํานาจหน้าที่ การครบวาระการดํารงตําแหน่ง และการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของ
คณะนั้นๆ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละคณะ 
 ข้อ 21  คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน  
 21.1  หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตช้ันสูง ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือ เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
 21.2  หลักสูตรปริญญาเอก ต้อง เป็นอาจารย์ประจํา หรือ ผู้ทรง คุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย ที่มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง วิชาการไม่ตํ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยที่
มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ  
 ข้อ 22  คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
 22.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
 เป็นอาจารย์ประจํา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารง ตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทํา
วิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
 ในกรณีที่มีความจําเป็น คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ หรือแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญเฉพาะที่เป็นบุคลากรประจํามหาวิทยาลัยที่
มีความเช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ ทั้งนี้ให้ เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด  
 22.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
 เป็นอาจารย์ประจํา หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ 
เทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่ สัมพัน ธ์
กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะ ในกรณีที่มีความจําเป็นและเหมาะสม อาจแต่ง ต้ัง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  
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 ข้อ 23  ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
 อาจารย์ประจํา 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
และหรือปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทไม่เกิน  15 
คน หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้คิดสัดส่วนจํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ 1 คน 
เทียบได้กับจํานวนนักศึกษาที่ทําสารนิพนธ์ 3 คน ทั้งนี้ให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาทั้ งหมดในเวลา
เดียวกัน 
 หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจําที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาที่ทํา วิทยานิพนธ์ไ ด้
มากกว่า 5 คน อาจขอขยายเพ่ิมข้ึนได้แต่ต้องไม่เกิน 10 คน ทั้งนี้ ให้อยู่ใน ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะ 
 ข้อ 24 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ  
 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ได้รับการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการประจําคณะ มีจํานวน
กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นประธาน อาจารย์ที่ป รึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ประจําเป็นกรรมการ    
 ข้อ 25 คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ไ ด้รับการแต่ง ต้ัง โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร มีจํานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ป รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) อาจารย์ประจํา และหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ 
 ข้อ 26 คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ 
 คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ ได้รับการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
มีหน้าที่สอบประมวลความรอบรู้ มีจํานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ และหรืออาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา และหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ข้อ 27 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้รับการแต่ง ต้ัง โดยคณะกรรมการประจําคณะ ตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีจํานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน  5 คน ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไ ม่น้อยกว่า 1 คน อาจารย์
ประจําซ่ึงไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมไม่น้อยกว่า 1 คน และอาจารย์ที่ป รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
ทั้งนี้อาจแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เป็นกรรมการสอบด้วยก็ได้ และเม่ือแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์แล้วให้แจ้งบัณฑิตวิทยาลัยทราบ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องไม่เป็น
ประธานคณะกรรมการสอบ และต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกคร้ัง 
 อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 ในกรณีที่มีความจําเป็น คณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรอาจแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญเฉพาะเป็นกรรมการสอบได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ 28 คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ 
 คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ได้รับการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีจํานวน
กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และอาจารย์ประจํา หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 คน โดยให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสอบ 
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 ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ชุดหนึ่ง อาจทําหน้าที่สอบสารนิพนธ์ของนักศึกษาได้
มากกว่า 1 คน 
 

หมวด  4 
การรับเข้าศึกษา 

 
 ข้อ 29 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 29.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 ผู้เข้าศึกษาต้อง เป็น ผู้สําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามที่ห ลักสูตรกําหนด และมี
คุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 29.2 หลักสูตรปริญญาโท 
  ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่าตามที่ห ลักสูตรกําหนดและมี
คุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 29.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
  ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปีห รือผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าตามที่ห ลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบั ติอ่ืน เพ่ิมเติมตามที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 29.4 หลักสูตรปริญญาเอก 
 29.4.1 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สําเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรกําหนด 
และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด หรือ 
 29.4.2  ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเดียวกัน
หรือ สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันกับหลักสูตรที่เข้าศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมาก และมีพ้ืนความรู้ความสามารถและ
ศักยภาพเพียงพอที่จะทําวิทยานิพนธ์ได้ หรือมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ 30 การรับสมัคร 
 ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด  
 ข้อ 31 การรับเข้าศึกษา 
 31.1 จํานวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละสาขาวิชา ต้องได้รับความเหน็ชอบจากมหาวิทยาลัย 
 31.2 คณะเป็นผู้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการ
คัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ 29 เข้าเป็นนักศึกษา โดยมีการทดสอบความรู้ หรือวิธีการอ่ืนใดตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด 
 31.3 คณะอาจพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 29 เข้ามาทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไข
เฉพาะรายดังนี้ 
 31.3.1 ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์ หรือศึกษา
เฉพาะรายวิชาอย่างเดียว ในภาคการศึกษาแรกจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
และสอบให้ได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 หรือ 
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 31.3.2 ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษาเฉพาะทําวิทยานิพนธ์ ในภาคการศึกษา
แรกจะต้องมีความก้าวหน้าในการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ได้ผลเป็นที่พอใจโดยได้สัญลักษณ์ P ตามจํานวนหน่วย
กิตที่ลงทะเบียน หรือ 
 31.3.3  เงื่อนไขอ่ืนๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 31.4 คณะอาจพิจารณารับผู้มีพ้ืนฐานความรู้ไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้า
ศึกษาหรือวิจัย โดยไม่รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยได้เป็นกรณีพิเศษ 
 31.5 บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลที่คณะ รับเข้าเป็น ผู้ ร่วมเรียนตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาของผู้ร่วมเรียน 
 31.6 กรณีผู้สมัครกําลังรอผลการศึกษา การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์  เม่ือผู้สมัครได้นํา
หลักฐานมาแสดงว่าสําเร็จการศึกษาแล้ว และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
 ข้อ 32 การรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
   การรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
 ข้อ 33 ประเภทของนักศึกษา แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 
 33.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 31 .2 หรือ
นักศึกษาทดลองศึกษาที่ผ่านเงื่อนไขตามข้อ 31.3   
 33.2 นักศึกษาทดลองศึกษา คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 31.3  
 33.3 นักศึกษาพิเศษ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 31.4 
 

