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  (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Applied Statistics) 
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ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
แผน ก 1 จ านวน 36 หน่วยกิต 
แผน ก 2 จ านวน 36 หน่วยกิต  

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ   
  หลักสูตรปริญญาโท 
5.2 ภาษาที่ใช้  
  หลักสูตรจัดการศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.3 การรับนักศึกษา   
  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
5.4 ความร่วมมือกับหน่วยงาน และ/หรือ สถาบันอ่ืน   
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเรจ็การศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1  (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) 

ปีการศึกษา 2564 
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

เร่ิมใช้มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสตูรจากคณะกรรมการนโยบายวชิาการมหาวิทยาลยัฯ 

ในคราวประชุมคร้ังที่ 23(4/2564)  
เมื่อวันที่ 16 เดอืนเมษายน พ.ศ. 2564 

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสตูรจากสภามหาวิทยาลยัฯ ในคราวประชุมคร้ังที่ ........……../.........…….. 
เมื่อวันที่................... เดือน............................. พ.ศ....................... 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

ในปีการศึกษา 2565 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา

ประกอบอาชีพในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดงันี้ 
1) นักวิชาการสถิติ
2) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
3) อาจารย์หรือนักวิชาการ
4) นักวิจัย นักวิเคราะห์และจดัการข้อมูล
5) เจ้าหน้าที่สถิติ วิเคราะห์ข้อมูลทาง ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การแพทย์
6) โลจิสติกส/์คลังสินค้า/การผลติเชิงอุตสาหกรรม
7) นักวิเคราะห์ระบบ
8) นักเวชสถิติ
9) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
10) นักวิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์  นักวิเคราะห์ทางดา้นการเงนิ/บริหารความเสี่ยง
11) นักคณิตศาสตร์ประกันภัย นักออกแบบและก ากับผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัย

420(3   2564) 

15                        พฤษภาคม                      2564
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ล าดับ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 
ปี ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวใกล้รุ่ง สามารถ ปริญญาเอก 2555 Ph.D. Statistics University of Wollongong, 
Australia 

ปริญญาโท 2552 M.Stat Statistics The University of Newcastle, 
Australia 

ปริญญาตร ี 2548 วท.บ. คณิตศาสตร ์
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายธรรมรัตน์ พนิชยากุล ปริญญาเอก 2556 ปร.ด. สถิติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ปริญญาโท 2549 วท.ม. สถิติ สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ปริญญาตร ี 2544 วท.บ. สถิติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

3 อาจารย ์ นางสาวนุชนาถ คงช่วย ปริญญาเอก 2553 ปร.ด. วิธีวิทยาการวิจยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ปริญญาโท 2544 วท.ม. สถิติประยุกต ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ปริญญาตร ี 2542 กศ.บ. คณิตศาสตร ์

(เกียรตินิยมอันดับ2) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ
ประสานมิตร 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 



5 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสตูรอื่น 
  หมวดวิชาเลือก ซึ่งเปิดสอนโดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์จ านวน 6 รายวิชา 

ได้แก ่
346-533 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์ 3((3)-0-6) 

Graph Theory and Applications 
322-518 การออกแบบเชิงการจัด 3((3)-0-6) 

Combinatorics 
322-553 ชุดวิชาทฤษฎีการหาค่าเหมาะทีสุ่ด 6((5)-2-11) 

Module: Optimization Theory 
322-554 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต ์ 3((2)-2-5) 

Numerical Analysis and Applications 
322-555 พีชคณิตเชิงเสน้เชิงตัวเลข 3((3)-0-6) 

Numerical Linear Algebra 
322-581 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร ์ 3((3)-0-6) 

Special Topics in Mathematics  
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
  หมวดวิชาบังคบั ซึ่งเปิดสอนให้กับ 
คณะวิทยาศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 1 รายวชิา ได้แก่ 

347-531 สถิติชีวภาพและระเบียบวิธีวิจัย 4((3)-2-7) 
Biological Statistics and Research Methodology 

คณะทันตแพทยศาสตร์  จ านวน 1 รายวิชา ได้แก ่
347-532 สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัย 3((3)-0-6) 

Applied Statistics for Research 
 คณะแพทยศาสตร์ จ านวน 1 รายวิชา ได้แก ่

347-551 สถิติทางการแพทย์และการค านวณเชิงสถิติ 4((3)-2-7) 
Medical Statistics and Statistical Computing  

13.3 การบริหารจัดการ 
บริหารจัดการโดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
1) แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อท าหน้าที่ประสานงานกับคณะ อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา ใน

การพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ด าเนินการเกี่ยวกับ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรายวิชา
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับผู้สอน ด้านเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ

เรียนรู้
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา  
มุ่งมั่นสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถด้านสถิติขั้นสูง เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ผ่านกระบวนการแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนตลอดจนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพื่อให้สามารถ
ถ่ายทอด พัฒนาองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางสถิติในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของการมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ การเคารพในสิทธิของผู้อื่น ความเสียสละ 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพทางสถิติ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในทุกด้านและสามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป 

1.2 ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ เปิดสอนเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2535 จากนั้นจึงได้เปิดสอน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์และสถิติเป็นคร้ังแรก ในปี พ.ศ. 2547 ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถทางคณิตศาสตร์และสถิติขั้นสูง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เพิ่มมากข้ึน  

ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2560 นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ เข้ามาศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
คณิตศาสตร์และสถิติ มุ่งเน้นท าวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านสถิติเป็นหลัก ประกอบกับในปี พ.ศ. 2554 ภาควิชาฯ ได้เปิด
สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง
โดยเฉพาะ ท าให้นักศึกษาที่เลือกศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ เป็นนักศึกษา
ที่เลือกศึกษาด้านสถิติเป็นหลัก และจากผลการส ารวจความต้องการของนักศึกษาที่ เข้ามาศึกษาในหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ  และจากความสนใจของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขาอื่นที่มีความจ าเป็นต้องใช้สถิติ มีความต้องการให้หลักสูตรเพิ่มรายวิชาและปรับปรุงเนื้อหารายวิชา
ให้มีความหลากหลาย ทันสมัย และเท่าทันเทคโนโลยี นอกจากนี้ ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ภาควิชาฯ มีความพร้อมใน
ด้านบุคลากรสาขาสถิติ ทั้งด้านปริมาณ คุณวุฒิ และความหลากหลายของแขนงวิชา ประกอบกับความพร้อมด้าน
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน ด้วยเหตุผลดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2561 จึงได้มีการปรับโครงสร้างหลักสูตร โดย
ลดรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกทางด้านคณิตศาสตร์ เพิ่มรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกทางด้านสถิติ และเปลี่ยน
ชื่อหลักสูตรจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติ อีกทั้งในสถานการณ์ปัจจุบัน การพัฒนาประเทศในทุกด้านจะต้องอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้จาก
หลายภาคส่วน วิชาสถิติถือเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทและมีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสถิติคือศาสตร์หรือวิชาที่ว่า
ด้วยการรวบรวม จัดการ ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล แล้วน าสารสนเทศที่ได้ไปใช้ในการก าหนดนโยบาย การ
วางแผน การป้องกันและการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นองค์กรระดับ
ใด ต่างก็ด าเนินการหรือขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ข้อมูล และยังขาด
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางสถิติขั้นสูงอีกเป็นจ านวนมาก กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้เล็งเห็นถึงความ
จ าเป็นที่ต้องผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในวิชาสถิติ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นที่
ต้องการในการพัฒนาประเทศจากทุกมิติ ดังจะเห็นได้จากหัวข้อวิจัยหรือประเด็นปัญหาที่สัมพันธ์กับรายวิ ชาที่เปิด
สอนโดยหลักสูตรฯ ดังนี้  
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1. การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  
 346-521 การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิติขั้นสูง 
  (Analysis of Advanced Statistical Models) 
 346-531 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์ 
  (Applied Multivariate Analysis) 
 346-544 การท าเหมืองข้อมูล 
  (Statistical Data Mining) 

2. การวิเคราะห์หลักทรัพย์ และการวิเคราะห์ราคาสินค้าล่วงหน้า  
 346-533 เทคนิคการพยากรณ์ 
  (Forecasting Techniques)  
 346-535 กระบวนการสโตแคสติกและการประยุกต์ 
  (Stochastic Process and Applications) 
 346-537 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวขั้นสูง 

  (Advanced Longitudinal Data Analysis) 
3. การประกันวินาศภัย การประกนัชีวิต และการวิเคราะห์ความเสี่ยง  

 346-523 การวิเคราะห์แบบเบส ์
  (Bayesian Analysis) 
 346-534 ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิต ิ
   (Statistical Decision Theory) 
 346-536 การวิเคราะห์การอยู่รอด 
  (Survival Analysis)  
 346-551 หลักการบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย 
  (Principles of Risk Management and Insurance) 
 346-552 คณิตศาสตร์ประกนัวินาศภัย 
  (Casualty Actuarial Mathematics) 
 346-553 การบริหารความเสี่ยงองค์กร 
  (Enterprise Risk Management) 

4. การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
 346-521 การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิติขั้นสูง 
  (Analysis of Advanced Statistical Models) 

346-533 เทคนิคการพยากรณ์ 
 (Forecasting Techniques) 

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

6. การวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพ และวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
 346-521 การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิติขั้นสูง 
  (Analysis of Advanced Statistical Models) 
 346-531 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์ 
  (Applied Multivariate Analysis) 
 346-536 การวิเคราะห์การอยู่รอด 
  (Survival Analysis)  
 346-537 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวขั้นสูง 
  (Advanced Longitudinal Data Analysis) 

7. เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ 
 346-531 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์ 

 (Applied Multivariate Analysis) 
 346-533 เทคนิคการพยากรณ์ 
  (Forecasting Techniques) 
 346-534 ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิต ิ
  (Statistical Decision Theory) 
 346-535 กระบวนการสโตแคสติกและการประยุกต ์
  (Stochastic Process and Applications) 

8. การขนส่ง และระบบสินคา้คงคลัง 
 346-534 ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิต ิ
  (Statistical Decision Theory) 
 346-541 การวิจัยด าเนนิการ 
  (Operations Research) 
 346-542 เทคนิคการจ าลอง 
  (Simulation Techniques) 

9. การทดลองทางวิทยาศาสตร์ และการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
 346-532 การออกแบบการทดลอง 
  (Experimental Designs) 
 346-543 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 
  (Statistical Quality Control) 

10. ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ไฟปา่ การจัดการน้ า การกัดเซาะชายฝัง่ การระบาดของโรค 
 346-521 การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิติขั้นสูง 
  (Analysis of Advanced Statistical Models) 
 346-522 เทคนิคการชักตัวอย่าง 
  (Sampling Techniques) 
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 346-531 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์ 
  (Applied Multivariate Analysis)  
 346-533 เทคนิคการพยากรณ์ 
  (Forecasting Techniques) 
 346-542 เทคนิคการจ าลอง 
  (Simulation Techniques) 

ในปี พ.ศ. 2561-2563 ที่ได้มีการเปิดใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  ผู้เรียนมีหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ที่มีการใช้ทั้งทฤษฎีและส่วนใหญ่เป็นการประยุกต์สถิติในหลากหลายสาขา เพื่อให้การจัดการเรียนรู้มีความ
ยืดหยุ่นต่อผู้เรียน ในการปรับปรุงคร้ังนี้ จึงปรับโครงสร้างหลักสูตรฯ โดยการปรับวิชาบังคับเลือกให้เป็นวิชาเลือก และ
เพิ่มรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาสถิติที่เกี่ยวข้องกับสถิติพื้นฐาน สถิติเพื่อการวิจัยส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ 
และวิทยาศาสตร์การแพทย์ นอกจากนี้ยังเพิ่มชุดวิชา ชุดวิชาซิกซ์ซิกม่า และชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูง
เพื่อการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิต หรือด้านการแพทย์ 
หรือนโยบายภาครัฐ ดังตาราง 
ตาราง ความสัมพันธ์ของรายวิชาเลือกของหลักสูตรสถิติประยุกต์ จ าแนกตามโจทย์ปัญหาการวิจัย  

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ทฤษฎี

ทางสถิต ิ
อุตสาหกรรม

การผลิต 
การ 

แพทย์ 
นโยบาย
ภาครัฐ 

346-501 ทฤษฎีความนา่จะเปน็และการแจก
แจง 

3((3)-0-6)     

346-502 การอนุมานเชิงสถิต ิ 3((3)-0-6)     
346-511 พีชคณิตเชิงเสน้ส าหรับสถิติศาสตร์ 3((3)-0-6)     
346-521 การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิติขั้นสูง 3((3)-0-6)     
346-522 เทคนิคการชักตัวอย่าง 3((3)-0-6)     
346-531 ระเบียบวิธีวิจัย 3((3)-0-6)     
346-532 การออกแบบการทดลอง 3((2)-2-5)     
346-533 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์ 3((3)-0-6)     
346-534 ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิต ิ 3((3)-0-6)     
346-535 กระบวนการสโตแคสติกและการ

ประยุกต ์
3((3)-0-6)     

346-536 การวิเคราะห์การอยู่รอด 3((3)-0-6)     
346-537 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวขั้นสูง 3((3)-0-6)     
346-541 การวิจัยด าเนนิการ 3((2)-2-5)     
346-542 เทคนิคการจ าลอง 3((2)-2-5)     
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รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ทฤษฎี

ทางสถิต ิ
อุตสาหกรรม

การผลิต 
การ 

แพทย์ 
นโยบาย
ภาครัฐ 

346-543 ซอฟต์แวร์ทางสถิติและการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3((2)-2-5)     

346-551 หลักการบริหารความเสี่ยงและ
การประกันภัย 

3((3)-0-6)     

346-552 คณิตศาสตร์ประกนัวินาศภัย 3((3)-0-6)     
346-553 การบริหารความเสี่ยงองค์กร 3((3)-0-6)     
346-561 ชุดวิชาซิกซ์ซิกม่า 6((4)-4-10)     
346-562 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทาง

สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย 
6((4)-4-10)     

346-693 วิทยานพินธ ์ 18(0-54-0)     
346-694 วิทยานพินธ ์ 36(0-108-0)     
347-531 สถิติชีวภาพและระเบียบวิธีวิจัย 4((3)-2-7)     
347-532 สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัย 3((3)-0-6)     
347-551 สถิติทางการแพทย์และการ

ค านวณเชิงสถิต ิ
4((3)-2-7)     

 
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถ ดังนี้ 
1) มีความสามารถในการพิสูจน์หลักการและทฤษฎีสถิติขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง  
2) มีความสามารถออกแบบกระบวนการวิจัยเชิงสถิติ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางสถิติขั้นสูงเพื่อแก้ปัญหาด้าน

อุตสาหกรรมภาคการผลิต หรือด้านการแพทย์ หรือนโยบายภาครัฐ 
3) มีความสามารถเลือกใช้เคร่ืองมือหรือซอฟต์แวร์ทางสถิติเพื่อการจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่าง   

ต่อเนื่อง 
5) สื่อสารและน าเสนอผลงานทางวิชาการทางสถิติได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 
6) แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

1. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย และเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการกับบุคลากรใน
สาขาตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องจาก
หน่วยงานภายนอกทั้งในและ
ต่างประเทศ 

1) สนับสนนุบุคลากรให้เผยแพร่ผลงาน
วิชาการ 

2) สนับสนนุบุคลากรสร้างเครือข่ายการ
ท างานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้ง
บริษัท ภาคเอกชน และภาครัฐ 

3) เชิญผู้เชี่ยวชาญตา่งประเทศที่มี
ประสบการณ์ให้ค าแนะน าการเป็นที่
ปรึกษา 

1) จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการ 

2) จ านวนอาจารยท์ี่ท างานวิจัย/
เป็นที่ปรึกษาร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก 

3) จ านวนอาจารยท์ี่ปรึกษาชาว
ต่างประเทศ/ต่างสถาบนั 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ที่เป็นในลักษณะของ 
Active Learning  

1) เพิม่ทักษะและประสบการณ์การ
จัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางให้กับคณาจารย ์

2) ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและการประเมินผลที่เนน้
พัฒนาการของผู้เรียนในแผนการ 
จัดท ารายละเอียดของรายวิชา 

1) ผลการประเมินการเรียนการ
สอนรายวิชาโดยนักศึกษา  

2) การเข้าร่วมสัมมนา/การ
ประชุมวชิาการ ในระดับ
นานาชาติ และนักศึกษาในการ
น าเสนอผลงานวชิาการ โครง
ร่างงานวิจัย ความก้าวหนา้ของ
วิทยานพินธ์และการสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ ์

3) จ านวนผลงานตีพิมพ์จาก
งานวิจยัของนักศึกษา 

4. จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนที่
จ าเป็น 

1) ก าหนดแผนความต้องการและ
งบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรที่
จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
หลักสูตร 

1) รายการทรัพยากรที่จ าเป็น 

5. ประเมินผลการจัดการเรียนรูเ้พื่อให้
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) ก าหนดให้มีการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุก
รายวิชา 

1) รายงานผลการด าเนนิการของ
รายวิชา (มคอ. 5) 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ  
  ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาภาคการศึกษาละ 15 

สัปดาห์ และข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้น
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
  ไม่มีภาคฤดูร้อน  
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   
ภาคการศึกษาที่ 1  เดือน มิถุนายน - ตลุาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2  เดือน พฤศจิกายน - พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
และมีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก ่
หลักสูตรแผน ก 1 
 - มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากวา่ 2.50 
 - มีพื้นฐานความรู้วิชาคณิตศาสตรห์รือสถิติระดับปริญญาตรี และ/หรือ เทียบเท่าไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 - มีความสามารถพื้นฐานที่เพียงพอ และอยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
หลักสูตรแผน ก 2 
     - มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 
     - มีพื้นฐานความรู้วชิาคณิตศาสตร์หรือสถิติระดับปริญญาตร ีและ/หรือ เทียบเท่าไม่น้อยกวา่ 15  
       หน่วยกิต 

และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1) ผู้ที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษามาทางคณิตศาสตร์หรือสถิติโดยตรงอาจมีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์หรือสถิติ

ไม่เพียงพอที่จะเรียนในหลักสูตรนี้ 
2) ทักษะและความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อความก้าวหน้าในการเรียนของนักศึกษา

เนื่องจากเอกสารและข้อสอบส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ  
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 ให้นักศึกษาเข้าเรียนปรับพื้นฐานทางสถิติที่จ าเป็น ก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร เพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้แก่

นักศึกษาที่มีความรู้ทางสถิติไม่เพียงพอ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา และ/
หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา 



15 

2.4.2 ให้นักศึกษายื่นผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 
2 ปี ณ วันสมัครเข้าศึกษา และ สนับสนุนให้นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากโปรแกรม Tell me 
more หรือร่วมกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษที่จัดโดยสาขา คณะหรือมหาวิทยาลัย เช่น English 
camp เป็นต้น  

2.5 แผนการรับนักศึกษาและจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ ในระยะ 5 ปี 
แผน 

การศึกษา 
จ านวนนักศึกษา 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

แผน ก 1 
ชั้นปทีี่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปทีี่ 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 
จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ - 5 5 5 5 

แผน ก 2 
ชั้นปทีี่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปทีี่ 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 
จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ - 5 5 5 5 
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2.7 ระบบจัดการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 
  อื่น ๆ ผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น Zoom Microsoft Teams เป็นตน้ 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

2.9 การจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรนี้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้   
1) มีรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work Integrated  Learning: WIL)  เพื่อให้เกิด

การเรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง เช่น การเรียนรู้ที่เน้นการลงมือท าจริง การผสมผสานการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนผนวกกับการเรียนในห้องเรียน ทั้งในรูปแบบของการศึกษาวิจัย การฝึกงาน
สหกิจศึกษา การท างานเพื่อสังคม เป็นต้น โดยจัดให้มีรายวิชาที่สอดแทรก WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
รายวิชาในหลักสูตร

2) ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของรายวิชาใน
หลักสูตร

3) ก าหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชาใน
หลักสูตร

3. หลักสูตรและอาจารย์
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต)์ 

หลักสูตรนี้ เป็นแบบแผน ก ซึ่งเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ 2 แบบ ดังนี้ 
- แบบ ก 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นงานวิจยัโดยมีการท าวิทยานพินธ์เพียงอย่างเดียวแต่อาจให้

