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หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาสถิต ิ

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 
 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1.   รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย:    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติ 
 ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Statistics 
 
2.   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) 
     ชื่อย่อ  :  วท.บ. (สถิติ) 
  ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Science (Statistics) 
     ชื่อย่อ  :  B.Sc. (Statistics) 
 
3.   วิชาเอก 
 – 
 
4.   จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

138 หน่วยกิต 
 
5.   รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรีหลกัสูตร 4 ปี 
5.2 ภาษาที่ใช ้

  การเรียนการสอนใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

  รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติ 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบนัอื่น 
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณา อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ่  ในคราวประชุมครั้งที่ 14(4/2559) 
 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 

 ได้รับการอนุมัติและเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 380(10/2559) 
 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 

เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2560 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562 

 

8.   อาชีพทีส่ามารถประกอบไดห้ลังจากสําเรจ็การศึกษา 
 ประกอบอาชีพในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้ 
 1) นักวิชาการสถิติ  
 2)  นักอุตุนิยมวิทยา 
 3)  นักวิจัยนักวิเคราะห์ข้อมูล 
 4) นักวิเคราะห์ระบบ   
 5)  นักเวชสถิติ 
 6)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นักวิชาการอุดมศึกษา  บุคลาการทางการศึกษา 
 7)  เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง   
 8) นักวิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์  นักวิเคราะห์ทางด้านการเงินนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 9) เจ้าหน้าที่ควบคุม/วางแผนการผลิตเชิงอุตสาหกรรม 
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9. ชื่อ นามสกลุ เลขประจาํตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคณุวุฒิการศึกษา ของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร  

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ
ที ่

เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทางวชิาการ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1. 3-9098-00472-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวกัลยา นิติเรืองจรัส 
 

M.S. Statistics  AustralianNationalUniversity,Australia 2537 

วท.บ คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 2522 

2. 3-8008-00063-xx-x อาจารย ์ นางสาวใกล้รุ่ง  สามารถ Ph.D. Statistics University of Wollongong, Australia 2554 

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

2551 

ป.บัณฑิต วิชาชีพคร ู มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่ 2549 

วท.บ. คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 2548 

3. 3-1017-00356-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางเขมกิา อรุะวงค ์
 

วท.ม. สถิติประยกุต ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 2543 

วท.บ. สถิต ิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 2539 

4. 3-1012-01971-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวนราทิพย์ จั่นสกุล 
 
 

Ph.D. Statistics University of Exeter, England 2544 

พบ.ม. สถิติประยกุต ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 2531 

กศ.บ. คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 2525 

5. 3-8002-00050-xx-x อาจารย ์ นางสาวสุธิตา มณีชัย 
 

Dr.techn. 
 

Technical  
Mathematics  

Graz  University of Technology, 
Austria 

2553 
 

วท.ม. 
 

คณิตศาสตร์
ประยุกต ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณ
ทหารลาดกระบงั 

2547 
 

ป.บัณฑิต วิชาชีพคร ู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 

วท.บ. คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 2544 
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10.  สถานที่จดัการเรียนการสอน 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปน็ต้องนาํมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ในระยะแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)  ประเทศไทยจะยังคง
ประสบความเสี่ยงอาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม  
เป็นต้น การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงยึดแนวคิดและหลักการที่น้อมนําและประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล
ย่ังยืนด้วยวิสัยทัศน์การพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศ
ที่มีรายได้สูงมีความมั่นคงและยั่งยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามยุทธศาสตร์ของประเทศ นั่นคือ 
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและ 
โลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัยแหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

สถิติ มีส่วนช่วยให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิผลในทุก
ขั้นตอนของแผนงาน ภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่มากมายจนล้นเหลือ หรือภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่อย่างจํากัด 
นอกเหนือจากความไม่แน่นอนของปัจจัยอ่ืนๆ  ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาสถิติ จึงจําเป็นต้อง
คํานึงถึงการผลิตกําลังคนที่มีองค์ความรู้เพียงพอต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจได้ 

11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวัฒนธรรม 
จากทิศทางการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้   โดยการ

พัฒนาศักยภาพคนไทยให้มีความรอบรู้คู่คุณธรรม พร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง เป็นกําลังปัญญา
ในการพัฒนาประเทศให้สามารถก้าวทันโลกได้อย่างรู้เท่าทันและอย่างมั่นคง ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจึง
คํานึงถึงองค์ประกอบดังกล่าว โดยมุ่งเน้นส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทั้ง
ทางด้านวิชาชีพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นฐานให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีปัญญาที่จะ
รู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม  
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสตูรและความเกีย่วขอ้งกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์การขาดแคลนนักสถิติในปัจุบันและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ทําให้
ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและเป็นไปตามความต้องการขององค์กรต่างๆ โดยการเพิ่มและปรับเนื้อหา
รายวิชาของหลักสูตรให้ทันกับยุคสมัยของข้อมูลที่ท่วมท้น และมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ มาผนวกกับ
เนื้อหาวิชาการที่ครอบคลุมสาขาย่อยต่างๆ ทางสถิติที่จําเป็นรวมทั้งเน้นการปฏิบัติเพื่อผสมผสานระหว่างทฤษฎีและ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการจัดให้ผู้เรียนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติที่หลากหลายและเหมาะสม
สําหรับแต่ละขั้นตอนของการดําเนินการทางสถิติ มุ่งเน้นให้บัณฑิตที่จบหลักสูตรมีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
สามารถบูรณาการองค์ความรู้ในหลักสูตรมาใช้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติในสถานการณ์จริงได้ 

นอกจากนี้หลักสูตรยังได้สอดแทรกรายวิชาที่เป็นความรู้พื้นฐานในการเสริมสร้างทกัษะการใช้ชีวิตใน
แบบอย่างทีด่ีงามส่งเสริมให้ผู้เรยีนมีความรู้คู่คุณธรรมและมีจรรยาบรรณในวชิาชีพ
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 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 
  องค์ความรู้ทางสถิติ เป็นองค์ความรู้ที่สําคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่ง เนื่องจากทุกสาขาวิชา หลักสูตร 
อาชีพ มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ความรู้ทางสถิติ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย
วิจัย ย่ิงมีความจําเป็นที่จะต้องใช้องค์ความรู้ทางสถิติในการทําวิจัยในทุกสาขาวิชา ดังนั้นหลักสูตรนี้ต้องการ
ผลิตบัณฑิตที ่มีความรู้ความสามารถทางด้านสถิติซึ่งเป็นส่วนสําคัญของกระบวนการวิจัย ให้เป็นกําลัง
สนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป  
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสตูรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 

13.1 ความสัมพันธกั์บหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
ได้แก่รายวิชาที่เปิดสอนโดย 
1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จํานวน 1 รายวิชา คือ 

 001-101  อาเซียนศึกษา      3(2-2-5) 
 2)  คณะพยาบาลศาสตร์ จํานวน 1 รายวิชา 

001-131  สุขภาวะกายและจิต     3(2-2-5) 
 3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 1 รายวิชา 

225-346  การจัดการผลิตและการดําเนินงาน    3(3-0-6) 
 4) คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 6 รายวิชา คือ 

308-231   การโปรแกรมเชงิโครงสร้างและการประยุกต ์ 3(2-2-5) 
308-232   การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3(2-2-5) 
308-233   ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) 
308-311   การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
308-321   ระบบการจดัการฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
308-352   การทําเหมืองขอ้มูลและทัศนภาพ 3(2-2-5) 

 5) คณะวิทยาศาสตร์จํานวน 3 รายวิชา คือ 
315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1     1(0-0-3) 
315-103  ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา   3(3-0-6) 
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม    3(3-0-6)  

6) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาคณิตศาสตร์ จํานวน 8 รายวิชา คือ 
 322-101  แคลคูลัส 1      3(3-0-6) 
 322-102 แคลคูลัส 2      3(3-0-6)  
 322-201  คณิตศาสตร์ขั้นสูง      3(3-0-6)  
 322-213  หลักคณิตศาสตร์สําหรับสถิติศาสตร์    3(3-0-6)  

  322-232 พีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐาน     3(3-0-6)  
  322-251 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางคณิตศาสตร์  2(1-2-3)  
  322-252  วิธีเชิงตัวเลข      3(3-0-6)  
  322-322  ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น     3(3-0-6)  

7) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคม ีจํานวน 2 รายวิชา คือ 
324-101  เคมีทั่วไป 1      3(3-0-6) 

 325-101  ปฏิบัติการเคมทีั่วไป 1     1(0-3-0) 
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 8) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา จํานวน 2 รายวิชา คือ 

  330-101  หลักชีววิทยา 1                 3(3-0-6)  
  331-101  ปฎิบัติการหลักชีววิทยา 1                1(0-3-0)  

9) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ จํานวน 2 รายวิชา คือ 
 332-101  ฟิสิกส์พื้นฐาน 1                 3(3-0-6)  
  332-111  ปฎิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1               1(0-2-1) 

10)คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา จํานวน 3 รายวิชา คือ 
336-211 เภสัชวิทยาทั่วไป       2(2-0-4) 
336-212  ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจําวัน    2(2-0-4) 
336-213 สารพิษในชีวิตประจําวัน      2(2-0-4) 

 11) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ จํานวน 2รายวิชา คือ 
340-102  มนุษย์กับวิทยาศาสตร์      3(3-0-6) 
340-253  วิทยาศาสตร์ประจําวัน      2(2-0-4) 

 12) คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จํานวน 1 รายวิชา คือ 
   342-200  พอลิเมอร์ในชีวิตประจําวัน      2(2-0-4) 

 13) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายวิชา คือ 
       344-141    การโปรแกรมเชิงโครงสร้าง      3(2-2-5) 

        344-261    ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ      3(2-2-5) 
  345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์     3(2-2-5) 
  345-102 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม     3(2-2-5) 

 14) คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 6 รายวิชา คือ 
  460-101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ     3(3-0-6) 

  460-103  หลักการตลาด       3(3-0-6) 
  460-106    หลักการจัดการธุรกิจ   3(3-0-6) 
  464-101 หลักการบัญชีเบื้องต้น      3(3-0-6) 
  475-412  จริยธรรมทางธุรกิจ      3(3-0-6) 
  476-201 การจัดการโลจิสติกส์      3(3-0-6) 

 15) คณะทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 1 รายวิชา 
  542-261   การสํารวจการใช้แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ   3(2-3-4)  
 16) คณะเศรษฐศาสตร์ จํานวน 3 รายวิชา คือ 

  876-102 หลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานและการประยุกตใ์ช ้    3(3-0-6) 
  875-207  คณิตเศรษฐศาสตร ์      4(4-0-8) 

  875-309  เศรษฐมิติเบื้องต้น       4(4-0-8) 
 17) คณะนิติศาสตร์ จํานวน 1 รายวิชา คือ 
  874-194   กฏหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 
 18) คณะศิลปศาสตร์ จํานวน  23 รายวิชา คือ 

890-100   ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมพื้นฐาน    3(1-4-4) 
 890-101   การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน     3(2-2-5) 
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890-102    การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน   3(3-0-6) 
890-211    เสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
890-214    เสริมทักษะด้านการฟังและการพูด    3(3-0-6) 
890-221    การปรับปรุงการอ่านภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
890-222 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
890-223 การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ    3(3-0-6)  
890-224 การแปลเบื้องต้น      3(3-0-6) 
890-226 ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริง   3(3-0-6) 
890-227 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น    3(3-0-6) 
890-231    การส่ือสารภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            3(3-0-6) 
890-241 การฟังและพูดเชิงธุรกิจเบื้องต้น    3(3-0-6) 
890-245 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ     3(3-0-6) 
890-251 การอ่านงานเขียนวิชาการอังกฤษ    3(3-0-6) 
890-252 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ    3(3-0-6) 
890-261 ภาษาอังกฤษในที่ทํางาน     3(3-0-6)  
890-351 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ   3(3-0-6) 
890-361 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน    3(3-0-6)  
895-125    การใช้ภาษาไทย      3(2-2-5)  
895-135  สุนทรียศาสตรแ์ห่งชีวิต     3(2-2-5) 
895-171 ภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต     3(2-2-5) 
895-xxx วิชากีฬา พลศึกษา หรือนันทนาการ    1(x-y-z) 

 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสตูรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืน่ต้องมาเรียน 

  จํานวน  5  รายวิชาได้แก ่
347-100 สถิติในชีวิตประจําวัน     3(2-2-5) 

  347-201 สถิติพื้นฐาน      3(2-2-5) 
  347-202 ชีวสถิติ       3(2-2-5)  

347-204 ความน่าจะเปน็และสถิติ     3(3-0-6) 
  347-361 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางสถิติ   2(1-2-3) 
 13.3 การบริหารจัดการ 

1) แต่งต้ังผู้ประสานงานรายวิชาที่มีผู้สอนตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อทําหน้าที่ประสานงานกับ
ภาควิชา อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอน และ
การประเมินผล 

2) มอบหมายคณะกรรมการหลักสูตร ดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายรายวิชา 

3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน ด้านเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้  
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.   ปรัชญา ความสําคญั และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

ปรัชญาของหลักสูตร คือ จัดการเรียนรู้ทางสถิติศาสตร์ในระดับปริญญาตรี ให้นักศึกษาได้เรียนรู้
ศาสตร์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนําข้อเท็จจริงจากข้อมูลมาสรุปเป็นสารสนเทศ โดยใช้ระเบียบวิธีที่ว่าด้วย
การเก็บรวมรวมข้อมูล การประมวลผล การนําเสนอข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและการตีความผล
การวิเคราะห์ ผ่านกระบวนการและแนวปฏิบัติ ดังกล่าว นอกจากนี้ยังมุ่งให้บัณฑิตที่จบหลักสูตรนี้ เป็นผู้ที่มี
ความรู้ในสาขาวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการประยุกต์  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการ
สื่อสารสามารถวิเคราะห์ปัญหาแบบองค์รวม  แก้ปัญหาแบบบูรณาการด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ยึด
มั่นในความซื่อสัตย์ ยุติธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม  
 
 1.2 ความสาํคญั 

ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยถูกกําหนดทิศทางให้เป็นไปตามกระแสโลก ทั้งการ
ประดิษฐ์ คิดค้นและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การช่วงชิงความได้เปรียบทางการค้า การเงิน การตลาด  รวมทั้ง
การสร้างความร่วมมือกันในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ ประเทศไทยจึงจําเป็นต้องมีการ
พัฒนาประเทศเพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้ และกระบวนการพัฒนาและการรักษาสภาพแวดล้อม
ธรรมชาติเหล่านี้ ต้องดําเนินการภายใต้ข้อมูลที่มีคุณภาพและทันเวลา และข้อมูลที่จําเป็นเหล่านั้น อาจจะมี
อยู่แล้วมากมายจนยากที่จะจัดการ หรืออาจจะไม่เคยมีอยู่เลย ซึ่งปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยนักวิชาการสถิติที่มี
ความรู้ความสามารถในการวางแผนจัดเก็บข้อมูล จัดการกับข้อมูล นําข้อมูลมาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติที่
เหมาะสมเพื่อแปลงข้อมูลให้เป็นสารสนเทศและนําเสนอผลการวิเคราะห์ ที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
ดังกล่าว ในสภาวะที่ข้อมูลทางสถิติเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศขณะนี้  การเรียน การสอน 
และการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติ จึงจําเป็นต้องดําเนินการต่อไปให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ 

 
 1.3 วัตถุประสงคข์องหลักสูตร  

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะ ดังนี้ 
1) มีองค์ความรู้ทางสถิติที่ได้มาตรฐานซึ่งครอบคลุมองค์ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลการ

จัดการข้อมูลการประมวลผลข้อมูลการวิเคราะห์และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งสามารถ

นําเสนอผลงานเชิงวิชาการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

2) มีทักษะในทุกกระบวนการทางสถิติทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การคิดเชิงเหตุ

และผลภายใต้ข้อมูล 

3) มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางสถิติในการสื่อสารและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้  

5) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อตนเอง 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยทุธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
1) พิจารณาปรับปรุงหลกัสูตรให้มี

มาตรฐานตามข้อกําหนดของ
สกอ. และให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูใ้ช้บัณฑิต 

1. ประชุม/สัมมนาผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตร 

2.  ประเมินหลกัสูตรอย่างสม่ําเสมอโดย
จัดทํา SAR 

1.   รายงานการประชุม 
 
2.  รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 
3.  หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

มาร่วมในการพฒันาหลักสูตร 
2) จัดหลักสูตรทีก่าํหนดให้ผู้เรียนมี

ทางเลือกตามศกัยภาพของ
ตนเอง  

1.  จัดวิชาบังคับใหค้รอบคลุมความรู้
พื้นฐานวิชาชีพขั้นต่ําทกุด้านทีจ่ําเป็น  

2.  จัดวิชาเฉพาะทีท่ันตามยุคสมัย ให้
ผู้เรียนเลือกตามความสนใจและ
ศักยภาพของผู้เรียน 

1. รายวิชาเฉพาะที่บังคับ และที่ให้
เลือก 

3) ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นการ
ปฏิบัติ 

1. จัดใหว้ิชาเฉพาะมีชั่วโมงปฏิบัติการ
ควบคู่กับการบรรยาย 

2. จัดให้มกีารประยุกตใ์ช้ความรู้วชิาต่างๆ 
ด้วยขอ้มูลจรงิมากขึ้น 

1. จํานวนวิชาที่มภีาคปฏิบัต ิ
 
2. เอกสารประกอบการสอน และ 

แผนการสอน 

4) พัฒนาบุคลากรผู้ถ่ายทอด 
 ความรู ้
 

1. สนับสนุนให้บุคลากรแสวงหา
 ความรู้จากการลาศึกษาต่อ 

 เข้ารับการอบรม/ประชุมวิชาการ 
2. สนับสนุนใหอ้าจารย์มีประสบการณ์และ

ผลงานวิจัย 

1. หลักฐานการพฒันาตนเอง 
2. การเข้ารว่มประชุม 
สัมมนาของอาจารย ์
3. การลาไปทําวิจัยของอาจารย์ 

5) ปรับปรงุการจัดการเรียนการ
สอน โดยให้มกีระบวนการเรยีนรู้
แบบเชิงรกุ (Active Learning) 
และใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการ
จัดการเรยีนการสอน 

 

1.  กําหนดให้มคีณะกรรมการประกัน
คุณภาพข้อสอบในทกุรายวิชา 

2.  ประเมินรายวิชา 
3.  ประเมินการสอนอาจารย ์
4.  ส่งเสริมให้อาจารย์จดัการเรยีนการ

สอนเชิงรกุ (Active Learning) และใช้
ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการเรียน
การสอน 

1. ผลการประกันคณุภาพข้อสอบ 
 
2.  ผลการประเมินรายวิชา 
3.  ผลการประเมินการสอนอาจารย ์
4.  จํานวนรายวิชาที่จัดการเรยีนการ

สอนแบบเชิงรกุ (Active 
Learning) และรายวิชาที่ใช้
ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการ
เรียนการสอน 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษาการดาํเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1.   ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มี

ระยะเวลาศ ึกษาไม ่น ้อยกว ่า  15ส ัปดาห ์ต ่อภาคการศ ึกษา  ข้อกําหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก ช.) 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
   ไม่มี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
   ไมม่ ี

 
2.   การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
  วิชาภาคทฤษฎี เรียนวันจันทรถ์ึงวันศุกร์ เวลา 08:00 – 16:30 น. 
  วิชาภาคปฏิบัติ เรียนวันจันทรถ์ึงวันศุกร์ เวลา 08:00 – 16:30 น.  
 ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม 

 ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 
  

2.2 คุณสมบัติของผู้เขา้ศึกษา 
1) ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือเป็นไปตาม

ระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือ 
3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษของคณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

1) ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างตํ่า 
2) ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอที่จะเรียนในสาขาวิชาชีพ 
3) ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอที่จะเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ 
4) ปัญหาการปรับตัวอันเนื่องมาจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษามีความ

แตกต่างกัน 
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

1) นักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนด ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม 

2) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ตํ่า 
3) จัดการสอนเสริมให้แก่นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ

วิทยาศาสตร์ 
4) จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คําแนะนําแก่นักศึกษา 

 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สาํเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
ระดับชั้นปี จํานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

 2560 2561 2562 2563 2564 

ระดับปริญญาตรี 
 ชั้นปีท่ี 1 
 ชั้นปีท่ี 2 
 ชั้นปีท่ี 3 
 ชั้นปีท่ี 4 

 
50 
- 
- 
- 

 
50 
50 
- 
- 
 

 
50 
50 
50 
- 

 
50 
50 
50 
50 

 
50 
50 
50 
50 

รวม 50 100 150 200 200 

จํานวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - - 50 50 

 
2.6  งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

  

  
 
 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าบํารุงการศึกษา 275,000 550,000 825,000 1,100,000 1,100,000 

ค่าลงทะเบียน 1,025,000 2,050,000 3,075,000 4,100,000 4,100,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 562,236 590,348 619,865 650,859 683,402 

รวมรายรับ 1,862,236 3,190,348 4,519,865 5,850,859 5,883,402 



 

 

12 
 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ก. งบดําเนินการ 

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 3,701,524 3,886,600 4,080,930 4,284,977 4,499,225

2. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (ไม่รวม 3) 855,251 1,710,502 2,565,754 3,421,005 3,421,005

3. ทุนการศึกษา  -  -  -  -  - 

4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 1,514,948 1,590,696 1,670,230 1,753,742 1,841,429

รวม (ก) 6,071,723 7,187,798 8,316,914 9,459,723 9,761,659

ข. งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 478,879 502,823 527,965 554,363 582,081

รวม (ข) 478,879 502,823 527,965 554,363 582,081

รวม (ก) + (ข) 6,550,603 7,690,621 8,844,879 10,014,086 10,343,740

จํานวนนักศึกษา  50 100 150 200 200

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 131,012 76,906 58,966 50,070 51,719

หมายเหตุ-  ค่าครุภัณฑ์เป็นการคิดคํานวณตามอายุการใช้งาน(ค่าเสื่อมราคา)ตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรียน 

 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 

 อื่นๆ (ระบุ) 
 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 (ภาคผนวก ช.) 
  
 2.9 การจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
รายวิชาในหลักสูตร 
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3. หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน  
 3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 138 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
  1)  กลุ่มวิชาภาษา                                                  12   หน่วยกติ   
  2)  กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12   หน่วยกติ              
 3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      6 หน่วยกติ       

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 102    หน่วยกติ 
  1)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 24 หน่วยกติ                   
  2)  กลุ่มวิชาบังคับ  
    - แผนปกติ 55 หน่วยกติ 
    - แผนสหกิจศึกษา    58 หน่วยกติ 
  3)  กลุ่มวิชาเลอืก  
    - แผนปกติ 23 หน่วยกติ 
    - แผนสหกิจศึกษา    20 หน่วยกติ 

ค. หมวดวิชาเลอืกเสรี 6   หน่วยกิต 
   
 3.1.3 รายวิชา 
 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        30   หน่วยกิต 
 1) กลุ่มวิชาภาษา      12  หน่วยกิต  
 -วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต 

890-101  การฟงัและพูดภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 
Fundamental English Listening and Speaking 

3(2-2-5) 

890-102  การอ่านและเขยีนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
Fundamental English Reading and Writing 

3(3-0-6) 

 -วิชาเลือก 
  เลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มวิชาภาษา จํานวนไมน่้อยกว่า 6  หนว่ยกิต จากรายวิชาหมวด

ศึกษาทัว่ไปในกลุ่มภาษา มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ ดังตวัอย่างรายวิชาต่อไปนี้ 
890-211  เสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
   Improving Listening Skill in English 
890-214  เสริมทักษะด้านการฟังและพูด    3(3-0-6) 
   Consolidating Listening and Speaking Skill in English 
890-221  การปรับปรุงการอ่านภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

     Improving Reading in English  
  890-222  การอ่านภาษาอังกฤษในชีวติประจําวัน   3(3-0-6) 
     Functional Reading 

890-223  การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
     Reading English Newspapers    
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  890-224 การแปลเบื้องต้น      3(3-0-6) 
     Introduction to Translation 
  890-226 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริง   3(3-0-6) 
     English Grammar for Real Life Communication 
  890-227 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น     3(3-0-6) 
     Introduction to English Writing 
  890-231 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(3-0-6) 
     Communication in English Science and Technology  
  890-241 การฟังและพูดเชิงธุรกิจเบ้ืองต้น     3(3-0-6) 
     Basic Listening and Speaking for Business 
  890-245 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ     3(3-0-6) 
     English for Business 
  890-251การอา่นงานเขียนวิชาการอังกฤษ     3(3-0-6) 
     Reading English in an Academic Context 
  890-252 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ    3(3-0-6) 
     Writing Academic English 
  890-261 ภาษาอังกฤษในที่ทาํงาน      3(3-0-6) 
     English in the Workplace     
  890-351 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ   3(3-0-6) 
     Study Skills in English Higher Studies 
  890-361 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน     3(3-0-6) 
     English for Job Application      

895-125 การใช้ภาษาไทย      3(2-2-5) 
     Thai Usage 

 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  12  หน่วยกิต   

 –วิชาบังคับ 8 หน่วยกิต  

(1) เลือกจากรายวิชาต่อไปนี ้  6  หน่วยกิต 

     001-101 อาเซียนศึกษา 3(2-2-5) 

                 ASEAN Studies   

     001-131 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 

                 Healthy Body and Mind   

     874-194 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 

                 Law Relating to Occupations and Everyday Life   

     895-135 สุนทรียศาสตรแ์ห่งชีวิต  3(2-2-5) 

                 Life Aesthetics   

     895-171 ภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต 3(2-2-5) 

                 Wisdom of Living   
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(2) กิจกรรมเสริมหลักสูตร  1  หน่วยกิต 

    315-101 กิจกรรมเสรมิหลักสูตร 1 1(0-0-3) 

Co-Curricular Activities  I   

(3) กิจกรรมพลศึกษา  1  หน่วยกิต 

     895-xxx  วิชากีฬา พลศึกษา หรือ นันทนาการ 1(x-y-z) 
  
 –วิชาเลือก จํานวน 4 หน่วยกิต 

 เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า 
4หน่วยกิต จากรายวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หมวดศึกษาทั่วไป ยกเว้น
รายวิชาที่มีเนื้อหาซ้ําซ้อนกับรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร ดังตัวอย่างรายวิชา
ต่อไปนี้ 
895-107  ประชากรศาสตร์           2(2-0-4) 

Demography 
895-202 ประชากรศาสตร์           3(3-0-6) 

Demography 
895-214 วิธีวิทยาการวิจัยเบ้ืองต้น           3(3-0-6)  
  Introduction to Research Methodology   

  
3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์       6 หน่วยกิต 

 - วิชาบังคับ จํานวน 3 หน่วยกิต  
345-102 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม 3(2-2-5) 
            Computer and Programming  

- วิชาเลือกจํานวน 3 หน่วยกิต 
เลือกรายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อย่างน้อย 3 หน่วยกิต จากรายวิชา

หมวดศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดังตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้ 

     315-103  ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6) 

 Introduction to Intellectual Property   

     315-201  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม 3(3-0-6) 

Science, Technology and Society   

     336-211  เภสัชวิทยาทั่วไป 2(2-0-4) 

 General Pharmacology   

     336-212  ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 

Drugs and Health Products in Daily Life    

     336-213  สารพิษในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 

Toxic Substances in Daily Life   
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     340-102  มนุษย์กับวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 

Man and Science   

     340-253  วิทยาศาสตร์ประจําวัน 2(2-0-4) 

Everyday Science   

     342-200  พอลิเมอร์ในชวิีตประจําวัน  2(2-0-4) 

Polymers in Daily Life   

     345-101  คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ 3(2-2-5) 

Computers and Applications   
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ      102   หน่วยกิต 

1)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน      24   หน่วยกิต 
322-101 แคลคลูัส1 

Calculus I 
3(3-0-6) 

322-102 แคลคลูัส2 
Calculus II 

3(3-0-6) 

322-213 หลักคณิตศาสตร์สําหรับสถิติศาสตร ์
Mathematical Principles for Statistics 

3(3-0-6) 

322-231 พีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐาน 
Basic Linear Algebra 

3(3-0-6) 

324-101 เคมีทั่วไป 1 
General Chemistry I 

3(3-0-6) 
 

325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 
General Chemistry Laboratory I 

1(0-3-0) 

330-101 หลักชีววิทยา1 
Principles of Biology I 

3(3-0-6) 

331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 
Principles of Biology Laboratory I 

1(0-3-0) 

332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 
Fundamental Physics I 

3(3-0-6) 

332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 
Fundamental Physics Laboratory I 

1(0-2-1) 

 2) กลุ่มวิชาบงัคับ55หน่วยกิต (สําหรับแผนปกติ) 58 หน่วยกิต (สําหรับแผนสหกจิศึกษา)   
346-211 หลักสถิติ 

Principles of Statistics 
3(2-2-5) 

346-221 ความน่าจะเป็นสําหรับสถิติศาสตร ์

Probability for Statistics 

3(3-0-6) 

346-222 เทคนิคการชักตัวอย่าง1 
 Sampling Techniques I 

3(3-0-6) 

346-241 การประกันภัยเบ้ืองต้น 
Introduction to Insurance 

3(3-0-6) 

346-242 การวิจัยดําเนินการ 1 
Operations Research I 

3(2-2-5) 

346-261 
 

ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ 
Standard Statistical Software 

3(2-2-5) 
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346-321 เทคนิคการชักตัวอย่าง2 

Sampling Techniques II 
3(3-0-6) 

346-322 คณิตสถิติศาสตร์ 1 
Mathematical Statistics I 

3(3-0-6) 

346-323 คณิตสถิติศาสตร์ 2 
Mathematical StatisticsII 

3(3-0-6) 

346-331 สถิติศาสตร์ไมอ่ิงพารามิเตอร์ 
Nonparametric Statistics 

3(2-2-5) 

346-332 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว  
Simple Linear Regression Analysis 

3(2-2-5) 

346-333 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ  
Multiple Linear Regression Analysis 

3(2-2-5) 

346-334 ระเบียบวิธีวิจัยเบ้ืองต้น  
Introduction to Research Methodology 

3(3-0-6) 

346-341 การจัดการกับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
Data Management and Statistical Data Analysis 

3(2-2-5) 

346-431 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 
Time series analysis  

3(2-2-5) 

346-433 สถิติสําหรับการควบคุมคุณภาพ  
Statistics for Quality Control 

3(3-0-6) 

346-434 การออกแบบการทดลองเบื้องต้น 
Introduction to Experimental Designs 

3(2-2-5) 

346-471 สัมมนาทางสถติิ 
Seminar in Statistics 

1(0-2-1) 

346-472 สหกิจศึกษา** 
Cooperative Education 

6(0-18-0) 

346-491 โครงงานทางสถิติ * 
Project in Statistics                     

3(0-9-0) 

 หมายเหตุ  * ไม่บังคับสําหรับแผนสหกิจศึกษา 
  ** สําหรับแผนสหกิจศึกษา 
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 3)  กลุ่มวิชาเลือก 23 หน่วยกิต (สาํหรับแผนปกต)ิ 20 หน่วยกิต (สาํหรับแผนสหกิจศึกษา) 
 3.1) เลือกรายวิชาทีเ่ปิดสอนโดยภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติอย่างนอ้ย  14 หน่วยกิต 

รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาสถิติ 

346-335 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์ 
Applied Multivariate Analysis 

3(2-2-5) 

346-336 การวิเคราะห์ข้อมูลจําแนกประเภท 
Categorical Data Analysis 

3(2-2-5) 

346-337  การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว 
Longitudinal Data Analysis 

3(2-2-5) 

346-342 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 
Mathematics of Life Insurance 

3(3-0-6) 

346-343 การวิจัยดําเนินการ 2 
Operations Research II 

3(2-2-5) 

346-371 การฝึกงานทางสถิติ 
Job Training in Statistics 

1(0-6-0) 

346-432 สถิติประชากรเบื้องต้น 
Introduction to Population Statistics 

3(3-0-6) 

346-435 การทําเหมืองข้อมูลเชิงสถิติ 
Statistical Data Mining 

3(3-0-6) 

346-443 การประกันวินาศภัยเบ้ืองต้น 
Introduction to non-life insurance 

3(3-0-6) 

346-481 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 1 
Special Topics in Statistics I 

2(2-0-4) 

346-482 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 2 
Special Topics in Statistics II 

3(3-0-6) 
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รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
322-201   คณิตศาสตร์ขัน้สูง 

Advanced Mathematics 
3(3-0-6) 

 

322-251 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางคณิตศาสตร ์
Mathematical ComputerSoftware 

2(1-2-3) 

322-252
  

วิธีเชิงตัวเลข 
Numerical Methods 

3(3-0-6) 

322-322 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น  
Introduction to Graph Theory 

3(3-0-6) 

   
3.2) เลือกรายวิชาทีเ่ปิดสอนโดยคณะหรอืภาควิชาอืน่ไม่เกิน 9 หน่วยกิต (สําหรบัแผนปกต)ิ   

6 หน่วยกิต (สําหรบัแผนสหกิจ) 
   รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

225-346 การจัดการผลติและการดําเนินงาน 
Production and Operations Management 

3(3-0-6) 

 
   รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศ 

308-231 การโปรแกรมเชิงโครงสร้างและการประยุกต์ 
Structured Programming and Applications 

3(2-2-5) 