หมวด  5 
การลงทะเบียนเรียน  

 
 ข้อ 34 การลงทะเบียนเรียน 
 34.1  การลงทะเบียนเรียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
 34.1.1 การลงทะเบียนโดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit) 
 34.1.2 การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
 34.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี 
 34.3 การลงทะเบียนเรียน ต้องเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 34.4 จํานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การลงทะเบียนเรียนในแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติ สําหรับระบบทวิภาค ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไ ม่เกิน  15 หน่วยกิต โดยให้นับรวม
จํานวนหน่วยกิตทั้งแบบนับหน่วยกิต (Credit) และไม่นับหน่วยกิต (Audit) ยกเว้นการลงทะเบียนระบบอ่ืน 
 34.5 นักศึกษาทดลองศึกษาตาม 33.2 ในภาคการศึกษาแรกที่ เข้าเรียน ต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 34.6 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซํ้ารายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียน และได้รับผลการเรียน
ต้ังแต่ระดับคะแนน B ข้ึนไปแล้วมิได้  
 34.7 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้เม่ือมีอาจารย์ที่ป รึกษา
วิทยานิพนธ์หลักหรือสารนิพนธ์แล้ว  
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 34.8 การลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ ต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบหน่วยกิตทั้ งหมด 
ภายในภาคการศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์เพ่ิมให้ครบหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ได้ หลังพ้นกําหนดการเพ่ิมและถอนรายวิชา โดยได้รับอนุ มัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือให้
สามารถสอบวิทยานิพนธ์ได้ในภาคการศึกษานั้น 
 34.9 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรกําหนดแล้ว และอยู่
ระหว่างการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ หรือรอสอบประมวลความรอบรู้ นักศึกษาจะต้อง รักษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษา และชําระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด   
 ข้อ 35 การเพ่ิมและการถอนรายวิชา 
 35.1 การเพ่ิมและการถอนรายวิชาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเว้นวิชา
วิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อ 34.8 
 35.2 การเพ่ิมและถอนรายวิชาจะกระทําได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ป รึกษา
ทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี และแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบ 
 ข้อ 36 การเปล่ียนแผนการศึกษา 
 36.1 นักศึกษาสามัญอาจขอเปล่ียนแผนการศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะ และแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ  
 36.2 นักศึกษาสามารถเปล่ียนแผนการศึกษาได้ เม่ือเข้าศึกษาในสาขาวิชานั้นมาแล้วไม่น้อย
กว่า 1 ภาคการศึกษา 
 ข้อ 37  การย้ายสาขาวิชา 
 นักศึกษาสามัญขอย้ายสาขาวิชาโดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 37.1 นักศึกษาอาจขอย้ายสาขาวิชาได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะทั้งสองฝ่าย และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 37.2 การเทียบโอนและการโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามข้อ 40 
 ข้อ 38  การเปล่ียนระดับการศึกษา 
 38.1 นักศึกษาอาจขอเปล่ียนระดับการศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระ ดับปริญญาเอก 
หรือ กลับกันได้ในสาขาวิชาเดียวกัน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
คณะกรรมการประจําคณะ และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 38.1.1 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก ในสาขาเดียวกัน กับหลักสูตร
ปริญญาเอกที่สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติซ่ึงจัดข้ึนสําหรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกอาจได้รับการ
พิจารณาเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกได้   โดยนักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 จะ ต้อง มีผลงานวิจัยเพ่ือ
วิทยานิพนธ์ ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรระ ดับปริญญาเอกได้ หรือในกรณีที่ เป็น
นักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 จะต้องศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และได้แต้มระ ดับ
คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.50  
 38.1.2 นักศึกษาในหลักสูตรระ ดับปริญญาเอกที่สอบวัดคุณสมบั ติการสอ บ
วิทยานิพนธ์ไม่ผ่าน อาจได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทได้ 
 38.1.3 การเปล่ียนระดับการศึกษาจะกระทําได้เพียง 1 คร้ัง เท่านั้น 
 38.2  การเปล่ียนระดับการศึกษาที่นอกเหนือจาก 38.1 ให้ เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด 