เรียนรายวิชาเพิ่มเติมได้โดยไม่นบัหน่วยกิต 
- แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นงานวิจยัโดยมีการเรียนรายวชิาร่วมกับการท าวิทยานิพนธ์ 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
- แผน ก 1 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
- แผน ก 2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตรแบง่เป็นหมวดวิชาทีส่อดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังนี้ 

หมวดวิชา แผน ก 1 แผน ก 2 
หมวดวิชาบงัคับ - 6  
หมวดวิชาเลือก - 12  
วิทยานพินธ ์ 36  18  
สัมมนา* 2 2 
รวมตลอดหลักสูตร 36  36 
 (* เป็นวชิาบังคับแตไ่ม่นบัหน่วยกิต) 

3.1.3 รายวิชา/ ชุดวิชา (Module) 
3.1.3.1 รายวิชา/ ชุดวิชา (Module) 
หมวดวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
346-501 ทฤษฎีความนา่จะเปน็และการแจกแจง 

(Probability and Distribution Theories) 
3((3)-0-6) 

346-502 การอนุมานเชิงสถิต ิ
(Statistical Inference) 

3((3)-0-6) 

หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต 
346-511 พีชคณิตเชิงเสน้ส าหรับสถิติศาสตร์ 

(Linear Algebra for Statistics) 
3((3)-0-6) 

346-521 การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิติขั้นสูง 
(Analysis of Advanced Statistical Models) 

3((3)-0-6) 
 

346-522 เทคนิคการชักตัวอย่าง 
(Sampling Techniques) 

3((3)-0-6) 

346-531 ระเบียบวิธีวิจัย 
(Research Methodology) 

3((3)-0-6) 

346-532 การออกแบบการทดลอง 
(Experimental Designs) 

3((2)-2-5) 

346-533 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์ 
(Graph Theory and Applications) 

3((3)-0-6) 

346-534 ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิติ 
(Statistical Decision Theory) 

3((3)-0-6) 
 

346-535 กระบวนการสโตแคสติกและการประยุกต์ 
(Stochastic Process and Applications) 

3((3)-0-6) 

346-536 การวิเคราะห์การอยู่รอด 
(Survival Analysis) 

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

3((3)-0-6) 

346-541 การวิจัยด าเนินการ 
(Operations Research) 

3((2)-2-5) 

346-542 เทคนิคการจ าลอง 
(Simulation Techniques) 

3((2)-2-5) 

346-543 ซอฟต์แวร์ทางสถิติและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(Statistical Software and Computer Programming)                                                                                             

3((2)-2-5) 

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

3((3)-0-6) 

346-552 คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย 
(Casualty Actuarial Mathematics) 

3((3)-0-6) 

346-553 การบริหารความเสี่ยงองค์กร 
(Enterprise Risk Management) 

3((3)-0-6) 

346-561 ชุดวิชาซิกซ์ซิกม่า 
Module: Six Sigma 

6((4)-4-10) 

346-562 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย 
Module: Advance Statistical Data Analytics for 
Research 

6((4)-4-10) 

346-581 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 1 
(Special Topics in Statistics I) 

3((3)-0-6) 
 

346-582 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 2 
(Special Topics in Statistics II) 

3((2)-2-5) 

347-531 สถิติชีวภาพและระเบียบวิธีวิจัย 
(Biological Statistics and Research Methodology) 

4((3)-2-7) 

347-532 สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัย 
(Applied Statistics for Research) 

3((3)-0-6) 

347-551 สถิติทางการแพทย์และการค านวณเชิงสถิติ 
(Medical Statistics and Statistical Computing) 

4((3)-2-7) 

หมายเหตุ 1) นอกเหนือจากรายวิชาเลือกดังกลา่วนักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัย 
 หมวดวิชาสัมมนา 2 หน่วยกิต 
346-691 สัมมนา 1* 

(Seminar I) 
1(0-2-1) 

346-692 สัมมนา 2* 
(Seminar II) 

1(0-2-1) 

*ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต และได้ผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ S 
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หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต 
346-693 วิทยานพินธ ์

(Thesis) 
18(0-54-0) 

346-694 วิทยานพินธ ์
(Thesis) 

36(0-108-0) 

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

การศึกษาในรายวชิานั้น ๆ 
346-xxx  หมายถึง  รหัสสาขาวิชาสถิต ิ
347-xxx  หมายถึง  รหัสวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอ่ืน  

ตัวเลขหลักร้อย  หมายถึง  ชั้นปีหรือระดับการศึกษาของรายวิชานั้น 
เลข 5-6  หมายถึง  รายวิชาส าหรับบัณฑิตศึกษา 

ตัวเลขหลักสิบ  หมายถึง  วิชาในแตล่ะกลุ่มวชิา 
เลข 0  หมายถึง  กลุ่มวิชาทัว่ไป 
เลข 1–3  หมายถึง  กลุ่มวิชาเชงิทฤษฎ ี
เลข 4–5  หมายถึง  กลุ่มวิชาเชงิประยุกต ์
เลข 6–7   หมายถึง  กลุ่มวิชาชุดวิชา (Module) 
เลข 8  หมายถึง  กลุ่มวิชาหัวข้อพิเศษ 
เลข 9  หมายถึง  กลุ่มวิชาสัมมนาและวทิยานิพนธ์ 

ตัวเลขหลักหน่วย  หมายถึง  ล าดับรายวิชาในแตล่ะกลุ่มวชิา 
3.1.3.3  ความหมายของจ านวนหน่วยกิต   
(ก)  รายวิชาที่จัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี เช่น เลขจ านวนหน่วยกิต เช่น 3((2)-2-5) มีความหมายดังนี ้

เลขตัวที่ 1  (3)  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตรวม 
เลขตัวที่ 2  (2)  หมายถึง  จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
เลขตัวที่ 3  (2)  หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏบิัติการต่อสปัดาห์ 
เลขตัวที่ 4  (5)  หมายถึง  จ านวนชั่วโมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห ์

(ข)  รายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเชงิรุก (Active learning) เช่น 
เลขจ านวนหน่วยกิต เช่น 3((2)-2-5) มีความหมายดังนี ้

เลขตัวที่ 1  (3)  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตรวม 
เลขตัวที่ 2 ((2))  หมายถึง  จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ โดยการ 

จัดการเรียนรู้แบบ active  learning 
เลขตัวที่ 3  (2)  หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏบิัติการต่อสปัดาห์ 
เลขตัวที่ 4  (5)  หมายถึง  จ านวนชั่วโมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห์ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
3.1.4.1 แผน ก 1 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1                                                                                                                       

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

346-694 วิทยานิพนธ ์      9 หน่วยกิต 
(Thesis) 

    รวม             9 หน่วยกิต 
 *ลงทะเบยีนเรียนแบบไมน่ับหนว่ยกิต และไดผ้ลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ S 
 
ภาคการศึกษาที่ 2                                                                                                                      

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

346-694 วิทยานิพนธ ์      9 หน่วยกิต 
(Thesis) 

    รวม                      9 หน่วยกิต 
 *ลงทะเบยีนเรียนแบบไมน่ับหนว่ยกิต และไดผ้ลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ S 
 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1                  

346-694 วิทยานิพนธ ์      9 หน่วยกิต 
(Thesis) 

    รวม              9 หน่วยกิต 
  
ภาคการศึกษาที่ 2                                                                        

346-694 วิทยานิพนธ ์      9 หน่วยกิต 
(Thesis) 

    รวม              9 หน่วยกิต 
  
หมายเหตุ  1) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 2) นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาอื่น ๆ โดยไมน่ับหนว่ยกิตทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร 
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3.1.4.2 แผน ก 2  
ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1           
346-501 ทฤษฎีความน่าจะเปน็และการแจกแจง** 3 หน่วยกิต 

(Probability and Distribution Theories) 
346-502 การอนุมานเชิงสถิต*ิ* 3 หน่วยกิต 

 (Statistical Inference) 
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 

                                รวม               9 หน่วยกิต                                                                        
      
ภาคการศึกษาที่ 2                                                                                                                      

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

346-693 วิทยานิพนธ ์ 3 หน่วยกิต 
(Thesis)  
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 

    รวม                        9 หน่วยกิต 
*ลงทะเบยีนเรียนแบบไมน่ับหนว่ยกิต และไดผ้ลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ S 

           **จัดการเรียนการสอนแบบ block course 
 
 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1                  

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

346-693 วิทยานิพนธ ์      6 หน่วยกิต 
(Thesis) 
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 

    รวม              9 หน่วยกิต 
 *ลงทะเบยีนเรียนแบบไมน่ับหนว่ยกิต และไดผ้ลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ S 
 
ภาคการศึกษาที่ 2                                                                        

346-693 วิทยานิพนธ ์      9 หน่วยกิต 
(Thesis) 

    รวม              9 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 
346-501 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการแจกแจง 3((3)-0-6) 
 Probability and Distribution Theories 
 แนวคิดความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจกของตัวแปรสุ่ม การคาดหมาย การแจกแจงร่วมและการ
แจกแจงตามขอบ ฟังก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์ การแจกแจงของฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม ทฤษฎีบทขีดจ ากัดส่วนกลาง 
 Probability concepts; random variables and distributions; expectation; joint and marginal 
distributions; moment generating functions; distributions of functions of random variables; central 
limit theorem 
 
346-502 การอนุมานเชิงสถิติ  3((3)-0-6) 
 Statistical Inference 
 รายวิชาบังคบัก่อน : 346-501 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 Prerequisite : 346-501 or consent of the curriculum administrative committee 
 แนวคิดในการอนุมานเชิงสถิติ การประมาณค่าแบบจุด วิธีการหาตัวประมาณ วิธีประเมินตัวประมาณ การ
ประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมุติฐานเชิงสถิติ วิธีประเมินการทดสอบ 
 Concepts in statistical inference; point estimations; methods of finding estimators; 
method of evaluating estimators; interval estimation; statistical hypothesis testing; method of 
evaluating tests 
 
346-511 พีชคณิตเชิงเส้นส าหรับสถิติศาสตร์ 3((3)-0-6) 
 Linear Algebra for Statistics 

เมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้น ปริภูมิเวกเตอร์ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ เมทริกซ์พิเศษ 
รูปแบบเชิงเส้น รูปแบบเชิงเส้นคู่และรูปแบบก าลังสอง 

Matrices; systems of linear equations; vector spaces; eigenvalues and eigenvectors; 
special matrices; linear, bilinear, and quadratic forms 

 
346-521 การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิติขัน้สูง 3((3)-0-6) 
 Analysis of Advanced Statistical Models 
 รายวิชาบังคบัก่อน  : 346-501, 346-511 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 Prerequisite : 346-501, 346-511 or consent of the curriculum administrative 
committee 

ตัวแบบเชิงสถิติ ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป ฟังก์ชันภาวะน่าจะเป็นและการประมาณค่าพารามิเตอร์  
ตัวแบบส าหรับข้อมูลต่อเนื่อง ตัวแบบส าหรับข้อมูลทวินาม ตัวแบบส าหรับข้อมูลปัวซง ตัวแบบส าหรับข้อมูลทวินาม
เชิงลบ ตัวแบบส าหรับข้อมูลปัวซงที่มีศูนย์มาก การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ  การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์
ทางสถิติ 
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Statistical model; generalized linear models; likelihood function and parameter 
estimation; models for continuous data; model for binomial data; model for Poisson data; models 
for negative binomial data; models for zero-inflated Poisson data; diagnostics for appropriateness 
of models; Statistical software applications 

 
346-522 เทคนิคการชักตัวอย่าง 3((3)-0-6) 
 Sampling Techniques 
 รายวิชาบังคบัก่อน : 346-502 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 Prerequisite : 346-502 or consent of the curriculum administrative committee 
 การส ารวจตัวอย่าง การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย การเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ การเลือกตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้นภูมิ การเลือกตัวอย่างแบบกลุ่มขั้นเดียว การเลือกตัวอย่างแบบกลุ่มหลายขั้น การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทาง
สถิติ 
 Sample survey; simple random sampling; systematic sampling; stratified sampling; one-
stage cluster sampling; multi-stage cluster sampling; Statistical software applications 
 
346-531 ระเบียบวิธีวิจัย  3((3)-0-6) 
 Research Methodology 
 ความหมายและประเภทของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การก าหนดปัญหา การทบทวนวรรณกรรม การ
ออกแบบการวิจัย วิธีการเก็บข้อมูล การจัดการและการประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย 
การเขียนรายงาน การเขียนโครงการ จรรยาบรรณของนักวิจัย การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิติ 
 Meaning and type of research; research methodology; problem identification; literature 
review; research designs; data collection; data management and data processing; data analysis and 
interpretation; report writing; proposal writing; ethic of researchers; Statistical software applications 
 
346-532 การออกแบบการทดลอง 3((2)-2-5) 
 Experimental Designs 
 รายวิชาบังคบัก่อน  : 346-501 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 Prerequisite : 346-501 or consent of the curriculum administrative committee   
 การออกแบบการทดลองและวิเคราะห์ผลจากการทดลอง การทดลองที่มีหนึ่งปัจจัย การทดลองที่มีหลาย
ปัจจัย การทดลองแบบแฟคทอเรียล การทดลองแบบแฟคทอเรียลที่มีผลปะปนกนั การทดลองที่มีการวัดค่าซ้ า การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมเกีย่ว การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิต ิ
 Design of experiments and analyze experimental results; single-factor experiment; 
multiple factor experiments; factorial experiments; confounding in factorial experiments; repeated 
measure experiments; analysis of covariance; Statistical software applications  
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346-533 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต ์ 3((3)-0-6) 
 Graph Theory and Applications 
 กราฟ  ไดกราฟ  ต้นไม้  ทัวร ์ขา่ยงาน  สภาพเชื่อมโยง  การจบัคู่  กราฟเชิงระนาบ  การระบายสี  เซตปก 
การเลเบล ดิคอมโพซิชัน่กราฟ  การประยุกต ์
 Graphs; digraphs; trees; tours; networks; connectivity; matching; planar graphs; coloring; 
covering set; graph labeling; graph decompositions; applications 
 
346-534 ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิต ิ 3((3)-0-6) 
 Statistical Decision Theory 
 รายวิชาบังคบัก่อน  : 346-501 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 Prerequisite : 346-501 or consent of the curriculum administrative committee   
 ทบทวนความน่าจะเป็น แนวความคิดเบื้องต้นของการวิเคราะห์การตัดสินใจ ปัญหาการตัดสินใจข้ันพื้นฐาน 
ปัญหาการตัดสินใจส าหรับตัวแปรแบบต่อเนื่อง สถิติพอเพียงและการแจกแจงแบบสังยุค กระบวนการปรกติหลายตัว
แปร ปัญหาการตัดสินใจเชิงล าดับ 
 Review of probability; basic concepts of decision analysis; elementary decision problems; 
continuous variable decision problems; sufficient statistics and conjugate distributions; multivariate 
normal process; sequential decision problems 
 
346-535 กระบวนการสโตแคสติกและการประยุกต ์ 3((3)-0-6) 
 Stochastic Process and Applications  
 รายวิชาบังคับก่อน  : 346-501 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 Prerequisite : 346-501 or consent of the curriculum administrative committee 
 กระบวนการสโตแคสติก แนวเดินเชิงสุ่ม โซ่มาร์คอฟ กระบวนการปัวซง กระบวนการเกิดดับ กระบวนการ
แตกก่ิง กระบวนการทวนซ้ า การประยุกต์ของกระบวนการสโตแคสติก 
 Stochastic process; random walk; Markov chain; Poisson process; birth-death process; 
branching process; renewal process; application of stochastic process 
 
346-536 การวิเคราะห์การอยู่รอด 3((3)-0-6) 
 Survival Analysis 
 รายวิชาบังคับก่อน  : 346-501 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 Prerequisite : 346-501 or consent of the curriculum administrative committee   
 ข้อมูลเซ็นเซอร์ ฟังก์ชันของเวลาความอยู่รอด การแจกแจงความอยู่รอดและการประยุกต์ วิธีที่ไม่อิง
พารามิเตอร์ส าหรับการประมาณฟังก์ชันความอยู่รอด การแจกแจงความอยู่รอดแบบเปรียบเทียบ การประมาณเชิง
วิเคราะห์ส าหรับการแจกแจงความอยู่รอด วิธีที่อิงพารามิเตอร์ส าหรับการเปรียบเทียบการแจกแจงของความอยู่รอด 
ตัวประมาณค่าของแคปแพลน-ไมเออร์ และตัวแบบการถดถอยแบบคอกซ์ 
 Censored data; function of survival time; survival distributions and applications; 
nonparametric methods for estimating survival functions; comparative survival distributions; 
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analytical estimation for survival distributions; parametric methods for comparing survival 
distributions; Kaplan-Meier estimators; Cox’s regression model 
 
346-537 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวขั้นสูง 3((3)-0-6) 
 Advanced Longitudinal Data Analysis 
 รายวิชาบังคับก่อน  : 346-502 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 Prerequisite : 346-502 or consent of the curriculum administrative committee   
 ความหมายของข้อมูลระยะยาว การสร้างและแปลผลกราฟโพรไฟล์ การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย ข้อเสีย
ของการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย การถดถอยผสมเชิงเส้น การประมาณค่าส่วนประกอบความแปรปรวน การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การประมาณค่าภาวะน่าจะเป็นสูงสุด การประมาณค่าภาวะน่าจะเป็นสูงสุดจ ากัด ข้อมูลสูญหาย 
 Meaning of longitudinal data; profile plots and interpreting; simple analyses; critiques of 
simple analyses; linear mixed effects regression; variance components estimation; analysis of 
variance; maximum likelihood estimation; restricted maximum likelihood estimation; missing data 
 
346-541 การวิจัยด าเนินการ  3((2)-2-5) 
 Operations Research 
 รายวิชาบังคับก่อน  : 346-511 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 Prerequisite : 346-511 or consent of the curriculum administrative committee   
 ก าหนดการเชิงเส้น ก าหนดการจ านวนเต็ม ก าหนดการพลวัต ทฤษฎีการตัดสินใจ  การประยุกต์ใช้
ซอฟต์แวรท์างสถิติ 
 Linear programming; integer programming; dynamic programming; decision 
theory;  Statistical software applications 
 
346-542 เทคนิคการจ าลอง  3((2)-2-5) 
 Simulation Techniques 
 รายวิชาบังคับก่อน  : 346-501 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 Prerequisite : 346-501 or consent of the curriculum administrative committee   
 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการจ าลอง การจ าลองเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่อง ตัวก่อก าเนิดเลขสุ่มเหตุการณ์สุ่ม 
การจ าลองโดยเทคนิคมอนติคาร์โล การจ าลองกับตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง สถิติวิเคราะห์ในการจ าลอง ประยุกต์ใช้
ซอฟต์แวรท์างสถิติ 
 Principles and concept of simulation; discrete-event simulation; random number 
generator; random events; Monte-Carlo simulation; simulations with continuous random variables; 
statistical analysis in simulations; Statistical software applications 
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346-543 ซอฟต์แวร์ทางสถิติและการเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3((2)-2-5) 
 Statistical Software and Computer Programming 
 การจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานโดยใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิติ ได้แก่ R Minitab SPSS และ 
SAS แนวคิดพื้นฐานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัวแปร ชนิดข้อมูล การด าเนินการ การวนซ้ า ค าสั่งควบคุม อาเรย์ 
อาเรย์ลิสต์ สตริง ฟังก์ชัน การด าเนินการกับแฟ้มข้อมูล การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจ าลองข้อมูล 
 Data manipulation and basic statistical analyses using statistical software; R; Minitab; SPSS; 
SAS; basic concept of computer programming; variable; data type; operation; loop; control 
statement; array; array list; string; function; file operations; computer programming for data 
simulation 
 
346-551 หลักการบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย 3((3)-0-6) 
 Principles of Risk Management and Insurance 
 ความหมายของความเสี่ยง ประเภทของความเสี่ยง ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ความหมายของการ
ประกันภัย ความส าคัญของการประกันภัยที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประเภทและลักษณะของ
การประกันภัย หลักการประกันภัย สถาบันที่เก่ียวข้องกับการประกันภัย สัญญาประกันภัย ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและ
ประกันวินาศภัย เงื่อนไข ความคุ้มครอง หลักเกณฑ์ในการก าหนดพิกัดอัตราเบี้ยประกันภั ย หลักการพิจารณารับ
ประกันภัยและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การประกันภัยต่อ พระราชบัญญัติการประกันภัย 
 Meanings of risk; types of risk; risk management process; meanings of insurance; 
importance of insurance on economics and social development; types and characteristics of 
insurance; principles of insurance; insurance institutions; insurance contract; life and non-life 
insurance products, terms, coverages, rate making, underwriting and claim settlement; reinsurance; 
insurance act 
 