308-232 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 
Web Development and Design 

3(2-2-5) 

308-233 ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล 
Algorithms and Data Structures 

3(2-2-5) 

308-311 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
Information Systems Analysis and Design 

3(2-2-5) 

308-321 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 
Database Management Systems 

3(2-2-5) 

308-352 การทําเหมืองข้อมูลและทัศนภาพ 
Data Mining  and Visualizations 

3(2-2-5) 
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  รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควชิาวิทยาการคอมพิวเตอร ์

344-141 การโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 
Structured Programming 

3(2-2-5) 
 

344-261 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
Business Information Systems 

3(2-2-5) 

 
   รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ 

460-101   ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 
Introduction to Business 

3(3-0-6) 

460-103 หลักการตลาด 
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

460-106 หลักการจัดการธุรกิจ 
Principles of Business Management 

3(3-0-6) 

464-101 หลักการบัญชีเบ้ืองต้น 
Principles of  Accounting 

3(3-0-6)  

475-412
  

จริยธรรมทางธุรกิจ 
Business Ethics 

3(3-0-6)  
 

476-201 การจัดการโลจิสติกส ์
Logistics Management 
 

3(3-0-6) 

 รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะทรัพยากรธรรมชาต ิ
 542-261   การสํารวจการใช้แผนทีแ่ละภาพถ่ายทางอากาศ  3(2-3-4) 

 Surveying, Maps and Aerial Photography 
 
 รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะเศรษฐศาสตร ์

876-102 หลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานและการประยุกต์ใช้  
Principles of Economics and Application 

3(3-0-6) 

875-207 คณิตเศรษฐศาสตร ์
Mathematical Economics 

4(4-0-8) 

875-309 เศรษฐมิติเบื้องต้น 
Introduction to Econometrics 

4(4-0-8) 
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 เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและ
เทคโนโลยี ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ อาจกําหนดรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หรือ
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชาสถิติให้
เป็นวิชาเลือกเพิ่มเติมในหมวดวิชาเฉพาะได้ตามความเหมาะสม 
   
  ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี        6 หน่วยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆที่สนใจที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีเนื้อหารายวิชาไม่ซ้ําซ้อนหรือใกล้เคียงกับเนื้อหาวิชาใน
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หรือในรายวิชาที่เรียนมาแล้วโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
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ความหมายของเลขรหสัประจํารายวชิาทีใ่ช้ในหลักสูตรและหน่วยกิต 

เลขรหัสประจาํรายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร  ประกอบด้วยเลข 6 หลัก   มีความหมายดังนี้ 
 เลขรหัส 3 ตัวแรก    หมายถึง รหัสสาขาวิชา  
 346-xxx  รายวิชาที่เปิดสําหรับสาขาวิชาสถิติ 
 347-xxx  รายวิชาที่เปิดสําหรับหลักสตูรอื่นๆ 
 เลขรหัส  ตัวที ่4 หมายถึง ช้ันปีของนักศึกษาที่ควรเรียน 
  1 – 4                    ระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 – 4  
 เลขรหัส  ตัวที ่5 หมายถึง กลุ่มวิชา 
 0  ศึกษาทั่วไป 
  1  พื้นฐาน 
  2  เชิงทฤษฎี 
  3 – 5   เชิงประยุกต์ 
  6  เชิงคอมพิวเตอร์ 
  7  สัมมนา ฝึกงานและสหกิจศกึษา 
  8  หัวข้อพิเศษ 
  9  โครงงาน 
 เลขรหัส  ตัวที ่6 หมายถึง ลําดับรายวิชา 

ความหมายของจํานวนหนว่ยกิต 
 เช่น 3(3-0-6) 
 เลขตัวที่ 1 หมายถึง จํานวนหน่วยกิตรวม 
 เลขตัวที่ 2 หมายถึง จํานวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
 เลขตัวที่ 3 หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
 เลขตัวที่ 4 หมายถึง จํานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 

ความหมายของรายวิชาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite) หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
หนึ่ง ๆ จะต้องเคยลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้น และในการประเมินผลนั้น จะได้ระดับขั้นใด ๆ ก็ได้ 

ความหมายของรายวิชาบังคับเรียนควบกนั  (Concurrent) หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
หนึ่ง ๆ จะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไปในการลงทะเบียนรายวิชานั้นเป็นครั้งแรก โดยต้องได้รับการ
ประเมินผลด้วยการที่รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา A จะมีผลให้รายวิชา A เป็นรายวิชา
บังคับเรียนควบกันของรายวิชา B โดยอัตโนมัติ และในคําอธิบายรายวิชาปรากฏชื่อรายวิชาบังคับเรียนควบกันใน
ทั้งสองแห่งโดยสลับช่ือกัน 
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3.1.4   แผนการศึกษาแบบปกต ิ
 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 
  จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
322-101 แคลคลูัส 1 3(3-0-6) 
324-101 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 
330-101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) 
332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6) 
332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-2-1) 
 รวม   15(12-8-25) 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
322-102 แคลคลูัส 2 3(3-0-6) 
345-102 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม 3(2-2-5) 
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5)    
895-xxx  วิชากีฬา พลศึกษาหรือนันทนาการ  1(x-y-z) 
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาภาษา 3(x-y-z) 
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(x-y-z) 
วิชาเลือกเสรี          3(x-y-z) 
 รวม   19(x-y-z) 

 
 

หมายเหต ุ การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 890-100 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม   รายวิชา 890-101 
การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน และรายวิชา 890-102  การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน ให้เปน็ไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 
  จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
322-213 หลักคณิตศาสตร์สําหรับสถิติศาสตร์ 3(3-0-6) 
322-231 พีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐาน 3(3-0-6) 
346-211 หลักสถิติ 3(2-2-5) 
346-261 ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ 3(2-2-5) 
890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 

xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4(x-y-z) 
 
  รวม                      19(x-y-z) 
 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

315-101 กิจกรรมเสรมิหลักสูตร 1       1(0-0-3) 
346-221 ความน่าจะเป็นสําหรับสถิติศาสตร์ 3(3-0-6) 
346-222 เทคนิคการชักตัวอย่าง 1        3(3-0-6) 
346-241 การประกันภัยเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
346-242 การวิจัยดําเนินการ 1 3(2-2-5) 
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มภาษา 3(x-y-z) 

xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(x-y-z) 
 รวม                                       19(x-y-z) 
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ปีที่ 3  

ภาคการศึกษาที่ 1 
  จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
346-321 เทคนิคการชักตัวอย่าง 2 3(3-0-6) 
346-322 คณิตสถิติศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
346-331 สถิติศาสตร์ไมอ่ิงพารามิเตอร์     3(2-2-5) 
346-332 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว 3(2-2-5) 
 วิชาเลือก  6  หน่วยกิต 6(x-y-z) 
  รวม  18(x-y-z) 
 

 

 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
346-323 คณิตสถิติศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
346-333 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ 3(2-2-5) 
346-334 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 3(3-0-6) 
346-341 การจัดการกับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 3(2-2-5) 
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(x-y-z) 
 วิชาเลือก  3  หน่วยกิต 3(x-y-z) 
 เลือก   346-371 การฝึกงานทางสถิติ** 1(0-6-0) 
 รวม   18หรือ 19**(x-y-z) 
 
** ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 2 และฝกึงานภาคสนามในช่วงปิดภาคการศึกษา 
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ปีที4่ 

ภาคการศึกษาที่ 1 
  จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
346-431   การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 3(2-2-5) 
346-434   การออกแบบการทดลองเบื้องต้น 3(2-2-5) 
346-491 โครงงานทางสถิติ 3(0-9-0) 
 วิชาเลือก 
 กรณีเลือกฝึกงานทางสถิติ เลือก   5  หน่วยกิต 5(x-y-z) 
 กรณีไม่เลือกฝกึงานทางสถิติ เลือก  6  หน่วยกิต 6(x-y-z) 
 รวม                              14** หรือ 15(x-y-z) 
 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2  
 จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
346-433 สถิติสําหรับการควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 
346-471 สัมมนาทางสถติิ 1(0-2-1) 
 วิชาเลือก   8  หน่วยกิต 8(x-y-z) 
 วิชาเลือกเสรี    3  หน่วยกิต 3(x-y-z) 
 รวม                    15(x-y-z) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

28 
 
3.1.5 แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

 
ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 
  จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
322-101 แคลคลูัส 1 3(3-0-6) 
324-101 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 
330-101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) 
332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6) 
332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-2-1) 
 รวม   15(12-8-25) 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
322-102 แคลคลูัส 2 3(3-0-6) 
345-102 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม 3(2-2-5) 
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5)    
895-xxx  วิชากีฬา พลศึกษาหรือนันทนาการ  1(x-y-z) 
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาภาษา 3(x-y-z) 
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(x-y-z) 
วิชาเลือกเสรี          3(x-y-z) 
 รวม   19(x-y-z) 

 
 

หมายเหต ุ การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 890-100 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม   รายวิชา 890-101 
การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน และรายวิชา 890-102  การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 
  จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
322-213 หลักคณิตศาสตร์สําหรับสถิติศาสตร์ 3(3-0-6) 
322-231 พีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐาน 3(3-0-6) 
346-211 หลักสถิติ 3(2-2-5) 
346-261 ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ 3(2-2-5) 
890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 

xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4(x-y-z) 
วิชาเลือกเสรี          3(x-y-z) 
  รวม                      22(x-y-z) 
 

 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี- ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง) 

315-101 กิจกรรมเสรมิหลักสูตร 1       1(0-0-3) 
346-221 ความน่าจะเป็นสําหรับสถิติศาสตร์ 3(3-0-6) 
346-222 เทคนิคการชักตัวอย่าง 1 3(3-0-6) 
346-241 การประกันภัยเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
346-242 การวิจัยดําเนินการ 1 3(2-2-5) 

xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    3(x-y-z) 
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มภาษา 3(x-y-z) 
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และวิชาสังคมศาสตร์ 3(x-y-z) 
 รวม                                      22(x-y-z) 
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ปีที่ 3  

ภาคการศึกษาที่ 1 
  จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง) 
346-321 เทคนิคการชักตัวอย่าง 2 3(3-0-6) 
346-322 คณิตสถิติศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
346-331 สถิติศาสตร์ไมอ่ิงพารามิเตอร์     3(2-2-5) 
346-332 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว 3(2-2-5) 
 วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 6(x-y-z) 
  รวม  18(x-y-z) 
 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
346-323 คณติสถิติศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
346-333 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ 3(2-2-5) 
346-334 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 3(3-0-6) 
346-341 การจัดการกับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 3(2-2-5) 
 วิชาเลือก  6 หน่วยกิต 6(x-y-z) 
เลือก 346-371 การฝึกงานทางสถิติ** 1(0-6-0) 
 รวม   18หรือ 19**(x-y-z) 
 
 
** ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 2 และฝกึงานภาคสนามในช่วงปิดภาคการศึกษา 
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ปีที4่ 

ภาคการศึกษาที่ 1 
  จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี- ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง) 
346-431 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 3(2-2-5) 
346-433 สถิติสําหรับการควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 
346-434 การออกแบบการทดลองเบื้องต้น 3(2-2-5) 
346-471 สัมมนาทางสถติิ                                                                                   1(0-2-1) 
 วิชาเลือก  
 กรณีเลือกฝึกงานทางสถิติ เลือก 7 หน่วยกติ 7(a-b-c) 
 กรณีไม่เลือกฝกึงานทางสถิติ เลือก 8 หน่วยกิต 8(x-y-z) 
 รวม                            17**หรือ 18(x-y-z) 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2  
 จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง) 
346-472 สหกจิศึกษา 6(0-18-0) 
      รวม                            6(0-18-0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1.6 คําอธิบายรายวิชา 
 อยู่ในภาคผนวก ก 
 



 

 

32

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1  อาจารย์ประจําหลักสูตร 

 
ลําดับ
ที่ 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(เรียงลําดับจากคุณวุฒิ
สูงสุดถึงระดับปริญญาตรี) 

สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

1. 3-9098-00472-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์  นางสาวกัลยา นิติเรืองจรัส M.S. 
 

Statistics 
 

AustralianNationalU
niversity,Australia 

2537 
 

180 270 - - 

วท.บ คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ์

2522 

2. 3-8008-00063-xx-x อาจารย์ นางสาวใกล้รุ่ง  สามารถ Ph.D. Statistics University of 
Wollongong, 
Australia 

2554 270 270 270 270 

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

2551 

ป.บัณฑิต วิชาชีพคร ู มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่ 2549 

วท.บ. คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ์

2548 

3. 3-7302-00706-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางเขมิกา  อุระวงค ์ วท.ม. 
 

สถิต ิ
 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 

2543 
 

270 270 270 270 

วท.บ. สถิติ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2539 
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ลําดับ
ที่ 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(เรียงลําดับจากคุณวุฒิ
สูงสุดถึงระดับปริญญาตรี) 

สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 
2560 2561 2562 2563 

4. 3-1012-01917-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์  นางสาวนราทิพย์ จั่นสกุล Ph.D. 
 

Statistics 

 
University of Exeter, 

England 

2544 
 

180 270 270 270 

พบ.ม. 
 

สถิติประยุกต์ 
 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 

2531 
 

กศ.บ. คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2525 

5. 3-8002-00050-xx-x อาจารย์ นางสาวสุธิตา มณีชัย 
 

Dr.techn. 
 

Technical 
Mathematics 

Graz  University of 
Technology, Austria 

2553 
 

180 180 180 180 

วท.ม. 
 

คณิตศาสตร์
ประยุกต์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2547 
 

ป.บัณฑิต วิชาชีพคร ู มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

2545 
 

วท.บ. คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2544 
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           3.2.2  อาจารย์ประจํา 
ลําดับ
ที่ 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(เรียงลําดับจากคุณวุฒิ

สูงสุดถึงระดับปริญญาตรี) 

สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

1. 3-9007-00134-xx-x อาจารย์ นางสาวกรกช  วิจิตรสงวน วท.ม. 
 

สถิต ิ
 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 

2552 
 

270 270 270 270 

วท.บ. คณิตศาสตร ์
(เกียรตินิยม 
อันดับ 1) 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2548 

2. 1-3419-00011-xx-x อาจารย์ นางสาวจุฬารัตน์  ชุมนวล* วท.ม. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553 – – – – 

วท.บ. สถิติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2550 

3. 1-9501-00087-xx-x อาจารย์ นายมะกูซี  มะแซ* วท.ม. คณิตศาสตร์
ประยุกต์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล  2554 – – – – 

วท.บ. คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 

2551 

4. 3-8006-00220-xx-x อาจารย์ นายธรรมรัตน์ พนิชยากุล ปร.ด. 
 

สถิต ิ
 

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

2556 
 

270 270 270 270 

วท.ม. 
 

สถิต ิ
 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 

2549 
 

วท.บ. สถิติ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 
 
 

2544 
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ลําดับ
ที่ 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(เรียงลําดับจากคุณวุฒิ

สูงสุดถึงระดับปริญญาตรี) 

สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

5. 3-8006-00220-xx-x อาจารย์ นางสาวนุชนาถ คงช่วย ปร.ด. 
 

วิธีวิทยาการวิจัย มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2553 
 

270 270 270 270 

วท.ม. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544 

กศ.บ. คณิตศาสตร ์
(เกียรตินิยม 
อันดับ 2) 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร 

2542 

6. 3-1017-00356-xx-x อาจารย์  นายสมชัย ยืนนาน สต.ม. สถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2528 270 270 270 270 

วท.บ. สถิติ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

2525 

7. 3-8208-00028-xx-x อาจารย์ นางสาวศษิวิมล  อิ๋วสกุล  Ph.D. Statistics 
 

University of 
Wollongong,Australia 

2558 270 270 270 270 

สต.ม. สถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 

วท.บ. สถิติ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2544 
 

8. 3-8099-00365-xx-x อาจารย์ นางนัฐดา  จิเบ็ญจะ 
 
 
 

Doctorat Mathematics University of 
Montpellier II ,France 

2550 180 180 180 180 

วท.ม. 
 

คณิตศาสตร ์
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

2544 
 

วท.บ. คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2542 
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ลําดับ
ที่ 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(เรียงลําดับจากคุณวุฒิ

สูงสุดถึงระดับปริญญาตรี)

สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

9. 3-9008-00080-xx-x อาจารย์ นายกิติพล นวลทอง ปร.ด. 
 

คณิตศาสตร์
ประยุกต์ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

2554 
 

180 180 180 180 
 
 วท.ม. 

 
คณิตศาสตร ์
 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2548 
 

ป.บัณฑิต วิชาชีพคร ู มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2545 

วท.บ. คณิตศาสตร ์
(เกียรตินิยม
อันดับ 1) 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2544 

10. 1-9599-00137-xx-x อาจารย์ นางสาวพรฑิตา ทิวทัศน์ ปร.ด. คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2558 270 270 270 270 
 
 

วท.บ. คณิตศาสตร ์
(เกียรตินิยม
อันดับ 1) 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2552 

 
*อาจารย์ที่กําลังลาศึกษาต่อ 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์การฝกึงานภาคสนามและสหกิจศกึษา 
 4.1 รายวิชาสหกิจศึกษาทางสถติิ  

4.1.1 คําอธิบายรายวชิาสหกิจศึกษาทางสถิติ 
 เง่ือนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ภาคการศกึษา หรือไม่นอ้ยกว่า 124 หน่วย
กิตและเตรียมความพร้อมสําหรับสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง 
ฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานราชการ เอกชน วิสาหกิจศึกษาระบบการทํางานจริงที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาสถิติ พัฒนาทักษะด้านอาชีพจากการบรูณาการความรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การ
ทํางานอาจารย์ที่ปรึกษาและสถานประกอบการประเมินผลการทํางานนําเสนองานและรายงานฉบับ
สมบูรณ ์
4.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาสหกิจศึกษาทางสถิติ 

 1)   มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 2)  มีระเบียบวินัย 
  3)   มจีิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

  4)   เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 
     5)   มีจิตสาธารณะและถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

 6) มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ทีจ่ะนําอธิบายหลักการและ 
  ทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ/เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิต 
 7) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมเีหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
 8) มีภาวะผู้นํา โดยสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นําและสมาชิกที่ดี 

9)   สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรที่ไปปฏิบัติงาน 
  10) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล  
   การแก้ปัญหาและนําเสนอขอ้มูลได้อย่างเหมาะสม 

11) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบ 
  การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
12) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี 

 ประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
4.1.3 ช่วงเวลาของรายวิชาสหกิจศึกษาทางสถิติ 

ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 และปฏิบัติงานไม่ตํ่ากว่า 16 สัปดาห์ ใน
ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 4 

4.1.4 จํานวนหน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

4.1.5 การดําเนินการ โดยอาจารย์ผู้ประสานงานวิชาฯ และอาจารย์ของวิชาสหกิจฯ ผู้ต้องนิเทศ
และเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษา 
การรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและรับเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะกรรมการ

บริหารสหกิจศกึษาประจําภาควิชาฯ จะดําเนินการดังนี้ 
1. เมื่อนักศึกษาทราบผลการเลือกสาขาในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ฝ่าย

ประชาสัมพันธ์จะนัดประชุมนักศึกษาช้ันปีที่ 1 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษาและให้
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นักศึกษาแจ้งความจํานงเป็นนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 2 ภาค
การศึกษาที่ 1 โดยให้กรอกแบบ COMS1 และให้นักศึกษาใช้แผนการเรียนหลักสูตรสหกิจศึกษาของ
แต่ละสาขา 

2. เมื่อนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาควิชาฯ จัดส่งแบบ
สํารวจความต้องการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาและแบบเสนองาน (แบบ COMS3)    สหกิจศึกษาให้
สถานประกอบการเพื่อให้สถานประกอบการสํารวจความต้องการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาและจัดส่ง
แบบฟอร์มสํารวจความต้องการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาและแบบเสนองานสหกิจศึกษากลับมาที่
ภาควิชาฯ 

3. ให้นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาส่งใบสมัครเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา (แบบCOMS2) 
เพื่อให้คณะกรรมการบริหารสหกิจศึกษาประจําภาควิชาฯตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์
เบ้ืองต้น จากนั้นจะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา 

4. ภาควิชาฯ จัดส่งจดหมายสมัครงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา (แบบ COMS2) ให้สถาน
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกโดยขอความอนุเคราะห์ตอบกลับหลังจากได้รับใบสมัครงานนักศึกษา
โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

4.1 แบบแจ้งกําหนดการสัมภาษณ์จากสถานประกอบการโดยมีช่องทางการสัมภาษณ์
งานดังนี้ 
-  สถานประกอบการเข้ามาสัมภาษณ์นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 
-  สถานประกอบการสัมภาษณ์โดยใช้ระบบสื่อสารสองทาง 
-  ให้นักศึกษาไปสัมภาษณ์ ณ สถานประกอบการ  

4.2 แบบแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้สถานประกอบการกรอกรายชื่อ
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกส่งกลับมาที่ภาควิชาฯ (ถ้ามี) 

5. ประกาศผลให้นักศึกษาทราบทางเว็บไซต์ 

6. ภาควิชาฯโดยฝ่ายประสานงานภายนอกจัดส่งจดหมายให้สถานประกอบการเพื่อยืนยัน
การเข้าปฎิบัติงานสหกิจศึกษา 

7. นักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมและเสรมิทักษะเพิ่มเติมใหค้รบ
ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง 

4.1.6 พิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
คณะกรรมการบริหารสหกิจศกึษาประจําภาควิชาฯ เสนอคุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา ดังนี้ 

1. เป็นนักศึกษาที่เรียนอยู่ในระดับช้ันปีที่ 4 หรือเทียบเท่า  

2. มีระดับผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม ไมน่้อยกว่า 2.25 

3. ต้องสอบผ่านรายวิชาพื้นฐานที่สาขาวิชากําหนดเป็นเงื่อนไขของรายวิชาสหกิจศึกษา  

4. ผ่านการสมัภาษณ์เบ้ืองต้นและความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารสหกิจศึกษา
ประจําภาควิชา 
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5. ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานตาม

ความจําเป็น 

6. มีความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของแต่ละสาขาวิชา 

7. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยผิดระเบียบวินัยนักศึกษา 

8. มีวุฒิภาวะและสามารถพัฒนาตนเองได้ดีเพียงพอที่จะปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือ
องค์กรผู้ใช้บัณฑิต 

4.1.7 การประเมินผล 
4.1.7.1 การประเมินนักศึกษาด้วยแบบประเมิน และการสังเกต โดยบุคลากรผู้ดูแลของสถาน

ประกอบการ เท่ากับ 30 เปอร์เซ็นต์ 
4.1.7.2 การประเมินนักศึกษาและหน่วยงานที่ไปฝึกจากการนิเทศด้วยแบบประเมิน การสังเกต 

และสัมภาษณ์ โดยอาจารย์นิเทศของวิชาสหกิจฯ เท่ากับ 20เปอร์เซ็นต์ 
4.1.7.3 การนําเสนอด้วย power-point ของผลการปฏิบัติงาน/โครงงานวิจัย อย่างน้อย 2 

ครั้ง ประเมินโดยอาจารย์นิเทศ/อาจารย์ผู้ดูแลด้านวิชาการของวิชาสหกิจฯ บุคลากรผู้ดูแลของสถาน
ประกอบการ และนักศึกษาประเมินตนเอง เท่ากับ 10 10  และ 5เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ 

4.1.7.4 การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ประเมินโดยบุคลากรผู้ดูแลของสถานประกอบการ  
หัวหน้าสถานประกอบการ  และอาจารย์ผู้ดูแลด้านวิชาการของวิชาสหกิจฯเท่ากับ 25 เปอร์เซ็นต์ 

4.2 รายวิชาฝึกงานทางสถิติ 
4.2.1 คําอธิบายรายวชิาฝึกงานทางสถิติ 

เง่ือนไข : ต้องเรียนหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาบังคับของสาขาสถิติมาก่อนอย่างน้อย 15 
หน่วยกิต 

 หลักการปฏิบัติตนในการทํางาน ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานราชการซึ่ง
ภาควิชาฯเห็นชอบ เขียนรายงานผลการฝึกงานและนําเสนอต่อที่ประชุม 
4.2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาฝึกงานทางสถิติ 

   1) มีความซื่อสตัย์สุจริต 
   2) มีระเบียบวินัย 

   3) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 
   4) มีจิตสาธารณะและถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจทีห่นึ่ง 

  5) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่จะนําไปใชใ้นชีวิตประจําวัน  
  6)มีความใฝ่รู ้สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่หลากหลายได้อย่าง

ถูกต้องและสรา้งสรรค์ 
 7) มีความรับผดิชอบต่อสังคมและองค์กร/พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 8) สามารถปรบัตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรที่ไปปฏิบัติงาน 
 9) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบ 
การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  

 4.2.3 ช่วงเวลา 
   ฝึกงาน ระหว่างเดือน พฤษภาคม – กรกฏาคม 
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 4.2.4 การจัดเวลาและตารางสอน 

  จัดให้ลงทะเบียนรายวิชาฝึกงานในปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 และเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานจริง 
  ในหน่วยงานต่างๆ ในช่วงภาคฤดูร้อน  
  4.2.5 การประเมินผล 
  1) ประเมินผลโดยหน่วยงานที่นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงาน 
  2) ประเมินผลจากการนําเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน และรายงานเป็นรูปเล่ม 
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรอืงานวจิัย 
  นักศึกษาต้องผ่านรายวิชา 346-334 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นมาก่อน หัวข้อในการทําโครงงาน ต้องเป็น
หัวข้อที่เกี่ยวกับการใช้ความรู้และทักษะด้านสถิติ โดยมีการนําเสนอผลงานต่อคณะกรรมการสอบวิชาโครงงาน
และจัดทํารายงานเป็นรูปเล่มตามรูปแบบและระยะเวลาที่กําหนด 
 5.1 คําอธิบายโดยยอ่ 

 หัวขอ้โครงงานตอ้งเป็นหัวข้อที่เกี่ยวขอ้งกับการใช้ความรู้และทกัษะทางด้านสถติิที่นักศึกษาสนใจและการ
ใช้คอมพิวเตอร์ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1)   มีความซื่อสัตยสุ์จริต 
 2)  มีระเบียบวินัย 
  3)   มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

  4)   เคารพสิทธแิละความคิดเห็นของผู้อื่น 
     5)   มีจิตสาธารณะและถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจทีห่นึ่ง 

 6) มีความรู้พื้นฐานทางวทิยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ทีจ่ะนําอธิบายหลักการและ 
  ทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ/เกี่ยวขอ้งกับการดํารงชีวิต 
 7) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวทิยาศาสตร ์
 8) มีภาวะผู้นํา โดยสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นําและสมาชิกที่ด ี

  9) สามารถประยกุต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล  
   การแก้ปญัหาและนําเสนอข้อมลูได้อย่างเหมาะสม 

10)  มีทกัษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมปีระสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบ 
       การส่ือสารได้อย่างเหมาะสม 
11)  สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมขอ้มูลได้อยา่งม ี

            ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ ์
 5.3 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ของชั้นปีที่ 4 
 5.4 จํานวนหน่วยกติ 
  3 หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 
  1)   จัดให้มอีาจารยผู้์ประสานงานวชิาโครงงาน กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานในขัน้ตอนต่างๆ  
  2)   มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน โดยให้อาจารย์ 1 ท่านดแูลนักศึกษาอยา่งน้อย 2 คน 
  3)   กําหนดชั่วโมงการให้คําปรึกษา 
  4)   เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ประจาํกลุ่มให้นกัศึกษา  
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5.6 กระบวนการประเมินผล 

  1) ประเมินผลโดยจัดให้มีการนาํเสนอความก้าวหน้าของงานในระยะ 1 เดือนแรกของ 
   ภาคการศึกษาที่ทําโครงงาน 
  2) จัดให้มีการสอบตามระยะเวลาที่กําหนดโดยส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์เปน็รปูเล่ม 
  3) ให้นําเสนอผลงานโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและกรรมการอื่นอีก 2 ท่านเป็นกรรมการสอบ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคณุลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความสามารถด้านการใช้ 
ภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
2. มีความสามารถด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 
 
 
 
3. มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์ของ

เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

1. ร่วมกิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ 
2. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
3. จัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนที่ส่งเสริมการใช้

ภาษาอังกฤษ 
4. ร่ วมกิ จกรรมพัฒนาทั กษะภาษาอั งกฤษของคณะ /

มหาวิทยาลัย 
5. สนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์ดูงานหรือฝึกงานใน

ต่างประเทศ 
1. จัดการสอนวิชาเฉพาะ  ส่วนใหญ่ให้มีปฏิบั ติการด้วย

คอมพิวเตอร์ 
2. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เช่น การสืบค้นจากห้องสมุด จากฐานข้อมูลต่างๆ การ
จัดการเรียนแบบ e-learning 

1. จัดกิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นการถือ
ประโยชน์ของพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

2. สนับสนุนการร่วมโครงการในวันถือประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย 

3. สอดแทรกจิตสํานึกของการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่งในการเรียนการสอน และการทํากิจกรรมของ
นักศึกษา 

4. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  ผลการเรยีนรูด้้านคณุธรรม จริยธรรม 
  1)   มีความซื่อสัตย์สุจริต 
  2)  มีระเบียบวินัย 
  3)   มจีิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

  4)   เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 
          5)   มีจติสาธารณะและถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
  6)   ตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็นไทยและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับ

ท้องถิ่นและระดับนานาชาติและดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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  กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 
 2) เน้นการเข้าช้ันเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 3) มอบหมายให้นกัศึกษาทํางานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้นํา สมาชิกกลุ่ม ฝึกความ 
  รับผิดชอบ 
 4) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน 
 5) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 
 6) จัดกิจกรรมยกย่องนักศึกษาที่มีคุณธรรม  จรยิธรรม ทําประโยชน์ต่อสังคม 
  กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

1) พฤติกรรมการทุจริตในการสอบ และการทาํแบบฝึกหัดเก็บคะแนน 
2) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับ 

  มอบหมาย การเข้าร่วมกิจกรรม 
 3) ความมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม 
  หลักสูตร 
 4) การรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย 
 2.2   ด้านความรู้  
  ผลการเรยีนรูด้้านความรู ้
 1)  มีความรู้ในหลกัการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ 
 2)  มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ทีจ่ะนําอธิบายหลักการและ 
  ทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ/เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิต 
 3)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และ/ 
  หรือคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
 4)   มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน  
  กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรยีนรู้ด้านความรู ้
 1) เน้นการเรียนการสอนที่เป็น active learning 
 2) จัดให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และจากสถานการณ์จริง 
 3) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง 
 4) จัดให้มีรายวิชาโครงงาน/การฝึกปฏิบัติ/รายวิชาสัมมนา 
  กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านความรู้ 
  ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ 
 1) การตอบคําถามในชั้นเรียน 
 2) การทดสอบย่อยและส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
 3) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
 4) การทําโครงงานย่อย/รายงาน/แบบฝึกหัดเก็บคะแนน 
 5) การนําเสนอผลงานด้วยปากเปล่า 
 6) ประเมินจากผลงานการฝึกงาน 
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 2.3 ทักษะทางปัญญา 
  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา  
 1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวทิยาศาสตร ์
  2) นําความรู้ทางวทิยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ไปประยกุตก์บัสถานการณ์ตา่ง ๆ  
   ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 3) มีความใฝ่รู้ สามารถวเิคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลาก  
  หลายได้อย่างถกูต้องและสร้างสรรค ์

4) สามารถนําความรู้ไปเชื่อมโยงกบัภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อทําความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม 
  กลยทุธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) จัดกระบวนการเรียนการสอนทีฝึ่กทักษะการคิด ทั้งในระดับบคุคลและกลุ่ม เช่น  
  สะท้อนคิด อภิปรายกลุ่ม การทํากรณีศึกษา การโต้วาที การจัดทําโครงการ  
  การทดลองในหอ้งปฎิบัติการ ฯลฯ 
 2) จัดกิจกรรมให้นกัศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจรงิ 
  กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) การเขียนรายงานของนักศึกษา 
 2) การนําเสนอผลงาน 
 3) การใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดแก้ปัญหา 
 4) การใช้แบบทดสอบ/สัมภาษณ์ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกคิดแก้ปัญหา 
  2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1)   มีภาวะผู้นาํ โดยสามารถทาํงานร่วมกับผู้อืน่ในฐานะผู้นําและสมาชิกที่ด ี
 2)   มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร/พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 3)   สามารถปรบัตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององคก์รที่ไปปฏิบัติงาน 
 4)   มีความคิดริเริ่ม สามารถวางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม   
  กลยทุธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและ 
  ความรับผิดชอบ 
 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่น้นการทํางานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฎิสัมพันธ ์
  ระหว่างบุคคล 
 2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ 
 3) สอดแทรกเรือ่งความรับผิดชอบ การมีมนษุยสมัพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมของ 
  องค์กร ฯลฯ  ในรายวิชาต่าง ๆ 
  กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
  รับผิดชอบ 
 1) สังเกตพฤตกิรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาขณะทํากิจกรรมกลุ่ม 
 2) การนําเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 

 3) ประเมินความสม่ําเสมอการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
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 4) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 5) ประเมินโดยเพื่อนร่วมช้ัน 
 
 2.5 ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ผลการเรยีนรูด้้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลย ี
 สารสนเทศ 