 

 

13

 ข้อ 39 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน 
 39.1 บัณฑิตวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่สังกัดสถาบัน อ่ืนทั้ งภายในและ
ต่างประเทศเป็นนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการประจําคณะและได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 39.2 การเทียบโอนวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิต ต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 39.2.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่าที่
กระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 
 39.2.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีเนื้อหาสาระ
ไม่น้อยกว่าสามในส่ีของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 
 39.2.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีผลการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับคะแนน B หรือ
เทียบเท่า หรือสัญลักษณ์ S 
 39.2.4 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอน จะไม่นําผลการศึกษามาคํานวณแต้ม
ระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 
 39.2.5  ใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปีการศึกษาและลงทะเบียน
รายวิชา หรือเรียนวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
 39.2.6 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไ ม่
เกินกว่าช้ันปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
 ข้อ 40 การยกเว้นหรือการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 
 มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาให้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ 
ที่สามารถวัดมาตรฐานได้จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือสถาบัน อ่ืนทั้ งภายในและต่างประเทศ โดย
นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 40.1 รายวิชาที่อาจได้รับการเทียบโอน ต้อง เป็นรายวิชาระ ดับบัณฑิตศึกษาและ
วิทยานิพนธ์ และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยได้ผล
การศึกษาเป็นสัญลักษณ์ P หรือ S หรือไม่ตํ่ากว่าระดับคะแนน B หรือเทียบเท่า  
 40.2 กรณีรายวิชาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ เป็นไปตามข้อ 39 .2.2 
และ 39.2.3 และให้นําผลการศึกษารายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนมาคิดเป็นแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 
 40.3 รายวิชาและจํานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นหรือเทียบโอนให้อยู่ใน ดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 
 40.4 การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ข้อ 41 การโอนหน่วยกิต 
 41.1 นักศึกษาอาจได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะให้ไปเรียนรายวิชาที่เปิดสอน
ในสถาบันอ่ืนทั้งภายในและต่างประเทศ โดยลงทะเบียนเรียนเพ่ือหน่วยกิต แล้วนํามาเทียบโอนหน่วยกิตใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือนับเป็นหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาได้ 
 41.2 รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตาม 41.1 ให้เป็นไปตามข้อแนะนําเก่ียวกับแนว
ปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
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หมวด 6 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
 ข้อ 42 การสอบในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
 42.1 การสอบประมวลความรอบรู้ เป็นการสอบความรู้ความสามารถที่จะนําหลักวิชาและ
ประสบการณ์การเรียนหรือการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 42.2  การสอบวิทยานิพนธ์  เป็นการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถของนักศึกษา ในการ
ทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ ความรอบรู้ในเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่ทําการวิจัย ความสามารถในการนําเสนอผลงาน
ทั้งด้านการพูด การเขียน และการตอบคําถาม 
 42.3 การสอบสารนิพนธ์ เป็นการสอบเพ่ือประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาโท แผน ข 
 42.4  การสอบวัดคุณสมบั ติ เป็นการสอบเพ่ือประเมินความรู้พ้ืนฐาน ความพร้อม 
ความสามารถและศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก และเพ่ือวัดว่านักศึกษามีความพร้อมในการทํา
วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก และนักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่านภายใน 4 ภาคการศึกษานับ ต้ังแต่ภาค
การศึกษาแรกที่เข้าศึกษา 
 42.5 การสอบภาษาต่างประเทศ เป็นการสอบเทียบความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศ
ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 
 การสอบตาม  42.1- 42.5 ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ 43 การประเมินผลรายวิชา วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์  
 รายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้มีค่าระดับคะแนน (Grade) ตามความหมาย 
และค่าระดับคะแนนดังต่อไปนี้  
 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
(ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 

 A ดีเย่ียม  (Excellent)  4.0 

 B+ ดีมาก   (Very Good)  3.5 

 B ดี   (Good)  3.0 

 C+ พอใช้ (Fairly Good)  2.5 

 C ปานกลาง  (Fair)  2.0 

 D+ อ่อน  (Poor)   1.5 

 D อ่อนมาก   (Very Poor)  1.0 

 E ตก   (Fail)  0.0 
 
  ผลการศึกษาอาจแสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายอ่ืนได้ดังต่อไปนี้ 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
S ผลการเรียนหรือการสอบเป็นที่พอใจ (Satisfactory) ใช้สําหรับรายวิชาที่

กําหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนน หรือรายวิชาปรับ
พ้ืนฐาน หรือรายวิชาวิทยานิพนธ์  หรือสารนิพนธ์  
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U ผลการเรียนหรือการสอบยังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) ใ ช้สําหรับ
รายวิชาที่กําหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนนหรือรายวิชา
ปรับพ้ืนฐานหรือรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์   

X ผลการเรียนหรือการสอบอยู่ในระ ดับคะแนนดีเด่น (Excellent) ใ ช้
สําหรับรายวิชาวิทยานิพนธ์  หรือสารนิพนธ์   

I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้ในกรณีนักศึกษาปฏิบั ติงานไม่
ครบภายในเวลาที่กําหนดไว้หรือขาดสอบ โดยมีเหตุสุดวิสัยบางประการ
จะต้องมีการแก้ไขให้เป็นระดับคะแนนภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาถัดไปที่นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะ
เปล่ียนสัญลักษณ์ I ให้เป็นระดับคะแนน E  โดยทันที 

P การเรียน หรือการวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ ยัง มี
ความต่อเนื่องอยู่ (In  progress) และมีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ 

N การเรียน หรือการวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ ยัง มี
ความต่อเนื่องอยู่แต่ไม่มีความก้าวหน้าหรือไม่เป็นที่พอใจ (No progress) 
ในกรณีได้สัญลักษณ์ N  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซํ้าในหน่วยกิต
ที่ได้สัญลักษณ์ N 

W การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ  (Withdrawn with permission) 
 
 ข้อ 44 การประเมินผลการศึกษา 
 44.1 ให้มีการประเมินผลการศึกษาเม่ือส้ินภาคการศึกษา ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชา
สารนิพนธ์ ให้มีการประเมินผลได้ก่อนส้ินภาคการศึกษา 
 44.2 ในการนับจํานวนหน่วยกิตให้ครบตามหลักสูตรนั้น  ให้นับหน่วยกิตจากรายวิชาที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ือหน่วยกิต และได้ผลการศึกษาเป็นระดับคะแนน A, B+, B, C+, C  หรือสัญลักษณ์  S 
หรือ สัญลักษณ์ X ในกรณีที่หลักสูตรกําหนดรายวิชาปรับพ้ืนฐานไว้ให้ เรียนโดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสมของ
หลักสูตร นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติมรายวิชาดังกล่าวให้ครบถ้วน  และจะต้องได้สัญลักษณ์  S  
 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชามากกว่า 1 คร้ัง ให้นับจํานวนหน่วย
กิตของรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงคร้ังเดียวโดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลคร้ัง
หลังสุดในกรณีที่จําเป็นต้องเรียนรายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีในบางสาขาเพ่ือสนับสนุนรายวิชาตามแผนการ
เรียนที่กําหนดไว้ในหลักสูตร ให้นับจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาระดับหมายเลข 300 ข้ึนไปได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต  
 44.3 เม่ือส้ินภาคการศึกษาหนึ่งๆ มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคน
ที่ได้ลงทะเบียนเรียน โดยคํานวณผลตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 44.3.1 หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่งๆ คือ ผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิตกับค่าระ ดับ
คะแนนที่ได้จากการประเมินผลรายวิชานั้น 
 44.3.2 แต้มระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุก
รายวิชาที่ได้ศึกษาในภาคการศึกษานั้นหารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่ มีการ
ประเมินผลเป็นระดับคะแนน 
 44.3.3 แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่
ได้ศึกษามาต้ังแต่เร่ิมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่
มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน และในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งคร้ัง  ให้นับจํานวน
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หน่วยกิตของรายวิชานั้น เป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงคร้ัง เดียว โดยพิจารณาจากการวัดและ
ประเมินผลคร้ังสุดท้าย ยกเว้นรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้ลงทะเบียนซํ้าได้ ให้นับหน่วยกิตสะสมได้ทุกคร้ัง 
 44.3.4  แต้มระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาคและแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสม ให้
คํานวณเป็นค่าที่มีเลขทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมตําแหน่งที่ 3 
 44.3.5 ในกรณีที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเป็น
ระดับคะแนนให้รอการคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาคและแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไว้ก่อน 
จนกว่าสัญลักษณ์ I จะเปล่ียนเป็นอย่างอ่ืน 
 