346-552 คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย 3((3)-0-6) 
 Casualty Actuarial Mathematics 
 รายวิชาบังคับก่อน  : 346-501 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 Prerequisite : 346-501 or consent of the curriculum administrative committee   
 หลักการค านวณ เทคนิค และส่วนประกอบของเบี้ยประกันวินาศภัย  บทบาทของหน่วยความเสี่ยง 
ค่าใช้จ่ายในการค านวณเบี้ยประกันภัย การวิเคราะห์เพื่อจ าแนกกลุ่มความเสี่ยง การค านวณค่าความเสี่ยงรายบุคคล
และรายกลุ่ม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 Principles of calculation, technique, and components of insurance premium; unit of 
exposure; expense loading; risk classification premium; individual risk and group risk; ethic and code 
of conduct of actuary 
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346-553 การบริหารความเสี่ยงองค์กร 3((3)-0-6) 
 Enterprise Risk Management 
 ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน สภาวะที่ก่อให้เกิดภัย ต้นทุนความเสี่ยง กรอบและกระบวนการการบริหาร
ความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง การติดตามและทบทวนความเสี่ยง 
การบูรณาการความเสี่ยง เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ระบบเตือนภัยล่วงหน้า ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง วัฒนธรรม
ความเสี่ยง การเรียนรู้จากความเสี่ยง โซลเวนซีทูและการบริหารความเสี่ยง ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยง
และมูลค่าขององค์การ การพัฒนาและน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จริยธรรมของการบริหารและธรร
มาภิบาล 
 Risk, uncertainty, hazardous conditions, cost of risk; risk management process, 
identification, risk assessment, risk response, monitoring and control; risk integration; risk-based 
capital; early warning system; risk indicators; risk culture; risk experience; solvency II and risk 
management; relationships between risk management and corporate value; development and 
implementation of risk management system; ethic of management and good governance 

 
346-561 ชุดวิชาซิกซ์ซิกม่า  6((4)-4-10) 
 Module: Six Sigma 
 มิติทางคุณภาพ ค่าวิกฤติทางคุณภาพ ต้นทุนของคุณภาพต่ า เสียงจากลูกค้า การรายงานสภาพปัญหา 
แผนภูมิสาเหตุและผลลัพธ์ แผนที่กระบวนการระดับสูง การปรับใช้ฟังก์ชันคุณภาพ การวัดแบบซิกซ์ซิกม่า ต้นไม้ของ
ตัววัดสมรรถนะหลัก การแจกแจงความน่าจะเป็น เครื่องมือคุณภาพทางสถิติ การวิเคราะห์การส่งผ่าน แผนภูมิควบคุม
คุณภาพแบบผันแปร แผนภูมิควบคุมคุณภาพแบบลักษณะเฉพาะ การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ การ
วิเคราะห์ระบบการวัดแบบผันแปร การวิเคราะห์ระบบการวัดแบบลักษณะเฉพาะ การออกแบบการทดลองแบบ
แฟคทอเรียล การวิเคราะห์ปัจจัยสุ่ม การทดสอบแบบเอฟแบบประมาณ การออกแบบการทดลองแบบปัจจัยซ้อนกัน 
ระเบียบวิธีส าหรับพื้นผิวตอบสนอง การวิเคราะห์แบบคานอนิคอล การหาจุดเหมาะสมของกระบวนการ การวิเคราะห์
แบบไร้มิติ แผนการชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับ แผนการชักตัวอย่างตามมาตรฐานกองทัพ การสุ่มซ้ าและกฎการ
สับเปลี่ยน การวิเคราะห์ความไวของแผนภูมิควบคุม การออกแบบแผนภูมิควบคุม การวิเคราะห์ป้องกันความเสี่ยง 
การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ การวิเคราะห์ต้นไม้ความผิดพลาด 
 Dimension of quality; critical to quality; cost of poor quality; voice of customer; problem 
statement; cause and effect diagram; high-level process map; quality function deployment; six 
sigma metrices; key performance indicator trees; probability distributions; statistical quality tools; 
pass analysis; variable control charts; attribute control charts; process capability analysis; variable 
measurement system analysis; attribute measurement system analysis; full factorial designs; 
random factor analysis; approximate F-test; nested-factor designs; response surface methodology; 
canonical analysis; process optimization; dimensionless analysis; acceptance sampling plans; 
military standard sampling plan; rectifying and switching rule; control chart sensitivity analysis; 
control chart designs; failure mode effect analysis; reliability analysis; Fault tree analysis  
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346-562 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย    6((4)-4-10) 
Module: Advance Statistical Data Analytics for Research  
การเลือกใช้และการจัดการข้อมูล การส ารวจและสรุปข้อมูล ทัศนภาพส าหรับข้อมูลจากตัวแปร

เชิงเดี่ยว ทัศนภาพส าหรับข้อมูลจากตัวแปรเชิงพหุ การแจกแจงปรกติหลายตัวแปร การประมาณค่าและการ
ทดสอบสมมุติฐานเมื่อประชากรมีการแจกแจงของตัวแปรพหุเป็นแบบปรกติ การใช้สถิติทีก าลังสอง  
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของหลายตัวแปร การวิเคราะห์การถดถอยแบบเชิงเส้นและแบบไม่เชิงเส้น  
การวิเคราะห์การถดถอยหลายตัวแปรเชิงพหุ การวิเคราะห์ส่วนประกอบหลัก การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม   
การวิเคราะห์ปัจจัย ตัวแบบสมการเชิงโครงสร้าง การวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม กฎความสัมพันธ์ การวิเคราะห์การ
จ าแนกเชิงเส้น การจ าแนกข้อมูลด้วยวิธีเพ่ือนบ้านใกล้เคียง การจ าแนกข้อมูลด้วยวิธีต้นไม้ตัดสินใจ การจ าแนก
ข้อมูลด้วยวิธีซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน การจ าแนกข้อมูลด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงพ้ืนที่ การพยากรณ์ด้วยวิธีการถดถอย การพยากรณ์ด้วยวิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล การ
พยากรณ์ด้วยวิธีของบ๊อกซ์และเจนกิ้นส์ การพยากรณ์ด้วยวิธีฟังก์ชันถ่ายโอน การประยุกต์ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป  

Data selection and manipulation; data exploration and summarization; univariate 
data visualization; bivariate and multivariate data visualization; multivariate normal 
distribution; estimation and testing of hypothesis when population is multivariate normal 
distribution; use of Hotelling T2; MANOVA; linear and nonlinear regression analysis; 
multivariate multiple regression analysis; principal component analysis; factor analysis; 
structural equation modeling; cluster analysis; association rules; linear discriminant analysis; 
k-nearest neighbor classification; tree-based classification; support vector machines 
classification; artificial neural networks; spatial data analysis; time series regression 
forecasting; exponential smoothing forecasting; Box-Jenkins forecasting; transfer function 
forecasting; computer software applications 
 
346-581 หัวข้อพิเศษทางสถิต ิ1 3((3)-0-6) 
 Special Topics in Statistics I 
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจในสาขาวิชาสถิติ 
 Special interesting topics in Statistics 
 
346-582 หัวข้อพิเศษทางสถิต ิ2 3((2)-2-5) 
 Special Topics in Statistics II 
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจในสาขาวิชาสถิติ 
 Special interesting topics in Statistics 
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346-691 สัมมนา 1  1(0-2-1) 
 Seminar I 
 การศึกษาเร่ืองต่าง ๆ ที่สนใจในสาขาวิชาสถิติ การน าเสนอประกอบการอภิปราย 
 Self-study in Statistics; presentation and discussion 
 
346-692 สัมมนา 2   1(0-2-1) 
 Seminar II 
 รายวิชาบังคับก่อน  : 346-691 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 Prerequisite : 346-691 or consent of the curriculum administrative committee   
 การศึกษาพัฒนาการของงานวิจัยทางทฤษฎีสถิติหรือสถิติประยุกต์ในวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยานิพนธ์ การน าเสนอประกอบการอภิปราย 
 Self-study of research development in theoretical or applied statistics in academic 
journals related to the thesis; presentation and discussion 
 
346-693 วิทยานิพนธ์  18(0-54-0) 
 Thesis 
 การศึกษาค้นคว้า ทางด้านสถิติภายใต้การดูแลและแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 Independent research work leading to a thesis on a topic  in statistics approved by the 
thesis committee 
 
346-694 วิทยานิพนธ์  36(0-108-0) 
 Thesis 
 การศึกษาค้นคว้า ทางด้านสถิติภายใต้การดูแลและแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 Independent research work leading to a thesis on a topic in statistics approved by the 
thesis committee 
 
347-531 สถิติชีวภาพและระเบียบวิธีวิจยั 4((3)-2-7) 
 Biological Statistics and Research Methodology 
 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถิติเชิงอนุมาน เทคนิคการส ารวจด้วยตัวอย่าง การวางแผนการทดลอง 
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ  การประยุกต์ใช้
ซอฟต์แวร์ทางสถิติ 
 Science research methodology; inferential statistics; sampling survey techniques; 
experimental designs; simple correlation and simple linear regression analysis; multiple linear 
regression analysis; Statistical software applications 
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347-532 สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัย 3((3)-0-6) 
 Applied Statistics for Research 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจงปรกติ การแจกแจงค่าตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นเชิ งอย่างง่าย การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ การทดสอบไคก าลังสอง การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิติ 
 Introduction to data analysis; normal distribution; sampling distributions; estimation and 
hypothesis testing; one way analysis of variance; correlation and simple linear regression analysis; 
multiple linear regression analysis; Chi-square test; Statistical software applications 
 
347-551 สถิติทางการแพทย์และการค านวณเชิงสถิติ  4((3)-2-7) 
 Medical Statistics and Statistical Computing  
 สถิติเชิงพรรณนา ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปัวซงการแจกแจงปรกติ การ
แจกแจงค่าตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์
ข้อมูลชนิดแยกประเภทโดยใช้การแจกแจงไคก าลังสอง การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย การ
วิเคราะหก์ารถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิติ 
 Descriptive statistics; probability theory; binomial distribution; Poisson distribution; normal 
distribution; sampling distribution; estimations and hypothesis testing; one way analysis of variance; 
categorical data analysis using Chi-square distribution; correlation and simple linear regression 
analysis;  multiple linear regression analysis; nonparametric statistics; Statistical software 
applications 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล า
ดับ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน
และผลงานทาง

วิชาการ 
ปี ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

1 รอง
ศาสตราจารย ์

นายรณสรรพ์ 
ชินรัมย ์

ปริญญาเอก 2547 วท.ด. คณิตศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ดูภาคผนวก ข-1 
หน้า 82 ปริญญาโท 2544 วท.ม. คณิตศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ปริญญาตร ี 2540 วท.บ. คณิตศาสตร ์
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวใกล้รุ่ง 
สามารถ 

ปริญญาเอก 2555 Ph.D. Statistics University of Wollongong, 
Australia 

ดูภาคผนวก ข-1 
หน้า 83 

ปริญญาโท 2552 M.Stat Statistics The University of Newcastle, 
Australia 

ปริญญาตร ี 2548 วท.บ. คณิตศาสตร ์
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

3 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายธรรมรัตน์ 
พนิชยากุล 

ปริญญาเอก 2556 ปร.ด. สถิติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ ดูภาคผนวก ข-1 
หน้า 84 ปริญญาโท 2549 วท.ม. สถิติ สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ปริญญาตร ี 2544 วท.บ. สถิติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
4 อาจารย ์ นางกรกช 

วิจิตรสงวน 
เจ็ดวรรณะ 

ปริญญาเอก 2559 Dr.rer.nat. Probability Theory and 
Mathematical Statistics 

University of Potsdam, 
Germany 

ดูภาคผนวก ข-1 
หน้า 85 

ปริญญาโท 2552 วท.ม. สถิติ 
(เกียรตินิยม) 

สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ปริญญาตร ี 2548 วท.บ. คณิตศาสตร ์
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 



32 

ล า
ดับ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน
และผลงานทาง

วิชาการ 
ปี ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

5 อาจารย ์ นางสาวนุชนาถ 
คงช่วย 

ปริญญาเอก 2553 ปร.ด. วิธีวิทยาการวิจยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ดูภาคผนวก ข-1 
หน้า 86 ปริญญาโท 2544 วท.ม. สถิติประยุกต ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ปริญญาตร ี 2542 กศ.บ. คณิตศาสตร ์
(เกียรตินิยมอันดับ2) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ
ประสานมิตร 

6 อาจารย ์ นายภานุพงศ์ 
วิจิตรคุณากร 

ปริญญาเอก 2560 Ph.D. Mathematics University of Illinois at 
Urbana Champaign, U.S.A. 

ดูภาคผนวก ข-1 
หน้า 87 

ปริญญาโท 2555 M.S. Mathematics University of Illinois at 
Urbana Champaign, U.S.A. 

ปริญญาตร ี 2552 วท.บ. คณิตศาสตร ์
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
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3.2.2  อาจารย์ประจ า 

ล า
ดับ 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 
ภาระงานสอน 
ต่อปีการศึกษา 

ผลงานทาง 
วิชาการ ปี 

ชื่อ
หลักสูตร 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางเขมิกา 
อุระวงค์ 

ปริญญาโท 2543 วท.ม. สถิติ สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2564 : 60 ช.ม. 
2565 : 60 ช.ม. 
2566 : 60 ช.ม. 
2567 : 60 ช.ม. 

ดูภาคผนวก 
ข-1 
หน้า 89 

ปริญญาตร ี 2539 วท.บ. สถิติ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสุธิตา 
ชูสว่าง 

ปริญญาเอก 2553 Dr.techn
. 

Technical 
Mathematics 

Graz  University of 
Technology, Austria 

2564 : 60 ช.ม. 
2565 : 60 ช.ม. 
2566 : 60 ช.ม. 
2567 : 60 ช.ม. 

ดูภาคผนวก 
ข-1 
หน้า 89 ปริญญาโท 2547 วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต ์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ปริญญาตร ี 2544 วท.บ. คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

3 อาจารย ์ นายกิติพล 
นวลทอง 

ปริญญาเอก 2553 ปร.ด. คณิตศาสตร์ประยุกต ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี 2564 : 60 ช.ม. 
2565 : 60 ช.ม. 
2566 : 60 ช.ม. 
2567 : 60 ช.ม. 

ดูภาคผนวก 
ข-1 
หน้า 90 

ปริญญาโท 2547 วท.ม. คณิตศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
ปริญญาตร ี 2544 วท.บ. คณิตศาสตร ์

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

4 อาจารย ์ นายกิตติศักดิ ์
ชุมพงศ ์

ปริญญาเอก 2563 วท.ด. คณิตศาสตร์ประยุกต์
และวิทยาการคณนา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2564 : 60 ช.ม. 
2565 : 60 ช.ม. 
2566 : 60 ช.ม. 
2567 : 60 ช.ม. 

ดูภาคผนวก 
ข-1 
หน้า 91 ปริญญาโท 2558 วท.ม. คณิตศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ปริญญาตร ี 2555 วท.บ. คณิตศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
5 อาจารย ์ นางสาวจฬุารัตน์ 

ชุมนวล 
ปริญญาเอก 2562 Ph.D. Mathematical 

Sciences (Statistics) 
Mississippi State University, 
U.S.A. 

2564 : 60 ช.ม. 
2565 : 60 ช.ม. 
2566 : 60 ช.ม. 
2567 : 60 ช.ม. 

ดูภาคผนวก 
ข-1 
หน้า 92 ปริญญาโท 2553 วท.ม. สถิติประยุกต ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ปริญญาตร ี 2550 วท.บ. สถิติ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
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ล า
ดับ 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 
ภาระงานสอน 
ต่อปีการศึกษา 

ผลงานทาง 
วิชาการ ปี 

ชื่อ
หลักสูตร 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

6 อาจารย ์ นางสาวพรฑติา 
ทิวทัศน ์

ปริญญาเอก 2558 ปร.ด. คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 2564 : 60 ช.ม. 
2565 : 60 ช.ม. 
2566 : 60 ช.ม. 
2567 : 60 ช.ม. 

ดูภาคผนวก 
ข-1 
หน้า 93 ปริญญาตร ี 2553 วท.บ. คณิตศาสตร ์

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

7 อาจารย ์ นางสาวศษิวิมล 
อิ๋วสกุล 

ปริญญาเอก 2558 Ph.D. Statistics University of Wollongong, 
Australia 

2564 : 60 ช.ม. 
2565 : 60 ช.ม. 
2566 : 60 ช.ม. 
2567 : 60 ช.ม. 

ดูภาคผนวก 
ข-1 
หน้า 93 ปริญญาโท 2548 สต.ม. สถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปริญญาตร ี 2544 วท.บ. สถิติ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานและสหกิจศึกษา) 

ไม่มี  
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องทฤษฎีสถิติ สถิติประยุกต์ หรือวิทยาศาสตร์ข้อมูล (data science) โดยการ 

บูรณาการศาสตร์ทางสถิติ วิจัย และเทคโนโลยีสารสนเทศ น ามาประยุกต์ใช้กับข้อมูลในสาขาที่สนใจ หรืองานประจ า มีการ
สัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การประเมินความก้าวหน้า  การเผยแพร่ผลงานใน
การประชุมวิชาการ และ/หรือ การตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  การน าส่ง
รายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด  และการสอบวิทยานิพนธ์ 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
การท าวิทยานิพนธ์ทางด้านทฤษฎีสถิติ เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านทฤษฎีสถิติในการท าวิจัยเพื่อขยายขอบเขต

องค์ความรู้ให้กว้างขึ้น ผ่านการพิสูจน์ทฤษฎีบท และ/หรือ การจ าลองข้อมูล เพื่อสร้างทฤษฎีและแนวความคิดใหม่ ๆ 
พัฒนาผลงานวิชาการให้สมบูรณ์และแม่นย ามากยิ่งขึ้น เพื่อสามารถน าไปประยุกต์กับศาสตร์อ่ืน ๆ ได้  

วิทยาศาสตร์ข้อมูลคือ การสร้างงานวิจัยที่ประกอบไปด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเน้นการเรียนรู้ด้วยการ
ปฏิบัติจริง เป็นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อพัฒนาโลกาภิวัตน์ ด้วยการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ สถานการณ์ของ
ประเทศ เช่น การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ภาวะการท างาน ปัญหาสถานการณ์สุขภาพของคนไทย ภัยธรรมชาติ 
รวมทั้งข้อมูลในภาคอุตสากรรมและทางธุรกิจ 

นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นกระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์ส าหรับการออกแบบงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการรายงานผล
การศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายทั้งหมดนี้น าไปสู่การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ทางสถิติเพื่อการจัดการและ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยเน้นการใช้ฟรีซอฟต์แวร์ นั่นคือ นักศึกษาจะมีองค์ความรู้ที่ทันสมัย  และมีความรู้ความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (สถิติและคอมพิวเตอร์) เป็นอย่างดี 

5.2 ผลลัพธ์การเรียนรู ้  
1) ศึกษาค้นคว้าและท าวิจัย มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลในการท าวิจัยทางด้านสถิติอันจะก่อให้เกิด

ความก้าวหน้าหรือองค์ความรู้ใหม่ 
2) อธิบายหลักการและทฤษฎีทางสถิติสามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
3) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางสถิติไปบูรณาการกับสภาพปัญหาจริงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และใช้ ซอฟต์แวร์ทางสถิติเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
5) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการค้นคว้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6) มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งท างานร่วมกับผู้อื่นใน

ฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 
7) ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
5.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
1) แผน ก 1 ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1  ของปีที่เข้าศึกษา เป็นต้นไป 
2) แผน ก 2 ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2  ของปีที่เข้าศึกษา เป็นต้นไป 
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5.4 จ านวนหน่วยกิต  
1) แผน ก 1 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
2) แผน ก 2 วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต 
5.5 การด าเนินการ  
1) อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดขอบเขตงานวิจัยส าหรับนักศึกษา 
2) นักศึกษาเลือกหัวข้อวิจัยหรือเสนอหัวข้อวิจัยตามความถนัดและสนใจ  
3) อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและติดตามนักศึกษาอย่างน้อยเดือนละคร้ัง 
4) นักศึกษาทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้องกับหัวข้อวิจัย 
5) นักศึกษารวบรวมข้อมูล พร้อมจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นกรณีข้อมูลทุติยภูมิหรือเตรียมเก็บข้อมูล

กรณีข้อมูลปฐมภูมิ 
6) ก าหนดช่วงเวลาในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยไม่ควรเกินภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2 
7) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัย รวมถึงรับทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ต่อการ

ท างานวิจัยของนักศึกษา 
5.6 การประเมินผล 
1) ประเมินความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา  โดยนักศึกษาน าเสนอความกา้วหน้าวทิยานิพนธ์

ต่อคณาจารย์ที่ปรึกษา  
2) การสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ มกีรรมการสอบไม่น้อยกว่า 3 คน  
3) เผยแพร่ผลงานจากการท าวิทยานิพนธ์ในลักษณะของการประชุมวิชาการแบบบทความฉบบัเต็ม หรือการตีพิมพ์

ผลงานในวารสารวชิาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  หรือนานาชาติ จ านวนอย่างน้อย 1 รายการ 
4) แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ/หรือ ร่วมอาจารย์ประจ า

หลักสูตรและผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกสถาบัน รวมไมน่้อยกว่า 3 คน 
5) น าสง่วิทยานิพนธ์ตามรปูแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลกัสูตร 

(PLOs) 

1. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการแก้ปัญหา
ในด้านอุตสาหกรรมการผลิต 
หรือด้านการแพทย์ หรือ
หน่วยงานภาครัฐ  

1) จัดให้มีรายวิชาเลือก หรือชุดวิชา ตามความ
ต้องการของผู้เรียน / ผู้ใช้บัณฑติ และมีความ
สอดคล้องกับแนวทางการแก้ปญัหาการวิจัย
ทางดา้นอุตสาหกรรมการผลิต ด้านการแพทย์ 
หรือนโยบายภาครัฐ และสอดคล้องกับความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

2) การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
เช่นรูปแบบ Case Based / Problem Based 
Learning ในด้านอุตสาหกรรมการผลิต ด้าน
การแพทย์ หรือนโยบายภาครัฐ  

3) เชิญอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญ เครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งใน/ต่างประเทศร่วมสอนหรือบรรยาย
พิเศษในหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัย 

PLO1, PLO2, PLO3 

2. เลือกเครื่องมือและใช้ซอฟต์แวร์
ทางสถิติเพื่อการจัดการและ
วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในดา้น
อุตสาหกรรมการผลิต หรือด้าน
การแพทย์ หรือนโยบายภาครัฐ 
 

1) จัดการเรียนรู้โดยใช้ซอฟต์แวร์ R, Phyton, SAS 
Excel, Minitab, และ SPSS 

2) พัฒนาหัวข้อวิจัยจากเครือข่ายความร่วมมือการ
วิจัยจากภาคอุตสาหกรรมการผลิต การแพทย์ 
หรือหน่วยงานภาครัฐ 

3) จัดการเรียนรู้ผู้เรียนโดยใช้ตัวอย่างชุดข้อมูลทัง้
ด้านอุตสาหกรรมการผลิต ด้านการแพทย์ หรือ
นโยบายภาครัฐ  เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนใน
รายวิชาที่จะเปน็แนวทางในการพัฒนางานวิจัยที่
หลากหลาย 

4) จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Project 
Based Learning) โดยเน้นประยุกต์กับข้อมูล
จริงในสถานประกอบการ  

5) จัดเตรียมเทคโนโลยสีารสนเทศที่สนบัสนนุการ
เรียนการสอน เช่น ระบบไร้สายความเร็วสูง 
ระบบจัดการการเรียนรู้ ระบบสบืค้นฐานข้อมูล
งานวิจยัต่าง ๆ 

PLO2, PLO3, PLO4 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง 
(Active citizen) 

PLO1 พิสูจน์หลักการและทฤษฎีสถิติขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง       

PLO2 ออกแบบกระบวนการวิจยัเชิงสถิติเพื่อแก้ปัญหาด้านอุตสาหกรรม
ภาคการผลิต หรือด้านการแพทย์ หรือนโยบายภาครัฐ 

     

PLO3 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางสถิติขั้นสูงเพื่อแก้ปัญหาด้าน
อุตสาหกรรมภาคการผลิต หรือด้านการแพทย์ หรือนโยบายภาครัฐ 

     

PLO4 เลือกใช้เครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ทางสถิติเพื่อการจัดการ และ
วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

     

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการและ
แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง      

PLO6 สื่อสารและน าเสนอผลงานทางวชิาการทางสถิตไิด้อย่างถูกต้องและ
ตรงประเด็น      

PLO7 แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาการ      
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติระดับปรญิญาโท 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดยค านึงถึงความรู้สึก 
   ของผู้อื่น 
  1.2 ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 
  1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ท างาน 
   และสังคม 

 2. ความรู้ 
  2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 
  2.2 มีความเข้าใจในวิธีพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ที่ส่งผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่ต่อองค์ความรู้ใน 
   สาขาวิชา ทั้งวิชาการและวิชาชีพ 

 3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ 
  3.2 พัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาทางวิชาการและวิชาชีพ 
  3.3 สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อสังเคราะห์ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ 
  3.4 สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาการและวิชาชีพได้ด้วยตนเอง 
  4.2 สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
  4.3 มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่เพื่อการจัดการข้อโต้แย้ง 
   และปัญหาต่าง ๆ 
  4.4 แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ 
   ในการท างานของกลุ่ม 

 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใช้ในการศึกษา 
   ค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ 
  5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการ 
   และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป 
  5.3 สามารถน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
   และวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการวิจัย 
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร (PLOs) 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
PLO1 พิสูจน์หลักการและทฤษฎีสถิติขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง                  
PLO2 ออกแบบกระบวนการวิจยัเชิงสถิติเพื่อแก้ปัญหาด้าน
อุตสาหกรรมภาคการผลิต หรือด้านการแพทย์ หรือนโยบาย
ภาครัฐ 

                

PLO3 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางสถิติขั้นสูงเพื่อแก้ปัญหาด้าน
อุตสาหกรรมภาคการผลิต หรือด้านการแพทย์ หรือนโยบาย
ภาครัฐ 

                

PLO4 เลือกใช้เครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ทางสถิติเพื่อการจัดการ 
และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกตอ้ง 

                

PLO5 ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ข้อมูลทางวิชาการ
และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

                

PLO6 สื่อสารและน าเสนอผลงานทางวชิาการทางสถิตไิด้อย่าง
ถูกต้องและตรงประเด็น 

                

PLO7 แ สด งออกถึ ง ก า รมี คุณ ธ ร รม  จ ริ ย ธ ร รม  แล ะ
จรรยาบรรณทางวิชาการ                 
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4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล           
 (แสดงความสอดคล้องระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์การวัดและการประเมินผล โดยแสดงข้อมูลแยกในแต่ละ PLOs) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน 
กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

PLO1 พิสูจน์หลักการและทฤษฎี
สถิติขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง 

1) จัดการเรียนการสอนแบบ Lecture Based Learning ผ่านการ
บรรยายด้วยการพสิูจน์ทฤษฎี โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลกัการ
และองค์ความรู้ทางสถิติอย่างถกูต้อง 

2) ผสมผสานการเรียนการสอนด้วย Active Learning ในรูปแบบ 
Problem Based และ Thinking Based Learning โดยฝึกให้
ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ ด้วยการฝึกท าโจทย์ เพื่อเห็น
แนวทางการพิสูจน์แบบต่าง ๆ ภายใต้ค าแนะน าของผูส้อน 

3) จัดบรรยายพิเศษ และ/หรือ อบรมเชิงปฏิบัติการจากวิทยากร
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ตรง เพื่อให้เห็นการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีกับการท างานจริง 

1) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน/กิจกรรมกลุ่ม 
2) การท าแบบฝึกหัด 
3) การท างานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
4) การสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
5) การน าเสนอและอภิปรายในรายวิชาสัมมนา 1และสัมมนา 2 
6) การสอบข้อเสนอวิทยานพินธ ์
7) การประเมินความก้าวหน้าของวิทยานพินธ์ 
8) การสอบป้องกันวิทยานิพนธ ์

PLO2 ออกแบบกระบวนการวิจยัเชิง
สถิติเพื่อแก้ปัญหาด้านอุตสาหกรรม
ภาคการผลิต หรือด้านการแพทย์  
หรือนโยบายภาครัฐ 

1) การให้ผู้เรียนค้นคว้าผ่านกรณีศึกษา ด้านอุตสาหกรรมภาคการผลิต 
ด้านการแพทย์ หรือจากหน่วยงานภาครัฐ 

2) การให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคดิทางสถิติรวมถึงการกระบวนการ
จัดการและวิเคราะห์ข้อมูล 

3) การให้ผู้เรียนน าเสนอผลการศึกษาและการจัดให้มีการสะท้อนกลับ
จากทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 

4) ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าในรายวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ์ 
5) สนับสนนุให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนาวชิาการ และ/หรือ ให้

นักศึกษาน าเสนอผลงานวิจัยในเวทีต่าง ๆ เชน่ สัมมนา ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และการประชุมวิชาการ 

1)  ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาในผู้เรียนสามารถ  
- การวิเคราะห์สภาพปัญหาจากสถานการณ์จริงได ้
- เลือกใช้สถิติให้สอดคล้องกับแนวทางแก้ไขปญัหา 
- จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิตไิด ้
- สรุปผล น าเสนอ และสื่อสารเชงิวิชาการทั้งการพูดและการ

เขียนได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและหัวข้อปัญหา 
- ประเมินความถูกต้องและประสทิธิภาพของกระบวนการที่ใช้

แก้ปัญหา 
2) ประเมินจากความถูกต้อง คุณภาพ และความก้าวหนา้ของ

วิทยานพินธ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน 
กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

 3) ประเมินจากการสอบเทียบวัดคณุสมบัติ  และโครงร่างวิทยานพินธ์ 
PLO3 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทาง
สถิติขั้นสูงเพื่อแก้ปัญหาด้าน
อุตสาหกรรมภาคการผลิต หรือด้าน
การแพทย์ หรือนโยบายภาครัฐ 

1) จัดรายวิชาเลือกที่หลากหลายให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ 
2) จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยมุ่งเนน้ทักษะ

กระบวนการคิด เพื่อน าความรูท้างทฤษฎีทางสถิติ และสถิติ
ประยุกต์ไปบูรณาการกับสถานการณ์ต่าง ๆ หรือสภาพปญัหาของ
สถานประกอบการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

3) จัดให้มีรายวิชาวิทยานิพนธ์ และรายวิชาสัมมนา 
4) จัดบรรยายพิเศษจากวทิยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญหรือ

ประสบการณ์ตรง 

1) ประเมินจากการน าเสนอผลการวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา
ให้สถานประกอบการในระดบัปฏิบัติการได้เปน็อย่างน้อย 

2) การท างานทีไ่ด้รับมอบหมายในรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
3) การตอบค าถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
4) การตอบค าถามเชิงวิเคราะห ์
5) รายงาน/น าเสนองาน วิเคราะหข์้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติที่

เหมาะสมกับ โจทย์ปัญหาที่ได้รบัจากสถานประกอบการ 

PLO4 เลือกใช้เครื่องมือหรือ
ซอฟต์แวร์ทางสถิติเพื่อการจัดการ 
และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) จัดการเรียนการสอนภาคปฏบิัตทิางคอมพิวเตอร์ควบคู่กับรายวชิา
ทฤษฎี เพื่อผู้เรียนได้รับทักษะการใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

2) จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ฝึกทักษะการใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ  โดย 
2.1) นักศึกษาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของผู้สอนด้วยการเรียนรู้
แบบ Case Based learning 
2.2) นักศึกษาได้รับมอบหมายงานดา้นวิเคราะห์ข้อมูลตามการ
เรียนรู้แบบ Project Based ผ่านข้อมูลจริงจากหน่วยงานภายนอก 

3) จัดประสบการณ์เรียนรู้ด้วยตนเองในภาคปฏิบัติดา้นการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer programming) เพื่อการ
จัดการ การวิเคราะห์และการจ าลองข้อมูล  ในรายวชิาสัมมนา/
วิทยานพินธ ์

1) ประเมินจากการทักษะใช้ซอฟตแ์วร์ทางสถิติในรายวิชาที่เรียน 
2) การตอบค าถามเชิงวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
3) การท าแบบฝึกปฏบิัติการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์มาตรฐาน

ทางสถิติที่หลากหลาย 
4) การสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค 
5) รายงาน/น าเสนองาน วิเคราะหข์้อมูลด้วยซอฟต์แวร์มาตรฐานทาง

สถิติที่เหมาะสม ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
6) การสอบปากเปล่า (Oral Exam) ในการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทาง

สถิติ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน 
กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

PLO5 ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูลทางวชิาการและ
แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้
อย่างต่อเนื่อง 

1) จัดการเรียนการสอนที่สง่เสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูล/ฐานข้อมูลทีถู่กต้องและเหมาะสมกับ
สถานการณ ์

2) จัดประสบการณ์เรียนรู้ด้วยตนเองในภาคปฏิบัติดา้นการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ ในการสบืค้นข้อมูลการในรายวชิาสัมมนาและ
วิทยานพินธ ์

1) รายงาน/น าเสนองานที่มีคุณภาพที่ได้จากการใช้ความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้อง 

2) การประเมินการอธิบายที่มาและการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 

PLO6 สื่อสารและน าเสนอผลงาน
ทางวชิาการทางสถิตไิด้อย่างถูกต้อง
และตรงประเดน็ 

1) จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้ใช้ทักษะทางภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อการ
สื่อสาร รวมทั้งเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายและ
เหมาะสม 

2) นักศึกษาเรียนรู้วิธีการเขียนบทความทางวิชาการจากบทความใน
รายวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ์ 

1) การเขียนรายงาน 
2) การน าเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation)  
3) การน าเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
4) การเขียนรายงานวิจัยในวทิยานพินธ์ 
5) การเขียนบทความทางวชิาการเผยแพร่ในวารสาร 

PLO7 แสดงออกถึงการมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 

1) ปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงการมีจิตสาธารณะและถือประโยชน์
เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  

2) อาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 
3) จัดให้มีรายวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ์ ซึ่งเปน็รายวชิาทีผู่้เรียนฝึก

ปฏิบัติการใช้จริยธรรมทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยี 

1) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษา 
2) การเขียนรายงานวิจัยในวทิยานพินธ์ 
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5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก                                                ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7  

346-501 ทฤษฎีความนา่จะเปน็และการแจกแจง 3((3)-0-6) ●    ●  ●  

346-502 การอนุมานเชิงสถิต ิ 3((3)-0-6) ●    ●  ●  

346-511 พีชคณิตเชิงเสน้ส าหรับสถิติศาสตร์ 3((3)-0-6) ●   ● ●  ●  

346-521 การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิติขั้นสูง 3((3)-0-6) ●   ● ●  ●  

346-522 เทคนิคการชักตัวอย่าง 3((3)-0-6) ● ●   ● ● ●  

346-531 ระเบียบวิธีวิจัย 3((3)-0-6)  ● ● ● ● ● ●  

346-532 การออกแบบการทดลอง 3((2)-2-5) ● ●  ● ● ● ●  

346-533 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์ 3((3)-0-6) ●    ●  ●  

346-534 ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิต ิ 3((3)-0-6) ●    ●  ●  

346-535 กระบวนการสโตแคสติกและการประยุกต์ 3((3)-0-6) ● ●  ● ●  ●  

346-536 การวิเคราะห์การอยู่รอด 3((3)-0-6)  ● ● ● ● ● ●  

346-537 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวขั้นสูง 3((3)-0-6)  ●   ● ● ●  

346-541 การวิจัยด าเนนิการ 3((2)-2-5)  ● ● ● ● ● ●  

346-542 เทคนิคการจ าลอง 3((2)-2-5) ● ●  ●  ● ●  

346-543 ซอฟต์แวร์ทางสถิติและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3((2)-2-5)    ● ● ● ●  

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

346-552 คณิตศาสตร์ประกนัวินาศภัย 3((3)-0-6)  ● ●  ● ● ●  

346-553 การบริหารความเสี่ยงองค์กร 3((3)-0-6)  ● ●  ● ● ●  
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รายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7  
346-561 ชุดวิชาซิกซ์ซิกม่า 6((4)-4-10)  ● ● ● ● ● ●  

346-562 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย 6((4)-4-10) ● ● ● ● ● ● ●  

346-581 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 1 3((3)-0-6) ●    ●  ●  

346-582 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 2 3((2)-2-5)  ● ●  ●  ●  

346-691 สัมมนา 1* 1(0-2-1) ● ● ● ● ● ● ●  

346-692 สัมมนา 2* 1(0-2-1) ● ● ● ● ● ● ●  

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

346-694 วิทยานพินธ ์ 36(0-108-0) ● ● ● ● ● ● ●  

347-531 สถิติชีวภาพและระเบียบวิจัย 4((3)-2-7)  ●  ● ● ● ●  

347-532 สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัย 3((3)-0-6)  ●  ● ● ● ●  

347-551 สถิติทางการแพทย์และการค านวณเชิงสถิต ิ 4((3)-2-7)  ●  ● ● ● ●  
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6. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษาทั้งแผน ก 1 และ ก 2 
แผน ก 1 

ปีที ่ รายละเอียด 
1 พัฒนาโจทย์ปัญหาการวิจัย ออกแบบกระบวนการวิจัยเชิงสถิติเพื่อแก้ปัญหา ตลอดจนเขียนและ

น าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
2 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางสถิติขั้นสูง เลือกใช้เครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ทางสถิติเพื่อการจัดการ และ

วิเคราะห์ข้อมูลในการท างานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาด้านอุตสาหกรรมภาคการผลิต หรือด้านการแพทย์ หรือ
นโยบายภาครัฐกับผู้อื่นได้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ ถ่ายทอดผลงานวิจัย
ผ่านการน าเสนอผลงานทางวิชาการ ตลอดจนตีพิมพ์บทความการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ใน
วารสารทางวิชาการที่ยอมรับได้  

 
แผน ก 2 

ปีที ่ รายละเอียด 
1 น าเสนอแนวคิดและทฤษฎีทางสถิติ ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมีแนวคิดในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมส าหรับ
การท าวิทยานิพนธ์ 

2 เป็นผู้มีความสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางสถิติขั้นสูง เลือกใช้เคร่ืองมือหรือซอฟต์แวร์ทางสถิติเพื่อ
การจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลในการท างานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาด้านอุตสาหกรรมภาคการผลิต หรือด้าน
การแพทย์ หรือนโยบายภาครัฐกับผู้อื่นได้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ และ
ถ่ายทอดผลงานวิจัยผ่านการน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมทางวิชาการได้ เป็นอย่างน้อย หรือ 
ตีพิมพ์บทความการวิจัยที่เก่ียวข้องกับวิทยานิพนธ์ในวารสารทางวิชาการที่ยอมรับได้ 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2563  (ภาคผนวก ง) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของ

ภาควิชาฯ ให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาการประเมินข้อสอบ ในแง่ของ
ความเหมาะสมของข้อสอบ ให้เป็นไปตามแผนการสอนและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยเน้นการส ารวจผลสัมฤทธิ์การประกอบอาชีพ

ของมหาบัณฑิต และน าผลวิจัยที่ไดย้้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้ง
การประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยจะด าเนินการส ารวจในหัวข้อต่อไปนี้ 

1) ภาวะการได้งานท าของมหาบัณฑิต ประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา ในด้านของระยะเวลาใน
การหางานท า ความคิดเห็นต่อความรู้ความสามารถ ความมั่นใจของมหาบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ  เพื่อประเมินความพึงพอใจ
มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็น
ต้น 

3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และ
คุณสมบัติด้านอื่น ๆ  ของมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ และเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นใน
สถานศึกษานั้น ๆ 

4) การประเมินจากมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้ง
สาขาวิชาอื่น ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้
เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

5) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ท าหน้าที่ประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของ
นักศึกษา 

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

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
แผน ก 1 
1) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้องเปน็

ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได ้และ 
2) ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึง่ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารระดบัชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

3) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอื่นและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ส าเร็จการศึกษา
ที่ก าหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท
และปริญญาเอก 

แผน ก 2 
1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากวา่ 3.00 จากระบบ 4 

ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พรอ้มทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์และต้องเป็นระบบเปดิให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ และ 

2) ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึง่ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดบัชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวชิาการโดย
บทความทีน่ าเสนอฉบับสมบูรณ ์(Full Paper) ได้รับการตีพิมพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ดังกลา่ว 

3) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอื่นและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ส าเร็จการศึกษา
ที่ก าหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท
และปริญญาเอก 

 
4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและวิธีการประเมินผล โดย
นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องผ่านฝา่ยทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสามารถรับแบบฟอร์มค าร้อง
ที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์  https://reg.psu.ac.th/reg/formdownload/SN_78.pdf 

 
   

https://reg.psu.ac.th/reg/formdownload/SN_78.pdf
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่      
การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย  
1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
2) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
การเตรียมการในระดับคณะ  
1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ระดับคณะ เพื่อรับทราบถึงนโยบาย แผนการปฏิบัติ งาน 

(TOR) การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการอยู่ร่วมกันในระดับคณะ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
การพัฒนาในระดบัมหาวิทยาลยั 
1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน การสร้างครูมือ

อาชีพ การสอนแบบ Active Learning 
2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งครอบคลุมทักษะการจัดการเรียนการ

สอนขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล 
การพัฒนาในระดบัคณะ 
1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน การสร้างครูมือ

อาชีพ การสอนแบบ Active Learning 
2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งครอบคลุมทักษะการจัดการเรียนการ

สอนขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
การพัฒนาในระดบัมหาวิทยาลยั 
1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 
2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุนเงิน ค่าใช้จ่ายรายเดือน

ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่น าเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และท าวิจัย 
การพัฒนาในระดบัคณะ 
1) คณะฯ ให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบความก้าวหน้าทางวิชาการ และ/หรือ น าเสนอผลงานใน

สาขาวิชาสถิติและสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2) คณะฯ มีกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อกระตุ้นและช่วยให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาสถิติโดย

สนับสนุนงานวิจัยที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก 
3) คณะฯ สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
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หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 
ในการบริหารหลักสูตร จัดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอันประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์

ประจ าหลักสูตรและตัวแทนอาจารย์ผู้สอน โดยมีประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกบั
กรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะฯ และอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรโดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผล 
1.  พัฒนาหลักสูตรให้

ทันสมัยโดยอาจารย์และ
นักศึกษาสามารถก้าวทนั
หรือเป็นผู้น าในการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ๆ
ทางดา้นสถิต ิ

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

1.  หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาสถิติ
ประยุกต์ ที่มีความทันสมยั และ
ได้รับการปรบัปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
โดยมีสัดสว่นของคณาจารย์ที่มกีาร
พัฒนาตนเอง การน าเสนอผลงาน
วิชาการ และมีจ านวนงานบริการ
วิชาการ ตามแผนกลยุทธ์ของ
ภาควิชาฯ  

2.  กระตุ้นให้นักศึกษาเกิด
ความใฝ่รู้ มีแนวทางการ
เรียนที่สร้างทัง้ความรู้
ความสามารถในวิชาการ
และวิชาชีพที่ทันสมัย 

2.  จัดการเรียนการสอนให้มีทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ตลอดจนมีกิจกรรมสนับสนนุการ
เรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่
ทันสมัย และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 

2.  จ านวนวชิาเรียนที่มีภาคปฏบิัติ  
หรือมีแนวทางให้นักศึกษาได้ศึกษา
ค้นคว้าไดด้้วยตนเอง และจ านวน
กิจกรรมสนับสนนุการเรียนรู้ ที่
หลากหลาย 

3.  ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

 

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

3.  ค าอธิบายรายวชิาให้มีความถูกต้อง 
ทันสมัย และตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิต 
จ านวนคณาจารย์ที่มีคุณวฒุิและ
ประสบการณ์ในการสอน การท า
วิจัย เป็นไปตามเกณฑ์ของ
หลักสูตรมีระบบสารสนเทศที่ชว่ย
สนับสนนุการด าเนนิงานของ
หลักสูตร 

4.  มีการประเมินมาตรฐาน
ของหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

4.  ประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุกปี และภายนอกอย่าง
น้อยทุก 5 ปี ประเมินความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร 

4.  ผลการประเมินหลักสูตร โดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก และผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี
ของหลักสูตร เป็นไปตามเป้าหมาย
ของหลักสูตร 

 
 



51 

 
2. บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการศึกษา การท าวิทยานิพนธ์ การน าเสนอผลงานในที่ประชุม และ/หรือ การ

ตีพิมพ์ผลงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และมีการติดตามผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี เพื่อน าข้อมูลเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
1) ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหา

งานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 
2) การประเมินจากผู้ประกอบการ หรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต โดยการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อ

บัณฑิตของหลักสูตร 
3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และ

สมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ และเข้าศึกษาในระดับที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 
4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน  รวมทั้งสาขา 

อื่น ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นใน
การปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

5) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรืออาจารย์พิเศษ ในการประเมินหลักสูตร ที่มีต่อความพร้อมของนักศึกษา
ในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรปูธรรมได้ อาทิ  
(ก) จ านวนผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ  
(ข) จ านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 
3.1.1 ก าหนดคุณสมบัติผู้เรียนตามเกณฑ์ของหลักสูตรและข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้น

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 และคุณสมบัติอื่น ๆ  ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่อาจ
ก าหนดเกณฑ์คัดเลือกเพิ่มเติมซึ่งจะประกาศเป็นปี ๆ ไป 

3.1.2 มีกรรมการคัดเลือกนักศึกษาซึ่งแต่งตั้งจากคณะกรรมการวิชาการฯ 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3.2.1 หลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ  ให้แก่นักศึกษาทุกคน   ก่อนจะมีอาจารย์ที่ ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ เพื่อให้ค าปรึกษาก่อนที่นักศึกษาจะลงทะเบียนในภาคการศึกษาแรก นักศึกษาที่มีปัญหาในการ
เรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้   โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการทุกคนต้องก าหนด
ชั่วโมงให้ค าปรึกษา เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ และเมื่อนักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว 
นักศึกษาสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของตนต่อไป 

3.2.2 จัดกิจกรรมให้นักศึกษาตลอดหลักสูตร โดย 
ชั้นปีที่ 1 มีการจัดปฐมนิเทศ แนะน าหลักสูตร วิชาที่เรียนในภาคการศึกษาที่ 2 
ชั้นปีที่ 2 จัดกิจกรรมให้มีการน าเสนอความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ 
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3.2.3 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านภาษาอังกฤษ 
3.2.4 ก าหนดระบบการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาทั้งด้านส่วนตัวและการเรียน 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
3.3.1 เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา ผลการส าเร็จการศึกษา ให้แก่ประธาน

หลักสูตรฯ และกรรมการวิชาการฯ ทุกภาคการศึกษา 
3.3.2 เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรหลังส าเร็จการศึกษา 
3.3.3 นักศึกษาสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการน าข้อ

ร้องเรียนมาประชุม เพื่อจัดการแก้ปัญหาจากข้อร้องเรียน มีการส ารวจความพึงพอใจของการจัดการข้อ
ร้องเรียน 

 
4. คณาจารย์  

4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย ์
4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
ประธานหลักสูตรฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนต่อ

คณะกรรมการวิชาการฯ คณะกรรมการประจ าคณะฯ สภามหาวิทยาลัย 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 
มีระบบอัตราก าลัง ภาระงาน ธ ารงรักษาไว้ ความเสี่ยงต าแหน่งทางวิชาการ โดยคณะมีแผนอัตราก าลังระยะเวลา  4 ปี 

ของจ านวนอาจารย์คงอยู่ จ านวนอาจารย์ที่เกษียณ จ านวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อในแต่ละปี เพื่อใช้วางแผนในการด าเนินการ
สรรหาอัตราก าลังของอาจารย์ในแต่ละปี 

4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
1) หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์แต่ละท่านท าแผนการพัฒนาตนเองเก่ียวกับการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
2) หลักสูตรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองในการประชุมวิชาการ และการน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในและ

ต่างประเทศ 
3) หลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการประจ าหลักสูตรวางแผนและด าเนินการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์

ผู้สอน 
4.2 คุณภาพคณาจารย์ 
4.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ติดตามการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่านการติดตามและ

รายงานผลของงานวิจัยของหลักสูตรทุกปี เพื่อให้มีผลงานที่มีคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์ของคุณสมบัติ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

4.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการทุกปี 

4.3 ผลที่เกิดกับคณาจารย์ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และส ารวจความพึงพอใจของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารงานของหลักสูตรทุกปี 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตรระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
2) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทบทวน มคอ.2 โครงสร้างรายวิชา และ curriculum mapping ของแต่ละ

รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เพื่อปรับปรุงแก้ไข 
3) อาจารย์ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต ประชาพิจารณ์และแสดงความคิดเห็นต่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
4) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลังประชาพิจารณ์ 
5) ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้หลังประชาพิจารณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ 
6) ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าให้คณะกรรมการคณะฯ พิจารณา 
7) ส่งร่างหลักสูตรจากที่ปรับแก้จากที่คณะกรรมการคณะฯ แนะน า ต่อคณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตหาดใหญ่ 
8) เสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการนโยบายวิชาการ สภามหาวิทยาลัย 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
9) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรโดยจัดท า AUN-QA ภายในระยะเวลาที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
5.2.1 ก าหนดผู้สอน 
1) หัวหน้าสาขาวิชาก าหนดผู้สอน โดยพิจารณาถึงความช านาญในเนื้อหาที่สอน ผลงานวิจัยหรือประสบการณ์ที่

เก่ียวข้องกับวิชานั้น ๆ และภาระงานของอาจารย์ 
2) อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร หรืออาจารย์ประจ า หรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ก าหนดไว้ 
5.2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
1) ผู้ประสานงานรายวิชาซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าที่จัดท า มคอ. 3, 4, 5, 6 วางแผนการจัดการเรียน

การสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผดิชอบเป็นไป
อย่างมีคุณภาพ 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการท า มคอ. 3, 4, 5, 6จากนั้นน าเสนอในที่
ประชุมกรรมการวิชาการฯ เพื่อพิจารณาและรับรอง 

3) ผู้ประสานงานรายวิชา ส่ง มคอ. 3/4 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา มคอ 5/6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการ
สอน 

4) ก าหนดให้มีการชี้แจง แนะน าผู้เรียนเก่ียวกับการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาในช่วงต้นของการเรียน 
5.2.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
1) มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ก าหนดอาจารย์ผู้ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อดูแลด้านการเรียน ให้ค าปรึกษาในการท า

กิจกรรมต่าง ๆ 
2) หลักสูตรมีโครงการดูแลนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 3.00 ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา เพื่อ

แนะน าแนวทางในการลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษา 
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5.2.4 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
1) นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและวิธีการประเมินผล 

ตามช่องทางที่ระบุไว้ใน มคอ.3 
2) หลักสูตรมีช่องทางรับค าร้องเพื่อการขออุทธรณ์ของนักศึกษา 
3) หลักสูตรมีคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 
5.3 การประเมินผู้เรียน 
5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1) ผู้ประสานงานรายวิชาและผู้สอนจัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามวิธีการประเมินที่ระบุไว้ใน มคอ.3 มคอ.4 และ

พิจารณาให้เกรด และผ่านการพิจารณารับรองโดยคณะกรรมการประจ าคณะ จากนั้นจัดส่งเกรดภายในเวลาที่ฝ่าย
ทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัยก าหนด 

2) มีการประเมินผลรายวิชาโดยผู้เรียน ในช่วงปลายภาคเรียน 
3) มีการประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน 
4) ผู้ประสานงานรายวิชาจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 
5) ก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมคอ.3 และ มคอ.4 ภายใน 

30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดหากรรมการเพื่อทวนสอบอย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และรายงานผลต่อที่ประชุมหลักสูตร 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ 

และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
กับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
หลักสูตรมีห้องสมุด และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
1) ที่ประชุมหลักสูตรมีการวางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
2) อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และต ารา ไปยังหลักสูตร 
3) จัดสรรงบประมาณ 
4) จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
1) ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1) อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีการประชมุหลักสูตร

เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตรอย่างน้อย        
ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยต้องบันทึกการประชุมทุกคร้ัง 

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา (ถา้มี) 

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้
มี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวชิา 

X X X X X 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/สภาวิชาชีพ
ก าหนด ภายใน 60 วันหลงัสิ้นสดุปีการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด
ใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรบัปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานในผลการด าเนินการ
ของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

X X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการจัดการ
เรียนการสอน 

X X X X X 

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชพีอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง 

X X X X X 

10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 50 
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X X X 

12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา  เพื่อติดตามการด าเนินการ
ตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  
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หมวดที่ 8  การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
1) ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 
2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา 
3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา 
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถาม และการตอบค าถามในชั้นเรียน 
5) ด าเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนากลยุทธ์การสอน 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
2) สังเกตการณ์ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน 
3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์

การสอนของอาจารย์ต่อไป 
4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงทักษะกลยุทธ์การสอน 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

1) คณะฯ ประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
2) มหาวิทยาลยัประเมินหลักสตูรโดยบัณฑิตใหม่ 
3) มหาวิทยาลยัประเมินหลักสตูรโดยผู้ใช้บัณฑิต 
4) คณะฯ ประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  (Key Performance 
Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน  

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลหลักสูตร 
2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อน าผลการประเมินมาวางแผนปรบัปรงุหลักสูตรและกลยุทธ์

การสอน 
3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒพิิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก 

 
ภาคผนวก ก 

ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสตูรปรับปรุง 
ก-2 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวฒุิกับการด าเนนิการของ 
 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ภาคผนวก ข 
ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
ข-2 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ า 

ภาคผนวก ค 
ค-1 การด าเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 
ค-2 ข้อมูลรายวิชาทีจ่ัดการศึกษาเชงิบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
ค-3 แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร 
 ที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
ค-4 ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 

ภาคผนวก ง 
จ-1 สัญญาจา้งอาจารย์ใหม่ 
จ-2 ผลคะแนนภาษาอังกฤษของอาจารย์ใหม่ 

ภาคผนวก จ 
จ-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
จ-2 ส าเนาค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสถิติ 
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ภาคผนวก ก  
 

ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสตูรเดิมกบัหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัส (ถ้ามี) และชื่อหลักสูตร 
1.2 ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาสถิติ 
ภาษาอังกฤษ :  Master of Science Program in Statistics 

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

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัส (ถ้าม)ี และชื่อหลักสูตร 
1.2 ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย   :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสถิตปิระยุกต์ 
ภาษาอังกฤษ  :  Master of Science Program in  Applied Statistics 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สถติิประยุกต์) 
   (ภาษาอังกฤษ) :  Master of Science (Applied Statistics) 
2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  วท.ม. (สถิติประยุกต์) 
 (ภาษาอังกฤษ)   :  M.Sc. (Applied Statistics) 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

มุ่งมั่นสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถด้านสถิติขั้นสงู เพื่อให้สามารถ
ถ่ายทอด พัฒนาองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางสถิติในการปฏิบัตงิาน การแก้ไขปญัหาได้
อย่างมีประสทิธิภาพ บนพืน้ฐานของการมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ การเคารพในสทิธิ
ของผู้อื่น ความเสียสละ และจรรยาบรรณในวิชาชีพทางสถิติ 

หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา  

มุ่งมั่นสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถด้านสถิติขั้นสูง เน้นการ
พัฒนาผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผ่านกระบวนการแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน
ตลอดจนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพื่อให้สามารถถ่ายทอด พัฒนาองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ทางสถิติในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐาน
ของการมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ การเคารพในสิทธิของผู้อื่น ความเสียสละ 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพทางสถิติ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในทุกด้านและสามารถ
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

1.3 วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสร้างมหาบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรู้ในการวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

การค้นหาสารสนเทศและความรู้จากข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ตลอดจนการพัฒนา
งานวิจัยที่หลากหลาย โดยใช้ความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านระเบียบวิธีสถิติและการ
ประยุกต์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

2. เพื่อสร้างมหาบัณฑิตที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง สามารถสื่อสาร ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นและให้ค าปรึกษาทางด้านสถิติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อสร้างมหาบัณฑิตที่มีทักษะการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศทางคณิตศาสตร์และ
สถิติที่จ าเป็นในการแก้ปัญหาและเลือกการสื่อสารและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

4. เพื่อสร้างมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่และการด าเนินชีวิต มีความ
ตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถ ดังนี้ 
1) มีความสามารถในการพิสูจน์หลักการและทฤษฎีสถิติขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง  
2) มีความสามารถออกแบบกระบวนการวิจัยเชิงสถิติ  และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทาง

สถิติขั้นสูงเพื่อแก้ปัญหาด้านอุตสาหกรรมภาคการผลิต หรือด้านการแพทย์ หรือนโยบาย
ภาครัฐ 

3) มีความสามารถเลือกใช้เครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ทางสถิติเพื่อการจัดการ  และ
วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการและแสวงหาความรู้
เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

5) สื่อสารและน าเสนอผลงานทางวิชาการทางสถิติได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 
6) แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ 

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 

ชั้นปทีี่ 1 10 10 10 10 10 

ชั้นปทีี่ 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 10 10 10 

    

2.5 แผนการรับนักศึกษาและจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ ในระยะ 5 ปี   
แผน 

การศึกษา 
จ านวนนักศึกษา 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

 
 

แผน ก 1 
 
 

ชั้นปทีี่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปทีี่ 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 

จ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะจบ - 5 5 5 5 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
 
 

แผน 
การศึกษา 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

แผน ก 2 

ชั้นปทีี่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปทีี่ 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 
จ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะจบ - 5 5 5 5 

 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชัน้เรียน 

 

2.7 ระบบจัดการศึกษา 
- แบบชัน้เรียน 
- อื่น ๆ ผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เชน่ Zoom Microsoft Teams เป็นต้น 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชาบงัคับ - 6  
หมวดวิชาบงัคับเลือก - 3 
หมวดวิชาเลือก - 9 
วิทยานพินธ ์ 36  18  
สัมมนา* 2 2 
รวมตลอดหลักสูตร 36  36 

(* เป็นวชิาบังคับแตไ่ม่นบัหน่วยกิต) 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

หมวดวิชา แผน ก 1 แผน ก 2 
หมวดวิชาบงัคับ - 6  
หมวดวิชาบงัคับเลือก - - 
หมวดวิชาเลือก - 12  
วิทยานพินธ ์ 36  18  
สัมมนา* 2 2 
รวมตลอดหลักสูตร 36  36 

 (* เป็นวชิาบังคับแตไ่ม่นบัหน่วยกิต) 
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โครงสร้างหลักสูตร และรายวิชามีการเปลี่ยนแปลงดังนี ้
(1) รายวิชา 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
3.1.3.1 รายวิชา/ ชุดวิชา (Module) 
หมวดวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต 
 

346-501 การอนุมานเชิงสถิต ิ
346-502 พีชคณิตเชิงเสน้ส าหรับสถิติศาสตร์  

3.1.3.1 รายวิชา/ ชุดวิชา (Module) 
หมวดวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต 
 

346-501 ทฤษฎีความนา่จะเปน็และการแจกแจง 
346-502 การอนุมานเชิงสถิต ิ

 
เพิ่มรายวิชาทฤษฎีความนา่จะเป็นและการแจกแจง เป็น
วิชาบังคับ  
และรายวชิาพชีคณิตเชิงเสน้ส าหรับสถิติศาสตร์เปลี่ยนเป็น
วิชาเลือก 

หมวดวิชาบังคับเลือก 3  หน่วยกิต 
346-521 การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิติขั้นสูง 
346-544 การท าเหมืองข้อมูลเชิงสถิติ 
346-551 หลักการบริหารความเสี่ยงและการ

ประกันภัย  

หมวดวิชาบังคับเลือก -  หน่วยกิต 
ย้ายไปอยู่หมวดวิชาเลือก 
 

 