  1)   สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล  
   การแก้ปัญหาและนําเสนอขอ้มูลได้อย่างเหมาะสม 

 2)   มทีักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบ 
  การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
 3)   มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อการค้นคว้าได้อย่าง 

  เหมาะสมและจําเป็น 
 4)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้และเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี 

  ประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
กลยุทธ์การสอนที่ใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การ 
สื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน ใน 
  ระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ 
 2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ทีส่่งเสริมใหผู้้เรยีนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
  การสื่อสาร ทีห่ลากหลายและเหมาะสม 
 3) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนนําเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
 กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  ประเมินจาก 

 1) ทักษะการพูดในการนําเสนอผลงาน 
 2) ทักษะการเขียนรายงาน 
 3) ทักษะการนําเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4) ความสามารถในการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติเพือ่อธิบาย อภิปรายผลงาน 
  ได้อย่างเหมาะสม 
 5) เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางสถิติในการแก้ปัญหาเชิงตัวเลข 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปและวิชาเฉพาะ(Curriculum Mapping) 
ผลการเรยีนรูใ้นตารางมีความหมายดังนี ้

 คุณธรรม จริยธรรม 
1)  มีความซื่อสัตย์สุจริต  
2)  มีระเบียบวินัย 
3)  มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
4)  เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 
5)  มีจิตสาธารณะและถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
6)  ตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็นไทยและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ

และดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ความรู้ 
1)  มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ 
2)  มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ที่จะนําอธิบายหลักการและทฤษฎีใน 

ศาสตร์เฉพาะ/เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิต  
3)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือ 

คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง  
4)  มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน  

 ทักษะทางปัญญา 
1)  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
2)  นําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ไปประยุกต์หรือบูรณาการความรู้กบัสถานการณต์่าง ๆ ได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม  
3)  มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องและ

สร้างสรรค์   
4)  สามารถนําความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อทําความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม   

 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
1)  มีภาวะผู้นํา  โดยสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นําและสมาชิกที่ดี  
2)  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร/พลเมืองไทยและพลเมืองโลก   
3)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรที่ไปปฏิบัติงาน  
4)  มีความคิดริเริ่ม สามารถวางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม   

 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ  เพื่อการวิเคราะห์  ประมวลผล  การแก้ปัญหาและนําเสนอ

ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม  
2)  มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม   
3)  มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจําเป็น 
4)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ

สถานการณ์ 



 

 

47 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping) 

ความรับผดิชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ สัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       

001-101 อาเซียนศึกษา ● ●   ○ ●  ○ ● ○ ● ○   ○ ● ○ ○  ●  ○ 
001-131 สุขภาวะกายและจิต ● ●   ○ ●  ● ○ ●  ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ●  ● 
315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 ● ●   ● ○  ○ ● ○  ● ● ○ ● ● ● ●  ●  ○ 
315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สิน 
ทางปัญญา ● ●   ○ ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ○ ○ 

 
○  ● 

315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สังคม ● ●   ○ ●  ○ ● ●  ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ●  ● 
336-211 เภสัชวิทยาทั่วไป ● ●   ○ ○  ● ○ ●  ● ● ●  ○ ○ ○  ○  ● 
336-212 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ในชีวิตประจําวัน ● ●   ○ ○  ● ○ ●  ● ● ● 

 
○ ○ ○ 

 
○  ● 

336-213 สารพิษในชีวิตประจําวัน ● ●   ○ ○  ● ○ ●  ● ● ●  ○ ○ ○  ○  ● 
340-102 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ ● ●      ● ○    ●  ●  ○   ●  ○ 
340-235 วิทยาศาสตร์ประจําวัน ● ●      ● ○    ●  ●  ○   ●  ○ 
342-200 พอลิเมอร์ในชีวิตประจําวัน ● ●   ○ ○  ● ● ○  ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ●  ○ 
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รายวิชา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ สัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ ● ●      ● ○ ○  ○ ●  ● ○ ○ ○ ○   ● 
345-102 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม ● ●      ● ○ ○  ○ ●  ● ○ ○ ○ ○   ● 
874-194 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพ
และการดําเนินชีวิตประจําวัน ● ● 

  
○ ○  ● ○ ○  ● ○ 

 
○ ● ○ 

  
○  ○ 

890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน ○ ○ 

  
○ ● 

 
● ○ ○ 

 
○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ●  ● 

890-102 การอ่านและการเขียน 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ○ ○ 

  
○ ● 

 
● ○ ○ 

 
○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ●  ● 

890-211 เสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ● ●   ○ ○  ● ○ ○  ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○  ● 
890-214 เสริมทักษะด้านการฟังและพูด ● ●   ○ ○  ○ ○ ●  ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ●  ○ 
890-221 การปรับปรุงการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ● ●   ○ ○  ● ○ ○  ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ●  ● 
890-222 การอ่านภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน ● ●   ○ ○  ● ○ ○  ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ●  ○ 
890-223 การอ่านหนังสือพิมพ์
ภาษาอังกฤษ ● ●   ○ ●  ○ ○ ●  ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 

 
○ 

890-224 การแปลเบื้องต้น ● ●   ○ ○  ● ○ ○  ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ●  ○ 
890-226 ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตจริง ● ●   ○ ○  ● ○ ○  ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ●  ○ 
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รายวิชา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ สัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

890-227 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ● ●   ○ ○  ○ ● ○  ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ●  ● 
890-231 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ○ ○ 

  
○ ○ 

 
○ ○ ● 

 
● ● ○ ● 

 
○ ● ○ ○ 

 
● 

890-241 การฟังและการพูดธุรกิจเบื้องต้น ● ●      ●     ●  ●     ●   

890-245 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ ○ ○   ● ●  ● ● ●  ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ●  ○ 
890-251 การอ่านงานเขียนวิชาการ
ภาษาอังกฤษ ● ● 

  
○ ○ 

 
● ○ ○ 

 
○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● 

 
○ 

890-252  การเขียนภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ ○ ○ 

  
● ● 

 
● ● ○ 

 
● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 

 
● 

890-261 ภาษาอังกฤษในที่ทํางาน ● ●   ○ ○  ○ ● ○  ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ●  ● 
890-351 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ 
เพื่อการศึกษาต่อ ○ ○ 

  
○ ● 

 
● ○ ● 

 
○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ●  ● 

890-361 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน ● ●   ○ ○  ● ○ ○  ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○  ● 
895-125 การใช้ภาษาไทย ● ●   ○   ●    ● ●  ●  ○   ●   

895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต ● ●      ●      ●  ●    ○  ○ 
895-171 ภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต ● ●   ● ●  ● ● ●  ● ○  ● ● ○   ○   

รายวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่น                       
347-100 สถิติในชีวิตประจําวัน ● ●   ○ ○  ● ● ○  ○ ● ○ ●  ● ○ ● ●  ○ 
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รายวิชา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ สัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน                       

322-101 แคลคูลัส  1                       

322-102 แคลคูลัส  2                       

322-213 หลักคณิตศาสตร์สําหรับสถิติ                       

322-231 พีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐาน                       

324-101 เคมีทั่วไป 1                       

325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1                       

330-101 หลักชีววิทยา 1                       

331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1                       

332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1                       

332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน1                       

กลุ่มวิชาบังคับ                       

346-211 หลักสถิติ 
                           

346-221 ความน่าจะเป็นสําหรับ
สถิติศาสตร์                               

346-222 เทคนิคการชักตัวอย่าง 1 
                           

346-241 การประกันภัยเบื้องต้น 
                             

346-242 การวิจยัดําเนินการ1 
                           

346-261 ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ 
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รายวิชา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ สัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

346-321 เทคนิคการชักตัวอย่าง 2 
                           

346-322 คณิตสถิติศาสตร ์1 
                             

346-323 คณิตสถิติศาสตร ์2 
                             

346-331 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 
                      

346-332 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น
เชิงเดียว                       

346-333 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น
พหุคูณ                       

346-334 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 
                       

346-341 การจัดการกับข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล                       

346-431 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 
                        

346-433 สถิติสําหรับการควบคุมคุณภาพ 
                        

346-434การออกแบบการทดลองเบื้องต้น 
                      

346-471 สัมมนาทางสถิต ิ
                            

346-472 สหกิจศึกษา 
                       

346-491 โครงงานทางสถิต ิ
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รายวิชา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ สัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

กลุ่มวิชาเลือก                       

(1) สาขาวิชาสถิติ 
                      

346-335 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิง
ประยุกต์                                 
346-336 การวิเคราะห์ข้อมูลจําแนก
ประเภท                               

346-337 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว 
                      

346-342 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 
                         

346-343 การวิจยัดําเนินการ 2 
                           

346-371 การฝกึงานทางสถิต ิ
                      

346-432 สถิติประชากรเบื้องตน้ 
                      

346-435 การทําเหมืองข้อมูลเชิงสถิติ 
                      

346-443 การประกันวินาศภัยเบื้องต้น                       

346-481 หัวข้อพิเศษทางสถิต ิ1 
                      

346-482 หัวข้อพิเศษทางสถิต ิ2 
          

 
            

(2) สาขาวิชาคณิตศาสตร์                       

322-201 คณิตศาสตร์ขั้นสูง                       

322-251 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป
ทางคณิตศาสตร ์

                      



 

 

53 

รายวิชา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ สัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

322-252 วิธีเชิงตัวเลข                       

322-322 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น                       

(3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศ                       

308-231  การโปรแกรมเชิงโครงสร้างและ
การประยุกต์                               
308-232  การออกแบบและพัฒนาเว็บ 

                              
308-233  ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล 

                                
308-311  การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศ                             
308-321  ระบบการจัดการฐานข้อมูล 

                              
308-352  การทําเหมืองข้อมูลและ  
ทัศนภาพ                            

(4) ภาควิชาคอมพิวเตอร์                       

344-141  การโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 
                          

  
  

  

344-261  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
                              

(5) คณะวิศวกรรมศาสตร์                       

225-346  การจัดการผลิตและการ
ดําเนินงาน                                       
(6) คณะวิทยาการจัดการ                       

460-101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ ● ● ●     ○       ● ●   ●         ●   ○ ○   
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รายวิชา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ สัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

460-103 หลักการตลาด     ●             ● ●   ●   ●     ●   ● ●   
460-106 หลักการจัดการธุรกิจ ●         ○       ● ●       ○         ● ○   
464-101 หลักการบัญชีเบื้องต้น ○   ●             ●       ● ●       ●       
475-412 จริยธรรมทางธุรกิจ ○ ○ ●     ○       ● ●       ●         ○     
476-201 การจัดการโลจิสติกส์ ○ ● ○             ● ●   ○   ●     ○ ○ ● ● ● 
(7) คณะทรัพยากรธรรมชาติ                       

542-261 การสํารวจการใช้แผนที่และ
ภาพถ่ายทางอากาศ ● ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● 

 
● ● ○ ○ 

(8) คณะเศรษฐศาสตร์                       

875-207 คณิตเศรษฐศาสตร ์ ● ● ● ○ ●       ● ●   ● ●   ● ●   ● ●     ○ 
875-309 เศรษฐมิติเบื้องต้น ● ● ● ○ ●       ● ●   ● ●   ○ ○   ○ ●     ● 
876-102 หลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานและ
การประยุกต์ใช้ ● ● ● ○ ●       ● ●   ● ●   ○ ○   ○ ●     ○ 
รายวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่น                       

347-201  สถิติพื้นฐาน 
                             

347-202  ชีวสถิติ 
                                 

347-204  ความน่าจะเป็นและสถิติ 
                             

347-361  การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย
ทางสถิติ                              
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หมวดที่ 5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1.  กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี(ภาคผนวก ช.) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

1) อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ประสานงานรายวิชาประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร 
2) มีกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้องของข้อสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการ

สอนของรายวิชา 
3) คณะกรรมการประจําคณะรับรองผลการประเมินของรายวิชา 
4) ประเมินผลการฝึกงาน/การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จากอาจารย์ผู้สอน ผู้เกี่ยวข้องในสถาน

ประกอบการ ผลงานของนักศึกษา 
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1) เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก ช.) 
2) เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมสาํหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1  มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัยฯ  ระบบการเรียนการสอนและเข้าใจวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
1.2  ชี้แจงให้อาจารย์เข้าใหม่เข้าใจภารกิจของคณะฯ และเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
1.3  แนะนําอาจารย์ใหม่ให้รู้จักบุคลากรในคณะฯ เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานและปฏิบัติงานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 ส่งเสริมอาจารย์ให้เพิ่มพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม นําเสนอแนะ ดูผลงานทางวิชาการและอาชีพในองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ และการลาเพิ่มพูนประสบการณ์การวิจัยหรือตํารา 

2.1  การพัฒนาทักษะการเรียนการสอน การวัดผลและการประผล 
มีการเพิ่มพูนทักษะการเรียนการสอนให้ทันสมัย การปรับปรุงการวัดและประเมินผล ซึ่งจัดโครงการโดย
มหาวิทยาลัย/คณะฯ 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
1) ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการนําความรู้ในวิชาชีพไปใช้บริการวิชาการแก่ชุมชน 
2) สนับสนุนให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ 
3) ส่งเสริมให้อาจารย์ทําผลงานวิจัยทางวิชาการ 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโดยมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นพี่เล้ียง 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

ในการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร  ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  และ
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรตามองค์ประกอบในการประกัน
คุณภาพ 6 ด้าน คือ  (1) การกํากับมาตรฐาน  (2) บัณฑิต  (3) นักศึกษา  (4) คณาจารย์  (5) หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผู้เรียน  (6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
1.  การกํากับมาตรฐาน 
 กํากับมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑม์าตรฐานหลักสูตร  และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 1.1  มีคณะกรรมการประจําคณะฯ คณะกรรมการวิชาการและพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ กํากับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี 
 1.2  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จํานวน 5 คน ประกอบด้วยประธานหลักสูตร 1 คน และ
กรรมการหลักสูตร 4 คน ซึ่งต้องได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการประจําคณะฯ และนําเสนอรับรองจาก
มหาวิทยาลัย และมีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 
 1.3  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทําหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ต้ังแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และนําผลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้หลักสูตรจะต้องมีกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ อยู่ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
 1.4  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอแผนการดําเนินงาน การควบคุมและการติดตามผล
ดําเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการและพัฒนานักศึกษา ทุกภาคการศึกษาเพื่อช่วยกํากับให้การ
ดําเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน 
 1.5  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาเสนอแต่งต้ังอาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์พิเศษ ซึ่งต้องกํากับ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. บัณฑิต 
 2.1  ผู้สําเร็จการศึกษา ร้อยละ 80 สามารถจบการศึกษาภายในกําหนดเวลาที่หลักสูตรกําหนด และ
สามารถมีงานทําภายใน 1 ปี 
 2.2  มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพื่อนําข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 
 2.3  มีการสํารวจการได้งานทําของบัณฑิตทุกปี 
3. นักศึกษา 
 3.1 การรับนักศึกษา 
      3.1.1 กําหนดคุณสมบัติผู้เรียนตามเกณฑ์ของหลักสูตรและคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีการรับที่
หลากหลาย ทั้งโดยคณะดําเนินการเอง และโดยมหาวิทยาลัย 
      3.1.2 มีกรรมการคัดเลือกนักศึกษาซึ่งแต่งต้ังจากคณะกรรมการวิชาการฯ 
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 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
      3.2.1  คณะวิทยาศาสตร์เตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเริ่มเข้าเรียนโดยการจัดปฐมนิเทศ แนะนําปรัชญา 
มหาวิทยาลัย กฎระเบียบต่าง ๆ ส่ิงอํานวยความสะดวกในการเรียนที่ทางคณะและหลักสูตรจัดให้ พร้อมแจกคู่มือ
นักศึกษา และจัดโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1 สัปดาห์ โดยเตรียมเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัย 
      3.2.2  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4  เพื่อให้มีความพร้อมใน
การออกไปประกอบวิชาชีพ โดย 
   ชั้นปีที่ 1  มีการจัดปฐมนิเทศ  แนะนําหลักสูตร วิชาที่เรียนในภาคการศึกษาที่ 2 
   ชั้นปีที่ 2  จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาทักษะ 
   ชั้นปีที่ 3  เตรียมความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์ 
   ชั้นปีที่ 4  มีการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ 
      3.2.3  สนับสนุนให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมที่กําหนดไว้ในระบบการทํากิจกรรมของมหาวิทยาลัยเป็น
จํานวน 100 ชั่วโมง 
      3.2.4  สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านภาษาอังกฤษ 
      3.2.5  กําหนดระบบการให้คําปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาทั้งด้านส่วนตัวและการเรียน 
        3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
      3.3.1  เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา ผลการสําเร็จการศึกษา 
ให้แก่ประธานหลักสูตรฯ และกรรมการวิชาการฯ ทุกภาคการศึกษา 
      3.3.2  เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรหลังสําเร็จ
การศึกษา 
      3.3.3  นักศึกษาสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ฯ  มีการนําข้อร้องเรียนมาประชุม เพื่อจัดการแก้ปัญหาจากข้อร้องเรียน มีการสํารวจความพึงพอใจของการจัดการข้อ
ร้องเรียน 
4. คณาจารย์ 

4.1  การบริหารและพัฒนาคณาจารย์ 
       4.1.1  ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร 
      ประธานหลักสูตรฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อ
คณะกรรมการวิชาการฯ  คณะกรรมการประจําคณะฯ  สภามหาวิทยาลัย  
      4.1.2  ระบบการบริหารอาจารย์ 
     มีระบบอัตรากําลัง ภาระงาน ธํารงรักษาไว้ ความเสี่ยงตําแหน่งทางวิชาการ โดยคณะมีแผน
อัตรากําลังระยะเวลา 4 ปี ของจํานวนอาจารย์คงอยู่ จํานวนอาจารย์ที่เกษยีณ จํานวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อในแต่ละปี เพื่อ
ใช้วางแผนในการดําเนินการสรรหาอัตรากําลังของอาจารย์ในแต่ละปี 
    4.1.3  ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
      (1)  หลักสูตรกําหนดให้อาจารย์แต่ละท่านทําแผนการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการขอตําแหน่งทาง
วิชาการ  
      (2)  หลักสูตรสนับสนุนเงินในการพัฒนาตนเองในการประชุมวิชาการ และการนําเสนอผลงานวิจัย
ทั้งในและต่างประเทศ 
      (3)  หลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการประจําหลักสูตรวางแผนและดําเนินการพัฒนาอาจารย์ประจํา
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 
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   4.2  คุณภาพอาจารย์ 

      4.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ติดตามการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ประจําหลักสูตร ผ่านการ
ติดตามและรายงานผลของงานวิจัยของหลักสูตรทุกปีเพื่อให้มีผลงานที่มีคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์ของคุณสมบัติ
อาจารย์ประจําหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
     4.2.2  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการทุกปี 

4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร และสํารวจความพึง
พอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อการบริหารงานของหลักสูตรทุกปี 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 ระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 

      (1)  คณบดีแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
      (2)  คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทบทวน มคอ.2 โครงสร้างรายวิชา และ curriculum    
mapping ของแต่ละรายวิชา คําอธิบายรายวิชา เพื่อปรับปรุงแก้ไข 
      (3)  อาจารย์ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต ประชาพิจารณ์และแสดงความคิดเห็นต่อหลักสูตรที่ 
ปรับปรุง 

 (4)  คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลังประชาพิจารณ์ 
 (5)  ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้หลังประชาพิจารณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ 
 (6)  ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิแนะนําให้คณะกรรมการคณะฯ พิจารณา 
 (7)  ส่งร่างหลักสูตรจากที่ปรับแก้จากที่คณะกรรมการคณะฯ แนะนํา ต่อคณะกรรมการวิชาการ  

                     วิทยาเขตหาดใหญ่ 
      (8)  เสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขเพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาวิทยาเขตฯ สภามหาวิทยาลัย  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 5.2.1  การกําหนดผู้สอน 

 (1) หัวหน้าสาขาวิชากําหนดผู้สอน โดยพิจารณาถึงความชํานาญในเนื้อหาที่สอน ผลงานวิจัย หรือ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้น ๆ และภาระงานของอาจารย์ 

 (2) อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ประจํา อาจารย์พิเศษ ที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนดไว้ 

   5.2.2  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    การจัดทํา มคอ 3, 4, 5, 6 

 (1)  ผู้ประสานงานรายวิชาซึ่งเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรทําหน้าที่จัดทํา มคอ. 3, 4, 5, 6 วาง
แผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่
รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

 (2)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการทํา มคอ. 3, 4, 5, 6 
จากนั้นนําเสนอในที่ประชุมกรรมการวิชาการฯ เพื่อพิจารณาและรับรอง 
 (3)  ผู้ประสานงานรายวิชา ส่ง มคอ. 3/4 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา มคอ 5/6 ภายใน 30 วันหลัง
ส้ินสุดการเรียนการสอน 
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 (4)  กําหนดใหม้ีการชี้แจง แนะนําผู้เรียนเกีย่วกับการเรยีนการสอนของแต่ละรายวิชาในช่วงต้น
ของการเรียน 

5.2.3  การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 
 (1)  มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา กําหนดอาจารย์ผู้ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อดูแลด้านการเรียน ให้ 

คําปรึกษาในการทํากิจกรรมต่าง ๆ 
 (2)  หลักสูตรมีโครงการดูแลนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.00 ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและ

นักศึกษา เพื่อแนะนําแนวทางในการลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษา 
 5.2.4  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

  (1)  นักศึกษาสามารถยื่นคําร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและ
วิธีการประเมินผล ตามช่องทางที่ระบุไว้ใน มคอ.3 

  (2)  หลักสูตรมีช่องทางรับคําร้องเพื่อการขออุทธรณ์ของนักศึกษา 
  (3)  หลักสูตรมีคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 5.3  การประเมินผู้เรียน 
5.3.1  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(1)  ผู้ประสานงานรายวิชาและผู้สอนจัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามวิธีการประเมินที่ระบุไว้ใน มคอ.
3  มคอ.4  และพิจารณาให้เกรด และผ่านการพิจารณารับรองโดยคณะกรรมการประจําคณะ จากนั้นจัดส่งเกรดภายใน
เวลาที่ทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัยกําหนด 

(2)  มีการประเมินผลรายวิชาโดยผู้เรียน ในช่วงปลายภาคเรียน 
(3)  มีการประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน 
(4)  ผู้ประสานงานรายวิชาจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 
(5)  กําหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน  

มคอ.3 และ มคอ.4 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดหากรรมการเพื่อ
ทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 25 ของจํานวนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และรายงานผลต่อที่ประชุม
หลักสูตร  
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1  การบริหารงบประมาณ 
 หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตํารา ส่ือการเรียนการสอน 

โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 หลักสูตรมีห้องสมุด  และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  (1) ที่ประชุมหลักสูตรมีการวางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน  
  (2) อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ ส่ือ และตํารา ไปยังหลักสูตร 
  (3) จัดสรรงบประมาณ 
  (4) จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
  (1) ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
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   (2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 
 

7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

(1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

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

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสตูรตาม
มหาวิทยาลัย/สภาวิชาชีพกําหนด 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูท้ี่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้าม)ี 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การดําเนินงานที่รายงานในผลการดําเนินการของ
หลักสูตรปีทีผ่า่นมา 

 X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่ดีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ย  ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

(13) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการสอน เฉลี่ยมากกว่าระดับ 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 
X X X X X 

(14) จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการจัด 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ รอ้ยละ 80 

X X X X X 

(15) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียน 
      การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เฉลี่ยมากกว่าระดับ 
3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

X X X X X 

(16) จํานวนนักศึกษาที่เข้ารว่มกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
      จริยธรรม/กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์/จิตอาสา/เพื่อ 
      ประโยชนข์องเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ร้อยละ 100 

X X X X X 

 
เกณฑ์การประเมิน 

1.  ผ่านในระดับดีมาก  หมายถึง ตัวบ่งช้ีผ่านทั้งหมดอย่างครบถ้วน ทั้ง 16 ข้อ 
2.  ผ่านในระดับดี  หมายถึง ตัวบ่งช้ี ข้อ 1-10 ผ่านอย่างครบถ้วนทุกข้อ และ ข้อ 1-16 ผ่าน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เฉพาะตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ 
ในแต่ละปี) 

3.  ผ่านในระดับพอใช้ หมายถึง ตัวบ่งช้ีข้อ 1-10 ผ่านอย่างครบถ้วนทุกข้อ และ ข้อ 1-16  ผ่าน 
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (เฉพาะตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้  
ในแต่ละปี) 

4.  ไม่ผ่าน   หมายถึง ตัวบ่งช้ีข้อ 1-10 ผ่านไม่ครบทุกข้อ และ ข้อ 1-16 ผ่านน้อยกว่า 
ร้อยละ 60 (เฉพาะตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี) 

ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศกึษา เพื่อติดตาม
การดําเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อย
ละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
 
 
 



 

 

62 
หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนนิการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธผิลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 1) ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 
 2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา 
 3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา  
 4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบคําถาม 
  ในชั้นเรียนโดยอาจารย์ผู้สอน 
 5) ดําเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนากลยุทธ์การสอน 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
 2) สังเกตการณ์ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน 
 3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ 
  ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
 4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุง 
  ทักษะ กลยุทธ์การสอน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ประจําประเมินหลักสูตรหลัง 
  สิ้นสุดการสอนแต่ละปี 
 2) คณะประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
 3) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตใหม่ 
 4) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี  
(Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7  
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

1) อาจารย์ผู้สอนจัดทํารายงานการประเมินผลรายวิชาที่สอน 
2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผูส้อนจัดประชุม สัมมนา เพื่อนําผลการประเมนิมาวางแผนปรับปรุง 

หลักสูตร และกลยุทธ์การสอน 
3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก 

 
 ก. คําอธิบายรายวิชา  
 ข. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรบัปรุง กับเกณฑ์มาตรฐาน 

   หลักสูตรปรญิญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
 ค. รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ พ.ศ. 2559  
 ง. ภาระงานสอนและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรอาจารย์ประจํา  
  และอาจารย์พิเศษ 
 จ. ตารางแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร  

            ทีส่ะทอ้น Active Learning 
 ฉ. ความคิดเห็นและข้อแสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกับการดําเนินการ 
  หรือคําช้ีแจงผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 ช. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2558  
 ซ. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 
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ภาคผนวก ก 
คําอธิบายรายวชิา 

001-101 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6) 
 ASEAN Studies 
 รายวิชาบงัคับกอ่น : - 
 Prerequisite: -  
 ประวัติและพัฒนาการของประชาคมอาเซียน ความหลากหลายและเอกลักษณ์ของประเทศสมาชิก
อาเซียน กฎบัตรอาเซียน สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน อาเซียนในบริบทโลก การปรับและเตรียมตัวเพื่อเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 
 History and development of ASEAN; diversity and identity of member countries; 
ASEAN charters, three pillars of ASEAN community; ASEAN in global context; adaptation and 
preparation towards the joining of ASEAN    

  
001-131 สุขภาวะกายและจิต                                                   3(2-2-5) 
 Healthy Body and Mind 
 รายวิชาบงัคับกอ่น : - 
 Prerequisite: -  
 สุขภาวะแบบองค์รวม การดูแลสุขภาพกายและจิต การพฒันาบุคลิกภาพ การสรา้งเสริมวุฒภิาวะทาง
อารมณ์และสุนทรียารมณ ์
 Holistic health; physical and mental health care; development of personality; 
emotional quotient and aesthetics 

 
225-346  การจดัการผลิตและการดําเนินงาน    3(3-0-6) 
 Production and Operations Management 
 รายวิชาบงัคับกอ่น : - 
 Prerequisite: -  
 ระบบการดําเนนิงาน ประกอบด้วย การจดัการการดําเนินงาน กลยุทธ์การดาํเนินงาน การ พยากรณ์ 
การเลือกทําเลที่ตั้ง การวางผงัโรงงาน การศึกษาการทํางาน การบริหารโครงการการวางแผน กําลังผลิต การ
วางแผนรวม การวางแผนความต้องการวัสดุ การจดัการพัสดคุงคลัง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การบริหารระบบ
คุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ  
 Operations system; operations management; operations strategy; forecasting; location 
planning; facility layout; work study; project management; capacity planning; aggregate 
planning; material requirements planning; inventory management; supply chain management; 
quality management and quality control 
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308-231 การโปรแกรมเชงิโครงสร้างและการประยุกต ์
Structured Programming and Applications 

3(2-2-5) 

 รายวิชาบงัคับกอ่น : 308-101  
Prerequisite: 308-101  

 

  หลักการโปรแกรมและแนวทางการพัฒนาของซอฟต์แวร์ หลักการโปรแกรมและกระบวนขั้นตอน
วิธีการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ ชนิดข้อมูลและนิพจน์ คําส่ังต่าง ๆ ในการเขียนโปรแกรม โปรแกรมย่อยและ
พารามิเตอร์ การดําเนินการกับแฟ้มข้อมูล แนะนําการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง เช่น ภาษาซี 
  Programming principles and methods for software development; programming 
and algorithm principles and computer problem solving; data types and expression; 
commands in programming; subprogram and parameter; file organization and operation; 
introduction to high-level programming languages such as C 

 
308-232 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 

Web Development and Design 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบงัคับกอ่น : 308-231 
Prerequisite: 308-231 

 

  แนวคิดของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต แนวคิดของเทคโนโลยีเว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
แบบคงที่ การติดตั้งและปรับแต่งค่าเซิร์ฟเวอร์ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์แบบไม่คงที่ การเชื่อมต่อกับ
ฐานข้อมูล การเชื่อมต่อกับเว็บเซอร์วิส ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน 
  Concepts of internet technology; concept of web technology; design and 
implementation of static website; installation and configuration of web server; design and 
implementation of dynamic website; connection to database; connection to web services; 
examples of implementation 

 
308-233 ขั้นตอนวธิีและโครงสร้างข้อมูล 

Algorithms and Data Structures 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบงัคับกอ่น : 308-231 
Prerequisite: 308-231 

 

  พื้นฐานโครงสร้างข้อมูล โครงสร้างข้อมูลนามธรรม หลักการทํางานและกระบวนการขั้นตอนวิธี 
ขั้นตอนวิธีเวียนบังเกิด โครงสร้างข้อมูลแบบแถวลําดับ แบบรายการ แบบคิว แบบสแต็ก แบบต้นไม้ กราฟ การ
เรียง และการค้นหา 
  Fundamental characteristics of data structure; abstract data type; programming 
and algorithm principles; recursion; array; list; stack; queue; tree; graph; sorting and searching 
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308-311 การวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 

Information Systems Analysis and Design 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบงัคับกอ่น : 308-231 
Prerequisite: 308-231 

 

  ข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ บทบาทของนักวิเคราะห์ระบบ แนวทาง
และวัฎจักรการพัฒนาระบบสารสนเทศ เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ การเสนอโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและการ
จัดทํารายงาน การวิเคราะห์ระบบงาน การออกแบบระบบสารสนเทศ การการพัฒนาและบํารุงรักษาต้นแบบที่
ออกแบบไว้ 
  Data and information; types of information systems; roles of system analysts; 
system development life cycle and methodologies; data and information collecting 
techniques; information system analytical and designing tools; project proposal; feasibility 
study and reports; system analysis; system design; development and maintenance of 
designed prototypes 

 
308-321 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 

Database Management Systems 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล การจัดการตาราง การจัดการแบบสอบถาม ความปลอดภัยของฐานข้อมูล 
ความเป็นเอกภาพของฐานข้อมูล กรณีศึกษาระบบการจัดการฐานข้อมูลในงานธุรกิจด้านต่างๆ 
  Fundamental knowledge of database; database analysis; database design; 
database management system; database management; query management; database security; 
database integrity; case studies of database management system in businesses 
 

308-352 การทําเหมืองข้อมูลและทัศนภาพ 
Data Mining  and Visualizations 

3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-233 
Prerequisite: 308-233 

 

  แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการทําเหมืองข้อมูล ทบทวนทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง 
เทคนิคและเครื่องมือสําหรับการทําเหมืองข้อมูล (กฎการสัมพันธ์ การจัดหมวดหมู่และกลุ่ม) ตัวอย่างงาน
ประยุกต์ แนวคิดและเทคนิคพื้นฐานสําหรับทัศนภาพ 
  Principle concept of data mining; reviews of related mathematical and statistical 
theories; techniques and tools for data mining (association rules, classification and clustering); 
applicable examples; the principles and techniques for data visualization 
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315-101  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1         1(0-0-3) 
   Co-Curricular Activities I 
  รายวิชาบงัคับกอ่น : - 
 Prerequisite: -  
 การทํากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้นประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกสาธารณะ การทํางานเป็นทีม ทั้งในสาขาวิชาและหรือระหว่างสาขาวิชา 
ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา  

Activities integrating body of knowledge emphasizing those activities for the benefits 
of society and mankind as first priority; cultivating morals, ethics and public mind; teamworking 
within and/or across disciplines under the supervision of advisors 

 
315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา      2(2-0-4) 
 Introduction to Intellectual Property 
 รายวิชาบงัคับกอ่น : - 
 Prerequisite: -  

ความหมายและความสําคัญของทรัพย์สินทางปัญญาประเภทของทรัพย์สินทางปัญญากระบวนการ
สร้างสรรค์ คุ้มครองและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาใน
ประเทศและต่างประเทศ บทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและอุตสาหกรรม 