หมวด  7 
การทําวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 

 
 ข้อ 45  การทําวิทยานิพนธ์  
 45.1 การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 45.1.1 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท จะเสนอโครง ร่าง วิทยานิพนธ์ไ ด้เม่ือมี
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักแล้ว 
 45.1.2 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกจะเสนอโครง ร่าง วิทยานิพนธ์ไ ด้เม่ือมี
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักแล้ว 
 45.1.3 การพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการ
ประจําคณะกําหนด 
 45.2  การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  
  เป็นการสอบวัดความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาโดยพิจารณาขอบเขตของงาน วิจัยให้
สอดคล้องกับระยะเวลาในการทําวิจัยและประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
  นักศึกษาจะต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัย/
มหาวิทยาลัยกําหนด 
 45.3 การขอเปล่ียนแปลงโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบั ติที่คณะกรรมการ
ประจําคณะกําหนด 
 ข้อ 46 การทําสารนิพนธ์ มีความมุ่งหมายเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  โดย
ให้นักศึกษาได้ทําเป็นรายบุคคล สําหรับแนวปฏิบัติอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประจําคณะกําหนด 
 ข้อ 47 การประเมินผลความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
 47.1 การประเมินผลความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ต้องกระทําในทุก
ภาคการศึกษา 
 47.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์มีหน้าที่ในการประเมินผลความก้าวหน้า
ในการทํา  วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา และรายงานผลการประเมิน ต่อคณะ
กรรมการบริหาร  หลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะ  
 47.3 ใช้สัญลักษณ์ P (In progress) สําหรับ ผลการประเมินความก้าวหน้าในการทํา
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาเป็นที่พอใจ โดยระบุจํานวนหนว่ยกิตวิทยานพินธ์หรือสารนิพนธ์ที่ได้รับการ
ประเมินให้ได้สัญลักษณ์ P ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้น และใช้สัญลักษณ์ N (No progress) 
สําหรับผลการประเมินที่ไม่มีความก้าวหน้า หรือไม่เป็นที่พอใจ แต่ทั้งนีต้้องไม่เกินจํานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน และผล
การศึกษาเป็นดังนี้ 
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 47.3.1 ให้สัญลักษณ์ P หรือ N ในกรณีที่ยังไม่สามารถจัดการวัดผลของรายวิชาได้
ในภาคการศึกษานั้น 
 47.3.2 การให้สัญลักษณ์ P หรือ N อาจให้ได้ตามสัดส่วนของความก้าวหน้าในการ
ทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ แนวปฏิบัติในการประเมินความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ให้จัดทําเป็นประกาศ
ของคณะ และหากนักศึกษายังไม่ได้รับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ จะประเมินผลให้ สัญลักษณ์ P ไ ด้ไ ม่เกิน
คร่ึงหนึ่งของจํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร  
 47.3.3 ให้ สัญลักษณ์ S หรือ U หรือ X ในกรณีที่ มีการประเมินผล หรือสอบ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เรียบร้อยแล้ว ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ   
 47.4 รายวิชาที่ใช้เวลาเรียนเกิน 1 ภาคการศึกษา ให้มีการประเมินผลเป็นดังนี้ 
 47.4.1 ให้สัญลักษณ์ P หรือ N ในกรณีที่ยังไม่สามารถจัดการวัดผลของรายวิชาใน
ภาคการศึกษานั้น 
 47.4.2 ให้มีการประเมินเป็นระดับคะแนนตามข้อ 43 
 ข้อ 48 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เปล่ียนหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ซ่ึง มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลง สาระสําคัญของเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินจํานวนหน่วยกิตจาก
หัวข้อเดิมที่สามารถนําไปใช้กับหัวข้อใหม่ได้ แต่ต้องไม่เกินจํานวนหน่วยกิตที่ผ่านในหัวข้อเดิม ทั้ งนี้ ให้นับจํานวน
หน่วยกิตดังกล่าว เป็นจํานวนหน่วยกิตที่ผ่านได้สัญลักษณ์ P ซ่ึงสามารถนํามานับเพ่ือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีที่นักศึกษาสังกัดโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและสําเนา
แจ้งบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ 49 การสอบวิทยานิพนธ์  
 49.1 การสอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยการตรวจ อ่าน วิทยานิพนธ์ การทดสอบความรู้
นักศึกษาด้วยการซักถาม หรือด้วยวิธีการอ่ืน ๆ จึงถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ 
 49.2 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสามารถส่งผลการประเมินการ
ให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะด้วยเอกสาร โดยประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็น ผู้นําเสนอผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในวันสอบ หรืออาจสอบโดยวิธีการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 49.3 การดําเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ 50 การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  
 การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามจํานวนและวิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ 51  การสอบสารนิพนธ์         
 การสอบสารนิพนธ์ประกอบด้วยการตรวจ อ่านสารนิพนธ์ การทดสอบความรู้นักศึกษาด้วย
การซักถาม หรือด้วยวิธีการอ่ืนๆ จึงถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ การดําเนินการสอบสารนิพนธ์ให้ เป็นไปตามที่
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ 52 การส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
 การส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามจํานวนและวิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ 53 รูปแบบการพิมพ์ และลิขสิทธ์ิในวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
 53.1  รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้เป็นไปตามคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ที่
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 53.2 ลิ ข สิ ท ธ์ิ ห รื อ สิ ท ธิ บั ต ร ใ น วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ห รื อ ส า ร นิ พ น ธ์ เ ป็ น ข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักศึกษา และ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เร่ืองนั้นๆ สามารถ
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นําไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการได้ แต่การนําเนื้อหาหรือผลจากการศึกษาไปใช้เพ่ือประโยชน์อ่ืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
 กรณีที่การทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่ได้รับทุนวิจัยที่มีข้อผูกพันเก่ียวกับลิขสิทธ์ิ ห รื อ
สิทธิบัตรโดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให้ดําเนินการตามข้อผูกพันนั้นๆ 
 