หมวดวิชาเลือก  9  หน่วยกิต 
 
หมวดวิชาเลือกกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
 
322-543 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุดเบื้องต้น 
322-544 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต ์
322-545 พีชคณิตเชิงเสน้เชิงตัวเลข 
322-551 ทฤษฎีกราฟ 
322-552 การออกแบบเชิงการจัด 
322-581 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 1  

หมวดวิชาเลือก  12  หน่วยกิต 
 
ตัดรายวิชาในหมวดวิชาเลือกกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ออก 
ดังนี้ 
322-518 การออกแบบเชิงการจัด 
322-543 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุดเบื้องต้น 
322-553 ชุดวิชาทฤษฎีการหาค่าเหมาะทีสุ่ด 
322-554 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต ์
322-555 พีชคณิตเชิงเสน้เชิงตัวเลข 
322-581 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร ์

มีการเปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อวิชาของ 322-551 ทฤษฎี
กราฟ เป็น 346-533 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต ์

หมวดวิชาเลือกกลุ่มวิชาสถิติ 
346-522 เทคนิคการชักตัวอย่าง 
346-523 การวิเคราะห์แบบเบส์ 
346-531 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์ 
346-532 การออกแบบการทดลอง 
346-533 เทคนิคการพยากรณ์ 
346-534 ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิติ 

หมวดวิชาเลือกกลุ่มวิชาสถิติ  
(1) ย้ายวิชาจากเดิมที่อยู่ในหมวดบงัคับ 

346-511     พีชคณิตเชิงเสน้ส าหรับสถิติศาสตร์ 
 

(2) ย้ายจากวชิาหมวดวชิาบังคับเลอืก 
346-521 การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิติขั้นสูง 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
346-535 กระบวนการสโตแคสติกและการประยุกต์ 
346-536 การวิเคราะห์การอยู่รอด 
346-537 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวขั้นสูง 
346-541 การวิจัยด าเนินการ 
346-542 เทคนิคการจ าลอง 
346-543 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 
346-552 คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย 
346-553 การบริหารความเสี่ยง 
346-581  หัวข้อพิเศษทางสถิติ 1 
346-582 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 2  

346-551 หลักการบริหารความเสี่ยงและการ
ประกันภัย 

(3) เพิ่มวิชาเลือก 
346-531 ระเบียบวิธีวิจัย 
346-543 ซอฟ ต์ แ ว ร์ ท า ง ส ถิ ติ แ ล ะก า ร เ ขี ย น

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
 

(4) จากเดิมเป็นวิชาบริการให้สาขาอื่น เปิดเพิ่มเป็น
วิชาเลือกในหลักสูตรด้วย 

347-531 สถิติชีวภาพและระเบียบวิธีวิจัย 
347-532 สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัย 
347-551 สถิติทางการแพทย์และการค านวณเชิง

สถิติ  
 

ชุดวิชา (หมวดวิชาเลือก) 
ไม่มี 

ชุดวิชา (เพิ่มให้อยู่ในหมวดวิชาเลือก) 
346-561 ชุดวิชาซิกซ์ซิกม่า 
346-562 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้น

สูงเพื่อการวิจัย (เพิ่มตามค าแนะน าของ
อนุกรรมการกลั่นกรองของหลักสูตร)  
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(2) ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 

หมวดวิชาบังคับ 
346-501  การอนุมานเชิงสถิติ                                                        3(3-0-6) 

Statistical Inference 
ความน่าจะเป็นเชิงสัจพจน์ ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม การคาดหมาย การ

แจกแจงร่วม การแจกแจงของฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม การลู่เข้าของตัวแปรสุ่ม ทฤษฎีบท
ขีดจ ากัดส่วนกลางแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับคณิตสถิติศาสตร์และการอนุมาน ตัวอย่างสุ่มและ
การแจกแจงค่าตัวอย่าง คุณสมบัติของตัวประมาณค่าแบบจุด วิธีการหาตัวประมาณค่าแบบจุด 
การประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมติฐานและวิธีการหาสถิติทดสอบ  

Axiomatic treatment of probability; random variables and distributions; 
expectation; joint distribution; distributions of functions of random variables; 
convergence of random variables; central limit theorem; basic concept of 
mathematical statistics and inference; random samples and sampling 
distributions; properties of point estimators; methods of finding point 
estimators; interval estimation; hypothesis testing and methods of finding test 
statistics 

หมวดวิชาบังคับ 
346-501  ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการแจกแจง                              3((3)-0-6) 

Probability and Distribution Theories 
แนวคิดความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจกของตัวแปรสุ่ม การคาดหมาย การ

แจกแจงร่วมและการแจกแจงตามขอบ ฟังก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์ การแจกแจงของฟังก์ชัน
ของตัวแปรสุ่ม ทฤษฎีบทขีดจ ากัดส่วนกลาง 

Probability concepts; random variables and distributions; expectation; 
joint and marginal distributions; moment generating functions; distributions 
of functions of random variables; central limit theorem 

 
346-502  การอนุมานเชิงสถิติ                                                     3((3)-0-6) 

Statistical Inference 
รายวิชาบังคับก่อน: 346-501 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

แนวคิดในการอนุมานเชิงสถิติ การประมาณค่าแบบจุด วิธีการหาตัวประมาณ วิธี
ประเมินตัวประมาณ การประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมุติฐานเชิงสถิติ วิธีประเมิน
การทดสอบ 

Concepts in statistical inference; point estimations; methods of finding 
estimators; method of evaluating estimators; interval estimation; statistical 
hypothesis testing; method of evaluating tests 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
หมวดวิชาเลือก 
346-502 พีชคณิตเชิงเส้นส าหรับสถิติศาสตร์                                       3(3-0-6) 

Linear Algebra for Statistics 
เมทริกซ์  ระบบสมการเชิงเส้น ปริภู มิ เวกเตอร์ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์

ลักษณะเฉพาะ เมทริกซ์พิเศษ รูปแบบเชิงเส้น รูปแบบเชิงเส้นคู่และรูปแบบก าลังสอง 
Matrices; systems of linear equations; vector spaces; eigenvalues and 
eigenvectors; special matrices; linear, bilinear, and quadratic forms 

หมวดวิชาเลือก 
346-511 พีชคณิตเชิงเส้นส าหรับสถิติศาสตร์                                       3(3-0-6) 

Linear Algebra for Statistics 
เปลี่ยนเพียงรหัสวิชา แต่ค าอธิบายรายวิชาคงเดิม 

ไม่มีในรายรายวิชานี้ในหลักสูตรเดิม 346-531  ระเบียบวิธีวิจัย                                                           3((3)-0-6) 
Research Methodology 

ความหมายและประเภทของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การก าหนดปัญหา การทบทวน
วรรณกรรม การออกแบบการวิจัย วิธีการเก็บข้อมูล การจัดการและการประมวลผลข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย การเขียนรายงาน การเขียนโครงการ 
จรรยาบรรณของนักวิจัย การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิติ 

Meaning and type of research; research methodology; problem 
identification; literature review; research designs; data collection; data 
management and data processing; data analysis and interpretation; report 
writing; proposal writing; ethic of researchers; Statistical software applications 

ไม่มีในรายรายวิชานี้ในหลักสูตรเดิม 346-543  ซอฟต์แวร์ทางสถิติและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์            3((2)-2-5) 
Statistical Software and Computer Programming 

การจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานโดยใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิติ ได้แก่ R 
Minitab SPSS และ SAS แนวคิดพื้นฐานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัวแปร ชนิดข้อมูล 
การด าเนินการ การวนซ้ า ค าสั่งควบคุม อาเรย์ อาเรย์ลิสต์ สตริง ฟังก์ชัน การด าเนินการ
กับแฟ้มข้อมูล การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจ าลองข้อมูล 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
Data manipulation and basic statistical analyses using statistical software; 

R; Minitab; SPSS; SAS; basic concept of computer programming; variable; 
data type; operation; loop; control statement; array; array list; string; 
function; file operations; computer programming for data simulation 

346-691  สัมมนา 1                                                                   1(0-2-1) 
Seminar I 

สัมมนาเร่ืองต่าง ๆ ที่น่าสนใจในสาขาสถิติ น าเสนอประกอบการอภิปราย 
Self study in Statistics with a presentation on the topic for discussion 

346-691  สัมมนา 1                                                                    1(0-2-1) 
Seminar I 

การศึกษาเร่ืองต่าง ๆ ที่สนใจในสาขาวิชาสถิติ การน าเสนอประกอบการอภิปราย 
Self-study in Statistics; presentation and discussion 

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

สัมมนาเร่ืองต่าง ๆ ที่น่าสนใจในสาขาสถิติ น าเสนอประกอบการอภิปราย 
Self study in Statistics with a presentation on the topic for discussion 

 

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

รายวิชาบังคบัก่อน : 346-691 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
การศึกษาพัฒนาการของงานวิจยัทางทฤษฎสีถิติหรือสถิติประยุกต์ในวารสารวชิาการที่

เก่ียวข้องกับวิทยานิพนธ์ การน าเสนอประกอบการอภิปราย 
Self-study of research development in theoretical or applied statistics in 

academic journals related to the thesis; presentation and discussion 
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ก-2 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
กับการด าเนินการของผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.อัชฌา อระวีพร 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ของ ม.อ. 
วิชาเลือกมีความหลากหลายมากทั้งวิชา ทางด้านคณิตศาสตร์ 
สถิติ ประกันภัย การวิจัยด าเนินงาน การแพทย์ ดังนั้นชื่อ
หลักสูตรควรจะสื่อว่าสามารถน าไปประยุกต์กับศาสตร์ได้
หลายด้านตามวิชาเลือกที่เปิดให้นักศึกษาลง จึงมีความเห็นว่า
น่าจะเปลี่ยนชื่อสาขาเป็น สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 

ปรับแก้ไขตามค าแนะน าของผูท้รงฯ 
เดิม 

สาขาวชิาสถิติ 
 

ใหม ่
สาขาวชิาสถิติประยุกต ์

2. หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร 

- ในหัวข้อ 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการสอน ควรระบุว่า 
เรียนวันธรรมดา จันทร์-ศุกร ์หรือเรียนวันเสาร์-อาทิตย ์

- ในหัวข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา “เป็นผูส้ าเร็จ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า” ควรจะเพิ่มเป็น “เป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือก าลังศึกษาอยู่
ในปีการศึกษาสดุท้ายของหลักสตูรระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า” เพื่อที่จะสามารถรับนักศึกษาที่ก าลงัจะจบ
การศึกษาได ้

- ในหัวข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 ทีแ่สดงรายละเอียดคุณสมบัติ
ของผู้ที่จะเข้าศึกษา ควรระบุว่าให้ชัดเจนว่าต้องการบางข้อ
หรือทั้ง 3 ข้อ ควรมีค าว่า และ/หรือ เช่น ในหัวข้อ 2.2.2 มี
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่่ ากว่า 2.50 และ/หรือมีพื้น
ฐานความรู้วิชาคณติศาสตร์หรือสถิติระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าไมน่้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

- ในหัวข้อ 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนิการเพื่อแก้ไขปัญหา 
หัวข้อย่อย 2.4.1 เห็นด้วยที่จะให้นักศึกษาเข้าเรียนก่อน
การศึกษาแต่ไม่เห็นด้วยที่จะให้นักศึกษาไปเรียนระหว่างศึกษา
ในหลักสูตรเพราะนักศึกษาเร่ิมเรียนไปแล้วพร้อมกับเรียนปรับ
พื้นไปด้วยนักศึกษาก็จะไม่เข้าใจเนื้อหาในหลักสูตรที่ก าลัง
เรียนเนื่องจากนักศึกษาไม่มพีื้นฐานเรียนไปก็จะไม่เข้าใจอะไร 
และท าให้มองเห็นว่าเกณฑ์ที่ใชร้ับนักศึกษาในให้ข้อ 2.2 นั้นไม่
ดีพอท าให้ได้นักศึกษาทีย่ังไม่มีความพร้อมที่จะเรียนในระดบั
ปริญญาโท 

 
 
2.1 คงเดิม เพื่อความยืดหยุ่นของการใช้หลักสตูร 
และรองรับนักศึกษาทีท่ างานควบคู่ไปกบัการเรียน 
 
2.2 ปรับแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงฯ 
 “เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือก าลัง
ศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า” 
 
2.2.1 และ 2.2.2 ปรับแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงฯ 
 “มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 และ/หรือ มี
พื้นฐานความรู้วิชาคณิตศาสตร์หรือสถิติระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต” 
 
 
2.4 ปรับแก้จาก 2.4.1 ตามค าแนะน าของผู้ทรงฯ 
2.4.1 ให้นักศึกษาเข้าเรียนปรับพื้นฐานทางสถิติที่จ าเป็น ก่อน
เข้าศึกษาในหลักสูตร เพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้แก่นักศึกษาที่มี
ความรู้ทางสถิติ ไม่ เพียงพอ ทั้ งนี้ ให้อยู่ ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา และ/หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3. ในรายวิชา 346-501 การอนุมานเชิงสถิติ (Statistical 
Inference) มีการพูดถึงการแจกแจงที่ส าคัญ แต่วิชานี้เป็น
รายวิชาแรกที่เรียนในปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 นักศึกษา
อาจจะไม่รู้จักรูปแบบการแจกแจงแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง
ที่ส าคัญ ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ฟังก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์ 
และวิธีการต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ 
โดยเฉพาะนักศึกษาที่ไม่ใช่สาขาสถิติ และนักศึกษาสถิติเองก็
อาจจะลืมไปได้เช่นกัน ถ้ามีการเรียนวิชาทฤษฎีความน่าจะ
เป็นก่อนหน้าวิชาการอนุมานเชิงสถิติ นักศึกษาก็จะสามารถ
เข้าใจเนื้อหาวิชาการอนุมานสถิติได้ดียิ่งขึ้น 

ปรับแก้ไขตามค าแนะน าของผูท้รงฯ 
โดยเพิ่มรายวิชาต่อไปนี้เป็นรายวิชาบังคับ  
1. 346-501 ทฤษฎีความนา่จะเป็นและการแจกแจง 
(Probability and Distribution Theories) เรียนในปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
2. 346-502 การอนุมานเชิงสถิติ (Statistical Inference) 
เรียนในปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 
ดังตารางการปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาหน้า 63 

4. ในราย 346-502 พีชคณิตเชิงเส้นส าหรับสถิติศาสตร์ 
(Linear Algebra for Statistics) ไม่ควรเป็นวิชาบังคับ 
เนื่องจากวิชานี้ไม่ค่อยได้ใช้ในการเรียนวิชาอื่น ๆ และส่วน
ใหญ่สถิติจะให้ใช้ในรูปแบบเชิงเส้นซึ่งไม่ได้ซับซ้อนอะไร
เท่าไหร่ ควรจะตัดทิ้งแล้วไปเพิ่มวิชา ทฤษฎีความน่าจะเป็น ที่
มีการกล่าวถึงรูปแบบการแจกแจงต่าง ๆ จะดีกว่า เพราะการ
แจกแจงนั้นมีการใช้ในหลายวิชา เช่น 346-521 การวิเคราะห์
ตัวแบบเชิงสถิติขั้นสูง 346-534 ทฤษฎีการตัดสินใจ 346-542 
เทคนิคการจ าลอง 346-561 ชุดวิชาซิกซ์ซิกม่า 

ปรับแก้ไขตามค าแนะน าของผูท้รงฯ 
1. โดยปรับรายวิชา 346-502 พีชคณิตเชิงเส้นส าหรับ
สถิติศาสตร์ จากรายวิชาบังคับเป็นวิชาเลือก 346-511 
พีชคณิตเชิงเส้นส าหรับสถิติศาสตร์ 
2. เพิ่มรายวิชา 346-501 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการแจก
แจง เป็นวิชาบังคับ 
 

5. ในค าอธิบายรายวิชา เห็นมีการเขียนว่า “การประยุกต์ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป” ในหลาย ๆ วิชา น่าจะเขียนว่า “การ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมทางสถิติ” เพราะโปรแกรมส าเร็จรูปที่
ให้ผลที่ถูกต้องแม่นย า อาจจะต้องมีการซื้อในราคาแพงและมี
ปัญหาทางลิขสิทธิ์ ซึ่งนักศึกษาไม่สามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น
นักศึกษาอาจใช้งานโปรแกรมที่ ไม่ เสียค่าใช้จ่ายได้ เช่น 
โปรแกรมอาร ์(R) 

ปรับแก้ไขตามค าแนะน าของผูท้รงฯ 
เดิม 

การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
computer software applications 
 

ใหม ่
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิติ 
Statistical software applications  
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
6. ในค าอธิบายรายวิชา ในข้อ 5 ถ้ามีการแก้ไขเป็น “การ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมทางสถิติ” ในหลาย ๆ วิชาน่าจะมีวิชาที่
เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมทางสถิติ การเขียนโปรแกรม การ
จ าลองข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนและการท าวิทยานิพนธ์ 

ปรับแก้ไขตามค าแนะน าของผูท้รงฯ ดังนี้  
1. เพิ่มรายวิชาเลือก 346-545 ซอฟต์แวร์ทางสถิติและการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Statistical software and 
computer programming)      3((2)-2-5) ส าหรับนักศึกษา
ที่ยังไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้ R 
Python Matlab  
นอกจากนี้ในหลักสูตรยังมี 
1) รายวิชา 346-542 เทคนิคการจ าลอง เป็นวิชาเลือก 
2) ในแต่ละรายวิชามีการประยุกต์ใช้โปรแกรมทางสถิติที่
หลากหลายและมีความจ าเฉพาะในแต่ละรายวิชา เช่น  
R: 346-531, 346-533, 346-544, 346-561, 346-537, 347-
531 
Python: 346-544 
SAS: 346-521 
SPSS: 346-531 
Minitab: 346-531, 346-533, 346-561 
เป็นต้น 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
7. ในค าอธิบายรายวิชา 346-533 เทคนิคการพยากรณ์ น่าจะ
มีการพูดถึงวิธีที่ใช้ในการพยากรณ์ เช่น วิธีแยกส่วนประกอบ 
วิธีบอกซ์-เจนกินส์ วิธีปรับให้เรียบ และวิชานี้ต้องมีการใช้
โปรแกรมในการสร้างตัวแบบส าหรับการพยากรณ์ ควรจะมีค า
ว่า การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป หรือใช้โปรแกรมทาง
สถิติ 

เดิม 
346-533 เทคนิคการพยากรณ์                     3((2)-2-5) 
Forecasting Techniques 

 ตัวแบบส าหรับอนุกรมเวลาแบบคงที่ ตัวแบบส าหรับ
อนุกรมเวลาแบบไม่คงที่ ตัวแบบส าหรับอนุกรมเวลาแบบมี
ฤดูกาล การพยากรณ์ การวิเคราะห์สัญญาณบนโดเมนความถี่ 
ตัวแบบส าหรับฟังก์ชันถ่ายโอน ตัวแบบการถดถอยส าหรับ
อนุกรมเวลา  

Stationary time series models; nonstationary 
time series models; seasonal time series models; 
forecasting; spectrum analysis; transfer function 
models; time series regression models 
 

ปรับแก้ไขตามค าแนะน าของผูท้รงฯ 
ใหม ่

346-533 เทคนิคการพยากรณ์                     3((2)-2-5) 
Forecasting Techniques 

ตัวแบบการถดถอยของอนุกรมเวลา การแยกส่วนประกอบ
อนุกรมเวลา วิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล ตัวแบบ 
บ๊อกซ์-เจนกินส์ ตัวแบบการถดถอยพลวัตร การวิเคราะห์
อนุกรมเวลาแบบล าดับชั้น การวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบ
แบ่งกลุ่ม ตัวแบบฤดูการเชิงซ้อน ตัวแบบโครงข่ายประสาท
เทียม วิธีบู๊ทสแตรปและบู๊ทสแตรปแบบรวม ตัวแบบพยากรณ์
ย้อนกลับ ตัวแบบอนุกรมเวลาที่ยาวเป็นพิเศษหรือสั้นเป็น
พิเศษ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาหลายตัวแปร การวิเคราะห์
อนุกรมเวลาด้วยซอฟต์แวร์ทางสถิติ 