Definition and importance of intellectual property; type of intellectual property; 
creation, protection and utilization of intellectual property; organizations responsible for 
intellectual property in the country and oversea; role of intellectual property in economic, 
socio and industrial development  

 
315-201  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม       2(2-0-4) 
 Science, Technology and Society 
 รายวิชาบงัคับกอ่น : - 
 Prerequisite: -  

ความหมายและความสําคัญของทรัพย์สินทางปัญญาประเภทของทรัพย์สินทางปัญญากระบวนการ
สร้างสรรค์ คุ้มครองและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาใน
ประเทศและต่างประเทศ บทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและอุตสาหกรรม 

Definition and importance of intellectual property; type of intellectual property; 
creation, protection and utilization of intellectual property; organizations responsible for 
intellectual property in the country and oversea; role of intellectual property in economic, 
socio and industrial development  
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322-101 แคลคูลัส 1                                                          3(3-0-6) 
 Calculus I 
 รายวิชาบงัคับกอ่น : - 
 Prerequisite: -  

ฟังก์ชันและกราฟ ระบบพิกัดเชิงขั้ว ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์และการ
ประยุกต์  

Functions and graph; polar coordinate system; limits and continuity; derivatives and 
applications; integrals and applications 

 
322-102 แคลคูลัส 2         3(3-0-6) 
   Calculus II 
   รายวิชาบังคับก่อน  :  322-101 
   Prerequisite:  322-101 
 อนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อยและ
การประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับที่หนึ่งสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับที่สองที่มีสัมประสิทธิ์
เป็นค่าคงตัวผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต์  
 Infinite series; functions of several variables; limits and continuity of several variables; 
partial derivatives and applications; ordinary differential equations of first order; linear ordinary 
differential equations of second order with constant coefficients; Laplace transforms and 
applications 

 
322-201 คณิตศาสตร์ขั้นสูง        3(3-0-6) 
 Advanced Mathematics 
 รายวิชาบังคับก่อน  :  322-102 
   Prerequisite:  322-102 

 ปริภูมิยุคลิด ฟังก์ชันหลายตัวแปร  การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ระบุทิศทาง การ
ประยุกต์ของอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธ์หลายช้ัน ระบบพิกัดและการหาปริพันธ์ในระบบต่าง ๆ 
ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ์ 

 Euclidean space; functions of several variables, differentiation of functions of several 
variables; directional derivatives; applications of derivatives of functions of several variables; 
multiple integrals; coordinate systems and integration in various systems; line integrals; surface 
integrals; integral theorems 
 
322-211 หลักคณิตศาสตร ์         3(3-0-6) 

 Principles of Mathematics 
 รายวิชาบังคับก่อน  :  322-101 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite:  322-101 or Program consent 
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ตรรกศาสตร์เชิงสัญลักษณ์ระเบียบวิธีการพิสูจน์โดยใช้ตัวแบบจากหัวข้อ เซต ความสัมพันธ์ฟังก์ชัน และ
ทฤษฎีจํานวนเบื้องต้นอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ เซตอนันต์ 

Symbolic logic; methods of proof using the models from sets, relations, functions, 
elementary number theory;mathematical induction; infinite sets 
322-213 หลักคณิตศาสตร์สําหรับสถิติศาสตร์        3(3-0-6) 
   Mathematical Principles for Statistics 

  รายวิชาบงัคับก่อน: 322-102  
   Prerequisite:  322-102 
   ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ ระเบียบวิธีการพิสูจน์โดยใช้ตัวแบบจากหัวข้อ เซต ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ปริพันธ์สองชั้นและการประยุกต์ ฟังก์ชันพิเศษ 
   Symbolic logic; methods of proof using the models from sets, relations, and functions; 
mathematical induction; double integrals; special functions 
 
322-231  พีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐาน        3(3-0-6)  
    Basic Linear Algebra  
             รายวิชาบังคับก่อน: -       

   Prerequisite: -  
เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น ดีเทอร์มิแนนต์ ปริภูมิเวกเตอร์ ปริภูมิผลคูณภายใน ค่าเฉพาะและ

เวกเตอร์เฉพาะ การประยุกต์ 
Matrices and systems of linear equations; determinants; vector spaces; inner 

products of vectors; eigenvalues and eigenvectors; applications 
 
322-251 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางคณิตศาสตร์             2(1-2-3) 

  Mathematical Computer Software 
  รายวิชาบังคับก่อน  : 345-102 

   Prerequisite:  345-102 
  การจัดการตัวแปร ค่าคงที่ ตัวดําเนินการ และฟังก์ชัน การกําหนดฟังก์ชันการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป

ทางคณิตศาสตร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสําหรับคณิตศาสตร์ 
  Variable management; constants; operators and functions; user-defined functions; 

commands in mathematical software and programming 
 

322-252  วิธีเชิงตัวเลข                   3(3-0-6)  
   Numerical Methods 

   รายวิชาบังคับก่อน  :  322-201 
    Prerequisite:  322-201 
             ค่าวิเคราะห์และการวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้นผลเฉลยของระบบสมการ

เชิงเส้น  การประมาณค่าในช่วงและการประมาณแบบพหุนาม การประมาณค่ากําลังสองน้อยสุด อนุพันธ์และ
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ปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการไม่เชิง
เส้น 

 Error and error analysis; solutions of nonlinear equations; solutions of system of 
linear equations; interpolation and polynomial interpolation; least squares estimation;  
differentiation and numerical integration; numerical solutions of ordinary differential 
equations; numerical solutions of nonlinear system of equations 

 
322-322 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น                   3(3-0-6) 

  Introduction to Graph Theory 
  รายวิชาบังคับก่อน  :  322-211 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 

    Prerequisite:  322-211 or Program consent 
  กราฟ สภาพเชื่อมโยงของกราฟ ทัวร์ การจับคู่ การระบายสี กราฟระบุทิศทาง การประยุกต์ 
  Graphs; connectivity of graphs; tours; matching; coloring; directed graphs; 

applications 
 
324-101 เคมีทั่วไป 1                                                                                         3(3-0-6)  
 General Chemistry I 
 รายวิชาบังคับก่อน: - 
   Prerequisite:  - 
 บทนําปริมาณสัมพันธ์โครงสร้างอะตอมระบบพีริออดิก พันธะเคมีของแข็งและของแข็งอสัณฐาน 
แก๊สอุณหพลศาสตร์สารละลายและสมบัติของสารละลาย  ของเหลวและคอลลอยด์ 
 Introduction; stoichiometry; atomic structure; chemical periodicity; chemical 
bonding; solids and amorphous solids; gases; thermodynamics; solutions and their 
properties; liquids and colloids 
 
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 
 General Chemistry Laboratory I 
 รายวิชาบังคับก่อน: 324-101 หรือเรียนควบกัน 
   Prerequisite: 324-101 or Concurrent 
 เลขนัยสําคัญและการเลือกใช้แก้ว การวิเคราะห์สารโดยวิธีโครมาโทกราฟีกระดาษ การวิเคราะห์
สารแคตไอออนและแอนไอออนเชิงคุณภาพกึ่งจุลภาคโครงผลึกโลหะและสารประกอบไอออนิกการลดลง
ของจุดเยือกแข็ง เทอร์โมเคมี 
 Significant figures and glassware selections; identification of compounds by paper 
chromatography; semimicro qualitive analysis of cations and anions; crystal structures of 
metals and ioncs; freezing point depression; thermochemistry 
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330-101  หลักชีววทิยา  1 3(3-0-6) 
  Principles of Biology I   

  รายวิชาบังคับก่อน: - 
    Prerequisite: - 
 ชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตในภาพรวมโดยศึกษาองค์ประกอบทางเคมี  ความสัมพันธ์ของพลังงานกับชีวิต  
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์   การแบ่งเซลล์   การถ่ายทอดและการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม  วิวัฒนาการ  
นิเวศวิทยา  และพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต 

 A study of general concepts of  biology; chemical basis of life including structures 
and functions of cells; energy and life; cell reproduction and genetics; evolution; ecology and 
animal behavior  
 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1                                                               1(0-3-0) 
 Principles of Biology Laboratory I 
 รายวิชาบงัคับกอ่น : 330-101 หรือเรียนควบกนั 
    Prerequisite: 330-101 or Concurrent 

  ปฏิบัติการเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์  พลังงานกับชีวิตโครงสร้างและชีววิทยาของเซลล์ ธรรมชาติและ
หน้าที่ของจีน การแบ่งเซลล์ การถ่ายทอดพันธุกรรมระบบนิเวศของแหล่งน้ําจืดและพฤติกรรมของสัตว์ 
  A practical course on use and maintenance of  microscopes; energy and life; 
structures and biological aspect of cells; cell division and genetics; freshwater ecology; and 
animal behavior 

 
332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน  1 3(3-0-6) 
 Fundamental Physics I 

 รายวิชาบังคับก่อน: - 
   Prerequisite: - 

 ปริมาณทางฟิสิกส์และหน่วย เวกเตอร์  แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงานและโมเมนตัม  ระบบ
อนุภาค  การเคล่ือนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง   การเคลื่อนที่แบบแบบมีคาบ  การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของคลื่นอันตร
กิริยาโน้มถ่วง   กลศาสตร์ของไหล  ความร้อนและอุณหพลศาสตร์  
 Physical quantities and units; vectors; forces and motions;  work, energy, and 
momentum;  System of particles; motion of rigid bodies;  oscillatory motion;  wave motions;  
gravitational interaction;   fluid mechanics;  heat and thermodynamics  
 
332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1     3(3-0-6)                             
 Fundamental Physics Laboratory I 

 รายวิชาบงัคับเรียนควบกัน : 332-101 
   Prerequisite concurrently: 332-101 
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 การใช้เวอร์เนียคาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ การวัดและความผิดพลาด กราฟและสมการเชิงเส้น
การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์สมดุลแรง การชนสปริงและการสั่น โมเมนต์ความ
เฉื่อยสมดุลสถิตของวัตถุแข็งเกร็ง   

Vernier caliper and micrometer; measurement and errors; graph and linear 
equation, circular motion, projectile motion, force equilibrium; collision, spring and 
oscillation; moment of inertia, static equilibrium of rigid bodies 

 
336-211 เภสัชวิทยาทั่วไป        2(2-0-4) 
 General pharmacology 

 รายวิชาบังคับก่อน: - 
  Prerequisite: - 
  หลักการทั่วไปทางเภสัชวิทยา รูปแบบยาเตรียมผลอันไม่พึงประสงค์จากยา ยาที่มีผลต่อระบบ
ประสาทส่วนกลาง ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ยาต้านจุลชีพและ
ปรสิต ยารักษาโรคอ้วน ยาคุมก้าเนิด วัคซีน ปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา พืชสมุนไพรพิษวิทยา และการ
รักษาผู้ช่วยที่ได้รับสารพิษ 

 General Principles of pharmacology, drug dosage forms, adverse drug reaction of 
drugs affecting central nervous system, cardiovascular system, gastrointestinal system, 
endocrine system, antimicrobial and antiparasitic drugs, contraceptives, vaccines; drug 
interactions; medicinal plants; toxicology and management of poisoning 
 
336-212 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 
 Drugs and Health Products in Daily Life 
 รายวิชาบังคับก่อน: - 
   Prerequisite: - 
 ความหมายของยา   หลักการใช้ยา  รูปแบบยาเตรียมวิธีการบริหารยา   การออกฤทธิ์ของยา    
อันตรกิริยาต่อกันของยา ปัญหาจากการใช้ยา  ยาที่ใช้เมื่อเป็นหวัด  ยาต้านจุลชีพยาต้านการอักเสบ  ยา
สงบประสาทและยานอนหลับ  ยาที่ใช้ในระบบทางเดินอาหาร   ยาที่ใช้กับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   ยา
คุมกําเนิด  ยารักษาโรคอ้วน  ยาสําหรับโรคผิวหนัง สมุนไพรไทย วัคซีน  วิตามิน  เกลือแร่  ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร   เครื่องสําอาง    และการใช้ยาผิดแผน 
 The definition of drug;  principles of drug therapy; dosage forms; drug 
administrations; drug actions; drug interactions;  problems of drug abuse; drugs used in 
common cold; antimicrobials;  antiinflammatory drug; sedative-hypnotics; drugs used in 
gastrointestinal tract; drugs used in sexually transmitted diseases; contraceptives and 
contraception; antiobesity drugs; drugs for skin diseases; thai medicinal plants; vaccines; 
vitamins; minerals; food supplements; cosmetics and drug abuse 
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336-213 สารพิษในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 
 Toxic  Substances  in  Daily  Life 
 รายวิชาบงัคับกอ่น: - 
   Prerequisite: - 

 หลักการพื้นฐานทางพิษวิทยา  ความหมายและการจําแนกกลุ่มของสารพิษ  ชนิดของสารพิษที่พบบ่อย
ในชีวิตประจําวัน  โดยศึกษาสารพิษแต่ละชนิดในแง่แหล่งกําเนิด  การปนเปื้อนและความเป็นพิษต่อร่างกาย  การ
ป้องกันและหลักการรักษาเบื้องต้นทั้งในกรณีเฉียบพลันและเรื้อรัง 
 Basic principle of toxicology; definition and classification of toxic substances; common 
toxic substances in daily life; emphazing on sources; contamination and toxicities on human 
body; primary prevention and treatment of acute and chronic toxicities 
 
340-102  มนุษย์กับวทิยาศาสตร ์        3(3-0-6) 

        Man and Science 
     รายวิชาบงัคับก่อน: - 

   Prerequisite: - 
  วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมีรอบตัวเรา สารประกอบ

อินทรีย์ สารเคมีในอาหาร สารเคมีในเครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ภาวะมลพิษ และสารพิษในชีวิตประจําวัน 
   Science in daily life; matters; atomic structure; elements table chemical bond;  
solution; acid base; organic chamicals; chamicals in food; detergent; chamicals in cosmetics; 
polymer materials; air pollution; water pollution; earth pollution; heavy metals namely 
carbohydrate; fat; protein; vitamina; minerals and water  
 
340-235 วทิยาศาสตร์ประจําวนั        2(2-0-4) 
   Everyday Science 
   รายวิชาบงัคับก่อน: - 
   Prerequisite: - 
   ความรู้เบื้องตน้ที่เกีย่วกับการสื่อสารและโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา ยางและผลิตภัณฑ์ยาง และการ
จัดการส่ิงแวดล้อม 
   Introduction to communication and telecommunication; meteorology; rubber and 
rubber products and environmental management 
 
342-200 พอลิเมอร์ในชวีิตประจําวัน                                                                       2(2-0-4) 
 Polymer  in  Daily  Life 
 รายวิชาบงัคับกอ่น: - 
   Prerequisite: - 
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 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์   ประวัติความเป็นมา  การจําแนกประเภทการผลิตความสัมพันธ์
ของโครงสร้างต่อคุณสมบัติ  การประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจําวัน  ข้อเด่นและข้อจํากัดของวัสดุพอลิเมอร์   
ปัญหาขยะพลาสติก  การนําพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ 
 Introduction to polymers; history; classification processing structure and property 
relationship; applications of polymers in daily life; adavntager of polymers; plastic rubbish; 
recycle of plastics 
 
344-141 การโปรแกรมเชงิโครงสร้าง 3(2-2-5) 
 Structured Programming 
 รายวิชาบงัคับกอ่น : 344-101 หรือ 345-102 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร 
   Prerequisite: 344-101 or 345-102 or Program consent 
   หลักการโปรแกรมเชิงโครงสร้าง  แนวคิดเรื่องชนิดของข้อมูล  ชนิดข้อมูลแบบมีและไม่มีโครงสร้าง 
นิพจน์ ข้อความส่ังในการโปรแกรม เช่น การกําหนดค่า การดําเนินงานแบบมีเงื่อนไข การดําเนินงานแบบลูป 
โปรแกรมย่อยและพารามิเตอร์ การโปรแกรมเชิงโครงสร้างเป็นบล็อก โปรแกรมแบบเวียนเกิด  แถวลําดับแบบ
หนึ่งมิติและสองมิติ  สายอักขระ แฟ้มข้อมูลและตัวชี้  การเขียนเอกสารประกอบโปรแกรม  แนะนําการใช้
ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง  เช่น ภาษาซี 
  Structured programming principles;  data type concept;  primitive and structured and 
unstructured data type;  expressions;  statements and control structures;  subprograms and 
parameters;  block-structured programming;  recursive program;  one-dimensional and two-
dimensional array;  string, file and pointer;  program documentation;  introduction of a high-
level structured programming language, such as C 
 
344-261 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ       3(2-2-5) 
       Business Information Systems 
       รายวิชาบงัคับก่อน : 344-141 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
       Prerequisite : 344-141 or Program consent 
      กระบวนการทางธุรกิจและระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการตัดสินใจขององค์กร โมดูลหลัก
ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ การออกแบบฐานข้อมูล 
วงจรรายได้และวงจรค่าใช้จ่ายในธุรกิจ              
       Business process and information systems; information systems for decision-making in 
organization;  major enterprise resource planning (ERP) modules; business workflow analysis 
and design; database design; revenue and expenditure cycles 
 
345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ 3(2-2-5) 
 Computer and  Application 

  รายวิชาบงัคับกอ่น  : -     
  Prerequisite : - 
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 ความเป็นมาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ประเภทของระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์และหลักการทํางานทั่วไป อุปกรณ์และสื่อบันทึกข้อมูล การแทนข้อมูล ระบบสารสนเทศ การ
ติดต่อสื่อสารและระบบเครือข่าย จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์กับ
การใช้งานในปัจจุบัน ศึกษาการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับประยุกต์ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา     
 Historical development of computer technology; computer system types; computer 
organization and functions; secondary storage devices and media; data representation; 
information systems; communications and networks; computer security and ethics; current 
microcomputer usages; studies of application development programs that are relevant to 
students major 
 
345-102 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม 3(2-2-5) 
 Computer and  Programming 

 รายวิชาบงัคับกอ่น  : -     
  Prerequisite : - 

 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และสื่อบันทึกข้อมูล ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
ระบบปฏิบัติการ อินเทอร์เน็ตโครงสร้างและลักษณะของภาษา การโปรแกรมการประกาศและการกําหนดค่าตัว
แปรนิพจน์ โครงสร้างการควบคุม ตัวอย่างงานประยุกต์ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่เลือกใช้ 
 Introduction to computer; computer hardware; computer software; operating system; 
internet; structure and features of programming language;  declarations and assignments 
expressions; control structure; examples of application software with selected computer 
language 

 
346-211 หลักสถิติ                           3(2-2-5)       
 Principles of  Statistics 

 รายวิชาบงัคับกอ่น:  322-101    
  Prerequisite : 322-101   

 ขอบข่ายของสถติิ การจําแนกขอ้มูล กราฟเชิงเดียว การสรุปขอ้มูลในเชิงตัวเลขและกราฟ ความน่าจะ
เป็น ตัวแปรสุม่และการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงปรกติ การแจกแจงของคา่เฉลี่ยตัวอย่าง การ
ประมาณค่าและทดสอบสมมตฐิานของค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว การประมาณค่าและ
ทดสอบสมมติฐานสําหรับข้อมลูจําแนกประเภท การทดสอบความเป็นอิสระของตัวแปรจําแนกประเภท 2 ตวั  การ
วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเดียว การใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิต ิ
 Scope of statistics; data classification; simple graphs; numerical summaries and graphs; 
probability; random variable and probability distributions; normal distribution; distribution of 
sample means; estimation and hypothesis testing for means; one-way analysis of variance; 
estimation and hypothesis testing for categorical data; chi-square test for independent; simple 
linear regression and correlation analysis; use of statistical software 
 
 



77 
 

 

346-221 ความน่าจะเป็นสําหรับสถิติศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 Probability for Statistics 
 รายวิชาบงัคับกอ่น  :  346-211 หรือ 347-204  

  Prerequisite : 346-211 or 347-204 
 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น  ค่าคาดหมายและความ
แปรปรวน ฟังก์ชันก่อกําเนิดโมเมนต์  การแจกแจงวิยุตและการแจกแจงต่อเนื่อง  ตัวแปรสุ่มพหุคูณการแจกแจง
ร่วมและการแจกแจงตามขอบ ความแปรปรวนร่วม การแจกแจงมีเงื่อนไข  ค่าคาดหมายมีเงื่อนไข  การแจกแจง
ปรกติสองตัวแปร ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม 
 Probability of events; random variables and probability distributions; expectation and 
variance;moment generating functions; discrete and continuous distributions; multiple random 
variables; joint and marginal distributions; covariance; conditional distributions; conditional 
expectation; bivariate normal distributions; functions of random variables 

 
346-222  เทคนิคการชกัตัวอย่าง 1 3(3-0-6) 
  Sampling Techniques I 
  รายวิชาบงัคับก่อน: 346-221 หรือโดยความเห็นชอบของผู้สอน 

   Prerequisite : 346-221 or Lecturer consent 
    ประชากรและตัวอย่าง  สํามะโนและการสํารวจด้วยตัวอย่าง วิธีการชักตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะ

เป็นและแบบใช้ความน่าจะเป็น  การชักตัวอย่างแบบสุ่มเชิงเดียว การชักตัวอย่างแบบมีระบบ  การชักตัวอย่าง
แบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
      Population and sample;  census and survey; non-probability sampling and probability 
sampling techniques; simple random sampling; systematic sampling; stratified sampling; 
computer software applications 

 
346-241 การประกันภัยเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Insurance  
 รายวิชาบังคับก่อน: - 

  Prerequisite : - 
 ความเป็นมา  ความหมายและประโยชน์ของการประกันภัย   ความเสี่ยงภัย    แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ
การประกันภัย สัญญาประกันภัย การประกันชีวิต การประกันวินาศภัย องค์กรประกันภัย 
 Background; meaning and benefits of insurance; risk; basic concepts about insurance;  
contract of insurance; life insurance; non-life insurance; insurance organization 
 
346-242 การวจิัยดําเนินการ 1                                                              3(2-2-5) 
 Operations Research I 
 รายวิชาบงัคับกอ่น: 322-231 หรือ 322-232  

  Prerequisite : 322-231 or 322-232 
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 ตัวแบบกําหนดการเชิงเส้น วิธีซิมเพลกซ์  ปัญหาคู่เสมอกัน วิธีคู่กันซิมเพลกซ์ วิธีซิมเพลกซ์ที่
ปรับปรุงแล้ว การวิเคราะห์ความไว  ปัญหาการขนส่ง  ปัญหาการจัดสรรงาน การวิเคราะห์ข่ายงาน เพ
ริร์ท-ซีพีเอ็ม  กําหนดการจํานวนเต็ม  การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
 Linear programming model; simplex method; dual problem; dual simplex 
method; revised simplex method; sensitivity analysis; transportation problem; assignment 
problem; network analysis; PERT/CPM; integer programming; use of computer package 
 
346-261 ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ 3(2-2-5) 
 Standard Statistical Software  
 รายวิชาบังคับก่อน: 346-211  

  Prerequisite : 346-211 
 การใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ การเขียนโปรแกรม สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล  
 Use of standard statistical software; programming for data analysis and 
interpretation  
 
346-321 เทคนิคการชักตัวอย่าง 2 3(3-0-6) 
 Sampling Techniques II 
 รายวิชาบังคับก่อน: 346-222  

  Prerequisite : 346-222  
   ทบทวนวิธีการชักตัวอย่างเบ้ืองต้น การชักตัวอย่างแบบเกาะกลุ่ม การชักตัวอย่างแบบเกาะกลุ่ม

สองชั้น ตัวประมาณอัตราส่วน การประมาณขนาดประชากร การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
  Review of fundamental sampling plans; cluster sampling; two-stage cluster 
sampling; ratio estimation; estimating the population size; computer software applications 
 
346-322 คณิตสถิติศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
 Mathematical Statistics I 
 รายวิชาบังคับก่อน  :  346-221  

  Prerequisite : 346-221 
 สถิติอันดับ อสมการความน่าจะเป็น การลู่เข้าของตัวแปรสุ่ม ตัวอย่างสุ่ม การแจกแจงของสิ่ง
ตัวอย่างจากการแจกแจงปรกติ คุณสมบัติของค่าเฉล่ียและความแปรปรวนของตัวอย่างจากการแจกแจง
ปรกติ  การประมาณค่าแบบจุด ตัวประมาณค่าโมเมนต์ ตัวประมาณค่าควรจะเป็นสูงสุด ตัวประมาณค่า
เบส์ ตัวประมาณค่ากําลังสองน้อยสุด 
  Order statistics; probability inequality; convergence of random variables; random 
sample; sampling  distribution from the normal distribution; properties of the sample 
mean and variance of sample from the normal distribution; point estimation; moment 
estimators; maximum likelihood estimators; Bayes’ estimators; least squared estimators 
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346-323 คณิตสถิติศาสตร์ 2        3(3-0-6) 
 Mathematical Statistics II 
 รายวิชาบงัคับกอ่น  :  346-322  

  Prerequisite : 346-322 
  ทบทวนการประมาณค่าแบบจุด คุณสมบัติของตัวประมาณค่า ตัวประมาณค่าไม่เอนเอียง ความ

แปรปรวนต่ําสุดเอกรูป ทฤษฎีบทของเราว์และแบลคเวลล์ การประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน การ
ทดสอบที่มกีําลังสูงสุด บทตั้งของเนย์มานและเพียร์สัน การทดสอบที่มีกําลังสูงสุดเอกรูป  การทดสอบอัตราส่วน
ความควรจะเปน็ และการทดสอบด้วยไคกําลังสอง  

  Review of point estimation; properties of estimators; uniformly minimum variance 
unbiased estimator; Rao-Blackwell theorem; interval estimation; hypothesis testing; most 
powerful test; Neyman-Pearson lemma; uniformly most powerful test; likelihood ratio test; chi-
square test 
 
346-331 สถิติศาสตร์ไม่องิพารามเิตอร ์ 3(2-2-5) 
 Nonparametric Statistics 
 รายวิชาบงัคับกอ่น: 346-211  

  Prerequisite : 346-211 
 ความรู้พื้นฐานสําหรับสถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ การทดสอบกรณีตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม การทดสอบ
กรณีตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน การทดสอบกรณีตัวอย่างสองกลุ่มที่สัมพันธ์กัน  การทดสอบกรณีตัวอย่าง
มากกว่าสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน การทดสอบกรณีตัวอย่างมากกว่าสองกลุ่มที่สัมพันธ์กัน การวิเคราะห์ตารางการ
จร การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ลําดับที่  การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
 Basic knowledge of nonparametric statistics; nonparametric testing in case of one 
sample, two independent samples, two related samples, more than two independent samples, 
more than two related samples; contingency table analysis; rank correlation analysis; computer 
software applications 
 
346-332 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว 3(2-2-5)  
   Simple Linear Regression Analysis 
 รายวิชาบังคับก่อน : 346-211 หรือ 347-204  

  Prerequisite : 346-211 or 347-204 
ประวัติความเป็นมาของการถดถอย สหสัมพันธ์เชิงเดียว แผนภาพการกระจาย ตัวแบบและการ

ประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธีกําลังสองน้อยสุด การใช้เมทริกซ์ในการถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว การตรวจสอบตัว
แบบการถดถอยและการแปลงข้อมูล การอนุมานการถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียวและการทํานาย การประยุกต์ใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป 

Background of regression; simple correlation; scatter diagram; models and parameter 
estimation using least squared method; simple linear regression using matrix approaches; 
regression model checking and data transformations; inferences of simple linear regression and 
prediction; computer software applications 



80 
 

 

346-333  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ  3(2-2-5) 
   Multiple Linear Regression Analysis 
   รายวิชาบงัคับก่อน : 346-332  
   Prerequisite : 346-332 

ตัวแบบเชิงเส้นและการประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธีกําลังสองน้อยสุด การใช้เมทริกซ์ในการถดถอย
เชิงเส้นพหุคูณ การตรวจสอบตัวแบบการถดถอยและการแปลงข้อมูล ภาวะร่วมเส้นตรงหลายเส้น การอนุมานเชิง
สถิติและการทํานาย การเลือกตัวแบบ การถดถอยเมื่อตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ การถดถอยพหุนาม 
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 

Models and parameter estimation using least squared method; multiple regression 
using matrix approaches; model checking and data transformations; multicollinearity; statistical 
inferences and prediction; model selection; regression with qualitative independent variables; 
multinomial regression; computer software applications 
 
346-334 ระเบียบวิธวีิจัยเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Research Methodology 
 รายวิชาบงัคับกอ่น: 346-321  

  Prerequisite : 346-321 
 ความหมายและประเภทการวิจัย  กระบวนการวิจัย การกําหนดปัญหา การทบทวนวรรณกรรม  กรอบ
แนวคิดและขอบข่ายทางทฤษฎี  สมมุติฐานการวิจัย  การออกแบบการวิจัย  การเก็บข้อมูล  การจัดการกับข้อมูล  
การประมวลผล  การวิเคราะห์และแปลความหมาย  การเขียนรายงาน  การเผยแพร่ผลงาน  การเขียนข้อเสนอ
โครงการ  จรรยาบรรณของนักวิจัย 
 Meaning and types of research; research process; problem setting; literature review; 
conceptual and theoretical framework; research hypotheses; research designs; data collection; 
data management; data processing; data analysis and interpretation; report writing; project 
proposal writing; ethics of researchers 
 
346-335 การวเิคราะห์หลายตัวแปรเชงิประยุกต์  3(2-2-5) 
 Applied Multivariate Analysis 
 รายวิชาบงัคับกอ่น: 346-333  

  Prerequisite : 346-333 
 ทบทวนพีชคณิตของเมทริกซ์ แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลายตัวแปร การแจกแจงปรกติหลายตัว
แปร การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเมื่อประชากรมีการแจกแจงของตัวแปรพหุเป็นแบบปกติ การใช้
สถิติทีกําลังสอง การวิเคราะห์ความแปรปรวนของหลายตัวแปร การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นหลายตัวแปร 
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก การวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขสําคัญ การวิเคราะห์ดิสคริมิแนนต์  การวิเคราะห์
ตัวประกอบ การวิเคราะห์แบบเกาะกลุ่ม  การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
 Review matrix algebra; concepts of multivariate analysis; multivariate normal 
distribution; estimation and testing of hypothesis when population is multivariate normal 
distribution; use of Hotelling T2; MANOVA; multiple regression analysis; logistic regression 
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analysis; principle component analysis; discriminant analysis; factor analysis; cluster 
analysis; computer software applications 
 
346-336 การวิเคราะห์ข้อมูลจําแนกประเภท                                                       3(3-0-6) 
 Categorical Data Analysis   
 รายวิชาบังคับก่อน: 346-211  

  Prerequisite : 346-211 
 การแจกแจงของสิ่งตัวอย่างของตัวแปรวิยุต การวิเคราะห์ตารางการจรขนาด 2× 2  การวิเคราะห์
ตารางการจรขนาด r ×cการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางหลายมิติโดยใช้ตัวแบบล็อกลิเนียร์และโลจิท การ
วิเคราะห์ข้อมูลที่มีมาตราวัดแบบเชิงอันดับและกรณีที่มีการวัดข้อมูลซ้ํา การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 Sampling distributions of discrete variables; analysis of 2 x 2 and r x c tables; 
analysis of multidimensional tables using log-linear and logit models; analysis of ordinal 
data and repeated measurements; use of statistical software 
 
346-337 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว       3(2-2-5) 
    Longitudinal Data Analysis                                      

  รายวิชาบังคับก่อน (Prerequisite): 346-333 หรือโดยความเห็นชอบของผู้สอน 
  Prerequisite : 346-333 or Lecturer consent 
ความรู้พื้นฐานสําหรับข้อมูลระยะยาว การสร้างและแปลผลกราฟโพรไฟล์ การวิเคราะห์ข้อมูล

อย่างง่าย ข้อเสียของการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย การถดถอยผสมเชิงเส้น การประมาณค่าควรจะเป็น
สูงสุด ข้อมูลสูญหาย 

Basic knowledge of longitudinal data; profile plots and interpreting; simple 
analyses; critiques of simple analyses; linear mixed effects regression; maximum 
likelihood estimation; missing data 
 
346-341 การจัดการกับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ 3(2-2-5) 
 Data Management and Statistical Data Analysis  
 รายวิชาบังคับก่อน : 346-334 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 

  Prerequisite : 346-334 or Program consent 
 ความหมายและโครงสร้างของฐานข้อมูล แบบสอบถามสําหรับประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ การ
เตรียมข้อมูลเพื่อการประมวลผล การทวนสอบคุณภาพของข้อมูลและการควบคุมคุณภาพ การจัดการข้อมูล 
การจัดการข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 Database definition and structure; questionnaire; preparation for data processing;  
data cleaning and quality control; data management; data analysis; data management for 
Big data analysis; data analysis; use of statistical software 
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346-342 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต                                                                       3(3-0-6) 
 Mathematics of Life Insurance 
 รายวิชาบงัคับกอ่น:- 

 Prerequisite : - 
 การประกันภัย  ตารางมรณะ  ค่ารายปี  การประกันชีวิต  เงินสํารองสุทธิจํานวนคงที่  เงินสํารองแบบ
ดัดแปลง  เบี้ยประกันเบื้องต้น 
 Insurance; mortality table; annuity; life insurance; net level reserve; modify reserve; 
gross premium 
 
346-343 การวจิัยดําเนินการ 2                                                               3(2-2-5) 
 Operations Research II 
 รายวิชาบงัคับกอ่น: 346-242  