หมวด  8 
การสําเร็จการศึกษา 

 
 ข้อ 54 การสําเร็จการศึกษา  
 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
 54.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
 54.1.1 สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร 
 54.1.2  แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 3.00  
 54.2 หลักสูตรปริญญาโท 
 54.2.1  สอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด 
 54.2.2 แผน ก แบบ ก 1 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ นําเสนอวิทยานิพนธ์และ
สอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะ ต้องได้รับ
การตีพิมพ์ หรือดําเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือส่ิง พิมพ์ทาง วิชาการ ซ่ึง
คณะกรรมการประจําคณะให้ความเห็นชอบหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 
 54.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบตามที่ กําหนดในหลักสูตร ไ ด้แต้ม
ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ นําเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และผลงานวิทยานิพนธ์จะ ต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรือดําเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือส่ิง พิมพ์ทาง วิชาการ ซ่ึง
คณะกรรมการประจําคณ ะให้ความเห็นชอบหรือ เสนอต่อที่ประ ชุมวิชากา รที่ มีรายงานการประชุ ม 
(Proceedings)  
 ในกรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์ซ่ึงเก่ียวข้องกับส่ิงประดิษฐ์ อาจถือการได้รับการ
จดทะเบียน สิทธิบัตร และ/หรือ อนุสิทธิบัตร แทนการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได้ 
 54.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร ไ ด้แต้มระ ดับคะแนน
เฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 สอบผ่านสารนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive 
Examination) ด้วยข้อเขียนและ หรือ ปากเปล่าในสาขาวิชานั้น 
 54.3 หลักสูตรปริญญาเอก 
 54.3.1 สอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด 
 54.3.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
 54.3.3 แบบ 1 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ นําเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
ดําเนินการให้ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกล่ันกรอง (Peer Review) 
ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น  
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 54.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร ไ ด้แต้มระ ดับคะแนน
เฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ นําเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ัน
สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือดําเนินการให้
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกล่ันกรอง (Peer Review) ก่อนการ
ตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น  
 ในกรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์ซ่ึงเก่ียวข้องกับส่ิงประดิษฐ์ อาจถือการได้รับการ
จดทะเบียน สิทธิบัตร และ/หรือ อนุสิทธิบัตร แทนการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได้ 
 54.4 ชําระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 54.5 ปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร กําหนด 
 ข้อ 55 วันสําเร็จการศึกษา 
 วันสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ 56  การขออนุมัติปริญญา 
 56.1  นักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ ย่ืน คําร้องแสดง
ความจํานงขอรับปริญญาต่อมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 56.2 นักศึกษาซ่ึงจะได้รับการพิจารณาเสนอช่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต้อง
มีคุณสมบัติดังนี้ 
 56.2.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามข้อ 54 
 56.2.2 ไม่มีหนี้สินหรือค้างชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา และหรือไม่เป็น ผู้มีพันธะ
สัญญาอ่ืนใดกับบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
 56.2.3 ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
 