Time series regression models; time series 
decomposition; exponential smoothing method; 
Box-Jenkins models; dynamic regression models; 
hierarchical time series analysis; grouped time series 
analysis; complex seasonality models; neural 
network models; bootstrapping and bootstrap 
aggregation methods; backcasting models; very long 
and very short time series models; multivariate time 
series analysis; time series analysis with statistical 
software 

(ตัดรายวิชาออกตามค าแนะน าของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร) 

8. ในรายวิชาที่มีรายวิชาบังคับก่อนวิชา 346-502 ได้แก่ วิชา 
346-521 การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิติขั้นสูง ซึ่งกล่าวถึง
ฟังก์ชันภาวะน่าจะเป็น ข้อมูลต่อเนื่อง ข้อมูลทวินาม ข้อ
มูลปัวซง ซึ่งไม่เก่ียวกับรายวิชาบังคับก่อนวิชาที่ควรบังคับก่อน
น่าจะเป็น วิชาทฤษฎีความน่าจะเป็น 

ปรับแก้ไขตามค าแนะน าของผูท้รงฯ 
โดย 346-521 การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิติขั้นสูง มีรายวิชา
บังคับก่อน คือ  
รายวิชา 346-501 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการแจกแจง  
รายวิชา 346-511 พีชคณิตเชิงเส้นส าหรับสถิติศาสตร์  

9. ในรายวิชาที่มีรายวิชาบังคับก่อนวิชา 346-501 ได้แก่ วิชา 
346-523 การวิเคราะห์แบบเบส์ มีการกล่าวถึงการแจกแจง
ภายหลังการแจกแจงก่อน ซึ่งเกี่ยวกับฟังก์ชันในรูปแบบต่าง ๆ 
ของวิชาทฤษฎีความน่าจะเป็น ซึ่งไม่เกี่ยวกับรายวิชาบังคับ
ก่อน วิชาที่ควรบังคับก่อนน่าจะเป็น วิชาทฤษฎีความน่าจะ
เป็น 

ปรับแก้ไขตามค าแนะน าของผูท้รงฯ 
โดยรายวิชา 346-523 การวิเคราะห์แบบเบส์ มีรายวิชาบังคับ
ก่อน คือ  
รายวิชา 346-501 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการแจกแจง ใน  
(รายวิชา 346-523 การวิเคราะห์แบบเบส์ ตัดรายวิชาออกตาม
ค าแนะน าของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร) 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
10. ในรายวิชาที่มีรายวิชาบังคับก่อนวิชา 346-501 ได้แก่ วิชา 
346-535 กระบวนการสโตแคสติก และ 346-536 การ
วิเคราะห์ความอยู่รอด มีการใช้เนื้อหาความรู้ ฟังก์ชันใน
รูปแบบต่าง ๆ ของวิชาทฤษฎีความน่าจะเป็น ซึ่งไม่เกี่ยวกับ
รายวิชาบังคับก่อน วิชาที่ควรบังคับก่อนน่าจะเป็น วิชาทฤษฎี
ความน่าจะเป็น 

ปรับแก้ไขตามค าแนะน าของผูท้รงฯ 
โดยรายวิชา 346-535 กระบวนการสโตแคสติกและการ
ประยุกต์ 
และรายวิชา 346-536 การวิเคราะห์การอยู่รอด 
มีรายวิชาบังคับก่อน คือ  
346-501 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการแจกแจง  
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รองศาสตราจารย์ ดร.วราฤทธิ์ พาณิชกิจโกศลกลุ 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. รายวิชามีความทนัสมัยด ี เห็นด้วยกับผู้ทรงฯ 
2. รายวิชา 346-691 (สัมมนา 1) และรายวชิา 346-692 

(สัมมนา 2) แตกต่างกันอยา่งไร ควรระบุในค าอธิบาย
รายวิชาให้แตกต่างกนั 

ปรับแก้ไขตามค าแนะน าของผูท้รงฯ 
เดิม 

346-691  สัมมนา 1 
Seminar I 

สัมมนาเรื่องต่าง ๆ ที่น่าสนใจในสาขาวิชาสถิติ น าเสนอ
ประกอบการอภิปราย 
Self study in Statistics with a presentation on the 
topic for discussion 

 
ใหม ่

 346-691  สัมมนา 1 
Seminar I 

การศึกษาเร่ืองต่าง ๆ ที่สนใจในสาขาวชิาสถิติ การ
น าเสนอประกอบการอภิปราย 
Self-study in Statistics; presentation and discussion 
 

เดิม 
346-692  สัมมนา 2 

Seminar II 
สัมมนาเรื่องต่าง ๆ ที่น่าสนใจในสาขาวิชาสถิติ น าเสนอ

ประกอบการอภิปราย 
Self study in Statistics with a presentation on 

the topic for discussion 
 

ใหม ่ 
346-692  สัมมนา 2  

Seminar II 
การศึกษาพัฒนาการของงานวิจยัทางทฤษฎสีถิติหรือสถิติ

ประยุกต์ในวารสารวิชาการที่เกีย่วข้องกับวิทยานิพนธ์ การ
น าเสนอประกอบการอภิปราย 
Self-study of research development in theoretical or 
applied statistics in academic journals related to the 
thesis; presentation and discussion 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3. รายวิชา 346-693 (วิทยานิพนธ ์18 หน่วยกิต) และ

รายวิชา 346-694 (วิทยานิพนธ ์36 หน่วยกิต) แตกต่าง
กันอย่างไร ควรระบุในค าอธิบายรายวิชาให้แตกต่างกัน 

ไม่มีการแก้ไข  
 
ทั้งนี้ทั้งสองรายวชิานี้มีความแตกต่างที่เกณฑ์การจบการศึกษา
ที่ปรากฏใน หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
ข้อ 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรส าหรับแผน ก 
1 และ แผน ก 2 คือ 
แผน ก 1 “ส าหรับวิทยานิพนธห์รือส่วนหนึ่งของวิทยานพินธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ใน วารสารระดบัชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ พิจารณา
วารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ” 
 
แผน ก 2 “ส าหรับวิทยานิพนธห์รือส่วนหนึ่งของวิทยานพินธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ใน วารสารระดบัชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ พิจารณา
วารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ” 
 
ทั้งนี้ทั้งสองรายวชิานี้มีความแตกต่างที่เกณฑ์การจบการศึกษา
ที่ปรากฏใน หน้า 52 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
นักศึกษา ข้อ 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ส าหรับแผน ก 1 และ แผน ก 2 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัตชัย เอ้ืออนันตสันต ์
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะขอผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. ปรับหมวด 2 หน้า 8 ข้อ 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร ควรมี
ความสอดคล้องกับปรชัญาการจัดการการศึกษาของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (Progressivism และ
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง) 

เดิม 
มุ่ งมั่นสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้  ความเข้าใจ 

ความสามารถด้านสถิติขั้นสูง เพื่อให้สามารถถ่ายทอด พัฒนา
องค์ความรู้  และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางสถิติในการ
ปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐาน
ของการมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ การเคารพใน
สิทธิของผู้อื่น ความเสียสละ และจรรยาบรรณในวิชาชีพทาง
สถิติ 

 
ใหม่ 

มุ่ งมั่นสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้  ความเข้าใจ 
ความสามารถด้านสถิติขั้นสูง เน้นการพัฒนาผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลางผ่านกระบวนการแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติทั้งในและ
นอกห้องเรียนตลอดจนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพื่อให้สามารถ
ถ่ายทอด พัฒนาองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทาง
สถิติในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
บนพื้นฐานของการมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ การ
เคารพในสิทธิของผู้อื่น ความเสียสละ และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพทางสถิติ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในทุกด้านและ
สามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะขอผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. ปรับหมวด 3 หน้า 37 ข้อ 5.2 การระบุผลการเรียนรู้ ควร

ระบุเป็นแตล่ะข้อแยกตามประเด็นของการเรียนรู้ที่
ต้องการวัดและประเมนิผล 

เดิม 
5.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

นักศึกษาเรียนรู้กระบวนการท าวิจัยและมีทักษะวิจัย 
สามารถแก้ปัญหา พัฒนางาน และพัฒนาวิชาการโดยใช้ทักษะ
การวิจัย 

 
ใหม่ 

5.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1) ศึกษาค้นคว้าและท าวิจัย มีความเชี่ยวชาญในการ

วิเคราะห์ข้อมูลในการท าวิจัยทางด้านสถิติอันจะ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าหรือองค์ความรู้ใหม่ 

2) อธิบายหลักการและทฤษฎทีางสถิติสามารถคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 

3) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางสถิติไปบูรณาการกับสภาพ
ปัญหาจริงได้อยา่งถูกต้องและเหมาะสม 

4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และ
ใช้โปรแกรมทางสถิติเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับสถานการณ ์

5) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และการค้นคว้าได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

6) มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งท างานร่วมกับ
ผู้อื่นในฐานะผู้น าและสมาชิกทีด่ี 

7) ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิต
สาธารณะ และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะขอผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3. ในหมวดที่ 4 ส่วนของ PLO พิจารณาปรบั PLO ข้อ 1-5 

ในการเพิ่มเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในการวัดว่า outcome 
แต่ละตัวจะสามารถวัดได้อย่างไร เช่น  

- เพื่อตอบปัญหาวิจัยทางสถิติและสถิติประยุกต์ คือ การ
ตอบปัญหาในระดบัใด โดยการระบุเงื่อนไขหรือพฤติกรรม
หรือระดับความรู้หรือทักษะใดของนักศึกษาที่สามารถวัด
ได้ว่าสามารถตอบปัญหาวิจัยทางสถิติและสถิตปิระยุกต์ได้
ตามที่ก าหนด  

 

ปรับแก้ไขตามค าแนะน าของผูท้รงฯ 
ตาราง 4  p. 44-46 
PLO2 คอลัมน์ 3 กลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 

เดิม 
1) ประเมินจากความถูกต้อง คุณภาพ และความก้าวหนา้

ของวิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ 
2) ประเมินจากการสอบเทียบวัดคณุสมบัติ  และโครงร่าง

วิทยานพินธ ์
 

ใหม่ 
1) ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในแต่ละรายวชิาในผู้เรียน

สามารถ  
- การวิเคราะห์สภาพปัญหาจากสถานการณ์จริงได ้
- เลือกใช้สถิติให้สอดคล้องกับแนวทางแก้ไขปญัหา 
- จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใชโ้ปรแกรม

ทางสถิตไิด ้
- สรุปผล น าเสนอ และสื่อสารเชงิวิชาการทั้งการพูด

และการเขียนได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
และหัวข้อปัญหา 

- ประเมินความถูกต้องและประสทิธิภาพของ
กระบวนการที่ใช้แก้ปัญหา 

2) ประเมินจากความถูกต้อง คุณภาพ และความก้าวหนา้
ของวิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ 

3) ประเมินจากการสอบเทียบวัดคณุสมบัติ  และโครงร่าง
วิทยานพินธ ์
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะขอผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- เพื่อตอบปัญหาวิจัยทางสถิติและสถิติประยุกต์ คือ การ

ตอบปัญหาในระดบัใด โดยการระบุเงื่อนไขหรือพฤติกรรม
หรือระดับความรู้หรือทักษะใดของนักศึกษาที่สามารถวัด
ได้ว่าสามารถตอบปัญหาวิจัยทางสถิติและสถิตปิระยุกต์ได้
ตามที่ก าหนด  (ต่อ) 

 

ตาราง 4  p. 44-46 
PLO2 คอลัมน์ 2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 

เดิม 
1) มอบหมายให้อ่านบทความวิจัยในรายวิชาที่เรียน 
2) ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าในรายวิชาสัมมนาและ

วิทยานพินธ ์
3) อ่านบทความแล้วและน าเสนอในรายวิชาสัมมนา 
4) สนับสนนุให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนาวชิาการ 

และ/หรือ ให้นักศึกษาน าเสนอผลงานวิจัยในเวทีต่าง ๆ 
เช่น สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการประชุม
วิชาการ 

 
ใหม่ 

1) การมอบหมายให้ผู้เรียนค้นคว้าผ่านกรณีศึกษา 
2) การให้ผู้เรยีนสร้างกรอบความคดิทางสถิติรวมถึงการ

กระบวนการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล 
3) การให้ผู้เรียนน าเสนอผลการศึกษาและการจัดให้มีการ

สะท้อนกลบัจากทัง้ภายในและภายนอกห้องเรียน 
4) มอบหมายให้อ่านบทความวิจัยในรายวิชาที่เรียน 
5) ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าในรายวิชาสัมมนาและ

วิทยานพินธ ์
6) อ่านบทความแล้วและน าเสนอในรายวิชาสัมมนา 
7) สนับสนนุให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนาวชิาการ 

และ/หรือ ให้นักศึกษาน าเสนอผลงานวิจัยในเวทีต่าง ๆ 
เช่น สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการประชุม
วิชาการ 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะขอผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางสถิติ หรือแก้ปัญหาให้แก่สถาน

ประกอบการ คือพัฒนาในระดบัใดถึงขั้นใด 
 

ตาราง 4  p. 44-46 
PLO3 คอลัมน์ 3 กลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 

เดิม 
1) การท างานทีไ่ด้รับมอบหมายในรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
2) การตอบค าถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
3) การตอบค าถามเชิงวิเคราะห์ 
4) รายงาน/น าเสนองาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ

ที่ เ ห ม า ะ สมกั บ  โ จท ย์ ปั ญ หาที่ ไ ด้ รั บ จ า กส ถา น
ประกอบการ 

 
ใหม่ 

1) ประเมินจากการน าเสนอผลการวิเคราะห์แนวทางการ
แก้ไขปัญหาให้สถานประกอบการในระดับปฏิบัติการได้
เป็นอย่างน้อย 

2) การท างานทีไ่ด้รับมอบหมายในรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
3) การตอบค าถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
4) การตอบค าถามเชิงวิเคราะห ์
5) รายงาน/น าเสนองาน วิเคราะหข์้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ

ที่เหมาะสมกับ โจทย์ปัญหาที่ไดร้ับจากสถาน
ประกอบการ 



78 

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะขอผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- เพื่อตอบปัญหาวิจัยทางสถิติและสถิติประยุกต์ คือ การ

ตอบปัญหาในระดบัใด โดยการระบุเงื่อนไขหรือพฤติกรรม
หรือระดับความรู้หรือทักษะใดของนักศึกษาที่สามารถวัด
ได้ว่าสามารถตอบปัญหาวิจัยทางสถิติและสถิตปิระยุกต์ได้
ตามที่ก าหนด  (ต่อ) 

 

ตาราง 4  p. 44-46 
PLO3 คอลัมน์ 2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 

เดิม 
1) จัดรายวิชาเลือกที่หลากหลายให้นักศึกษาเลือกเรียนตาม

ความสนใจ 
2) จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยมุ่งเนน้

ทักษะกระบวนการคิด เพื่อน าความรู้ทางทฤษฎีทางสถิติ 
และสถิติประยุกต์ไปบูรณาการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

3) จัดให้มีรายวิชาวิทยานิพนธ์ และรายวิชาสัมมนา 
4) จัดบรรยายพิเศษจากวทิยากรภายนอกที่มีความ

เชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ตรง 
 

ใหม่ 
1) จัดรายวิชาเลือกที่หลากหลายให้นักศึกษาเลือกเรียนตาม

ความสนใจ 
2) จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยมุ่งเนน้

ทักษะกระบวนการคิด เพื่อน าความรู้ทางทฤษฎีทางสถิติ 
และสถิติประยุกต์ไปบูรณาการกับสถานการณ์ต่าง ๆ หรือ
สภาพปัญหาของสถานประกอบการได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

3) จัดให้มีรายวิชาวิทยานิพนธ์ และรายวิชาสัมมนา 
4) จัดบรรยายพิเศษจากวทิยากรภายนอกที่มีความ

เชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ตรง 
- เพื่อพัฒนาตนเอง คือ พัฒนาในระดับใดซึ่งการระบุ

เงื่อนไขในการวัดผลนี้ให้ค านึงสิง่ที่นักศึกษาจะท าได้เมื่อ
ตอนส าเร็จการศึกษาแล้ว 

เดิม 
PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ
และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 

 
ใหม่ 

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ
และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4. ปรับหมวดที่ 4 หน้า 42 PLO4 เชื่อมโยงกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในข้อ 5.1 ได ้

ปรับแก้ไขตามค าแนะน าของผูท้รงฯ 
เพิ่ม  ในหัวข้อ 5.1 ใน หมวดที่ 4 ตาราง 3. ความสัมพันธ์
ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดบัหลักสูตรกบัมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หน้า 44 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะขอผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5. หมวดที่ 4 หน้า 44 ข้อ 4 ใน PLO1 เนื่องจากนักศึกษา

แผน ก 1 ไม่มีวิชาที่เรียนในชั้นเรียนดังนัน้กลยุทธ์ในการ
สอนจะเหลือเพียงการจัดบรรยายพิเศษ และ/หรือ อบรม
เชิงปฏิบัติการจากวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
หรือประสบการณ์ตรง เพื่อให้เห็นการประยุกต์ใชท้ฤษฎี
กับการท างานจริง ควรพิจารณากลยุทธ์ในการสอน
เพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับนักศึกษาแผน ก 1 

ปรับแก้ไขตามค าแนะน าของผูท้รงฯ 
ตาราง 4  p. 44-46 
PLO1 คอลัมน์ 3 กลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 

เดิม 
1) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน/กิจกรรมกลุ่ม 
2) การท าแบบฝึกหัด 
3) การท างานที่ได้รับมอบหมาย 
4) การสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
 

ใหม่ 
1) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน/กิจกรรมกลุ่ม 
2) การท าแบบฝึกหัด 
3) การท างานที่ได้รับมอบหมาย 
4) การสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
5) การน าเสนอและอภิปรายในรายวิชาสัมมนา 1และ

สัมมนา 2 
6) การสอบข้อเสนอวิทยานิพนธ์ 
7) การประเมินความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ 
8) การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

6. หมวดที่ 4 หน้า 46 ข้อ 5 แผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร พิจารณา
ปรับวิชาสัมมนาให้ตอบ PLO ทุกข้อ ซึ่งสามารถ
ด าเนินการได้ และท าให้เหมาะสมกับนักศึกษาแผน ก 1 
ซึ่งไม่มีการเรียนวิชาอื่น ๆ นอกเหนือจากสัมมนาและ
วิทยานพินธ ์

ปรับแก้ไขตามค าแนะน าของผูท้รงฯ 
แสดงดัง หมวดที่ 4 ตาราง 5. แผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) หน้า 48-49 
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ดร. สุกฤษฎิ์ เกิดแสง 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. หลักสูตรมีความเหมาะสมต่อการผลิตบัณฑิตตามความ
ต้องการของผู้ประกอบการ 

เห็นด้วยกับผู้ทรงฯ 
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ดร.นายแพทย์ ธรรมสนิธ์ อิงวิริยะ 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. โดยรวมแล้วหลักสูตรเห็นภาพชดัเจนว่านักศึกษาจะมี 
competency อย่างไร เพียงแต่ว่า ควรเพิ่มเร่ืองของ 
Milestone ของนักศึกษาว่า แต่ละปี เชน่ ปี 1 ปี 2 จะมี 
competency เพิ่มข้ึนอย่างไร โดยอาจใช้หลักการของ 
Entrustable Professional Activities (EPAs) มา
พิจารณา 

ไม่มีการแก้ไข เนื่องจากปรากฏอยูใ่นหมวดที่ 4  
ข้อ 6 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปี
การศึกษาทั้งแผน ก 1 และ ก 2 หน้า 50 แล้ว 

2. รายวิชา 347-551 สถิติทางการแพทย์และการค านวณเชิง
สถิติ                                                  4((3)-2-7) 

 
ค าอธิบายน่าจะควรแก้ไข เพราะยังไม่เห็นถึงความเชื่อมโยงกับ
การแพทย์ว่าเนื้อหาที่เรียนเก่ียวกับการแพทย์อย่างไร และ
สถิติการแพทย์ปัจจบุันที่ใช้มากส่วนใหญ่จะเป็น Logistic และ 
Survival analysis หรือพวกการประเมิน Predictive 
Capability 

ไม่ปรับรายวิชานี้ เนื่องจากเป็นรายวิชาบริการให้กับ
นักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ที่เน้นความรู้พื้นฐานทางสถิติที่
เพียงพอต่อการเรียนต่อในรายวิชาสถิติขั้นสูงทางการแพทย์ซึ่ง
สอนโดยคณะแพทย์ศาสตร์ต่อไป ดังนั้น เนื้อหา Logistic และ 
Survival analysis หรือ Predictive Capability จะไม่
ปรากฏในรายวิชานี้  