   Prerequisite : 346-242 
 ทฤษฎีเกม   ตัวแบบสินค้าคงคลัง  ปัญหาแถวคอย  กําหนดการพลศาสตร์ การจําลอง การใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป 
 Game theory; inventory model; queueing problems; dynamic programming; 
simulation; use of computer package 
 
346-371 การฝึกงานทางสถิต ิ 1(0-6-0) 
 Job Training in Statistics 
 เงื่อนไข : ต้องเรียนหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาบังคับของสาขาสถิติมาก่อนอย่างน้อย 15 หน่วยกิต 
 หลักการปฏิบัติตนในการทํางาน  ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานราชการซึ่งภาควิชาฯ
เห็นชอบ เขียนรายงานผลการฝึกงานและนําเสนอต่อที่ประชุม 
 Principles of working responsibility; training in private or state organizations approved 
by the department; writing and presenting report of training achievement 
 
346-431 การวเิคราะห์อนุกรมเวลา        3(2-2-5) 
 Time series analysis 
 รายวิชาบงัคับกอ่น: 346-211  

  Prerequisite : 346-211 
 แนวคิดพื้นฐานในการพยากรณ ์ การพยากรณ์เชิงปริมาณ เทคนิคการปรับเรยีบโดยวิธเีฉลี่ยเคลื่อนที่  
วิธีทําให้เรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล  การใชต้ัวแบบโฮลต์และตัวแบบวินเตอร์ การพยากรณ์กรองปรับไดอ้นุกรม
เวลาแบบฉบับ  การพยากรณ์โดยอนุกรมเวลาบอ๊กซ-์เจนกินส์การประยกุต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  
 Basic concepts of forecasting; quantitative forecasting; smoothing techniques using 
moving average;exponential smoothing methods; Holt’s model; Winters’ model; adaptive 
filtering; classical time Series; Box- Jenkins time series forecasting; computer software 
applications 
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346-432 สถิติประชากรเบื้องต้น  3(3-0-6) 
 Introduction to Population Statistics 
 รายวิชาบังคับก่อน: - 

  Prerequisite : - 
 ความหมายและขอบเขตของประชากรศาสตร์ ทฤษฎีทางประชากร องค์ประกอบในการ
วิเคราะห์ประชากร เทคนิคการวิเคราะห์เบื้องต้นทางประชากรศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงประชากร  การ
เจริญพันธ์ุ การตาย การย้ายถิ่น นโยบายประชากรกับการพัฒนา 
 Meaning and coverage of population studies; population theory;  population 
composition analysis; elementary  demographic analysis technique; population change; 
fertility; mortality; migration; population policy and development 
 
346-433 สถิติสําหรับการควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 
 Statistics for Quality Control 
 รายวิชาบังคับก่อน: 346-211 หรือ 347-204  

  Prerequisite : 346-211 or 347-204 
 การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ แผนภูมิควบคุมชนิดตัวแปร แผนภูมิควบคุมตามลักษณะ
ประจํา การวิเคราะห์ระบบการวัด การวางแผนการทดลองเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ แนวคิดพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับ แผนชักตัวอย่างแบบตัวแปร แผนชักตัวอย่างเชิงคุณลักษณะ 
มาตรฐานคุณภาพแบบต่างๆ   
 Statistical process control; variable control charts; attribute control charts; 
measurement system analysis; experimental designs for quality improvement; 
fundamental concepts of acceptance sampling; sampling plan by variables; sampling 
plan by attributes; standard of qualities 
 
346-434 การออกแบบการทดลองเบื้องต้น                      3(2-2-5) 
 Introduction to Experimental Designs 
 รายวิชาบังคับก่อน : 346-333  
 Prerequisite : 346-333 
 หลักเบื้องต้นของการออกแบบการทดลอง แผนแบบสุ่มสมบูรณ์ การเปรียบเทียบระหว่างทรีต
เมนต์และการทดสอบเชิงต้ังฉาก แผนแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ แผนแบบจัตุรัสละติน การทดลองแบบแฟก
ทอเรียล แผนแบบสปลิตพล็อต การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  
 Principles of experimental designs; completely randomized designs; treatment 
comparisons and orthogonal tests; randomized complete block designs; Latin square 
designs; factorial experiments; split-plot designs; analysis of covariance; computer 
software applications 
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346-435  การทําเหมืองขอ้มูลเชิงสถิต ิ 3(3-0-6) 
  Statistical data mining 
  รายวิชาบงัคับก่อน : 346-335 

   Prerequisite : 346-335 
   การค้นหาองค์ความรู้ในฐานข้อมูลและการทําเหมืองข้อมูล เทคนิคก่อนการประมวลผลข้อมลู พื้นฐาน
การทําเหมืองขอ้มูล อัลกอรธิึมสําหรับการสร้างตัวแบบเพือ่การทํานาย กฎความสัมพันธ์ การแบ่งกลุ่ม การจาํแนก
ประเภทขอ้มูล เทคนิคการประเมินตัวแบบ 
             Knowledge discovery in database and data mining; data pre-processing techniques; 
data mining principles; predictive modeling algorithms; association rules; clustering; 
classification; model evaluation techniques 

 
346-443 การประกันวินาศภัยเบื้องต้น                                                                      3(3-0-6) 
 Introduction to non-life insurance 
 รายวิชาบงัคับกอ่น: 346-241   

   Prerequisite : 346-241 

 ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย การประกันวินาศภัย การประกันสังคม การประกันอัคคีภัย  

การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
 Review the basic knowledge of insurance; non-life insurance; social security; fire 
insurance; marine insurance; motor insurance; miscellaneous property insurance 
 
346-471 สัมมนาทางสถติิ 1(0-2-1) 
 Seminar in Statistics 
 เงื่อนไข : ต้องเรียนหมวดวิชาเฉพาะของสาขาสถิติมาก่อนอยา่งน้อย 15 หนว่ยกิต 
 สัมมนาหัวข้อที่น่าสนใจในสาขาสถิติศาสตร์ หรือสถิติประยุกต์ จากวารสาร หรือตําราภาษาอังกฤษ 
 Seminar in interesting topics of statistics or applied statistics from journal or text book 
 
346-472  สหกจิศึกษา 6(0-18-0) 
 Cooperative Education 
 เงื่อนไข : ลงทะเบียนรายวิชาตามหลักสูตรภายในภาคการศกึษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4 ยกเว้นรายวิชาสห
กิจศึกษา และเตรียมความพร้อมสําหรับสหกิจศึกษาไม่น้อยกวา่ 30 ชั่วโมง 
 Condition : Enrollment courses in the ciricurrum within the first semester of 4th year 
exempt Cooperative Education and preparation course for cooperative education at least 30 
hours 
 ฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานราชการ เอกชน วิสาหกิจ ศึกษาระบบการทํางานจริงที่เกี่ยวข้อง กับ
สาขาวิชาสถิติ พัฒนาทักษะด้านอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกับ ประสบการณ์การทํางาน อาจารย์
ที่ปรึกษาและสถานประกอบการประเมินผลการทํางาน นําเสนองานและรายงานฉบับสมบูรณ์  
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 Actual practice in public, private or enterprise organization; studying the real working 
system relative to statistics; developing occupational skills by integrating classroom knowledge 
with working experience; work evaluation by academic advisor and officer of the organization; 
presentation of work and complete report 

 
346-481 หัวข้อพิเศษทางสถิติ1                                                                             2(2-0-4) 
 Special topics in Statistics I 
 รายวิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของหลักสูตร 

  Prerequisite : Program consent 
 วิชาในสาขาสถิติศาสตร์หรือสถิติประยุกต์ที่น่าสนใจที่ไมไ่ด้ระบุไว้ในหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา
เป็นไปตามที่ภาควิชาฯ กําหนด 
 Interesting topics of statistics or applied statistics not included in the curriculum; 
course description is specified by the department 

 
346-482 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 2 3(3-0-6) 
 Special topics in Statistics II 
 รายวิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของหลักสูตร 

  Prerequisite : Program consent 
 วิชาในสาขาสถิติศาสตร์หรือสถิติประยุกต์ที่น่าสนใจที่ไมไ่ด้ระบุไว้ในหลักสูตรและมีเนือ้หา 
แตกต่างไปจาก 346-481 คําอธิบายรายวิชาเป็นไปตามที่ภาควิชาฯ กําหนด 
 Interesting topics of statistics or applied statistics not included in the curriculum 
and being different from 346-481; course description is specified by the department 
 
346-491 โครงงานทางสถิติ  3(0-9-0) 
 Project in Statistics  
 รายวิชาบังคับก่อน: 346-334  

  Prerequisite : 346-334  
 ฝึกทําวิจัยในสาขาสถิติศาสตร์หรือสถิติประยุกต์ 
 Practice in conducting a research in statistics or applied statistics 
 
460-101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Introduction to Business 
 รายวิชาบังคับก่อน: - 

   Prerequisite : - 
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การประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ  แนวคิดการจัดการทางธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
การจัดการการดําเนินงาน การตลาด การบัญชี  การเงิน  ธุรกิจระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ธุรกิจกับสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ  จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 

Types of business; business management concepts; human resource 
management; operation management; marketing; accounting; finance; international 
business; relationship between businesses and business environment; business ethics 

 
460-103 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 Principles of Marketing 
  รายวิชาบังคับก่อน: - 

   Prerequisite : - 
ความหมายและขอบเขตของการตลาด ปรัชญาและแนวคิดที่สําคัญทางการตลาด กระบวนการ

ทางการตลาดสภาพแวดล้อมทางการตลาดความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและการวิจัยทาง
การตลาดการแบ่งส่วนตลาดการกําหนดตลาดเป้าหมายและการวางตําแหน่งทางการตลาดการพัฒนาส่วน
ประสมการตลาดและประเด็นทางการตลาดที่น่าสนใจ 

Definitions and scopes of marketing; important marketing concepts and 
philosophies; marketing process; marketing environment; fundamental knowledge of 
consumer behavior and marketing research; market segmentation, targeting, and 
positioning; marketing mix development; and interesting marketing issues 
 
460-106 หลักการจัดการธุรกิจ    3(3-0-6) 
 Principles of Business Management  

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 460-101   
Prerequisite: 460-101   
ลักษณะขององค์กรธุรกิจหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารการจัดการให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพใน

การทํางานความรับผิดชอบต่อสังคมการจูงใจการสื่อสารและการตัดสินใจกระบวนการจัดการโดยเน้นการ
วางแผนการจัดองค์กรการชี้แนะและการควบคุมพฤติกรรมองค์กร การทํางานเป็นทีม ภาวะผู้นํา 

Characteristics of business organization; manager’s role and duties; effective 
management for business firms; corporate social responsibility; motivation, 
communication and decision making; management process focusing on planning, 
organizing, leading and controlling; organizational behavior; teamwork; leadership 
  
464-101  หลักการบัญชีเบ้ืองต้น 3(3-0-6)   
  Principles of Accounting 
  รายวิชาบังคับก่อน: - 

   Prerequisite : - 
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  ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี  ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี  แม่บทการบัญชี  
หลักการและวิธีการบันทึกตามหลักการบัญชีคู่  การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป  การผ่านรายการไปบัญชี
แยกประเภท  การจัดทํางบทดลอง  การปรับปรุงบัญชีและการปิดบัญชี การจัดทํากระดาษทําการ         งบ
การเงินสําหรับกิจการให้บริการกิจการซื้อขายสินค้า  และกิจการอุตสาหกรรม  ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 Definition  and  objectives  of  accounting;  benefits of  accounting  information;  
accounting  framework;  principles and  methods  of  double-entry  accounting;  transactions  
recording  in  general journal; posting; adjusting and  closing entries;  trial  balance;  worksheet  
preparation; financial  statements  of  service, merchandising and  manufacturing  businesses;  
value  added  tax system 
 
475-412 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Ethics  
 รายวิชาบงัคับกอ่น: - 

  Prerequisite : - 
 ความสําคัญของจริยธรรมธุรกิจ การสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรธุรกิจ ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม การรับรู้ถึงผลกระทบของการดําเนินการของธุรกิจต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รูปแบบของ
การกระทําที่ขาดจริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติที่จะนําไปสู่การมีจริยธรรมทางธุรกิจ 
 The importance of business ethics; initiate corporate governance within the 
organization; social and environmental responsibilities; business operational impact awareness 
to stakeholders; types of unethical behaviors; practicing guidelines for business ethics  
 
476-201 การจัดการโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
 Logistics Management 
 รายวิชาบงัคับกอ่น: - 

  Prerequisite : - 
 ภาพรวมของธุรกิจและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ หลักการและการดําเนินงานของกิจกรรมโลจิสติกส์ใน
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ต้นทุนโลจิสติกส์ การไหลเวียนของข้อมูล และสินค้ารวมไปถึงวัตถุดิบการจัดการโซ่
อุปทานเบื้องต้น 
 Overview of the business and logistics industry; principles and operations of logistics 
activity in business and supply chain industry; logistics costs; the flow of information, products 
and raw material; introduction to supply chain management 
 
542-464   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-3-4) 
  Geographic Information Systems 

   รายวิชาบงัคับก่อน : อยู่ในดลุยพินิจของหลกัสูตร 
  Prerequisite: Program consent 

  หลักการและแนวคิดของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) องค์ประกอบและประเด็นปัญหาในการ
ประยุกต์ใช้ระบบ การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ทฤษฎีและเทคนิคในการนําเข้าการวิเคราะห์
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และการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ การออกแบบและการประเมินระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นหนักการใช้โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ 

  Principles and concepts of GIS; components and issues in application of GIS in natural 
resources and environmental managements; design and managemnt of Geo-database; data 
input and spatial analysis and hand on practices in GIS  software 
 
875-207  คณิตเศรษฐศาสตร์        4(4-0-8) 

 Mathematical Economics 
 รายวิชาบังคับก่อน: 322-103 และ 322-104 หรืออยู่ในดุลพินิจของผู้สอน 

 Prerequisite: 322-103 and 322-104 or Lecturer consent 
 หลักและวิธีการใช้คณิตศาสตร์เพื่อพิสูจน์ทฤษฎีและแก้ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ดุลยภาพ
เชิงสถิติ การวิเคราะห์เชิงสถิติเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ฟังก์ชัน ระบบสมการ เมทริก อนุพันธ์ การหาผลเลิศ 
อินทิกรัล และ การประยุกต์ใช้ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์  
 Principle and application of mathematics in proving and solving economic problem; 
static analysis; comparative static analysis; relations, functions, system of equations, matrix 
algebra; optimization and integration for economic theory 
 
875-309  เศรษฐมิติเบื้องต้น        4(4-0-8) 
 Introduction to Econometrics   

 รายวิชาบังคับก่อน: 875-208  
 Prerequisite: 875-208 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจโดยใช้ความรู้ทางสถิติและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เทคนิคการประมาณ

ค่าแบบจําลองถดถอยที่มีตัวแปรอิสระตัวเดียวและหลายตัว การทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ของตัวแปร การ
แปลค่าทางสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้ตัวแปรอิสระที่มีลักษณะเชิงคุณภาพ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแบบจําลอง
ถดถอยเบื้องต้น 

 Economic data analysis using statistics and economic theories, technique for 
estimation; simple and multiple regression, hypothesis testing; T-test and F-test, interpretation 
of regression, qualitative variables, problems in estimation 
 
876-102 หลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานและการประยุกต์ใช้      3(3-0-6) 

 Principles of Economics and Application 
 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค อุปสงค์และอุปทาน ความยืดหยุ่นและการประยุกต์ใช้

เศรษฐศาสตร์สาธารณะ ต้นทุนการผลิต และโครงสร้างตลาด แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์มหภาค ตัวแปร
ทางเศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐกิจในระยะยาว การเงิน การธนาคาร นโยบายการคลังและการเงิน และ
เศรษฐกิจในระยะสั้น การค้าและการเงินระหว่างประเทศ 
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  Principles of microeconomics: market forces of supply and demand, elasticity 
and its application, economics of the public sectors, cost of production, and market 
structure; principles of macroeconomics: macroeconomic variables, real economiy in the 
long run, money and the banking system, monetary and fiscal policies, and output in the 
short run; international trade and monetary system 

 
874-194 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตประจําวัน               3(3-0-6) 
   Law Relating to Occupations and Everyday Life 

 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

 หลักสําคัญของกฎหมาย การบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การด้าเนินชีวิตในฐานะพลเมืองของประเทศ เช่น กฎหมายมหาชน กฎหมายสิทธิมนุษยชนกฎหมายอาญา 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมท้ังความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมกฎหมายที่จ้าเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพ เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข
และความรับผิดทางการแพทย์ กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน 
 Principles of law; enforcement and compliance with the law; Laws relating to 
citizen’s life such as, public law, human rights law, criminal law, civil and commercial law; 
Including an introduction to the judiciary process; Laws essential to pursue a career as 
labor law and business law; Law on public health and medical liability; Information and 
Technology law; Intellectual property law; environmental law; Including laws relating to 
ASEAN 
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน      3(2-2-5) 
   Fundamental English Listening and Speaking 

       รายวิชาบังคับก่อน: - 
       Prerequisite: - 

พัฒนาทักษะการฟัง และพูดในหัวข้อที่ใช้ในชีวิตประจําวัน การฟังเพื่อจับใจความสําคัญและ
รายละเอียด ไวยากรณ์และสํานวนภาษาที่จําเป็นสําหรับการสื่อสาร 

Developing listening and speaking skills based on topics in everyday life; listening 
for gist and details; grammar and language functions necessary for communicative 
purposes 

 
890-102  การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน       3(3-0-6) 
  Fundamental English Reading and Writing 

 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
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พัฒนาทักษะการอ่าน เพิ่มพูนวงศัพท์ เรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมจากบริบทของบทอ่านที่หลากหลาย 
พัฒนาทักษะการเขียนระดับข้อความสั้น ๆ 

Developing reading skills; building vocabulary; learning language and culture through a 
variety of text types; developing short paragraph writing skills 
 
890-211 เสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 
   Improving Listening Skill in English 

 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

ฟังเพื่อแยกแยะเสียงต่างๆ ในภาษาอังกฤษ สังเกตวิธีการเน้นเสียง และน้ําเสียงของผู้พูดที่จะสื่อ
ความหมายต่างๆแก่ผู้ฟัง ฝึกฟังสิ่งต่างๆ ที่จ้าเป็นในการเรียน เช่น การฟังบรรยาย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทางวิชาการต่างๆ เป็นต้น ฟังสิ่งที่จําเป็นในชีวิตประจ้าวัน เช่น บทสนทนา ข่าวรายการวิทยุ 

Increasing the students’ reading ability; developing flexibility in reading through 
different reading materials, activities and strategies; developing vocabulary and structures; 
techniques of guessing words in context; increasing reading rate; improve reading 
comprehension; practice at finding main ideas, subordinate ideas and details; critical reading 
 
890-214 เสริมทักษะด้านการฟังและพูด       3(2-2-5) 
   Consolidating Listening and Speaking Skills in English 

 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

การฝึกทักษะการฟัง และการพูดเน้นสํานวนที่ใช้ในการสนทนาในชีวิตประจําวัน การฟังข่าวและการ
บรรยายเหตุการณ์ที่น่าสนใจ การแสดงความคิดเห็น ฝึกทําการสัมภาษณ์งาน 

Practice in listening and speaking skills with an emphasis on expressions used in daily-
life conversations; listening to TV commercials, soundtracks from movies, and news reports, as 
well as expressing opinions 
 
890-221 การปรับปรงุการอ่านภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 
   Improving Reading in English  

 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

  เทคนิคการอ่าน  และใช้เทคนิคในการฝึกอ่าน การอ่านตั้งแต่ระดับคํา วลี ประโยคย่อหน้า และข้อความ
แบบต่าง ๆ การหาใจความสําคัญ และใจความท่ีซ่อนอยู่ในข้อความ การปรับอัตราความเร็ว และความเข้าใจใน
การอ่านวัสดุการอ่านชนิดต่าง ๆ 

  Increasing the students’ reading ability; developing flexibility in reading through 
different reading materials, activities and strategies; developing vocabulary and structures; 
techniques of guessing words in context; increasing reading rate; improve reading 
comprehension; practice at finding main ideas, subordinate ideas and details; critical reading 



91 
 

 

890-222 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
   Functional Reading 

 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

  ฝึกอ่านและเก็บข้อมูลจากวัสดุการอ่านในชีวิตประจําวัน เช่น คําส่ัง ป้ายประกาศโฆษณา หนังสือพิมพ์ 
เรื่องสั้น เพิ่มพูนความสามารถในการอ่านประโยคที่ยาว และซับซ้อนในระดับปริเฉทซ่ึงมีรูปแบบต่าง ๆ 

  Practice reading for information from materials e.g. instructions, signs, notices, 
advertisements, newspaper, short story; increasing reading comprehension of long and complex 
sentences as well as different types of text; critical reading; note taking and summarizations of 
the texts 
 
890-223 การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ        3(3-0-6) 
   Reading English Newspapers 
   รายวิชาบังคับก่อน  :  890-101,890-102 หรือผู้ที่ได้รับการยกเว้น 

 Prerequisite: 890-101,890-102 or Omission 
แนวปฎิบัติในการอ่านหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ  ทักษะการอ่าน  การนําความรู้ทางภาษาศาสตร์

มาประยุกต์ใช้กับการอ่านและแปลงานเขียนในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษการวิเคราะห์ส่วนต่าง  ๆ ของ
หนังสือพิมพ์รายวัน 

Techniques of reading English newspapers; reading skills; the use of linguistic aspects 
for reading and translating English in newspapers; analysis of newspaper parts 
 
890-224 การแปลเบื้องต้น         3(3-0-6) 
   Introduction to Translation 

 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

  ความหมายของการแปล ความส้าคัญและการพัฒนาการแปล คุณสมบัตินักแปล ทฤษฎีการแปล ชนิด
ของการแปล กระบวนในการการแปล หน้าที่ของภาษาการแปลเชิงเทคนิค การแปลกับวัฒนธรรม การวิจารณ์งาน
แปล 

  Definition of translation; significance and history of translations; translators’ qualities; 
translation theories; types of translation; process of translation; language functions; technical 
translation; translation criticism 
 
890-226 ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริง      3(3-0-6) 
   English Grammar for Real Life Communication 

 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

  การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบต่าง ๆ และการ
ใช้รวมทั้งความหมาย การนําส่ิงที่ได้เรียนรู้ไปใช้ส่ือสาร เน้นทักษะการอ่านและการเขียน 
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  Analysis of English grammatical structures in context; relationship between forms and 
functions including their meaning; application of what has been learned to communicate with 
emphasis on reading and writing skills 
 
890-227 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น       3(3-0-6) 
   Introduction to English Writing 

 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

  การเขียนโครงสร้างประโยคพื้นฐานแบบต่างๆ การเขียนย่อหน้าส้ันๆ เชิงเล่าเรื่องบรรยายและอธิบาย
โดยใช้หลักไวยากรณ์ คําเชื่อมประโยคและเครื่องหมายวรรคตอนที่เหมาะสมเน้นการเรียบเรียงความคิด และการ
เขียนอย่างเป็นระบบ 

  Writing different types of sentences structure; writing short narrative, descriptive, 
expository paragraphs with the correct usage of grammar, sentence connectors and 
punctuations, emphasizing ideas and writing process 
 
890-231 การส่ือสารภาษาองักฤษทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี     3(3-0-6) 

  Communication in English in Science and Technology  
 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

  ฝึกการใช้ทักษะต่าง ๆ  ในการสื่อสารในภาษาอังกฤษ  เน้นเนื้อหาทางความก้าวหน้าด้านต่าง ๆ ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ฝึกทักษะการอ่านและฟังบทความทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ  การตอบคําถามเพื่อ
ความเข้าใจ การเขียนสรุปของสิ่งที่อ่านและฟัง การเรียนรู้คําศัพท์ใหม่ ๆ  ฝึกทักษะการอภิปราย  เช่น  การแสดง
ความคิดเห็นและให้เหตุผล  ฝึกเขียนในระดับประโยคและย่อหน้าส้ัน 

  Practice of various skills in communicating in English, emphasizing on scientific and 
technical texts; reading for main ideas and details; outlining; techniques for developing 
vocabulary; making use of visual aids; listening skills; summarizing and note-taking; giving 
opinions and reasons; writing skills at a paragraph level 
 
890-241 การฟงัและพูดเชิงธรุกิจเบื้องต้น       3(3-0-6) 

  Basic Listening and Speaking for Business 
 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

  เพื่อให้นักศึกษาได้คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ สามารถฟังและโต้ตอบภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจใน
โอกาสต่าง ๆ เช่น การติดต่อนัดหมาย การเจรจาต่อรอง สามารถนําาเสนอผลงานและรายงานทางธุรกิจ 

  An introduction to business language; making an appointment, socializing, negotiating, 
meetings and discussions, giving presentations 
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890-245 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกจิ        3(3-0-6) 
 English for Business 

 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ เน้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจทั้ง 4 ทักษะ (อ่าน ฟังเขียน พูด) เน้น
ภาษาที่ใช้ในการติดต่อธุรกิจ นับตั้งแต่การพบปะผู้คนในวงการธุรกิจ การนัดหมาย การเจรจาและต่อรองทางธุรกิจ 
การอธิบายเกี่ยวกับสินค้าและลักษณะของธุรกิจ การนําชมสถานที่ทํางาน และการเสนอรายงานทางธุรกิจ 

 English for business, emphasizing four language skills (reading, listening, writing and 
speaking); language used for business contacts, ranging from meeting people, making an 
appointment, taking about the company’s activities, history, structure, welcoming visitors, taking 
visitors around the premise, describing business issues, production process , making an 
answering, business calls and arranging business appointments 
 
890-251 การอา่นงานเขยีนวิชาการองักฤษ       3(3-0-6) 

  Reading English inan Academic Context 
 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

การใช้ประโยชน์จากรูปแบบ และโครงสร้างของงานเขียนเชิงวิชาการ ทักษะที่จําเป็นต่อความสามารถ
และประสิทธิภาพในการอ่าน การจดบันทึกและสรุปใจความที่อ่าน 

Making use of form and structure of academic text in reading; essential skills in reading, 
note–taking and summarizing 
 
890-252  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ       3(3-0-6) 

   Writing Academic English  
  รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

เน้นทักษะการเขียนชั้นสูงในรูปแบบต่างๆ ฝึกการเขียนเรียงความ วิธีการเขียนขยายเนื้อหา การเขียน
เชิงบรรยาย การเล่าเรื่องราว การเขียนเชิงอภิปราย การเขียนเชิงชักชวน ฝึกการใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้
ถูกต้อง ฝึกการเขียนรายงาน บทคัดย่อและการเขียนโครงงานต่าง ๆ 

Advanced writing skills of different styles with emphasis on the vocabulary in 
academic context and formal language pattens; practing writing essays; a varity of methods of 
paragraph development: description, narration, argument, and persuasion; effective use of 
punctuation; writing reports, abstracts and planning project outlines 
 
890-261  ภาษาอังกฤษในที่ทํางาน        3(3-0-6) 
    English in the Workplace 

  รายวิชาบังคับก่อน: - 
  Prerequisite: - 
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  ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในที่ทํางาน รวมทั้งภาษาที่ใช้ในสังคมที่จําเป็นในการติดต่องาน  เช่น  การ
โทรศัพท์การนัดหมาย  การขอ/ให้ข้อมูล การต้อนรับแขก  การจดบันทึกข้อความ 

  Skills for communicating in English in the workplace including social English used in a 
business environment such as using the telephone, making an appointments, giving/asking for 
information, receiving visitors, etc 
 
890-351 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ      3(3-0-6) 
   Study Skills in English for Higher Studies 
   รายวิชาบังคับก่อน  :  890-101,890-102 หรือผู้ที่ได้รับการยกเว้น 
   Prerequisite: 890-101,890-102 or Omission 

  ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นทักษะที่จําเป็นที่ต้องใช้ประกอบการศึกษาต่อ
ระดับสูงขึ้นไป  การสรุปบันทึกย่อข้อความจากการฟังบรรยาย และการอ่านตํารา  ฝึกกลวิธีการอ่านรูปแบบต่าง  
ๆ การสํารวจแหล่งข้อมูลและรวบรวมข้อมูลประกอบการทํารายงาน ฝึกสรุป เรียบเรียงข้อมูล  และเขียนรายงาน  
ฝึกทักษะการอภิปรายในเชิงการตั้งประเด็นในการอภิปราย การตั้งคําถาม  การตอบคําถาม  การแสดงความ
คิดเห็นทั่ว  ๆ ไป  ตลอดจนการวิจารณ์และการนําเสนอผลอภิปราย  ฝึกเทคนิคการนําเสนอและ/หรือสาธิต
ผลงาน 

  Practicing listening, speaking, reading and writing in English with the emphasis on the 
study skills needed in higher studies; taking notes from lectures and reading materials;practicing 
a variety of reading strategies; exploring information resources and collecting relevant 
information; summarizing, paraphrasing information and writing a report; practicing discussion 
skills including proposing issues, questioning, answering, expressing opinions/giving comments, 
making critical evaluation and reporting the results of the discussion; practicing presentation 
and/or demonstration techniques 
 
890-361  ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน        3(3-0-6) 
    English for Job Application 

  รายวิชาบังคับก่อน: - 
  Prerequisite: - 

ทักษะและภาษาที่ต้องใช้ในการหางาน การสมัครงาน การสอบสัมภาษณ์ เน้นทักษะการเขียนและพูด
ในบริบทของการหาและสมัครงาน 

Skills, topics and language for future job applicants; finding jobs; applying for jobs and 
attending interviews; emphasis on writing and speaking in job-seeking context 
 
895-125 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5)  
 Thai Usage 
 รายวิชาบงัคับกอ่น: - 

 Prerequisite: - 
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 การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม หลักการพดู การฟงั การอ่านและการเขยีน เน้นฝกึปฏิบัติเพื่อ
การนําไปใช ้
 Appropriate Thai usage situation; principles of speaking; listening; reading and writing; 
with emphasis on language practice 
 
895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต        3(2-2-5) 
   Life Aesthetics 

 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

 สุนทรียศาสตร์ของการดํารงชีวิตที่มีความสุข การจัดการความครียด การสร้างกําลังใจเสริมเสร้างวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ สุนทรียศาสตร์ทางภาษา การพัฒนาบุคลิกภาพและการแสดงออกการดูแลสุขภาพการและจิต 
คุณค่าของทัศนศิลป์ ความซาบซึ้งในดนตรีและนาฏศิลป์ ความเข้าใจวัฒนธรรมประเพณี และมารยาทสังคมทั้งของ
ไทยและสากล 

 Aesthetics of living happily; stress management; willpower creation; Promoting 
emotional maturity; aesthetics of language; developing personality and self expression; 
nurturing physical and mental health; value of visual art; appreciation of music and performing 
art; understanding Thai and international cultures, traditions, and social etiquettes 
 
895-171 ภูมิปัญญาในการดําเนินชีวติ                                                                  3(2-2-5)  
 Wisdom of Living 
 รายวิชาบงัคับกอ่น: - 

 Prerequisite: - 
 การคิด การบริหาร และการจัดการชีวิตอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและกระแสสังคม
โลก การผสมผสานวิถีไทยกับพหุวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะ และรักษ์ส่ิงแวดล้อม การอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 Thinking, life administration and management in accordance with changes in Thai and 
global society; mingling the Thai way of life with multi-cultural way of living, public mind and 
environmental conservation; living happily based on morality, ethics and sufficiency economy 

รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวชิาสถิติสําหรับหลักสูตรอื่น 

347-100 สถิติในชีวติประจําวัน 3(2-2-5) 
 Statistics in Daily Life 
 รายวิชาบังคับก่อน: - 

 Prerequisite: - 
 เปิดโลกสถิติ การทําข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ การพินิจข้อมูล ความน่าจะเป็นพื้นฐาน โลกของการแจก
แจงปรกติ ช่วงความเชื่อมั่นและการทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติของค่าเฉลี่ย ช่วงความเชื่อมั่นและการ
ทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติของค่าสัดส่วน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว  กรณีศึกษา 
การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
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 Speaking of statistics; turning data into information; exploratory data analysis; basic 
concepts of probability; Normal distribution world; confidence interval and significance test of 
the population mean(s);confidence interval and significance test of the population 
proportion(s); correlation analysis; case studies; the use of statistical package 
 
347-201 สถิติพื้นฐาน 3(2-2-5) 
 Basic  Statistics 
 รายวิชาบังคับก่อน: - 

 Prerequisite: - 
 ขอบข่ายของสถติิ การจําแนกขอ้มูล กราฟเชิงเดียว การสรุปขอ้มูลในเชิงตัวเลขและกราฟ ความน่าจะ
เป็น ตัวแปรสุม่และการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงปรกติ การแจกแจงของคา่เฉลี่ยตัวอย่าง การ
ประมาณค่าและทดสอบสมมตฐิานของค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว การประมาณค่าและ
ทดสอบสมมติฐานสําหรับข้อมลูจําแนกประเภท การทดสอบความเป็นอิสระของตัวแปรจําแนกประเภท 2 ตัว การ
วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเดียว การใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิต ิ
 Scope of statistics; data classification; simple graphs; numerical summaries and graphs; 
probability; random variable and probability distributions; normal distribution; distribution of 
sample means; estimation and hypothesis testing for means; one-way analysis of variance; 
estimation and hypothesis testing for categorical data; chi-square test for independent; simple 
linear regression and correlation analysis; statistical software 
 
347-202 ชีวสถิติ                              3(2-2-5) 
 Biostatistics  
 รายวิชาบังคับก่อน: - 

 Prerequisite: - 
 สถิติพรรณนา  การพินจิพิเคราะห์ข้อมูล  สถิตชิีพและการปรบัสู่มาตรฐาน ตารางชีพ  ความน่าจะเป็น 
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงทวินาม  การแจกแจงปัวซง  การแจกแจงปรกติ ตวัอย่าง
สุ่มและการแจกแจงของการชักตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวเิคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว การวเิคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเดียว   การทดสอบไคสแควร์ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิต ิ
 Descriptive statistics; exploratory data analysis; vital statistics and standardization;  life 
table; probability;  random variables and probability distributions; binomial distribution;  
poisson distribution; normal distribution; random sample and sampling distributions; estimation 
and hypothesis testing;  one-way analysis of variance; analysis of simple linear regressionand 
correlation; chi-square test; statistical software 
 
 
 
 



97 
 

 

347-204 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(3-0-6) 
 Probability and Statistics 

 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็น การแจกแจงความนา่จะเป็น การแจกแจงของตัวแปรสุ่มที่
สําคัญ การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การวเิคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและ สหสัมพันธ์การ
ทดสอบไคสแควร์ สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร ์
 Basic concepts of probability; probability distribution; some crucial probability 
distributions of random variable; estimation; hypothesis testing; analysis of variance; regression 
and correlation; chi-squares test; nonparametric statistics 
 
347-361 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจยัทางสถิติ                                                        2(1-2-3) 
 Computer Applications for Statistical Research 
 รายวิชาบังคับก่อน: - 

 Prerequisite: - 
 การรวบรวมข้อมูล  การเตรยีมข้อมูล  สร้างแฟ้มข้อมูล  การวิเคราะห์ขอ้มูล และการแปลผล ที่ได้จาก
การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 Data collection; data preparation; creating data file; data analysis and interpretation 
 
542-261 การสํารวจ การใช้แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ     3(2-3-4) 
 Surveying, Maps and Aerial Photography 
 รายวิชาบังคับก่อน: - 

  Prerequisite: - 
  หลักการสํารวจและการรงัวัดที่ดินเบื้องต้น หลักการอ่าน แปลความหมายและการใชป้ระโยชน์จาก
แผนที่ภูมิประเทศ  การนําภาพถ่ายทางอากาศ  และภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ประโยชน์ในการสํารวจและรงัวัด 
   Principles of surveying, mapping, aerial photography and remote sensing including 
their interpretation and utilization 
 
 
 
 

 
 



98 
 

 

ภาคผนวก ข 
ตารางเปรยีบเทียบโครงสรา้งหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง  

กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) 
 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน 
สกอ.     