หมวด  9 
สถานภาพของนักศึกษา 

 
 ข้อ 57 การลาป่วยหรือลากิจ ให้ดําเนินการและพิจารณาตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่า
ด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรีโดยอนุโลม 
 ข้อ 58 การลาพักการศึกษา    
 58.1 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 58.1.1 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็น เวลาติดต่อกันเกินกว่า 3 สัปดาห์  โดยมี
ใบรับรองแพทย์ 
 58.1.2 สาเหตุอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ 
 58.2  นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาต้องแสดงเหตุผลและความจําเป็นผ่านอาจารย์
ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณีและให้ยื่นคําร้องต่อคณะกรรมการประจําคณะ 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 58.3 การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถ้าได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว 
เป็นการยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไม่ปรากฏใน
ใบแสดงผลการศึกษา 
 58.4 การลาพักการศึกษา ให้ลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ  
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 58.5 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ ไ ด้รับ
  การอนุมัติให้ลาพักและชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเว้นภาคการศึกษาที่
  ได้ลงทะเบียนเรียนไปก่อนแล้ว 
 ข้อ 59 การลาออก 
 นักศึกษาผู้ประสง ค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้ เสนอใบลาออกผ่านคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติต่ออธิการบดี ผู้ที่จะได้รับการอนุ มัติให้ลาออกได้ ต้อง
ไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 60  การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
 การรักษาสถานภาพของนักศึกษา ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อ 34.9 และข้อ 58.5 
 ข้อ 61  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  
 นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเม่ือมีสภาพตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
 61.1 ตาย 
 61.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก 
 61.3 ถูกให้ออกหรือไล่ออกเนื่องจากต้องโทษทางวินัย 
 61.4 ไม่มาลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือไม่รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือไม่ชําระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติโดยมิไ ด้รับ
อนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
 61.5 ได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า 2.50 ในการประเมินผลทุกส้ินภาคการศึกษา 
 61.6 เรียนได้จํานวนหน่วยกิต 2 ใน 3 ของหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์แล้วได้
แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า 2.75  
 61.7 ใช้เวลาในการศึกษาตามที่ กําหนดในข้อ 13 แล้ว และได้หน่วยกิตไม่ครบตาม
หลักสูตร หรือได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า 3.00  
 61.8 ไม่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่กําหนดดังนี้ 
 61.8.1 ระบบทวิภาค 
 61.8.1.1 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 
 1) ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 2) ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 61.8.1.2 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 
 1) ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 2) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 61.8.1.3 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1 
 1) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 2) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 61.8.1.4 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 2 
 1) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 2) ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
 61.8.2 ระบบไตรภาค 
 61.8.2.1 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 
 1) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
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 2) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 61.8.2.2 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 
 1)  ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 2) ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 61.8.2.3 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1 
 1)  ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 2)  ภายใน 9 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 61.8.2.4 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 2 
 1)  ภายใน 9 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 2)  ภายใน 12 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 61.9 สอบวิทยานิพนธ์ หรือสอบประมวลความรอบรู้ หรือ สอบวัดคุณสมบั ติ คร้ังที่  2    
ไม่ผ่าน 
 61.10 ไม่สามารถส่ง วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไ ด้ภายใน 6 เดือน นับจากวันสอบ
วิทยานิพนธ์ผ่าน เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่กําหนดในข้อ 13 
 61.11 ไม่สามารถส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน 3 เดือน นับจากวันสอบสารนิพนธ์
ผ่าน เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ ทั้งนี้ ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่กําหนดในข้อ 13  
 61.12 เป็นนักศึกษาทดลองศึกษาที่ไม่สามารถเปล่ียนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญตาม 
33.1 ได้ 
 61.13 บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม 
 61.14 ได้รับการอนุมัติปริญญา 
 