(จํานวนหน่วยกิต) 

หลักสูตรเดิม  
พ.ศ. 2554 

(จํานวนหน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2559 

(จํานวนหน่วยกิต) 

 แผนปกต ิ แผนสหกิจ
ศึกษา 

แผนปกต ิ แผนสหกิจ
ศึกษา 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 30 30 30 30 

1.1 กลุ่มวิชาภาษา                           12 12 12 12 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

 10 10 12 12 

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์      

 8 8 6 6 

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  72 102 102 102 102 

    2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไม่น้อยกว่า  24 24 24 24 24 

    2.2 กลุ่มวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า  30 55 55 55 58 

    2.3 กลุ่มวิชาเลือก  23 23 23 20 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า  6 6 6 6 6 

รวม ไม่น้อยกว่า  120 138 138 138 138 
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ภาคผนวก ค 
รายละเอียดการปรบัปรุงหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาสถิติ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ 

หลักการและเหตุผลที่ขอปรับปรุงหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  ฉบับ
ปรับปรุง พ .ศ. 2554 ปรับปรุงด้วยเหตุผลหลัก 2 
ประการ คือ 
 
 
1) เพื่อให้เป็นไปตามตามเกณฑ์มาตรฐานของคณะ

วิทยาศาสตร์ที่ต้องปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี และ
ให้หลักสูตรสอดคล้องกับ  เกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ . 2548  ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
และ 

2 ) เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ . 2552  (Thai 
Qualifications Framework for Higher 
Education) (TQF:HED) ซึ่งกําหนดให้หลักสูตรที่
เปิดสอนอยู่แล้วต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับ 
TQF:HED ดังกล่าวภายในปีการศึกษา 2555 

 
 

หลักการและเหตุผลที่ขอปรับปรุงหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติฉบับ
ปรับปรุงปี พ.ศ. 2559 นี้ ดําเนินการปรับปรุงจาก
เนื้ อหาของหลักสูตรฯ  พ .ศ . 2554 ให้มีความ
ทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และสอดคล้องกับ 
1) เกณฑ์มาตรฐานของคณะวิทยาศาสตร์ที่ต้อง
ปรับปรุงหลักสูตรทุ ก  5 ปี  และให้หลักสูตร
สอดคล้องกับ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ป ริ ญ ญ า ต รี  พ .ศ . 2548 ข อ ง สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  และ 
 
2) แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-
2559) ที่จะผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
 

โครงสร้างของหลักสูตรส่วนใหญ่ยังคงเหมือนกัน
กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีส่วนของ
การปรับปรุง เพิ่มเติม ดังนี้ 
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และ

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปรับ
จํานวนหน่วยกิต จากเดิม 10 และ 8 หน่วยกิต 
เปลี่ยนเป็น 12 และ 6 หน่วยกิต ตามลําดับ  

2) เพิ่มวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะ ภายใต้องค์
ความรู้ที่รองรับในหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ทั้ งนี้ เพื่ อการประยุก ต์ความรู้ท างสถิ ติ ได้
ครอบคลุมหลากหลายศาสตร์และทันสมัย 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
วัตถุประสงค ์
1) เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติ ท่ีได้

มาตรฐานสากล มีทักษะในกระบวนการจัดการข้อมูล  
วิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูล และการใช้คอมพิวเตอร์ 

2) เพื่ อผลิตบัณ ฑิตให้ มีความรู้พื้ นฐานทางด้านสถิติ ท่ี
สามารถศึกษาต่อในระดับสูง 

 

วัตถุประสงค์ 
1) เพื่ อผลิตบัณ ฑิตท่ี มีองค์ความรู้ทางสถิติ ท่ี ได้มาตรฐาน  ซ่ึ ง

ครอบคลุมองค์ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล 

การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

รวมทั้งสามารถนําเสนอผลงานเชิงวิชาการได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม  

2) เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะในทุกกระบวนการทางสถิติ ทักษะการ

คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การคิดเชิงเหตุและผลภายใต้ข้อมูล 

3) เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ทางสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4) เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางสถิติใน

การสื่อสารและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้  

5) เพื่ อผลิตบัณ ฑิตให้ เป็นผู้ มีคุณธรรม  จริยธรรม  และความ
รับผิดชอบต่อสังคมและต่อตนเอง 

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 138 หน่วยกิต 
ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 138 หน่วยกิต 
ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

ก. หมวดการศึกษาทั่วไปจํานวน 30 หน่วยกิต 
1)  กลุ่มวิชาภาษา   จํานวน 12  หน่วยกิต 
890-101   การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน         3 
890-102  การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน     3 
895-125  การใช้ภาษาไทย                                3 
วิชาภาษา (เลือก) ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต   
จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 
890-221  การปรับปรุงการอ่านภาษาอังกฤษ           3 
890-223  การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ           3 
890-231  การสื่อสารภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์ 
             และเทคโนโลยี                                  3 
890-261  ภาษาอังกฤษในที่ทํางาน                      3 
890-351  ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ 
             เพื่อการศึกษาต่อ                               3 
890-361  ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน              3 

ก. หมวดการศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หน่วยกิต 
1)  กลุ่มวิชาภาษา   จํานวน 12 หน่วยกิต 
คงเดิม 
คงเดิม 
ย้ายไปเป็นวิชาเลือก 
วิชาภาษา (เลือก) ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต จากรายวิชาหมวดศึกษา
ท่ัวไปในกลุ่มภาษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ดังตัวอย่างรายวิชาต่อไป 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
เพิ่มรายวิชาเลือกใหม่ 
890-211 เสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ                      3 
890-214 เสริมทักษะด้านการฟังและพูด                       3  
890-222 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน             3 
890-224 การแปลเบื้องต้น                                       3 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 890-226 ไวยากรณอ์ังกฤษเพือ่การสื่อสารในชีวิตจรงิ      3 
890-227 การเขียนภาษาองักฤษเบือ้งต้น                    3 
890-214 เสริมทักษะด้านการฟังและพูด                     3 
890-241 การฟงัและพูดเชิงธรุกิจเบื้องต้น                   3 
890-245 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกจิ                          3 
890-251 การอา่นงานเขยีนวิชาการองักฤษ                 3 
890-252 การเขียนภาษาองักฤษเชงิวิชาการ                3 

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จํานวน    10  หน่วยกิต   
-วิชาบังคับ 8 หน่วยกิต 
315-101  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1                     1 
641-101  สุขภาวะกายและจิต                           3 
895-171  ภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต                 3 
895-xxx  วิชาเลือกกีฬา พลศึกษาหรือนันทนาการ   1   
 
 
 
 
 
 
 
- วิชาเลือก 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
895-101   พฤติกรรมศาสตร์                           3 
895-203   จิตวิทยาทั่วไป                               3 
895-205   เศรษฐศาสตร์และการปกครอง           2 
895-303   เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต                     3 

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จํานวน     12 หน่วยกิต   
–วิชาบังคับ  8 หน่วยกิต  
(1) เลือก  จากรายวิชาต่อไปนี้   6  หน่วยกิต   
    001-101 อาเซียนศึกษา                               3  
    001-131 สุขภาวะกายและจิต                        3  
    874-194 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน                                                3 
    895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต                     3  
    895-171 ภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต               3  
(2) กิจกรรมเสริมหลักสูตร   1 หน่วยกิต   
    315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1                  1 
 (3) กิจกรรมพลศึกษา    1  หน่วยกิต 
    895-xxx   วิชากีฬา พลศึกษา หรือ นันทนาการ   1  
–วิชาเลือก จํานวน 4 หน่วยกิต จากรายวิชาในกลุ่มมนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมวดศึกษาทั่วไป ยกเว้นรายวิชาที่มี
เนื้อหาซ้ําซ้อนกับรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร เช่น
รายวิชาต่อไปนี้ 
895-107  ประชากรศาสตร์                     2 
895-202  ประชากรศาสตร์                        3 
895-214  วิธีวิทยาการวิจัยเบื้องต้น                     3 
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3)  กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    
จํานวน 8  หนว่ยกิต  
- วิชาบังคับ 6 หน่วยกติ 
315-201  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม           3 
345-102  คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม              3 
- วิชาเลือก 2 หน่วยกิต 
190-404  ธรรมชาติบําบัด                                2 
336-212  ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจําวัน 2 
336-213  สารพิษในชวีิตประจําวัน                      2 
340-102  มนุษย์กับวทิยาศาสตร์                        3 
340-253  วทิยาศาสตร์ประจําวัน                        2 
342-200  พอลิเมอรใ์นชีวิตประจําวัน                   2 

3)  กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    
จํานวน 6  หนว่ยกิต  
- วิชาบังคับ 3 หน่วยกติ  
ย้ายไปเป็นวิชาเลือก 
คงเดิม 

 

- วิชาเลือก  3 หน่วยกติ 

ตัดทิง้ 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
315-103  ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา  

336-211  เภสัชวิทยาทั่วไป 

345-101  คอมพิวเตอร์และการประยกุต ์             
 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ จํานวน  102 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน จํานวน 24 หน่วย
กิต 
322-101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน1                         3 
322-102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2                        3 
322-205  แคลคูลัสขั้นสูง                                3 
322-231  พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น                     3 
324-101  เคมีทั่วไป 1                                    3 
325-101  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1                       1 
330-101  หลักชีววิทยา1                                 3 
331-101  ปฏิบัติการหลักชีววทิยา 1                   1 
332-101  ฟิสิกส์พื้นฐาน 1                               3 
332-111  ปฏิบัติการฟิสิกส์พืน้ฐาน 1                  1 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ จํานวน  102 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน จํานวน 24 หน่วยกิต 
คงเดิม โดยเปลีย่นชื่อวิชาเป็นแคลคูลัส 1 
คงเดิม โดยเปลีย่นชื่อวิชาเป็นแคลคูลัส 2 
ย้ายไปเป็นวิชาเลือก 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 

 322-213 หลักคณิตศาสตร์สําหรับสถติิศาสตร ์          3 
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2)  กลุ่มวิชาบังคับ   
- แบบปกติ จํานวน 55 หน่วยกิต 
- แบบสหกิจศึกษา จํานวน 49 หน่วยกิต 
    ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
344-141 การโปรแกรมเชิงโครงสร้าง                    3 
346-211  หลักสถิติ                                        3 
346-221  ทฤษฎีความน่าจะเป็น                         3 
 
346-241  การประกันภัยเบื้องต้น                        3 
346-242  การวิจัยดําเนินการ 1                          3 
346-261  โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ                  3 
346-321   เทคนิคการชักตัวอย่าง                       3 
 
346-322   คณิตสถิติศาสตร์ 1                           3 
346-323*  คณิตสถิติศาสตร์ 2                           3 
346-331   สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์                3 
346-332   การวิเคราะห์การถดถอย                     3 
 
 
346-333   การออกแบบการทดลองเบื้องต้น           3 
346-334   ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น                      3 
346-341   เทคนิคการพยากรณ์                          3 
 
346-431 การจัดการกับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล3 
346-432  การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์     3 
 
346-431  การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ                  3 
 
346-471  สัมมนาทางสถิติ                                1 
346-491  โครงงานทางสถิติ                              3 
 
 
 

2)  กลุ่มวิชาบังคับ   
- แบบปกติ จํานวน 55 หน่วยกิต 
- แบบสหกิจศึกษา จํานวน 52 หน่วยกิต 
ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
ย้ายไปเป็นวิชาเลือก 
คงเดิม 
คงเดิม  โดยเปลี่ ยนชื่ อวิชาเป็น  ความน่ าจะเป็นสําหรับ
สถิติศาสตร์ 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม โดยเปลี่ยนชื่อวิชาเป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ 
แบ่งออกเป็น 2 วิชา คือ รายวิชา 346-222 เทคนิคการชัก
ตัวอย่าง 1 และ 346-321 เทคนิคการชักตัวอย่าง 2 
คงเดิม 
คงเดิม และเปลี่ยนเป็นวิชาบังคับสําหรับแผนสหกิจ 
คงเดิม 
แบ่งออกเป็น 2 วิชา คือ รายวิชา 346-332 การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว และ 346-333 การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ 
คงเดิม โดยเปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 346-434 
คงเดิม 
คงเดิม โดยเปลี่ยนรหัสและชื่อวิชาเป็น 346-431 การวิเคราะห์
อนุกรมเวลา 
คงเดิม โดยเปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 346-341 
เปลี่ยนเป็นวิชาเลือกของแผนปกติและเปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 
346-335 
คงเดิม โดยเปลี่ยนชื่อวิชาเป็น สถิติสําหรับการควบคุมคุณภาพ 
คงเดิม 
คงเดิม แต่เป็นวิชาเลือกสําหรับแผนสหกิจศึกษา 
เพิ่มเติม  346-472 สหกิจศึกษา 
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รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวชิาคณิตศาสตร์ 
322-211   หลักคณิตศาสตร์                                  3 
322-251   โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเรจ็รูปทาง 
คณิตศาสตร ์                                                     2 
322-252   วิธีเชิงตัวเลข                                       3 
322-322   ทฤษฎีกราฟเบื้องตน้                              3 
 

รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวชิาคณิตศาสตร ์
คงเดิม 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
คงเดิม 
322-201  แคลคูลัสขั้นสูง                                     3 
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3)  กลุ่มวิชาเลอืก   
- แบบปกติ จํานวน  23 หน่วยกิต 
- แบบสหกิจศกึษา จํานวน 23 หน่วยกิต 
 3.1)  เลือกรายวิชาที่เปิดสอนโดย ภาควิชาคณิตศาสตร์
และสถิติอย่างนอ้ย 14 หน่วยกติ 
รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวชิาสถิติ 
346-335   สถิติประชากรเบื้องต้น                           3 
346-336   การวิเคราะห์ขอ้มูลจําแนกประเภท            3 
346-342   คณิตศาสตร์ประกนัชีวิต                         3 
346-343   การวิจัยดําเนินการ 2                            3 
346-371   การฝึกงานทางสถิต ิ                             1 
346-421   ตัวแบบเชิงเส้นเบือ้งต้น                         3 
346-434   ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิตเิบื้องตน้           3 
346-435   ตัวแบบเชิงสถิติเบือ้งต้น                         3 
346-441   เทคนิคการจําลอง                                3 
346-442   กระบวนการสโตแคสติก                         3 
346-443   การประกันวินาศภัยเบื้องต้น                    3 
346-481   หัวข้อพิเศษทางสถติิ 1                           2 
346-482   หัวข้อพิเศษทางสถติิ 2                           3 
รายวิชาเลือกเพิม่เติมสําหรับแผนสหกิจศึกษา 
346-323   คณิตสถิติศาสตร์ 2                               3 
346-432   การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชงิประยุกต์        3 

3)  กลุ่มวิชาเลอืก   
- แบบปกติ จํานวน  23 หน่วยกิต 
- แบบสหกิจศกึษา จํานวน 20 หน่วยกิต 
 3.1)  เลือกรายวิชาที่เปิดสอนโดย ภาควิชาคณิตศาสตร์
และสถิติอย่างนอ้ย 14 หน่วยกติ 
รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวชิาสถิติ 
คงเดิม โดยเปลีย่นรหัสวิชาเป็น 346-432 
346-336   การวิเคราะห์ขอ้มูลจําแนกประเภท            3 
346-342   คณิตศาสตร์ประกนัชีวิต                         3 
346-343   การวิจัยดําเนินการ 2                            3 
346-371   การฝึกงานทางสถิต ิ                             1 
ตัดทิง้ 
ตัดทิง้ 
ตัดทิง้ 
ตัดทิง้ 
ตัดทิง้ 
346-443   การประกันวินาศภัยเบื้องต้น                   3 
346-481   หัวข้อพิเศษทางสถติิ 1                          2 
346-482   หัวข้อพิเศษทางสถติิ 2                          3 
รายวิชาเลือกเพิม่เติมสําหรับแผนสหกิจศึกษา 
ย้ายไปเป็นวิชาบังคับ 
คงเดิม  
346-337  การวิเคราะห์ขอ้มูลระยะยาว                    3 
346-435  การทําเหมืองขอ้มูลเชิงสถิต ิ                    3 
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3.2)  เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะหรือภาควิชา
อื่น ไม่เกิน 9 หน่วยกิต  

 
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
344-211   โครงสร้างข้อมูล                                   3 
344-242   เทคนิคการเขียนโปรแกรมบนเว็บ              3 
344-261   การประมวลผลข้อมูลทางธรุกิจ                3 
344-361   หลกัการระบบฐานข้อมูล                        3 
344-362   การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
              สารสนเทศ                                         3 
344-361   หลักการระบบฐานข้อมูล                        3 
345-201   การโปรแกรมเชงิทศัน์                           3 
345-202   เทคโนโลยีและการโปรแกรมบนเว็บ           3 
 
 
คณะวิทยาการจัดการ 
460-101   ความรู้เกีย่วกับธุรกจิ                            3 
460-103   หลักการตลาด                                    3 
460-106   หลักการจัดการและองค์กร                     3 
461-101   หลักการบัญชีเบื้องต้น                           3 
 
 
 
คณะเศรษฐศาสตร์ 
876-101   หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                      3 
 
 
 
 
 

3.2) เลือกรายวชิาที่เปิดสอนโดยคณะหรือภาควิชาอื่นไม่เกิน 
9 หน่วยกิต (สําหรับแผนปกต)ิ   6  หน่วยกิต (สําหรับ
แผนสหกิจ)  

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คงเดิม เปลี่ยรหสัวิชาเป็น 344-141  
ตัดทิง้ 
ตัดทิง้ 
ตัดทิง้ 
ตัดทิง้ 
 
ตัดทิง้ 
ตัดทิง้ 
ตัดทิง้ 
344-261  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ                       3 
 
คณะวิทยาการจัดการ 
คงเดิมเปลี่ยนชือ่เป็นความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับธรุกิจ 
คงเดิม 
ตัดทิง้ 
คงเดิม 
475-412  จริยธรรมทางธรุกิจ                                3 
476-201  การจดัการโลจิสติกส์                              3

  
คณะเศรษฐศาสตร์ 
ตัดทิง้ 
876-102  หลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานและการประยกุตใ์ช้ 3 
875-207  คณิตเศรษฐศาสตร ์                               4 
875-309  เศรษฐมติิเบื้องต้น                                 4 
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เพื่ อให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่ องและ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยี 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ อาจกําหนดรายวิชาที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็น
ว่าเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชาสถิติ ให้เลือกในกลุ่มวิชาเลือก
ที่เปิดสอนโดยคณะหรือภาควิชาอื่น ๆ เพิ่มเติมตามความ
เหมาะสม 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
225-346  การจัดการผลิตและการดําเนินงาน            3 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศ 
308-231 การโปรแกรมเชิงโครงสร้างและการประยุกต์  3 
308-232 การออกแบบและพัฒนาเว็บ                     3 
308-233 ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล                  3 
308-311 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ  3 
308-321 ระบบการจัดการฐานข้อมูล                      3 
308-352 การทําเหมืองข้อมูลและทัศนภาพ               3 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
542-261 การสํารวจการใช้แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ   3 
เนื้อหาเหมือนเดิม 

4.  วิชาสหกิจศึกษา  จํานวน 6 หน่วยกิต 
(เฉพาะที่เลือกแผนสหกิจศึกษา) 
346-472  สหกิจศึกษา                                   6 

เขียนรวมไว้ในกลุ่มวิชาบังคับ 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวน  6 หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจ 
ที่ เกิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมี
เนื้อหารายวิชาไม่ซ้ําซ้อนหรือใกล้เคียงกับเนื้อหาวิชาใน
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปหมวดวิชาเฉพาะหรือรายวิชา
ที่เรียนมาแล้ว 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวน  6 หน่วยกิต 
 เนื้อหาเหมือนเดิม 

  



107 
 

 

ภาคผนวก ง 
ภาระงานสอนและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลกัสูตร  

อาจารย์ประจาํ และอาจารย์พิเศษ 
 

ภาระงานสอนและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลกัสูตร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยา นติิเรืองจรสั    
 รายวิชาที่สอนในหลักสูตรนี ้  
 346-331 สถิติศาสตร์ไมอ่ิงพารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics)    
  346-334  ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น (Introduction to Research Methodology) 
  346-335  สถิติประชากรเบื้องต้น (Introduction to Population Statistics) 
  346-431 การจัดการกับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Management and  
                            Statistical Data Analysis) 
  346-471  สัมมนาทางสถติิ (Seminar in Statistics) 
  346-491  โครงงานทางสถิติ (Project in Statistics) 
 รายวิชาที่สอนในหลักสูตรอื่น  
        ระดับปริญญาตร ี
  347-100 สถิติในชีวิตประจําวัน (Statististics in Daily Life) 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
1. Kulya Nitirungjarus, et al. 2012.  Baseline Survey  on Child Labour in Selected 

Areas Where Shrimp And Seafood Related Industries Are Condenced  In  Nakon 
Si Thammarat And Songkhla Provinces. Prince of Songkla University; Contract 
No.: 2011/0094 . Sponsored by  International Labour Organization. 

2. กัลยา นิติเรืองจรัส และคณะ. 2557. รายงานการประเมินผลโครงการส่งเสริมการคุ้มครองเด็ก
ที่ทํางานเสี่ยงในอุตสาหกรรมการผลิตกุ้งและอาหารทะเลโดยการส่งเสริมการทํางานที่
ปลอดภัยและบริการด้านสุขภาพในจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช ปี 2555-2557. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สนับสนุนโดย สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมถ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี/องค์การแรงงานระหว่างประเทศ. 

3. กัลยา นิติเรืองจรัส และคณะ. 2558. รายงานผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการ
จัดกลุ่มอาชีพภายใต้โครงการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในท่าเทียบเรือประมงและชุมชน
ประมงชายฝั่งจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช. สนับสนุนโดย สมาคมวางแผนครอบครัว
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมถ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี/องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ. 
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2.   อาจารย์ ดร. ใกล้รุ่ง  สามารถ 
 รายวิชาที่สอนในหลักสูตรนี ้
       346-211  หลักสถิติ (Principles of Statistics)  
  346-337  การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว (Longitudinal Data Analysis) 
  346-471  สัมมนาทางสถิติ (Seminar in Statistics) 
  346-491  โครงงานทางสถิติ  (Project in Statistics) 
  346-472  สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 
 รายวิชาที่สอนในหลักสูตรอื่น  
        ระดับปริญญาตร ี
  472-104  Statistics in Management (International program) 
 347-202  สถติิพื้นฐาน (Basic Statistics) 

  347-203  ชีวสถิติ (Biostatistics) 
  ระดับปรญิญาโท  
  346-581 หัวขอ้พิเศษทางสถิติ (การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวขั้นสูง) 
   Special Topics in Statistics (Advanced Longitudinal Data Analysis) 

ผลงานวชิาการย้อนหลัง5 ปี 
1. Samart K, Chambers R. 2014. Linear regression with nested errors using 

probability-linked data. Australian & New Zealand Journal of Statistics 
2014; 56(1): 27-46. 

2. Inprom M, Jansakul N and Samart K. 2014.  Deviance Residuals of Linear 
Mean-variance  Negative Binomial Models. Proceedings of 19th Annual 
Meeting in Mathematics (AMM2014) 2014: 71-80. 
 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขมกิา  อุระวงค ์
รายวิชาที่สอนในหลักสูตรนี ้
 315-101  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 (Co-Curricular Activities I ) 
 346-321  เทคนิคการชักตัวอย่าง (Sampling Techniques) 
 346-336  การวิเคราะห์ข้อมูลจําแนกประเภท (Categorical Data Analysis) 
 346-371  การฝึกงานทางสถิติ (Job Training in Statistics 
  346-471   สัมมนาทางสถิติ (Seminar in Statistics) 
  346-472  สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 
 346-491  โครงงานทางสถิติ  (Project in Statistics) 
รายวิชาที่สอนในหลักสูตรอื่น  
        ระดับปริญญาตร ี
 347-202   สถิติพื้นฐาน (Basic Statistics) 
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ผลงานวชิาการย้อนหลัง 5 ปี 
1.  เขมิกา สุขเกษม และคณะ. 2555. การประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้เข้า

ชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2555 ส่วน. สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 

2. เขมิกา สุขเกษม และคณะ. 2556. การประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้เข้า
ชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2556 ส่วนภูมิภาค. สํานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 

3. เขมิกา อุระวงค์ และคณะ. 2557. การประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้เข้า
ชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2557 ส่วนภูมิภาค. สํานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 

4. กัลยา นิติเรืองจรัส และคณะ. 2558. รายงานผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการ
จัดกลุ่มอาชีพภายใต้โครงการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในท่าเทียบเรือประมงและชุมชน
ป ร ะม ง ช า ยฝั่ ง จั ง ห วั ด ส ง ข ล า แล ะนค รศ รี ธ ร ร ม ร า ช  3 0 -3 1  มี น า คม  2 5 5 8 . 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2558. สนับสนุนโดย สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมถ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี/องค์การแรงงานระหว่างประเทศ. 

 
4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. นราทิพย์ จั่นสกลุ 
รายวิชาที่สอนในหลักสูตรนี ้  
 346-332 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) 
 346-333  การออกแบบการทดลองเบื้องต้น (Introduction to Experimental Designs) 
  346-322 คณิตสถิติศาสตร์ 1 (Mathematical Statistics I) 
  346-323 คณิตสถิติศาสตร์ 2 (Mathematical Statistics II) 
  346-435 ตัวแบบเชิงสถิติเบ้ืองต้น (Introduction to Statistical Models) 
  346-471 สัมมนาทางสถติิ (Seminar in Statistics) 
  346-491 โครงงานทางสถิติ (Project in Statistics) 
รายวิชาที่สอนในหลักสูตรอื่น 
 รายวิชาที่สอนในหลักสูตรอื่น  
        ระดับปริญญาตร ี
 347-202  สถิติพื้นฐาน (Basic Statistics)  
        ระดับปริญญาโท 
                347-551 สถิติการแพทย์และการคํานวณเชิงสถิติ 1 (Medical Statistics I and Statistical     
                            Computing I ) 
ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1.  นราทิพย์ จั่นสกุล. 2555. การวิเคราะห์การถดถอยโดยใช้โปรแกรม R. (ได้รับทุน
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับที่ 8/2555) โรงพิมพ์ดิจิตอล หน่วย
โสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา 

2.  Mallika Inprom, Naratip Jansakul and Klairung Samart. 2557. Deviance 
Residuals of Linear Mean-variance Negative Binomial Models. Proceedings 
of the 19th Annual Meeting in Mathematics (AMM2014). A-One, The Royal 
Cruise Hotel, Pattaya, Thailand, 71-80.  
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5.   อาจารย์ ดร. สุธิตา  มณีชัย   
รายวิชาที่สอนในหลักสูตรนี ้  

346-242 การวิจัยดําเนินการ 1 (Operations Research I)                                                             
รายวิชาที่สอนในหลักสูตรอื่น  
        ระดับปริญญาตร ี

315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 (Co-Curricular Activities I) 
322-101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 (Basic Mathematics I) 
322-102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 (Basic Mathematics I) 
322-322 ทฤษฎีกราฟ (Graph Theory) 
322-358 การหาค่าเหมาะที่สุดวิยุต (Discrete Optimization) 
322-382 การฝึกงานทางคณิตศาสตร์ (Job Training in Mathematics) 
322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (Seminar in Mathematics) 
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I) 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1. Maneechai S. 2015. Basic Mathematics I, Faculty of Science Digital Print (Audio 
Visual Unit) Prince of Songkla University, Thailand, ISBN 978-616-394-232-6. 

2. Maneechai S. 2016. Variant of Constants in Subgradient Optimization Method 
over Planar 3-Index Assignment Problems, Mathematical and Computational 
Applications, (21), 2016: 1-9. 
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ภาคผนวก จ 
ตารางแสดงรอ้ยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรทีส่ะท้อน Active learning (1/13) 

รายวิชา หน่วยกิต 

ร้อยละของจํานวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 

จน.ชั่วโมง
บรรยาย 

ตามหน่วย
กิต 

(1) 
บรรยาย 

(2)ใช้สื่อ/
วิดีโอสั้น ๆ 
ประกอบการ
จัดการ เรียนรู้ 
การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้น

เรียน* 

(3)แบบ 
โครงงาน

* 

(4)แบบ
ใช้ปัญหา 
เป็นฐาน* 

(5)แบ
บเน้น
ทักษะ 
กระบว
นการ
คิด* 

(6)แบบอื่น ๆ* รวม
ร้อย
ละ 
100 

ระบุการจัดการความรู้ ร้อย
ละ 

001-101 อาเซยีนศึกษา   3 (2-2-5) 30 30 10 50 10 - - - 100 

001-131 สุขภาวะกายและจิต    3 (2-2-5) 15 50 20 - - 30 - - 100 

890-101  การฟังและพูด
ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 

3 (2-2-5) 30 30 15 - - - 1.การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยน
ความคิด 15% 
2.การเรียนรู้แบบร่วมมือ 15% 
3.การเรียนรู้แบบใช้เกมส์ 5% 
4.การเรียนรู้แบบทบทวนโดย
ผู้เรียน 5% 
5.Guided practices 15% 

55 100 

890-102  การอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 

3 
 

 (3-0-6) 45 50 15 - - 35 - - 100 
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ตารางแสดงรอ้ยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรทีส่ะท้อน Active learning (2/13) 

รายวิชา หน่วยกิต 

ร้อยละของจํานวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 

จน.ชั่วโมง
บรรยาย 
ตามหน่วย

กิต 

(1) 
บรรยาย 

(2)ใช้สื่อ/วิดีโอ
สั้น ๆ 

ประกอบการ
จัดการ เรียนรู้ 
การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้น

เรียน* 

(3)แบบ 
โครงงาน

* 

(4)แบบ
ใช้

ปัญหา 
เป็น
ฐาน* 

(5)แบบ
เน้น
ทักษะ 
กระบว
นการ
คิด* 

(6)แบบอื่น ๆ* รวม
ร้อยละ 
100 

ระบุการจัดการความรู้ ร้อย
ละ 

890-211 เสริมทักษะ
การฟงัภาษาองักฤษ  

3 (3-0-6) 45 50 5 10 - - 1.การเรียนรู้แบบร่วมมือ35% 35 100 

890-214 เสริมทักษะ
ด้านการฟังและการพดู
ภาษาอังกฤษ 

3 (2-2-5) 30 50 20 - - 10 1.การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยน
ความคิด (Think-Pair-Share) 
นักศึกษา/วิเคราะห์ประเด็นทีก่าํหนด 
และจับกลุ่มแลกเปลี่ยนความคดิเห็น
เพื่อสรุปและนําเสนอต่อชั้นเรียน 
2.การเรียนรู้แบบร่วมมือ นกัศึกษา
จับกลุ่มศึกษาหวัข้อที่สนใจ นําเสนอ
ต่อชั้นเรยีน 
3.การเรียนรู้แบบผังความคิด 
นักศึกษาวางแผนออกแบบผัง
ความคิด เพื่อพฒันาเป็นหัวขอ้
นําเสนอ 

20 100 
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ตารางแสดงรอ้ยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรทีส่ะท้อน Active learning (3/13) 

รายวิชา หน่วยกิต 

ร้อยละของจํานวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 

จน.
ชั่วโมง
บรรยาย 
ตาม
หน่วย
กิต 

(1) 
บรรยาย 

(2)ใช้สื่อ/
วิดีโอสั้น ๆ 
ประกอบการ
จัดการ เรียนรู ้
การอภิปราย 
ค้นคว้าในชัน้

เรียน* 

(3)แบบ 
โครงงาน

* 

(4)แบ
บใช้

ปัญหา 
เป็น
ฐาน* 

(5)แบ
บเนน้
ทักษะ 
กระบว
นการ
คิด* 

(6)แบบอื่น ๆ* รวม
ร้อย
ละ 
100 

ระบุการจัดการความรู ้ ร้อย
ละ 

890-221 การปรับปรุงการ
อ่านภาษาอังกฤษ  

3 
 

(3-0-6) 45 50 5 - - 10 1.การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยน
ความคิด 15% 
2.การเรียนรู้แบบร่วมมือ 15% 
3.การเรียนรู้แบบการเขียน
บันทึก 5% 

35 100 

890-222 การอ่าน
ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน 

3 
 

(3-0-6) 45 40 - - - 20 1.การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Collaborative learning 
group) ได้แก่ Group work 
20% และ Group 
presentation 20% 

40 100 

890-223 การอ่าน
หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 

3 
 

(3-0-6) 45 50 10 - - 10 1.การเรียนรู้แบบร่วมมือ  
2.การเรียนรู้แบบผังความคิด 

30 100 
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ตารางแสดงรอ้ยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรทีส่ะท้อน Active learning (4/13) 

รายวิชา หน่วยกิต 

ร้อยละของจํานวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 

จน.
ชั่วโมง
บรรยาย 
ตาม

หน่วยกิต 

(1) 
บรรยาย 

(2)ใช้สื่อ/วิดีโอ
สั้น ๆ 

ประกอบการ
จัดการ เรียนรู้ 
การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้น

เรียน* 

(3)แบบ 
โครงงาน* 

(4)แบบ
ใช้

ปัญหา 
เป็น
ฐาน* 

(5)แบบ
เน้น
ทักษะ 
กระบว
นการ
คิด* 

(6)แบบอื่น ๆ* รวม
ร้อยละ 
100 

ระบุการจัดการความรู้ ร้อ
ย
ละ 

890-224  การแปลเบื้องต้น 3 (3-0-6) 45 50 15 - - 25 1.การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด  
2.การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

10 100 

890-226 ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร
ในชีวิตจริง 

3 (3-0-6) 45 50 15 - - 15 1.การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด 
10% 
2.การเรียนรู้แบบร่วมมือ10% 

20 100 

890-227 การเขียน
ภาษาอังกฤษเบือ้งต้น 

3 (3-0-6) 45 40 - - - 40 1.การเรียนรู้แบบร่วมมือ 20 100 

890-231  การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี 

3 (3-0-6) 45 45 5 - - - 1.การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด 
15% 
2.การเรียนรู้แบบร่วมมือ 35% 

50 100 

890-241 การฟงัและพูดเชิง
ธุรกจิเบื้องต้น 

3 (3-0-6) 45 50 15 - - 25 1.การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด  
2.การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

10 100 
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ตารางแสดงรอ้ยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรทีส่ะท้อน Active learning (5/13)

รายวิชา หน่วยกิต 

ร้อยละของจํานวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 

จน.
ชั่วโมง
บรรยา
ยตาม
หน่วย
กิต 

(1) 
บรรยาย 

(2)ใช้สื่อ/วิดีโอ
สั้น ๆ 

ประกอบการ
จัดการ เรียนรู้ 
การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้น

เรียน* 

(3)แบบ 
โครงงาน* 

(4)แบบ
ใช้

ปัญหา 
เป็น
ฐาน* 

(5)แบบ
เน้น
ทักษะ 
กระบว
นการ
คิด* 

(6)แบบอื่น ๆ* รวม
ร้อย
ละ 
100 

ระบุการจัดการความรู้ ร้อย
ละ 

890-351  ทักษะการเรียน
ภาษาอังกฤษเพือ่การศกึษาตอ่ 

3 (3-0-6) 45 40 10 - - 20 1.การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด 
10% 
2.การเรียนรู้แบบร่วมมือ 10% 

30 100 

890-361 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สมัครงาน 

3 (3-0-6) 45 15 20 30 - 15 -การฝึกโดยใช้บทบาทสมมต ิ
-การนําเสนอผลการค้นคว้า 
-การฝึกปฏิบัต ิ

20 100 

890-245  ภาษาอังกฤษสําหรับ
ธุรกจิ 

3 (3-0-6) 45 50 - - - - 1.การเรียนรู้แบบร่วมมือ 50% 50 100 

890-251 การอา่นงานเขยีน
วิชาการอังกฤษ 

3 (3-0-6) 45 40 - - - - 1.การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด 
10% 
2.การเรียนรู้แบบร่วมมือ เช่น group 
work, presentation 40% 
3.การเรียนรู้แบบทบทวนโดยผู้เรียน 
10%     

60 100 
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ตารางแสดงรอ้ยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรทีส่ะท้อน Active learning (6/13)  

รายวิชา หน่วยกิต 

ร้อยละของจํานวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 

จน.
ชั่วโมง
บรรยา
ยตาม
หน่วย
กิต 

(1) 
บรรยาย 

(2)ใช้สื่อ/วิดีโอ
สั้น ๆ 

ประกอบการ
จัดการ เรียนรู้ 
การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้น

เรียน* 

(3)แบบ 
โครงงาน* 

(4)แบบ
ใช้

ปัญหา 
เป็น
ฐาน* 

(5)แบบ
เน้น
ทักษะ 
กระบว
นการ
คิด* 

(6)แบบอื่น ๆ* รวม
ร้อยละ 
100 ระบุการจัดการความรู้ ร้อยละ 

890-252 การเขียน
ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

3 (3-0-6) 45 40 - - - 40 1.การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Collaborative learning group) 

20 100 

890-261 ภาษาอังกฤษในที่
ทํางาน 

3 (3-0-6) 45 30 15 - - - 1.การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด 
(Think-Pair-Share) 20% 
2.การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Collaborative learning group) 
ได้แก่ Role play 15% และ 
Presentation 15% 
3.การเรียนรู้แบบใช้เกมส ์(Games) 
5% 

55 100 

895-125 การใช้ภาษาไทย 3 (2-2-5) 30 40 30 - - - ฝึกปฏิบัติ 30 100 

895-135 สุนทรียศาสตร์แหง่
ชีวิต 

3 (2-2-5) 30 50 20 15 5 10 - - 100 
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ตารางแสดงรอ้ยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรทีส่ะท้อน Active learning (7/13)   

รายวิชา หน่วยกิต 

ร้อยละของจํานวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 

จน.ชั่วโมง
บรรยาย

ตามหน่วย
กิต 

(1) 
บรรยาย 

(2)ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น 
ๆ ประกอบการ
จัดการ เรียนรู้ 
การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้น

เรียน* 

(3)แบบ 
โครงงาน* 

(4)แบบ
ใช้

ปัญหา 
เป็น
ฐาน* 

(5)แบบเน้น
ทักษะ 

กระบวนการ
คิด* 

(6)แบบอื่น ๆ* รวม
ร้อย
ละ 
100 

ระบุการจัดการ
ความรู้ 

ร้อย
ละ 

895-171 ภูมิปญัญาในการดําเนิน
ชีวิต 

3 (2-2-5) 30 50 20 - 10 20 - - 100 

895-xxx  วิชากีฬา พลศึกษา หรือ 
นันทนาการ 

1 (x-y-z) - 10 10 - - - ปฏิบัติการ/ฝึก
ทักษะ 

80 100 

322-101 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6) 45 50 - - 50 - - 100 

322-102 แคลคูลัส 2 3 (3-0-6) 45 50 - - 50 - - 100 

330-101 หลกัชีววิทยา 1 3 (3-0-6) 45 70 30 - - - - 100 

331-101 ปฏิบตัิการหลักชีววทิยา 
1 

1 (0-3-0) - - - - - Lab100 100 100 

332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3 (3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 

332-111 ปฏิบตัิการฟิสิกส์พื้นฐาน 
1 

3 (3-0-6) - - - - - - Lab100 100 100 

324-101 เคมทีัว่ไป 1 3 (3-0-6) 45 70 - - 15 15 - - 100 

325-101 ปฏิบตัิการเคมีทั่วไป 1 1 (0-3-0) - - - - - - Lab100 100 100 

346-211 หลักสถิต ิ 3 (2-2-5) 30 25       25 Lab 50 100 
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ตารางแสดงรอ้ยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรทีส่ะท้อน Active learning (8/13) 

รายวิชา หน่วยกิต 

ร้อยละของจํานวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 

จน.
ชั่วโมง
บรรยาย 
ตาม
หน่วย
กิต 

(1) 
บรรยาย 

(2)ใช้สื่อ/
วิดีโอสั้น ๆ 
ประกอบการ
จัดการ เรียนรู ้
การอภิปราย 
ค้นคว้าในชัน้

เรียน* 

(3)แบบ 
โครงงาน* 

(4)แบบ
ใช้

ปัญหา 
เป็น
ฐาน* 

(5)แบบเน้น
ทักษะ 

กระบวนการ
คิด* 

(6)แบบอื่น ๆ* รวม
ร้อยละ 
100 

ระบุการจัดการ
ความรู ้

ร้อยละ 

346-221 ความน่าจะเป็นสําหรับ
สถิติศาสตร ์

3 (3-0-6) 45 60   10 10 20     100 

346-222 เทคนิคการชักตัวอย่าง 1 3 (3-0-6) 45 50   25   25     100 

346-241 การประกันภัยเบื้องต้น 3 (3-0-6) 45 70 8     22     100 

346-242 การวิจัยดําเนินการ 1 3 (2-2-5) 30 50     25 25     100 

346-261 ซอฟต์แวร์มาตรฐานทาง
สถิติ 

3 (2-2-5) 30 35     15   Lab 50 100 

346-321 เทคนิคการชักตัวอย่าง 2 3 (3-0-6) 45 50   25   25     100 

346-322 คณิตสถิติศาสตร์ 1 3 (3-0-6) 45 50       25 ฝึกปฏิบัติการ 
พิสูจน์ทฤษฎ ี

25 100 
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ตารางแสดงรอ้ยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรทีส่ะท้อน Active learning (9/13) 

รายวิชา หน่วยกิต 

ร้อยละของจํานวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 

จน.
ชั่วโมง
บรรยาย 
ตาม

หน่วยกิต 

(1) 
บรรยาย 

(2)ใช้สื่อ/วิดีโอ
สั้น ๆ 

ประกอบการ
จัดการ เรียนรู้ 
การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้น

เรียน* 

(3)แบบ 
โครงงาน

* 

(4)แบบ
ใช้

ปัญหา 
เป็น
ฐาน* 

(5)แบบเน้น
ทักษะ 

กระบวนกา
รคิด* 

(6)แบบอื่น ๆ* รวม
ร้อยละ 
100 

ระบุการจัดการความรู้ ร้อยละ 

346-323 คณิตสถิติศาสตร์ 2 3 (3-0-6) 45 50       25 ฝึกปฏิบัติการ 
พิสูจน์ทฤษฎี 

25 100 

346-331 สถิตศิาสตร์ไม่อิง
พารามิเตอร ์

3 (2-2-5) 30 25   10 5 10 Lab 50 100 

346-332 การวเิคราะห์การ
ถดถอยเชงิเส้นเชิงเดียว 

3 (2-2-5) 30 30     10 10 ฝึกวิเคราะหข์้อมูลและ
ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 

50 100 

346-333 การวเิคราะห์การ
ถดถอยเชงิเส้นพหุคูณ 

3 (2-2-5) 30 30     10 10 ฝึกวิเคราะหข์้อมูลและ
ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 

50 100 

346-334 ระเบยีบวิธีวิจยัเบื้องต้น 3 (3-0-6) 45 30   50   20     100 

346-335 การวเิคราะห์หลายตวั
แปรเชิงประยุกต์ 

3 (2-2-5) 30 35     15   Lab 50 100 
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ตารางแสดงรอ้ยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรทีส่ะท้อน Active learning (10/13) 

รายวิชา หน่วยกิต 

ร้อยละของจํานวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 

จน.
ชั่วโมง
บรรยาย 
ตาม
หน่วย
กิต 

(1) 
บรรยาย 

(2)ใช้สื่อ/วิดีโอ
สั้น ๆ 

ประกอบการ
จัดการ เรียนรู ้
การอภิปราย 
ค้นคว้าในชัน้

เรียน* 

(3)แบบ 
โครงงาน* 

(4)แบบ
ใช้

ปัญหา 
เป็น
ฐาน* 

(5)แบบเน้น
ทักษะ 

กระบวนการ
คิด* 

(6)แบบอื่น ๆ* รวม
ร้อย
ละ 
100 

346-336 การวิเคราะห์ข้อมูลจําแนก
ประเภท 

3 (2-2-5) 30 50   30   20     100 

346-337 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะ
ยาว 

3 (2-2-5) 30 50     Lab 50 100 

346-341 การจัดการกับข้อมูลและ
การวิเคราะห์ข้อมูล 

3 (2-2-5) 30 30 10 20 20 20     100 

346-342 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 3 (3-0-6) 45 49 6     45     100 

346-343 การวิจัยดําเนินการ 2 3 (2-2-5) 30 50     25 25     100 

346-371 การฝึกงานทางสถิติ 1 (0-6-0)        100       100 

346-431 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 3 (2-2-5) 30 40       10 Lab 50 100 
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ตารางแสดงรอ้ยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรทีส่ะท้อน Active learning (11/13) 

รายวิชา หน่วยกิต 

ร้อยละของจํานวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 

จน.
ชั่วโมง
บรรยาย 
ตาม
หน่วย
กิต 

(1) 
บรรยาย 

(2)ใช้สื่อ/วิดีโอ
สั้น ๆ 

ประกอบการ
จัดการ เรียนรู ้
การอภิปราย 
ค้นคว้าในชัน้

เรียน* 

(3)แบบ 
โครงงาน* 

(4)แบบ
ใช้

ปัญหา 
เป็น
ฐาน* 

(5)แบบเน้น
ทักษะ 

กระบวนการ
คิด* 

(6)แบบอื่น ๆ* รวม
ร้อย
ละ 
100 

346-432 สถิติประชากร
เบื้องต้น 

3 (3-0-6) 45 50   30   20     100 

346-433 สถิติสําหรับการ
ควบคุมคุณภาพ 

3 (3-0-6) 45 40 10 10 20 20     100 

346-434 การออกแบบการ
ทดลองเบื้องต้น 

3 (2-2-5) 30 30     10 10 ฝึกวิเคราะห์ข้อมูล 
และใช้โปรแกรม 

สําเร็จรูป 

50 100 

346-435 การเรียนรู้เชิงสถิติ 3 (3-0-6) 45 50   30   20     100 

346-443 การประกันวินาศภัย
เบื้องต้น 

3 (3-0-6) 45 70 10     10 แบ่งกลุ่มการคาํนวณเบี้ย
ประกัน 

10 100 
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ตารางแสดงรอ้ยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรทีส่ะท้อน Active learning (12/13) 

รายวิชา หน่วยกิต 

 ร้อยละของจาํนวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้แบบตา่ง ๆ 

จน.
ชั่วโมง
บรรยาย 
ตาม 

หน่วยกิต 

(1) 
บรรยาย 

(2)ใช้สื่อ/
วิดีโอสั้น ๆ 
ประกอบการ
จัดการ เรียนรู ้
การอภิปราย 
ค้นคว้าในชัน้

เรียน* 

(3)แบบ 
โครงงาน

* 

(4)แบบ
ใช้

ปัญหา 
เป็น
ฐาน* 

(5)แบบ
เนน้ทักษะ 
กระบวนกา

รคิด* 

(6)แบบอื่น ๆ* รวม
ร้อยละ 
100 

346-471 สัมมนาทางสถิติ 1 (0-2-1)          100     100 

346-472 สหกิจศึกษา 6 (0-18-0)        100       100 

346-481 หัวข้อพิเศษทางสถิติ1 2 (2-0-4) 30 60   10 10 20     100 

346-482 หัวข้อพิเศษทางสถิติ2 3 (3-0-6) 45 60   10 10 20     100 

346-491 โครงงานทางสถิติ 3 (0-9-0)       100         100 
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ตารางแสดงรอ้ยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรทีส่ะท้อน Active learning (13/13) 

รายวิชา หน่วยกิต 

 ร้อยละของจาํนวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้แบบตา่ง ๆ 

จน.
ชั่วโมง
บรรยาย 
ตาม

หน่วยกิต 

(1) 
บรรยาย 

(2)ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ 
ประกอบการจดัการ 
เรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชัน้เรียน* 

(3)แบบ 
โครงงาน

* 

(4)แบบ
ใช้ปัญหา 
เป็นฐาน* 

(5)แบบเน้น
ทักษะ 

กระบวนการ
คิด* 

(6)แบบอื่น ๆ* รวม
ร้อย
ละ 
100 

347-100  สถติิในชีวิตประจําวัน 3 (2-2-5) 30 30 4  8 8 Lab 50 100 

347-201  สถติิพื้นฐาน 3 (2-2-5) 30 25       25 Lab 50 100 

347-202  ชีวสถิติ 3 (2-2-5) 30 35     15   Lab 50 100 

347-204  ความน่าจะเป็นและ
สถิติ 

3 (3-0-6) 45 60   5 10 25     100 

347-361  การใช้คอมพิวเตอร์
เพื่อการวิจัยทางสถิติ 

2 (1-2-3) 15 30 10 20 20 20     100 

346-337 การวิเคราะห์ข้อมูล
ระยะยาว 

3 (3-0-6) 45 60         Lab 40 100 

หมายเหต ุ 

* การจัดการเรียนรู้แบบ (2) - (6) เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active learning) 

** รายวิชาแบบเชิงรุก (Active learning)  คือรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (2)-(6) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนชั่วโมงบรรยาย 
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ภาคผนวก ฉ 
ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคณุวุฒ ิกับการดําเนนิการ หรือคําชี้แจงของ  

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะของกรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ คําชี้แจงการดาํเนนิการ 

ผศ.ดร.บังอร กุมพล (ภาควชิาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม) 

ข้อเสนอแนะ 
1. ปรัชญา และวตัถุประสงค์ของหลักสูตรชัดเจน 

 
 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
เป็นไปตามเกณฑ์ 

 
 

3. รายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับ 55 หน่วยกิต ครอบคลุม
เนื้อหาทางสถิติทุกสาขา 

 
 

4. กลุ่มวิชาเอกเลือก 
     4.1 ควรเพิ่มรายวิชา 
           - การวิเคราะห์การอยู่รอด 
           - การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
           - โทพอโลยีเบ้ืองต้น 
           - การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น 
           - องค์การและการจัดการทางอุตสาหกรรม  
           - รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ Big data 

 
ไม่เพิ่มรายวิชาดังกล่าว เนื่องจากทิศทางของหลักสูตรไม่
เน้นเฉพาะด้าน แต่เน้นระเบียบวิธีทางสถิติให้นักศึกษามี
ความสามารถพื้นฐาน 
 

     4.2  ภาคผนวก ก 
           - ไมพ่บรายวิชา 225-346 การจดัการการผลิต

และการดําเนินงาน (หน้า 15-24) 

มีแล้ว ในหน้า 22 
 

           - วิชา 308-352 การทําเหมืองข้อมูลและทัศ
นภาพ สําหรับรายวิชาบังคับก่อน คือ 308-233 ไม่
น่าจะสอดคล้องกับรายวิชา 308-352 

 

อาจารย์ผู้สอนโดยสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ให้คําช้ีแจงดังนี้ รายวิชา 308-352  การทําเหมือง
ข้อมูลและเชิงทัศน์ เป็นวิชาที่สอนการประยุกต์ใช้ทักษะ 
กระบวนการคิดทางคอมพิวเตอร์ และสถิติพื้นฐานเพื่อ
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  ซึ่งวิชา 308-233 ขั้นตอน
วิธีและโครงสร้างข้อมูล เป็นวิชาพื้นฐานที่สอนให้นักศึกษา
มีทักษะ และกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้นจึง
เป็นวิชาพื้นฐานที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถต่อยอดใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ และวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นสูง เช่น รายวิชา 308-352  ได้ 
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ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ คําชี้แจงการดําเนินการ 

ผศ.ดร.ลี่ลี  องิศรีสว่าง (ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์) 

ข้อเสนอแนะ 
   1. ในภาพรวมหลักสูตร จํานวนหน่วยกิต 138 ครอบคลุม
ครบวิชาหมวดศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเสรี 

 
 
 
 

   2. มีรายวิชาให้เลือกหลากหลาย ตามมาตรฐานสากล แต่
บางรายวิชา อยากให้เพิ่มความทันสมัย เช่น วิชา 346-431 
การจัดการกับข้อมู ลและการวิ เคราะห์ข้ อมูลทางสถิติ 
โดยเฉพาะส่วนการจัดการข้อมูล ทําอย่างไรจะจัดการได้เร็ว
และถูกต้อง ปัจจุบันการนําข้อมูลสามารถใช้การ scan จาก
แบบฟอร์ม หรือคีย์ ข้อมูลผ่านระบบ on-line มาเป็น data 
file ที่พร้อมจะนําไปวิเคราะห์กับโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
ต่างๆ นอกจากนี้นักศึกษา ควรเรียนรู้การจัดการกับข้อมูล 
รูปภาพต่าง ๆ ข้อมูลทางการแพทย์ ข้อมูลเรดาห์ เป็นต้น 

เปิดรายวิชาเลือก 346-435 การทําเหมืองข้อมลูเชิงสถิติ 
(Statistical data mining) เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยกระบวนทศัน์ใหม่ ๆ ภายใต้พื้นฐานทฤษฎี
ทางสถติิ  
 
 

   3. รายวิชาชีวสถิติที่เปิดสอนให้กับหลักสูตรอื่น ก็น่าจะมา
เป็นวิชาเลือกให้ นศ. สาขาสถิติได้ หากกลัวว่าจะซ้ําซ้อนกับ
วิชาหลักสถิติ อาจนําเนื้อหาส่วนสถิติชีพและการปรับ สู่
มาตรฐาน ตารางชีพ มาแทรกในเนื้อหาวิชาสถิติประชากรก็ได้ 
เพราะนศ.สาขาสถิติที่สําเร็จการศึกษา ก็มีบางส่วนไปทํางาน
ตามโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุข 

วิชา 346-335 สถิติประชากรเบื้องต้น มีเนือ้หา  
สถิติชีพ การปรบัสู่มาตรฐาน และตารางชีพ ไวแ้ล้ว 

   4. วิชาเลือกที่จัดไว้ก็ดี มีให้เลือกจากสาขาสถิติเองที่บังคับ
อย่างน้อย 14 หน่วย ที่เหลือเลือกจากสาขาอื่นจะได้มีความรู้
ทางสถิติที่แน่น 

 

   5.  คําอธิบายรายวิชา 322-211 หายไป เพิ่มเติมแล้ว ในหน้า 71 

   6. การประกันคุณภาพหลักสูตร อาจต้องทบทวนปรับตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2558 ที่ สก.อ. เพิ่ง
ประกาศเกี่ยวกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจํา
หลักสูตรและการรับอาจารย์ใหม่ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตรและ
การรับอาจารยใ์หม่ ได้มกีารทบทวนและปรับไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตร ปี 2558 แล้ว 

   7. เสนอให้มีการสํารวจความคิดเห็นของศิษย์เก่าที่มีต่อ
หลักสูตร และแนะนําวิชาที่ใช้มากในการทํางาน หรือวิชาใหม่ที่
ภาควิชาไม่เคยเปิดสอน 

ได้รวบรวมขอ้มลูความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของศษิย์เก่าไว้
แล้ว ตามที่เสนอแนะ 

   8. ดูหลักสูตรปริญญาตรีสถิต ิของประเทศ ที่อยู่ในกลุ่ม AEC 
จะได้เทียบความเป็นมาตรฐานสากลได้ 

เห็นด้วย 
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ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ คําชี้แจงการดําเนินการ 

ศ.ดร.สํารวม จงเจริญ (คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ) 

ข้อเสนอแนะ 
     1. หลกัสูตรสถิติ ป.ตรี น่าจะเน้นให้นกัศึกษาจบไปแล้ว 
สามารถนําไปประกอบอาชพีได ้นั้นหมายถงึมีรายวิชาที่สอนทั้ง
หลักการและปฏิบัติไปพร้อม ๆ กัน เพราะถ้าวเิคราะห์โดยใช้
โปรแกรมแล้ว แต่ไม่เข้าใจหลกัการทีถู่กตอ้ง การนําไป
ประยุกตใ์ช้ อาจผิดพลาดได้ ทัง้ที่เห็นกันในปัจจุบัน หลักสูตร
ระดับบัณฑิต นา่จะเน้นความเข้มข้นเฉพาะทางมากขึ้น แต่
เท่าทีเ่ห็นนี้ให้เรยีนมากมาย โดยบางรายวิชานา่จะเป็นระดับ
บัณฑิตมากกว่า 
      อย่ายัดเยียดความรู้ระดับป.โท/เอก ของอาจารยใ์ห้
นักศึกษา ป.ตรี น่าจะเน้นให้นกัศึกษาจบไปแล้วสามารถไปใช้
งานได้ เพราะนกัศึกษาที่จะเรียนต่อมีน้อยกว่าผู้ที่ไม่เรียนต่อ 
โดยดูหลักสูตรในต่างประเทศประกอบ    

 
 
 
 
 
 
 

   รายวิชาที่ไมน่่าจะเหมาะกับระดับปริญญาตรี ดังนี ้

346-222 ตวัแบบเชิงเส้นเบื้องต้น ไม่จําเป็นสาํหรับหลักสูตร
ปริญญาตร ี

346-341 เทคนคิการพยากรณ์  
 
 
 

346-432 การวเิคราะห์หลายตวัแปรเชิงประยกุต์  

346-435 ตวัแบบเชิงสถิตเิบื้องต้น  

346-336 การวเิคราะห์ข้อมูลจาํแนกประเภท  

346-342 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต  

346-441 เทคนคิการจําลอง 

346-442 กระบวนการสโตแคสติก 
346-443 การประกันวินาศภัยเบื้องต้น 
 

 
ตัดออกตามขอ้เสนอแนะ 
 
ควรคงไวใ้นหลกัสูตร เนือ่งจากต้องการให้นักศึกษามี
ความรู้ในการวเิคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา  
โดยเปลี่ยนชื่อรายวิชาเป็น 346-431 การวิเคราะห์
อนุกรมเวลา 
ยังคงไวใ้นหลักสูตร โดยเปลี่ยนเป็นวิชาเลือก 
ตัดออกตามขอ้เสนอแนะ 
ยังคงไวใ้นหลักสูตร โดยเป็นวิชาเลือกเหมอืนเดิม 
ยังคงไวใ้นหลักสูตร โดยเป็นวิชาเลือกเหมอืนเดิม 
ตัดออกตามขอ้เสนอแนะ 
ตัดออกตามขอ้เสนอแนะ 
ยังคงไวใ้นหลักสูตร โดยเป็นวิชาเลือกเหมอืนเดิม 
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      3. แผนการเรยีนในชั้นปทีี ่2 เทอม 2  
      - รายวิชาต่อไปนี้ยากเกินไป นศ.จบไปแล้วปฏิบัติงานไม่ได้  
          346-221 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 
          346-222 ตวัแบบเชิงเส้นเบื้องต้น 
      - รายวิชาต่อไปนี้ น่าจะเป็นวิชาเลือก      
          346-241 การประกันภัยเบื้องต้น 
          346-242 การวจิัยดําเนินการ1 

 
 
 
คงไว้ดังเดิม เนือ่งจากเนื้อหาเป็นพื้นฐานวิชาต่อไป 
ตัดออกตามขอ้เสนอแนะ 
 
คงไว้เหมือนเดมิเพื่อให้นักศึกษามีความรอบรูพ้ื้นฐานไป
ประกอบอาชพีหรือศึกษาต่อได ้

       4. วิชา 346-321 เทคนิคการชกัตัวอย่าง และ วิชา 346-
332 การวิเคราะห์การถดถอย ควรแบ่งเป็น 2 รายวิชา โดยเนน้
ให้สามารถปฏิบัติได้จรงิ 

- วิชา 346-321 เทคนิคการชกัตัวอย่าง ได้แบ่งเป็น 2 
รายวิชา คือรายวิชา 346-222 เทคนิคการชกัตวัอย่าง 1 
และ 346-321 เทคนิคการชกัตวัอย่าง 2 
- วิชา 346-332 การวเิคราะห์การถดถอย ได้แบ่งเป็น 2 
รายวิชา คือรายวิชา 346-332 การวเิคราะห์การถดถอย
เชิงเส้นเชงิเดียวและ 346-333 การวเิคราะห์การถดถอย
เชิงเส้นพหุคูณ 

       5. วิชา 346-322 คณิตสถิติศาสตร1์ น่าจะชื่อสถิติ
อนุมาน1 และ วิชา 346-323 คณิตสถิติศาสตร์2 น่าจะชื่อสถติิ
อนุมาน 2 โดยทั้ง 2 วิชา อาจแทรกในระดับบัณฑิตศึกษา 
เพราะไม่น่าจะเน้นทฤษฎีมากในระดับปริญญาตร ี

ยังคงชื่อเดิมและมีไว้ในหลักสูตร เนื่องจากเป็นวิชาทฤษฎี
ที่จะใชใ้นการประยุกต์สําหรับวชิาอื่นๆ ต่อไป 

       6. รายวิชาที่ไม่เห็นมีเรียน เรื่องเซตและปฏิบัติการ
เกี่ยวกับเซต  Integration  Integration หลายชั้น ดังนี ้

- 322-101 คณติศาสตร์พื้นฐาน 1  
- 322-102 คณติศาสตร์พื้นฐาน 2  
- 322-213 หลกัคณิตศาสตร์สําหรับสถิติศาสตร ์ 
- 322-232 พีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐาน 

มีแล้วในวิชา 322-213 

     7. วิชา 308-352 การทําเหมืองข้อมูลและทัศนภาพ ควร
สอนในสาขาสถติิ เป็นวิชาการทําเหมืองขอ้มูลทางสถติิ จะ
แตกต่างกับการทําเหมืองขอ้มูลทางคอมพวิเตอร์ ซึ่งสาระจะ
เป็นการใช้เทคนิคทางสถิตใินการจัดการเพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ 

เพิ่มเนื้อหาในสว่นการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ใน
รายวิชา 346-431 การจดัการกับข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล  

     8. วิชา 346-221 ทฤษฎีความน่าจะเป็น ไม่มีหัวข้อเรื่อง
ความน่าจะเป็นของเหตกุารณ์  

(1) เพิ่มตามข้อเสนอแนะ และ 
(2) เปลี่ยนชื่อวิชาเป็น 346-221 ความน่าจะเป็นสําหรับ
สถิติศาสตร์ (Probability for Statistics) 

     9. วิชา 346-433 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ ควรเปลี่ยน
ชื่อเป็น การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติเบือ้งต้น 

(1) เปลี่ยนชื่อวิชาเป็น 346-433 สถิติสําหรับการควบคุม
คุณภาพ (Statistics for Quality Control)  
(2) ปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวชิา 

 



128 
 

 

ภาคผนวก ช 
 (สําเนา) 

ระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558 
------------------- 

  ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้พิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรีเสียใหม่ดังนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา15 (2)แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ .ศ. 2522 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในคราวประชุมครั้งที่ 367 (5)/2558 เมื่อวันที่ 25
กรกฎาคม 2558 จึงให้กําหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีไว้ดังนี้ 
 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558” 
 

ข้อ  2  ให้ ใช้ ระ เบี ยบนี้ สํ าห รับนั ก ศึกษาตามหลั ก สูตรขั้ นปริญญ าตรีซึ่ ง เข้ า ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 
 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 
และ พ.ศ. 2552 และบรรดาความในระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง หรือประกาศอื่นใดที่มีอยู่ก่อนระเบียบฉบับนี้และมี
ความกล่าวไว้ในระเบียบนี้ หรือที่ระเบียบนี้กล่าวเป็นอย่ํางอื่น หรือที่ขัดหรือแย้งกับความในระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้
แทน 
 