หมวด  10 
การลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

 
 ข้อ 62 การทุจริตในการวัดผล 
 เม่ือตรวจสอบพบว่านักศึกษาทุจริตในการวัดผลรายวิชาใด ให้ ดําเนินการและพิจารณา
ลงโทษ ตามร ะเบีย บมหา วิทยา ลัยสงข ลานค รินทร์  ว่ าด้วย การศึก ษาข้ัน ปริญญาตรี และข้ อบัง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษาโดยอนุโลม  
 ข้อ 63  การทุจริตในการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
 63.1 ข้ันตอนสําคัญที่นักศึกษาจะต้องดําเนินการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ด้วย
ตนเอง 
 63.1.1  การจัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
 63.1.2  การทําการทดลอง (ถ้ามี) 
 63.1.3  การเขียนรายงานการวิจัย 
 63.1.4  อ่ืนๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด 
 นอกเหนือจาก 63.1.1-63.1.4 หากนักศึกษามีความจําเป็นไม่สามารถดําเนินการด้วยตนเอง
ให้ขออนุมัติต่อประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
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 63.2 เม่ือมีผู้กล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษรว่านักศึกษาทุจริตการทําวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน โดยอธิการบดี ประกอบด้วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยหรือรองคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน คณบดีหรือรองคณบดีคณะที่จัดการเรียนการสอน ผู้เก่ียวข้องที่
อธิการบดี เห็นสมควรอย่างน้อย 2 คน เป็นกรรมการ ผู้แทนฝ่ายกฎหมายเป็น เลขานุการและเจ้าหน้าที่บัณฑิต
วิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 63.3 คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 63.3.1  ดําเนินการสอบสวน รวมถึงให้มีอํานาจเรียกบุคคลผู้เก่ียวข้องมาให้ ถ้อยคํา 
หรือให้ถ้อยคําเป็นลายลักษณ์อักษรเรียกเอกสารที่อยู่ในครอบครองของบุคคลหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
และรวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง 
 63.3.2  สรุปผลการสอบสวนและเสนอบทลงโทษต่ออธิการบดี 
 63.4 ในการสอบสวนตาม 63.3 คณะกรรมการจะต้องให้ โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ช้ีแจง
ข้อเท็จจริง หรือนําพยาน หลักฐานมาช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาด้วย 
 63.5 ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบหาข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับ ต้ังแต่
วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบคําส่ังการแต่งต้ังคณะกรรมการ  
 กรณีที่ไม่อาจสอบสวนให้แล้วเสร็จตามวรรคหนึ่งให้ขอขยายเวลาสอบสวนได้ไ ม่เกิน 
30 วัน 
 63.6 เม่ือคณะกรรมการดําเนินการสอบสวนเสร็จส้ินแล้วให้ เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
ลงโทษตามควรแก่กรณี ดังนี้ 
 63.6.1  คณะกรรมการเห็นว่า เป็นเหตุกรณีที่ มิไ ด้เป็นการจงใจ หรือเป็นกรณีที่
นักศึกษาละเลยการดําเนินการตามข้ันตอนการทําวิทยานิพนธ์ที่กําหนดไว้และไม่ร้ายแรง  อาจปรับให้การสอบ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ปรากฏผลเป็น “ตก” และนักศึกษาต้องเร่ิมข้ันตอนการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
ใหม่ ทั้งนี้ ต้องไม่ถือเป็นเหตุให้ต้องการมีการต่อระยะเวลาการศึกษา 
 63.6.2  หากเป็นการทุจริตร้ายแรง ให้เสนอบทลงโทษต่ออธิการบดี เพ่ือส่ังการให้ พ้น
สภาพการเป็นนักศึกษาในกรณียังคงสภาพเป็นนักศึกษา หรือกรณีที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษาแล้วให้ เสนอสภา
มหาวิทยาลัยถอดถอนปริญญา 
 63.6.3  กรณีคณะกรรมการเห็นว่ามีการละเลยหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง กับการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาให้เสนอบทลงโทษทางวินัยเช่นกัน 
 63.7  คณะกรรมการจะต้องแจ้งผลการสอบข้อเท็จจริงให้นักศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์
อักษรภายใน 7 วัน ทําการ นับจากสอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จส้ินแล้ว 
 63.8  การลงโทษนักศึกษาที่กระทําผิดวินัยให้ทําเป็นลายลักษณ์อักษรและให้มหาวิทยาลัย
แจ้งสิทธิและกําหนดเวลา ในการอุทธรณ์ 
 63.9  นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิอุทธรณ์ภายในกําหนด 7 วันทําการ นับจากวันที่
ทราบคําส่ังลงโทษ นั้น โดยหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่า
ด้วยวินัยนักศึกษาโดยอนุโลม  
 ข้อ 64 การทุจริตทางวิชาการ 
 การทุจริตทางวิชาการมี 3 ลักษณะ คือ การลอกเลียนผลงานทาง วิชาการ การสร้าง ข้อมูล
เท็จ และการมิได้ทําผลงานวิชาการด้วยตนเอง 
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 64.1 การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ หมายถึง การลอกเลียนข้อความของ ผู้ อ่ืนและของ
ตนเองที่ตีพิมพ์ไปแล้ว โดยไม่มีการอ้างอิง หรือปกปิดแหล่งที่มา หรือการเสนอความคิดหรือนําผลงานทาง วิชาการ
ที่มีผู้อ่ืนกระทําไว้มาเป็นของตนเอง 
 64.2 การสร้างข้อมูลเท็จ หมายถึง การตกแต่งข้อมูลหรือการสร้างข้อมูลที่ ไ ม่ตรง กับความ
เป็นจริง 
 64.3 การมิได้ทําผลงานวิชาการด้วยตนเอง หมายถึง การจ้างหรือให้ ผู้ อ่ืน ช่วยทํา หรือทํา
แทนตน หรือการมอบให้ผู้อ่ืนทําแทนนอกเหนือจากงานที่ได้ระบุไว้ในโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้วว่าจะ
กระทําเอง ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูลการแปลวิทยานิพนธ์
จากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 
 64.4 เม่ือตรวจสอบพบว่านักศึกษาทุจริตตาม 64.1 64.2 และ 64.3 ให้ถือว่าเป็นความผิด
ร้ายแรงไว้ก่อน แต่อาจลดหย่อนโทษได้ ทั้งนี้ การพิจารณาโทษหรือการลดหย่อนโทษให้อยู่ใน ดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจําคณะ และเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการต่อไป 
 64.5 หากตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตภายหลังการอนุมัติป ริญญาแล้ว ให้คณะกรรมการ
ประจําคณะพิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาส่ังเพิกถอนปริญญา 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 ข้อ 65 การดําเนินการใดๆที่เกิดข้ึนก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ และยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ
ในขณะที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้ดําเนินการหรือปฏิบัติการต่อไปตามระเบียบ หรือมติคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัยที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ จนกว่าจะดําเนินการหรือปฏิบัติการแล้วเสร็จ 
 
         ประกาศ  ณ  วันที่  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
 
 ลงช่ือ เกษม   สุวรรณกุล 
 (ศาสตราจารย์เกษม   สุวรรณกุล) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 
 
 
 
 
สําเนาถูกต้อง 

(นางนันทพร นภาพงศ์สุริยา) ภัคสราภรณ์/ร่าง/พิมพ์ 
หัวหน้าสํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย นันทพร/ทาน 
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ภาคผนวก ช 
ส าเนาค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการปรบัปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสถิต ิ
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