  ข้อ 4 ในระเบียบนี้เว้นแต่จะมีข้อความให้เห็นเป็นอย่างอื่น 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 “คณะ”   หมายความว่าคณะหรือวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
 “คณบดี”  หมายความว่าคณบดีของคณะหรือผู้อํานวยการวิทยาลัยหรือผู้บริหารหน่วยงาน
ที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
  “คณะกรรมการประจําคณะ”  หมายความว่าคณะกรรมการประจําคณะของคณะหรือ
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
  “ภาควิชา”      หมายความว่าภาควิชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเอกที่
นักศึกษาศึกษาอยู่ 
  “หน่วยกิตสะสม”     หมายความว่าหน่วยกิตที่นักศึกษาเรียนสะสมเพื่อให้ครบตามหลักสูตร
สาขาวิชานั้น 
 “สถาบันอุดมศึกษาอื่น” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน จัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งในหรือต่างประเทศ หรือองค์กํารระหว่างประเทศ 
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 ข้อ 5  การรับนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยรบันักศึกษาเข้าศึกษาหลกัสูตรขัน้ปริญญาตรีโดยวิธีดงันี ้
 5.1   การรับผ่านสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
 5.2 การรับตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดได้แก ่
 5.2.1  การคัดเลือกโดยวิธรีับตรง 
 5.2.2  การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง 
 5.3 การรับตามข้อตกลงความรว่มมือระหว่างสถาบันหรอืข้อตกลงของเครือขา่ยความ
ร่วมมือระหว่างสถาบัน 
 5.4 การรับนกัศึกษาเป็นผูร้่วมเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรว์่า
ด้วยการศึกษาของผู้ร่วมเรียนและประกาศผู้ร่วมเรียนนั้น ๆ 
 5.5 วิธีอื่น ๆ ทีส่ภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 
  ข้อ 6  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 6.1   สําเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศกึษาอื่นทีเ่ทียบเทา่ 
 6.2   ผ่านการรับเข้าเป็นนักศึกษาตามความในข้อ 5 
 6.3   ไม่เป็นโรคติดตอ่ร้ายแรงเรื้อรงัที่แพรก่ระจายได้หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 
  ข้อ 7  การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
  ผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาต้องรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามกําหนดและ
รายละเอียดที่มหาวิทยาลัยจะประกาศเป็นคราวๆไปมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 
 
  ข้อ 8 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องชําระให้แก่มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 
 
  ข้อ 9  ระบบการศึกษา 
 9.1  มหาวิทยาลัยอํานวยการศึกษาด้วยวิธีประสานงานทางวิชาการระหว่างคณะและ
ภาควิชาต่างๆคณะหรือภาควิชาใดมีหน้าที่เกี่ยวกับวิชาการด้านใดมหาวิทยาลัยจะส่งเสริมให้อํานวยการศึกษาใน
วิชาการด้านนั้นแก่นักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย 
 9.2  มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยใช้ระบบทวิภาคเป็นหลักโดยปีการศึกษาหนึ่งๆมี 2 ภาค
การศึกษาปกติซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับคือภาคการศึกษาที่หนึ่งและภาคการศึกษาที่สองโดยแต่ละภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และมหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อนเพิ่มอีกได้ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่
ไม่บังคับมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  7 สัปดาห์แต่ให้มีจํานวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษา
ปกติ 
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 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระบบอื่นได้เช่นระบบไตรภาคหรือระบบจตุรภาคโดยให้มี
จํานวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค 
 9.3   การกําหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้กําหนดเป็นหน่วยกิตตามลักษณะ
การจัดการเรียนการสอนดังนี้ 
 9.3.1  ภาคทฤษฎีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอด
หนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือจํานวนชั่วโมงรวมไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 
 9.3.2  ภาคปฏิบัติใช้เวลาฝึกหรือทดลอง   2 – 3    ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอดหนึ่งภาค
การศึกษาปกติหรือจํานวนชั่วโมงรวมระหว่าง 30 - 45  ชั่วโมงให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 
 9.3.3  การฝึกงานการฝึกภาคสนามหรือการฝึกอื่นๆใช้เวลา 3 - 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือจํานวนชั่วโมงรวมระหว่าง 45 - 90 ชั่วโมงหรือเทียบเท่าให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 
 9.3.4 สหกิจศึกษาเป็นการศึกษาที่ใช้เวลาปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า16 สัปดาห์และไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต ทั้งนี้ต้องผ่านการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาไม่น้อยกว่า30 ชั่วโมง 
 9.3.5 การศึกษาด้วยตนเองเป็นการศึกษาที่นักศึกษาต้องศึกษาหรือวิเคราะห์ด้วย
ตนเองเป็นหลักโดยมีอาจารย์ผู้สอนให้คําปรึกษาเช่นรายวิชาโครงงานนักศึกษาปัญหาพิเศษใช้เวลา 2 – 3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่าทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกห้องเรียนให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 
 9.3.6 การศึกษาบางรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะมหาวิทยาลัยอาจกําหนดหน่วยกิตโดย
ใช้หลักเกณฑ์อื่นได้ตามความเหมาะสม 
 9.4   คณะเจ้าของรายวิชาอาจกําหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาเพื่อให้
นักศึกษาสามารถเรียนรายวิชานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพการลงทะเบียนเรียนที่ผิดเงื่อนไขให้ถือเป็นโมฆะในรายวิชา
นั้น 
 
  ข้อ 10  การลงทะเบียนเรียนและการถอนรายวิชา 
  10.1 การลงทะเบียนเรียน 
   10.1.1 กําหนดวันเวลาสถานที่และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาให้
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
   10.1.2 นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรยีนเมื่อพ้นกําหนดสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาค
การศึกษาปกติ หรือภาคฤดูร้อน จะหมดสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียนสําหรับภาคการศึกษานั้น 
   10.1.3 ในภาคการศึกษาปกติใดหากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนต้องยื่นคําร้องขอ
ลาพักการศึกษาภายใน   30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้นหากไม่ปฏิบัติดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อ
นักศึกษาผู้นั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา 
   10.1.4 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษามิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนเรียนดังกล่าวเป็นโมฆะ  
   10.1.5 ในภาคการศึกษาปกตินักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ํากว่า 9 หน่วยกิตและ
ไม่เกิน 22 หน่วยกิตยกเว้นนักศึกษาในภาวะรอพินิจและนักศึกษาในภาวะวิกฤต ตามนัยแห่งข้อ 12 ของระเบียบนี้
ต้องลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 16  หน่วยกิต 
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   10.1.6 ภาคฤดูร้อนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิตยกเว้นนักศึกษาใน
ภาวะรอพินิจและนักศึกษาในภาวะวิกฤตตามนัยแห่งข้อ 12 ของระเบียบนี้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
   10.1.7 การลงทะเบียนเรียนโดยมีจํานวนหน่วยกิตมากกว่าหรือน้อยกว่าที่กําหนดไว้
ในข้อ 10.1.5 และ 10.1.6 ต้องขออนุมัติคณบดีโดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษามิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนเรียน
ดังกล่าวเป็นโมฆะ 
   10.1.8 ในกรณีที่มีเหตุอันควรมหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชา
หนึ่งหรือจํากัดจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได้ 
   10.1.9 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมต้องกระทําภายในสัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติ และภายใน 2 วันแรกของภาคฤดูร้อน 
  10.2 การถอนรายวิชา 
   10.2.1 การถอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ให้มีผลดังนี้ 
  10.2.1.1 ถ้าถอนภายใน 2  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายใน
สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อนรายวิชานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
        10.2.1.2 ถ้าถอนเมื่อพ้นกําหนด 2 สัปดาห์แรกแต่ยังอยู่ภายใน 12 สัปดาห์หรือ
เมื่อพ้นกําหนดสัปดาห์แรกแต่ยังอยู่ภายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาและผ่านอาจารย์ผู้สอนและรายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษาโดยจะได้สัญลักษณ์ W  
   10.2.1.3  เมื่อพ้นกําหนดการถอนรายวิชาโดยได้สัญลักษณ์ W  ตามข้อ10.9.2 
แล้วนักศึกษาจะถอนการลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาไม่ได้ยกเว้นกรณีที่มีความจําเป็น 
 
  ข้อ 11  การวัดและประเมินผล 
  11.1 มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียน
เรียนในทุกภาคการศึกษาการวัดและประเมินผลเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนหรือผู้ที่คณะ
เจ้าของรายวิชาจะกําหนดซึ่งอาจกระทําโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียนความประพฤติการสังเกตพฤติกรรม
การเรียนการร่วมกิจกรรมการสอบหรือวิธีอื่นตามที่คณะเจ้าของรายวิชาจะกําหนดในแต่ละรายวิชาซึ่งการสอบอาจมี
ได้หลายครั้งและการสอบไล่หมายถึงการสอบครั้งสุดท้ายของรายวิชานั้น 
  11.2  ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ
ของเวลาศึกษาทั้งหมดหรือได้ทํางานในรายวิชานั้นจนเป็นที่เพียงพอตามที่อาจารย์ผู้สอนกําหนดจึงจะมีสิทธิ์ได้รับการ
วัดและประเมินผลเว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดีเมื่อคณบดีเห็นว่าเวลาศึกษาที่ไม่ครบนั้น
เนื่องมาจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู้นั้นมิได้ 
  11.3 การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้วัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนนหรือ
สัญลักษณ์ 
  11.3.1 การวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนนมี 8 ระดับมีความหมายดังนี้ 
    ระดับคะแนน           ความหมาย            ค่าระดับคะแนน  (ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 
  A             ดีเยี่ยม (Excellent)  4.0 
  B+          ดีมาก (Very  Good)          3.5 
  B               ดี (Good)                   3.0   
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  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 

  11.3.2  การวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ 
   11.3.2.1 รายวิชาที่ไม่มีจํานวนหน่วยกิต เช่น รายวิชาฝึกงานและรายวิชาที่มี
จํานวนหน่วยกิต แต่หลักสูตรกําหนดให้มีการวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ เช่น รายวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชํา
ที่กําหนดในระเบียบฯ ของคณะ กําหนดสัญลักษณ์ ดังนี้ 
  G (Distinction)   หมายความว่าผลการศึกษาอยู่ในขั้นดี 
  P (Pass)   หมายความว่าผลการศึกษาอยู่ในขั้นพอใช้  
  F (Fail)   หมายความว่าผลการศึกษาอยู่ในขั้นตก 
 11.3.2.2 รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม กําหนดสัญลักษณ์ ดังนี้ 
  S     (Satisfactory)   หมายความว่าผลการศึกษาเป็นที่พอใจ 
       U     (Unsatisfactory)  หมายความว่าผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ 
 11.3.3  สัญลักษณ์อื่นๆมีความหมายดังนี้ 
 I (Incomplete)  หมายความว่าการวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ใช้เมื่อ
อาจารย์ผู้สอนโดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให้รอการวัดและประเมินผล
ไว้ก่อนเนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์หรือใช้เมื่อนักศึกษา
ได้รับการอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์ I  จากคณะกรรมการประจําคณะตามความในข้อ 16.1.2  แห่งระเบียบนี้เมื่อได้
สัญลักษณ์ I   ในรายวิชาใดนักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อดําเนินการให้มีการวัดและประเมินผลภายใน 1     
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไปหรือ 1 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อนหากว่านักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียนใน
ภาคฤดูร้อนด้วยเมื่อพ้นกําหนดดังกล่าวยังไม่สามารถวัดและประเมินผลได้สัญลักษณ์  I จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E 
หรือสัญลักษณ์ F หรือ U หรือ W หรือ R แล้วแต่กรณีทันที 
 W (Withdrawn)  หมายความว่าถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนใช้เมื่อ
นักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้นตามความในข้อ 10.9.2 หรือข้อ 16.1.2 แห่ง
ระเบียบนี้หรือเมื่อคณะกรรมการประจําคณะอนุมัติให้นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์  I อยู่ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษา
ปกติถัดไป 
 R (Deferred)   หมายความว่าเลื่อนกําหนดการวัดและประเมินผลไปเป็นภาค
การศึกษาปกติถัดไปใช้สําหรับรายวิชาที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I อยู่และมิใช่รายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่ง
อาจารย์ผู้สอนมีความเห็นว่าไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ก่อนสิ้น 1   สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป
โดยมีสาเหตุอันมิใช่ความผิดของนักศึกษา 
 การให้สัญลักษณ์ R     ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะของ
คณะที่รับผิดชอบรายวิชานั้นและนักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ R   ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นใหม่ในภาคการศึกษา
ปกติถัดไปจึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลหากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติสัญลักษณ์ R จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน  E ทันที 
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  11.4  นักศึกษาที่ ได้ระดับคะแนน  E  หรือระดับคะแนนอื่นที่หลักสูตรกําหนดหรือ
สัญลักษณ์  F  ในรายวิชาใดต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ําเว้นแต่รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือก
ตามหลักสูตร 
  11.5  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาที่ได้ระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไปหรือได้
สัญลักษณ์ G    หรือ  P   หรือ  S   มิได้เว้นแต่จะเป็นรายวิชาที่มีการกําหนดไว้ในหลักสูตรเป็นอย่างอื่นการ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดที่ผิดเงื่อนไขนี้ถือเป็นโมฆะ 
  11.6  การลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกติเป็นหน่วยกิตสะสม 
  11.6.1 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มิใช่วิชาบังคับของหลักสูตรโดยไม่นับ
หน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมได้การวัดและประเมินผลรายวิชานั้นให้วัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U 
  11.6.2 การนับจํานวนหน่วยกิตสูงสุดที่นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละ
ภาคการศึกษาตามความในข้อ 10.1.5และ 10.1.6ให้นับรวมจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
โดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมเข้าด้วยแต่จะไม่นํามานับรวมในการคิดจํานวนหน่วยกิตต่ําสุดที่นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ 
  11.6.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดโดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมที่
ได้สัญลักษณ์  S  หรือ  U  แล้วภายหลังจะลงทะเบียนเรียนซ้ําโดยให้มีการวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนนอีก
มิได้เว้นแต่ในกรณีที่มีการย้ายคณะหรือประเภทวิชาหรือย้ายสาขาวิชาและรายวิชานั้นเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรใหม่ 
  11.7 การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมให้นับรวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรที่ได้
ระดับคะแนนไม่ต่ํากว่า 1.00   หรือได้สัญลักษณ์ G    หรือ P  แต่บางหลักสูตรอาจกําหนดให้ได้ระดับคะแนนสูงกว่า 
1.00     จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมก็ได้ 
  11.8 ในกรณีที่นักศึกษาได้ศึกษารายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้งให้นับหน่วยกิตของรายวิชานั้น
เป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด 
  11.9 มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ได้ลงทะเบียนเรียนโดย
คํานวณผลตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  11.9.1 หน่วยจุดของรายวิชาหน่ึงๆคือผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับ
คะแนนที่ได้จากการประเมินผลรายวิชานั้น 
  11.9.2  แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคคือค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชา
ที่ได้ศึกษาในภาคการศึกษานั้นหารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าวเฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับ
คะแนน 
  11.9.3  แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมคือค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้
ศึกษามาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าวเฉพาะรายวิชาที่มีการ
ประเมินผลเป็นระดับคะแนนและในกรณีที่มีการเรียนรายวิชาที่ได้ระดับคะแนน D หรือ E มากกว่าหนึ่งครั้งให้นําผล
การศึกษาและหน่วยกิตครั้งหลังสุดมาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
  11.9.4  แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้
คํานวณเป็นค่าที่มีเลขทศนิยม 2 ตําแหน่งโดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมตําแหน่งที่ 3 
  11.10  การทุจริตในการวัดผล 
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   เมื่อมีการตรวจพบว่านักศึกษาทุจริตในการวัดผลเช่นการสอบรายวิชาใดให้ผู้ที่
รับผิดชอบการวัดผลครั้งนั้นหรือผู้ควบคุมการสอบรายงานการทุจริตพร้อมส่งหลักฐานการทุจริตไปยังคณะที่นักศึกษา
ผู้นั้นสังกัดอยู่ตลอดจนแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นทราบและให้คณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษาที่
นักศึกษาผู้นั้นสังกัดพิจารณาโทษแล้วเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการต่อไปโดยให้นักศึกษาที่ทุจริตในการวัดผล
ดังกล่าวได้ระดับคะแนนE หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชานั้นและอาจพิจารณาโทษทางวินัยประการใดประการ
หนึ่ง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
  11.11  ระเบียบและข้อพึงปฏิบัติอื่นๆเกี่ยวกับการสอบที่มิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ให้คณะ
เป็นผู้พิจารณาประกาศเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการศึกษาของแต่ละคณะ 
 
  ข้อ 12  สถานภาพนักศึกษา 
  มหาวิทยาลัยจะจําแนกสถานภาพนักศึกษาตามผลการศึกษาในทุกภาคการศึกษาปกติเมื่อนักศึกษา
เข้ามาศึกษาครบสองภาคการศึกษาปกติเป็นต้นไปหรือเมื่อนักศึกษาได้ศึกษาทุกรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรทั้งนี้ไม่
นับภาคการศึกษาที่ได้ลาพักหรือถูกให้พัก 
 สถานภาพนักศึกษามี3ประเภทคือนักศึกษาปกติและนักศึกษาในภาวะรอพินิจ 
  12.1 นักศึกษาปกติคือนักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00ขึ้นไป 
  12.2 นักศึกษาในภาวะวิกฤตคือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.00 – 
1.99 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  12.3 นักศึกษาในภาวะรอพินิจคือนักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 2.00 
โดยให้จําแนกนักศึกษาในภาวะรอพินิจดังนี้ 
  12.3.1  นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคการศึกษาปกติแล้วและได้
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่สองตั้งแต่ 1.25 แต่ไม่ถึง 2.00  หรือนักศึกษาปกติที่ได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50  แต่ไม่ถึง 2.00  ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 1 
  12.3.2  นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่ 1   ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ 1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 2  
  12.3.3  นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่ 2  ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ 1.90 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 3 
 
  ข้อ 13  การย้ายคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชา 
  13.1 การย้ายคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครอง
และอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุมัติให้ยึด
หลักเกณฑ์ดังนี้ 
  13.1.1  นักศึกษาที่ขอย้ายคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชาต้องได้ศึกษาอยู่ใน
คณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชาเดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ลาพักหรือ
ถูกให้พัก 
  13.1.2 การกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การให้นักศึกษาย้ายเข้าศึกษาให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาขอย้ายเข้า 
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  13.2 นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอาจมีสิทธิ์ได้รับ
การเทียบโอนหรือรับโอนบางรายวิชารายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหรือรับโอนให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม
และให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมและนํามาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมโดยนักศึกษา
ต้องดําเนินการขอเทียบโอนให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาแรกที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือประเภทวิชาหรือ
สาขาวิชา 
  13.3 การรับโอนรายวิชาที่เป็นรายวิชาเดียวกันกับรายวิชาในหลักสูตรหรือสาขาวิชาใหม่ 
รายวิชานั้นจะต้องมีระดับคะแนนตั้งแต่ D ขึ้นไป ส่วนการเทียบโอนรายวิชาที่มีเนื้อหาเทียบเท่ากันกับใรายวิชาใน
หลักสูตรหรือสาขาวิชาใหม่ ให้มีหลักเกณฑ์ตามความในข้อ14.6 
   

ข้อ 14  การรับโอนและการเทียบโอนรายวิชา 
  14.1 ผู้ที่ เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยได้อีกอาจมีสิทธิ์ได้รับการเทียบโอนหรือรับโอนบางรายวิชาโดยนักศึกษาต้องดําเนินการขอเทียบโอนให้
แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา 
  14.2 นักศึกษาที่รับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเทียบโอนบาง
รายวิชาโดยนักศึกษาต้องดําเนินการขอเทียบโอนให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา 
  14.3 การรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในและต่างประเทศ
ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะก่อน 
  14.4 รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหรือรับโอนให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิมและให้
นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมแต่ไม่นํามาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
  14.5 นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิมอีกเว้น
แต่เมื่อผลการศึกษารายวิชาที่สัมพันธ์กับรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิมต่ํากว่ามาตรฐานที่คณะหรือ
ภาควิชากําหนดให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิมนั้นซ้ําอีกได้และให้นับหน่วยกิตราย
วิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว 
  14.6 การรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาต้องได้รับการอนุมัติจากภาควิชาที่เกี่ยวข้องโดยมี
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 
  14.6.1เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือ เทียบเท่าที่
ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายในการกํากับดูล 
  14.6.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ทีมีเนื้อหาสาระอยู่ในระดับเดียวกันและมี
ปริมาณเท่ากันหรือไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ หรืออยู่ในดุลยพินิจของภาควิชา 
 14.6.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ที่มีผลการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับคะแนน C หรือ
เทียบเท่า หรือ สัญลักษณ์S 
 14.6.4 ให้มีการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาได้ไม่เกินสามในสี่ของ
จํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรใหม่ 
  14.7 การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษา
ตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ 
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 14.7.1 การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยเปิดสอน 
 14.7.2 การเที ยบประสบการณ์ จากการทํ างานจะคํ านึ งถึ งความรู้ที่ ได้ จาก
ประสบการณ์เป็นหลัก 
  14.7.3 วิธีการประเมินเพื่อการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาและ
เกณฑ์การตัดสินให้อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาที่นักศึกษาขอเทียบโอนความรู้ 
  14.7.4 ผลการประเมินต้องเทียบได้ไม่ต่ํากว่าระดับคะแนน 2.00หรือเทียบเท่าจึงจะ
ให้จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้นแต่ไม่ให้เป็นระดับคะแนนและไม่นํามาคํานวณแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 
  14.7.5 การบันทึกผลการเรยีนให้บันทกึตามวิธกีารประเมินดังนี ้
 14.7.5.1 ถ้าไดห้น่วยกติจากการทดสอบมาตรฐานให้บันทึก 
CS  (credits  from  standardized  test) 
 14.7.5.2 ถ้าได้หน่วยกิตจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐานให้
บันทึก  CE  (credits  from  exam) 
 14.7.5.3 ถ้าได้หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษาหรือการอบรมที่จัดโดย
หน่วยงานอื่นให้บันทึก  CT (credits  from  training) 

    14.7.5.4 ถ้าได้หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงานให้บันทึก 
CP  (credits  from  portfolio) 
  14.7.6  ให้ เทียบรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและหรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยได้ไม่เกินสามในสี่ของจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรและต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 
 
  ข้อ 15  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น   
  15.1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อาจรับโอนนกัศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่ 
  15.2 การรับโอนนักศึกษาต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาขอ
โอนเข้าศึกษาและอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดมีอบหมายโดยนักศึกษาต้องศึกษาอยู่ในสถาบันเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1
ภาคการศึกษาปกติทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้พัก 
  15.3 การสมัครขอโอนย้ายให้ยื่นคําร้องถึงมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 เดือนก่อนกําหนดวัน
ลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาที่จะโอนเข้าศึกษา 
  ข้อ 16  การลา 
  16.1  การลาป่วยหรือลากิจ 

  16.1.1  การลาไม่เกิน  7  วันในระหว่างเปิดภาคการศึกษาต้องได้รับการอนุมัติจาก
อาจารย์ผู้สอนและแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทราบถ้าเกิน  7  วันต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดีโดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
สําหรับงานหรือการสอบที่นักศึกษาได้ขาดไปในช่วงเวลานั้นให้อยู่ในดุลย-พินิจของอาจารย์ผู้สอนซ่ึงอาจจะอนุญาตให้
ปฏิบัติงานหรือสอบทดแทนหรือยกเว้นได้ 
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  16.1.2  ในกรณีที่ป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยทําให้ไม่สามารถเข้าสอบไล่ได้นักศึกษาต้องขอ
ผ่อนผันการสอบไล่ต่อคณะภายในวันถัดไปหลังจากที่มีการสอบไล่รายวิชานั้นเว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควร
คณะกรรมการประจําคณะเป็นผู้พิจารณาการขอผ่อนผันดังกล่าวโดยอาจอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์  I หรือให้ยกเลิกการ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นเป็นกรณีพิเศษโดยให้ได้สัญลักษณ์ W หรือไม่อนุมัติการขอผ่อนผันโดยให้ถือว่าขาดสอบก็
ได้ 
  16.2 การลาพักการศึกษา  
  16.2.1การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษาและถ้าได้ลงทะเบียนไป
แล้วเป็นการยกเลิกการลงทะเบียนเรียนโดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นจะไม่ปรากฏใน
ใบแสดงผลการศึกษา 
  16.2.2 การขอลาพักการศึกษาให้แสดงเหตุผลความจําเป็นพร้อมกับมีหนังสือรับรอง
ของผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาการลาพักการศึกษาต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี 
  16.2.3 การลาพักการศึกษาจะลาพักเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันไม่ได้ 
  16.2.4 ในสองภาคการศึกษาปกติแรกที่ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนักศึกษาจะลาพัก
การศึกษาไม่ได้เว้นแต่กรณีที่ป่วยหรือถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจําการและหรือได้รับทุนต่างๆที่
มหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นประโยชน์กับนักศึกษา 
  16.2.5 การลาพักการศึกษานอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามความในข้อ 16.2.3  และข้อ 
16.2.4  ต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษโดยการเสนอของคณบดี 
  16.2.6 นักศึกษาจะต้องชําระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ได้รับ
การอนุมัติให้ลาพักตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  16.3  ในการลาป่วยและการลาพักการศึกษาเนื่องจากป่วยนกัศึกษาต้องแสดงใบรบัรอง
แพทย์ด้วยทกุครั้ง 
  16.4  การให้พักการศึกษาในกรณีที่คณะกรรมการแพทย์ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งขึ้นวินิจฉัยว่า
ป่วยและคณะกรรมการประจําคณะเห็นว่าโรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและหรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น
คณะกรรมการประจําคณะอาจเสนอให้นักศึกษาผู้นั้นพักการศึกษาได้ 
  16.5  การลาออก    นักศึกษายื่นใบลาออกพร้อมหนังสือรับรองของผู้ปกครองผ่านอาจารย์
ที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติต่ออธิการบดีผู้ที่จะได้รับการอนุมัติให้ลาออกได้ต้องไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย 
  16.6 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรํายวิชาครบถ้วนตํามหลักสูตรกําหนดแล้ว แต่มีผลสอบวัด
ระดับความรู้ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาจีนไม่ถึงเกณฑ์สําเร็จกํารศึกษาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และ/หรือไม่ผ่าน
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและอื่น ๆ ตามหลักสูตรกําหนด และ/หรือมหาวิทยาลัยกําหนดให้รักษาสถานภํา
พนักศึกษาและชําระค่ารักษาสถานภาพ 
 
  ข้อ 17  การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาและการอนุมัติให้ปริญญา 
  17.1 นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 
  17.1.1 ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆครบถ้วนตามหลักสูตร
และข้อกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญาโดยไม่มีรายวิชาใดที่ได้สัญลักษณ์ I  หรือ R ค้างอยู่ทั้งนี้นับรวมถึง
รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนและที่รับโอนด้วย 
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  17.1.2 ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 
2.00 หากเป็นนักศึกษาที่โอนย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นจะต้องศึกษาอยู่ในมหาวิทยา-ลัยสงขลานครินทร์อย่าง
น้อยหนึ่งปีการศึกษา 
  17.1.3 ระยะเวลาการสําเร็จกํารศึกษา 
   17.1.3.1 หลักสูตร 4 ปี สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับกํารลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
   17.1.3.2 หลักสูตร 5 ปี สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
   17.1.3.3 หลักสูตรไม่น้อยกว่า6 ปี  สําเร็จการศึกษาได้ ไม่ก่อน  10 ภาค
การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลาทั้งนี้ ให้ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชา 
  17.1.4 ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษา 
  17.1.5 ได้ปฏิบัติตามระเบียบต่างๆครบถ้วนและไม่มีหนี้สินใดๆต่อมหาวิทยาลัย 
  17.1.6 ได้ดําเนนิการเพื่อขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  17.2 นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังนี้ 
  17.2.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.1 
 17.2.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 

   17.2.3 ไม่เคยได้ระดับคะแนนต่ํากว่า 2.00 หรือสัญลักษณF์ หรือ U ในรายวชิาใดๆ 
  17.2.4 ใช้เวลาศึกษาไม่เกินจํานวนปีการศึกษาต่อเนื่องกันตามแผนการศึกษาของ
สาขาวิชาที่จะได้รับปริญญาทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลําพักการศึกษากรณีที่ป่วย หรือถูกเกณฑ์
หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจําการ หรือได้รับทุนต่าง ๆ หรือไปศึกษารายวิชา หรือฝึกอบรมจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นประโยชน์กับนักศึกษา   
  17.2.5 ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติได้รับการลงโทษในระดับขั้นพักการเรียนขึ้นไปรวมทั้ง
กรณีใช้มาตราการรอการลงโทษ 
  17.3 นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังนี้ 
  17.3.1  มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.1 
  17.3.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไปแต่เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
 17.3.3  ไม่เคยได้ระดับคะแนนต่ํากว่า 2.00 ในรายวิชาเอกใดๆของหลักสูตรสาขาวิชา
นั้น 
 17.3.4  ไม่เคยได้ระดับคะแนน E หรือสัญลกัษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใดๆ 
 17.3.5  มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.2.4 
 17.3.6  มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.2.5 
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  17.4 มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาหรือ
ปริญญาเกียรตินิยมในสาขาวิชาต่างๆเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย 
  17.5 ปริญญาที่ ให้ สําหรับหลักสูตรร่วม ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับ
สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 
   17.5.1 ปริญญาร่วม หมายความว่า นักศึกษาได้ปริญญา1 ใบ  ซึ่ งรับรองโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่ร่วมกันจัดหลักสูตร 
   17.5.2 ปริญญา2 ใบ หมายความว่า นักศึกษาได้รับปริญญามากกว่า1 ใบโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ที่ร่วมกันจัดหลักสูตร เป็นผู้มอบให้สถาบันละ 1 ใบ 

ข้อ 18  การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง 
  18.1 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่เทียบเท่าอาจขอเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้ 
  18.2 การรับเข้าศึกษาต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาขอเข้า
ศึกษาและอธิการบดี 
  18.3  การรับโอนและการเทียบโอนรายวิชา 
   18.3.1 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นักศึกษาได้ศึกษาในสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา 
จะได้รับการพิจารณารับโอนและเทียบโอน โดยรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับการรับโอนและเทียบโอน ให้ได้
สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ให้นับหน่วยกิตรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาดังกล่าว เป็นหน่วยกิตสะสมและนํามา
คํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยนักศึกษาต้องดําเนินการยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนให้แล้วเสร็จภายในสอง
สัปดาห์แรกที่เข้าศึกษา และคณะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบ ก่อนสิ้นสุดการสอบกลางภาคของ
ภาคการศึกษานั้น ๆ 
  18.3.2  นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนน
เดิมเว้นแต่เมื่อผลการศึกษารายวิชาที่สัมพันธ์กับรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิมต่ํากว่ามาตรฐานคณะ
หรือภาควิชากําหนดให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิมซ้ําอีกได้และให้นับหน่วยกิตราย
วิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว 
  18.3.3  การรับโอนและการเทียบโอนรายวิชาต้องได้รับการอนุมัติจากคณะ-กรรมการ
ประจําคณะโดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามความในข้อ 14.6 
 
  ข้อ 19  การศึกษาสองปริญญาพร้อมกัน 
  19.1 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อาจขอศึกษาสองปริญญาพร้อม
กันได้โดยต้องเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ที่ให้ผู้เรียนศึกษาพร้อมกัน โดยผู้สําเร็จการศึกษาจะได้รับ
ปริญญาจากทั้งสองหลักสูตร 
                              19.2  รายละเอียดต่างๆให้เป็นไปตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด 
 
  ข้อ 20  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  20.1  ตายหรอืลาออก 
  20.2  ถูกให้ออกหรือไล่ออกเนื่องจากต้องโทษทางวนิัย 
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  20.3  ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายใน 30 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติโดยมิได้รับการ
อนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
  20.4  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.00  ยกเว้นนักศึกษาที่เริ่มเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยในสองภาคการศึกษาปกติแรก 
  20.5  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.25   ในภาคการศึกษาปกติที่สองที่เข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้พัก 
  20.6  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.50   ยกเว้นนักศึกษาที่เริ่มเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยในสองภาคการศึกษาแรก 
     20.7 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.70   ในภาคการศึกษาปกติถัดไปหลังจาก
ได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 1 
  20.8 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.90  ในภาคการศึกษาปกติถัดไปหลังจาก
ได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 2 
  20.9  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 2.00  ในภาคการศึกษาปกติถัดไปหลังจาก
ได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 3 
  20.10 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมาแล้วเป็นระยะเวลาเกิน 2 เท่าของ
จํานวนปีการศึกษาต่อเนื่องกันที่ได้กําหนดไว้ในแผนกําหนดการศึกษาของสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่สําหรับนักศึกษาที่รับ
โอนให้นับเวลาที่เคยศึกษาอยู่ในสถาบันเดิมรวมเข้าด้วย 
  20.11 ได้รับการอนุมัติปริญญา  
 20.12 ได้รับการวินิจฉัยโดยคณะกรรมการแพทย์ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดีว่าป่วยจนเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาหรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่นทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 
 
  ข้อ 21  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ในกรณีที่จะต้องมีการดําเนินการใดๆที่มิได้กําหนดไว้
ในระเบียบนี้หรือกําหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่มีความจําเป็นต้องผ่อนผันข้อกําหนดในระเบียบนี้เป็นกรณีพิเศษ
เพื่อให้การดําเนินการจัดการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเป็นไปโดยเรียบร้อยให้อธิการบดีมีอํานาจตีความ
วินิจฉัยส่ังการและปฏิบัติตามที่เห็นสมควรและให้ถือเป็นที่สุด 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 4 ส.ค. 2558 
 
           (ลงนาม)               จรัส สุวรรณเวลา 
     (ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา) 
                 นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
สําเนาถูกต้อง         
วนิดา ตันติธรรมภูษิต       วนิดา/พิมพ์ /ทาน 
(นางสาววนิดา ตันติธรรมภูษิต) 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
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