ทั้งนี้รายวิชานี้จึงเปิดให้เป็นรายวิชาเลือกในกับนักศึกษา
ของหลักสูตรนี้ด้วยเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ทางสถิติส าหรับ
นักศึกษาที่สนใจ 

ส่วนเนื้อหา Logistic และ Survival analysis หรือ 
Predictive Capability อยู่ในรายวิชาเลือกของหลักสูตรแล้ว 
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ภาคผนวก ข 
ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1. รศ.ดร.รณสรรพ์ ชินรัมย์ 

วุฒิการศึกษาสงูสุด  วท.ด. (คณติศาสตร์) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
322-102 แคลคูลัส 2 (Calculus II) 3((3)-0-6) 
322-104 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2 (Basic Mathematics II) 3((3)-0-6) 
322-201  แคลคูลัสขั้นสงู (Advanced Mathematics) 3((3)-0-6) 
322-344 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น (Introduction to Complex Variables) 3((3)-0-6) 
322-431  ทฤษฎีกึ่งกรุป (Semigroup Theory) 3((3)-0-6) 
322-481  สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (Seminar in Mathematics) 1((1)-0-2) 
322-491  โครงงานทางคณติศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I) 3(0-9-0) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 346-693 วิทยานพินธ์ (Thesis) 18(0-54-0) 
 346-694 วิทยานพินธ์ (Thesis) 36(0-108-0) 

ผลงานวิจัย และ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1. Chinram, R., & Yonthanthum, W. (2020). Regularity of the semigroups of transformations with a 

fixed point set. Thai Journal of Mathematics, 18(3), 1261-1268. 
(ฐานข้อมูล Web of Science, Scopus เผยแพร่ตุลาคม 2563) 

2. Petapirak, M., Kaewnoi, T., & Chinram, R. (2020). Magnifying elements in transformation 
semigroups with a fixed point set. Thai Journal of Mathematics, 18(3), 1041-1049. 
(ฐานข้อมูล Web of Science, Scopus เผยแพร่ตุลาคม 2563) 

3. Islam, S., Khan, M.G., Ahmad, B., Arif, M., & Chinram, R. (2020). Q-extension of starlike functions 
subordinated with a trigonometric sine function. Mathematics, 8(10), Article number 1676, 14 
pages. 
(ฐานข้อมูล Web of Science, Scopus เผยแพร่ตุลาคม 2563)  
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2. ผศ.ดร.ใกล้รุ่ง สามารถ 
วุฒิการศึกษาสงูสุด   Ph.D. (Statistics) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 346-111 หลักสถิติ (Principles of Statistics) 3((2)-2-5) 
 346-161 ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ (Standard Statistical Software) 3(0-6-3) 
 346-232 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) 4((3)-2-7) 
 346-471 สัมมนาทางสถิติ (Seminar in Statistics) 1(0-2-1) 
 346-472 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 6(0-40-0) 
 346-491 โครงงานทางสถิติ 1 (Project in Statistics I) 1(0-3-0) 
 346-492 โครงงานทางสถิติ 2 (Project in Statistics II) 2(0-6-0) 
 347-201 สถิติพื้นฐาน (Basic Statistics) 3((2)-2-5) 
 347-202 ชีวสถิติ (Biostatistics) 3((2)-2-5) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 346-521 การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิติขั้นสูง (Analysis of Advanced Statistical Models) 3((3)-0-6) 
 346-537 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวขั้นสูง (Advanced Longitudinal Data Analysis) 3((3)-0-6) 
 346-543 ซอฟต์แวร์ทางสถิติและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3((2)-2-5) 
  (Statistical Software and Computer Programming) 
 346-691 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(0-2-1) 
 346-692 สัมมนา 2 (Seminar II) 1(0-2-1) 
 346-693 วิทยานพินธ์ (Thesis) 18(0-54-0) 
 346-694 วิทยานพินธ์ (Thesis) 36(0-108-0) 
 347-531 สถิติชีวภาพและระเบียบวิธีวิจัย 4((3)-2-7) 
  (Biological Statistics and Research Methodology) 
 347-532 สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัย (Applied Statistics for Research) 3((3)-0-6) 

ผลงานวิจัย และ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1. Thinh, R., Samart, K., & Jansakul, N. (2020). Linear regression models for heteroscedastic and 

non-normal data. ScienceAsia, 46(3), 353-360. 
(ฐานข้อมูล Web of Science, Scopus เผยแพร่ มิถุนายน 2563) 

2. Ritthirak, K., Saensuk, P., & Samart, K. (2020). Comparison of regression coefficient estimates of 
linear mixed model on missing longitudinal data.  KKU Science Journal, 48(2), 183-191. 
(ฐานข้อมูล TCI เผยแพร่ เมษายน - มิถุนายน 2563) 

3. Jabjaimoh, P., Samart, K., Jansakul, N., & Jibenja, N. (2019). Optimization for better world 
university rank. Journal of Scientometric Research, 8(1), 18-20. 
(ฐานข้อมูล Web of Science เผยแพร่ พฤษภาคม 2562) 
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3. ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พนิชยากุล 
วุฒิการศึกษาสงูสุด  ปร.ด. (สถิติ) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 346-332 วิเคราะห์เชิงท านาย (Predictive Analytic) 3((2)-2-5) 
 346-361 ฐานข้อมูลและภาษา SQL ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 3((2)-2-5) 
  (Database and SQL for Data Analytics) 
 346-441 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (Statistical Quality Control) 3((3)-0-6) 
 346-451 สถิติส าหรับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 3((2)-2-5) 
  (Statistics for Data Science and Business Analytics) 
 346-471 สัมมนาทางสถิติ (Seminar in Statistics) 1(0-2-1) 
 346-472 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 6(0-40-0) 
 346-491 โครงงานทางสถิติ 1 (Project in Statistics I) 1(0-3-0) 
 346-492 โครงงานทางสถิติ 2 (Project in Statistics II) 2(0-6-0) 
 347-201 สถิติพื้นฐาน (Basic Statistics) 3((2)-2-5) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 346-501 ทฤษฎีความนา่จะเปน็และการแจกแจง (Probability and Distribution Theories) 3((3)-0-6) 
 346-502 การอนุมานเชิงสถิติ (Statistical Inference) 3((3)-0-6) 
 346-521 การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิติขั้นสูง 3((3)-0-6) 
  (Analysis of Advanced Statistical Models) 
 346-532 การออกแบบการทดลอง (Experimental Designs) 3((2)-2-5) 
 346-542 เทคนิคการจ าลอง (Simulation Techniques) 3((2)-2-5) 
 346-561 ชุดวิชาซิกซ์ซิกม่า (Module: Six Sigma) 6((4)-4-10) 
 346-562 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย 6((4)-4-10) 
  (Module: Advance Statistical Data Analytics for Research) 
 346-691 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(0-2-1) 
 346-692 สัมมนา 2 (Seminar II) 1(0-2-1) 
 346-693 วิทยานพินธ์ (Thesis) 18(0-54-0) 
 346-694 วิทยานพินธ์ (Thesis) 36(0-108-0) 

ผลงานวิจัย และ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1. Khwanmuang, P., Chinram, R., & Panityakul, T., (2020). The hydrological and water level data in 

yom river basin of Thailand. Journal of Mathematical and Computational Science, 10(6), 3026–
3047. 
(ฐานข้อมูล Web of Science Published เผยแพร่ พฤศจิกายน 2563) 
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2. Bano, M., Abdullah, S., Shah, T.M., Panityakul, T., & Chinram, R., (2020). An extended image 
encryption with markov processes in solutions images dynamical system of non-linear 
differential equations. Journal of Mathematical and Computational Science, 10(6), 2191–2207. 
(ฐานข้อมูล Web of Science Published เผยแพร่ สิงหาคม 2563) 

3. Chinram, R., & Panityakul, T. (2020). Rough pythagorean fuzzy ideals in ternary semigroups. 
Journal of Mathematics and Computer Science, 20(4), 302–312. 
(ฐานข้อมูล Web of Science Published เผยแพร่ กุมภาพันธ์ 2563) 
 

4. ดร.กรกช วิจิตรสงวน เจ็ดวรรณะ 
วุฒิการศึกษาสงูสุด  Dr.rer.nat. (Probability Theory and Mathematical Statistics) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 346-221 ความน่าจะเปน็ส าหรับสถิติศาสตร์ (Probability for Statistics) 3((3)-0-6) 
 346-223 คณิตสถิติศาสตร์ 1 (Mathematical Statistics I) 3((3)-0-6) 
 346-321 คณิตสถิติศาสตร์ 2 (Mathematical Statistics II) 3((3)-0-6) 
 346-333 แผนแบบการทดลองเบื้องตน้  (Introduction to Experimental Designs) 3((2)-2-5) 
 346-471 สัมมนาทางสถิติ (Seminar in Statistics) 1(0-2-1) 
 346-491 โครงงานทางสถิติ 1 (Project in Statistics I) 1(0-3-0) 
 346-492 โครงงานทางสถิติ 2 (Project in Statistics II) 2(0-6-0) 
 347-201 สถิติพื้นฐาน (Basic Statistics) 3((2)-2-5) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 346-501 ทฤษฎีความนา่จะเปน็และการแจกแจง (Probability and Distribution Theories) 3((3)-0-6) 
 346-502 การอนุมานเชิงสถิติ (Statistical Inference) 3((3)-0-6) 
 346-536 การวิเคราะห์การอยู่รอด (Survival Analysis) 3((3)-0-6) 
 346-691 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(0-2-1) 
 346-692 สัมมนา 2 (Seminar II) 1(0-2-1) 
 346-693 วิทยานพินธ์ (Thesis) 18(0-54-0) 
 346-694 วิทยานพินธ์ (Thesis) 36(0-108-0) 
 347-532 สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัย (Applied Statistics for Research) 3((3)-0-6) 

ผลงานวิจัย และ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1. Limsuwan, S., Jarukitsakul, S., Issuriya, A., Chusri, S., Joycharat, N., Jaisamut, P., Saising, J., 

Jetwanna, K.W., & Voravuthikunchai, S.P. (2020). Thai herbal formulation ‘Ya-Pit-Samut-Noi’: Its 
antibacterial activities, effects on bacterial virulence factors and in vivo acute toxicity. Journal of 
Ethnopharmacology, 259, 112975. 
(ฐานข้อมูล Web of Science, PubMed, Scopus เผยแพร่ กันยายน 2563) 
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2. Akkharasut, P., Limsuwan, S., & Jetwanna, K.W. (2020). Comparison of a polyherbal mixture 
“Chappong-Haeng-Khao” and “Topical Capsaicin” add-on treatment for patients with knee 
osteoarthritis in Khaopanom hospital, Krabi province. Journal of Health Science, 29(2), 270-280. 
(Thai Version) 
(ฐานข้อมูล TCI เผยแพร่ มีนาคม - เมษายน 2563) 

3. Khaonim K., Jetwanna K.W., Boonsin K., Jingjit N., Manee W., & Praserdmek K. (2019). The 
potential of primary care on skin-diseased patients of the health promoting hospital in 14 
southern provinces, Thailand. Journal of The Department of Medical Services, 44 (5), 158-166. 
(Thai Version) 
(ฐานข้อมูล TCI เผยแพร่ กันยายน - ตุลาคม 2562) 
 

5. ดร.นุชนาถ คงช่วย 
วุฒิการศึกษาสงูสุด  ปร.ด. (วิธีวทิยาการวิจัย) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 346-334 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น (Introduction to Research Methodology) 3((3)-0-6) 
 346-331  การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์ (Applied Multivariate analysis) 3((2)-2-5) 
 346-435 การท าเหมืองข้อมูลเชิงสถิติ (Statistical Data Mining) 3((3)-0-6) 
 346-471 สัมมนาทางสถิติ (Seminar in Statistics) 1(0-2-1) 
 346-472 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 6(0-40-0) 
 346-491 โครงงานทางสถิติ 1 (Project in Statistics I) 1(0-3-0) 
 346-492 โครงงานทางสถิติ 2 (Project in Statistics II) 2(0-6-0) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 346-521 การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิติขั้นสูง (Analysis of Advanced Statistical Models) 3((3)-0-6) 
 346-531 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 3((3)-0-6) 
 346-543 ซอฟต์แวร์ทางสถิติและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3((2)-2-5) 
  (Statistical Software and Computer Programming) 
 346-562 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย 6((4)-4-10) 
  (Module: Advance Statistical Data Analytics for Research) 
 346-691 สัมมนา 1 (Seminar I)  1(0-2-1) 
 346-692 สัมมนา 2 (Seminar II) 1(0-2-1) 
 346-693 วิทยานพินธ์ (Thesis) 18(0-54-0) 
 346-694 วิทยานพินธ์ (Thesis) 36(0-108-0) 
 347-531 สถิติชีวภาพและระเบียบวิธีวิจัย  4((3)-2-7) 
  (Biological Statistics and Research Methodology) 
 347-532 สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัย (Applied Statistics for Research) 3((3)-0-6)  
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ผลงานวิจัย และ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1. Sudsom, N., Techato, K., Thammapalo, S., Pruphetkaew, N., Kongchouy, N., Chongsuvivatwong, 

V., & Pengsakul, T. (2020). Indoor spray and windows screens effects on dengue vector density 
after space spraying in a field trial. ASIAN PACIFIC Journal of tropical medicine, 13(1), 24-30.  
(ฐานข้อมูล Web of Science เผยแพร่ มิถุนายน 2563) 

2. Kittiwattanawong, K., Ponlawat, A., Boonrotpong, S., Nanakorn, N., Kongchouy, N., Moonmake, S., 
& Pengsakul, T. (2020). The effect of Plasmodium vivax infection on SOCS gene expression in 
Anopheles dirus (Diptera: Culicidae). Tropical biomedicine, 37(2), 397-408. 
(ฐานข้อมูล Web of Science เผยแพร่ มิถุนายน 2563) 

3. Intawongse, M., Kongchouy, N., & Dean, JR. (2018). Bioaccessibility of heavy metals in the 
seaweed Caulerpa racemosa var. corynephora: Human health risk from consumption. 
Instrument Science & Technology, 46(6), 628-644. 
(ฐานข้อมูล Web of Science เผยแพร ่กุมภาพันธ์ 2561) 

 
6. ดร.ภานุพงศ์ วิจิตรคุณากร 

วุฒิการศึกษาสงูสุด  Ph.D. (Mathematics) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 346-221 ความน่าจะเปน็ส าหรับสถิติศาสตร์ (Probability for Statistics) 3((3)-0-6) 
 346-231 การประกันภัยเบื้องต้น (Introduction to Insurance) 3((3)-0-6) 
 346-241 ชุดวิชาพีชคณิตและการวิจัยด าเนินการ  
  (Module: Linear Algebra and Operations Research) 5((4)-2-9) 
 346-261 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Programming) 2((1)-2-3) 
 346-342 ตัวแบบระบบแถวคอยเบื้องต้น (Introduction to Queuing Models) 3((3)-0-6) 
 346-343 การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) 3((3)-0-6) 
 346-344 ชุดวิชาวิทยาการประกนัภัย (Module: Actuarial Science) 7((6)-2-13) 
 346-443 ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Theory) 3((3)-0-6) 
 346-444 การจ าลองสถานการณ์ส าหรับการจัดการโลจสิติกส์ 3((3)-0-6) 
  (Simulation for Logistics Management) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 346-511 พีชคณิตเชิงเสน้ส าหรับสถิติศาสตร์ (Linear Algebra for Statistics) 3((3)-0-6) 
  346-533  ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์ (Graph Theory and Applications) 3((3)-0-6) 
 346-534 ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิติ (Statistical Decision Theory) 3((3)-0-6) 
 346-551 หลักการบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย 3((3)-0-6) 
  (Principles of Risk Management and Insurance) 
 346-552 คณิตศาสตร์ประกนัวินาศภัย (Casualty Actuarial Mathematics) 3((3)-0-6) 
 346-553 การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) 3((3)-0-6) 
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 346-691 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(0-2-1) 
 346-692 สัมมนา 2 (Seminar II) 1(0-2-1) 
 346-693 วิทยานพินธ์ (Thesis) 18(0-54-0) 
 346-694 วิทยานพินธ์ (Thesis) 36(0-108-0) 

ผลงานวิจัย และ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1. Masae, M., Glock, C. H., & Vichitkunakorn, P. (2020). Optimal order picker routing in a 

conventional warehouse with two blocks and arbitrary starting and ending points of a tour. 
International Journal of Production Research, 58(17), 5337-5358. 
(ฐานข้อมูล Web of Science เผยแพร่ กันยายน 2563) 

2. Masae, M., Glock, C. H., & Vichitkunakorn, P. (2020). Optimal order picker routing in the chevron 
warehouse. IISE Transactions, 52(6), 665-687. 
(ฐานข้อมูล Web of Science เผยแพร่ มิถุนายน 2563) 

3. Vichitkunakorn, P., Vo, T. N., & Razzaghi, M. (2020). A numerical method for fractional 
pantograph differential equations based on Taylor wavelets. Transactions of the Institute of 
Measurement and Control, 42(7), 1334-1344. 
(ฐานข้อมูล Web of Science เผยแพร่ เมษายน 2563) 
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ข-2 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
 
1. ผศ.เขมิกา อุระวงค ์

วุฒิการศึกษาสงูสุด วท.ม. (สถิติ) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 346-222 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics) 3((2)-2-5) 
 346-322 เทคนิคการชักตัวอย่าง (Sampling Techniques) 3((3)-0-6) 
 346-336 การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกประเภท (Categorical Data Analysis) 3((2)-2-5) 
 346-471 สัมมนาทางสถิติ (Seminar in Statistics) 1(0-2-1) 
 346-472 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 6(0-40-0) 
 346-491 โครงงานทางสถิติ 1 (Project in Statistics I) 1(0-3-0) 
 346-492 โครงงานทางสถิติ 2 (Project in Statistics II) 2(0-6-0) 
 347-201 สถิติพื้นฐาน (Basic Statistics) 3((2)-2-5) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 346-522 เทคนิคการชักตัวอย่าง (Sampling Techniques) 3((3)-0-6) 

ผลงานวิจัย และ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1. ปรีดาภรณ์ กาญจนส าราญวงศ,์ เขมิกา อุระวงค์, รุซน่า หมัดอะดั้ม, และ สุมา หมัดอะดั้ม. (2560). ตัวแบบ

พยากรณ์โอกาสในการเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปทีี่ 6 จังหวัดสงขลา. 
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 19(2), 12-24. 
(ฐานข้อมูล TCI เผยแพร่ เมษายน - มิถนุายน 2560) 

 
2. ผศ.ดร.สุธติา  ชูสว่าง 
วุฒิการศึกษาสงูสุด Dr.techn.(Technical Mathematics) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 346-241 ชุดวิชาพีชคณิตและการวิจัยด าเนินการ I 5((14)-2-9) 
  (Module: Algebra and Operations Research I) 
 346-351 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์  3((2)-2-5) 
  (Big Data Analysis and Application) 
 346-371 การฝึกงานทางสถิติ (Job Training in Statistics) 1(0-30-0) 
 346-451 สถิติส าหรับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 3((2)-2-5) 
  (Statistics for Data Science and Business Analytics) 
 346-471 สัมมนาทางสถิติ (Seminar in Statistics) 1(0-2-1) 
 346-472 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 6(0-40-0) 
 346-491 โครงงานทางสถิติ 1 (Project in Statistics I) 1(0-3-0) 
 346-492 โครงงานทางสถิติ 2 (Project in Statistics II) 2(0-6-0) 
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 347-201 สถิติพื้นฐาน (Basic Statistics) 3((2)-2-5) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 346-511 พีชคณิตเชิงเสน้ส าหรับสถิติศาสตร์ (Linear Algebra for Statistics) 3((3)-0-6) 
 346-534 ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิต ิ(Statistical Decision Theory) 3((3)-0-6) 
 346-541 การวิจัยด าเนนิการ (Operations Research) 3((2)-2-5) 
 346-543 ซอฟต์แวร์ทางสถิติและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3((2)-2-5) 
  (Statistical Software and Computer Programming) 
 346-691 สัมมนา 1 (Seminar I)  1(0-2-1) 
 346-692 สัมมนา 2 (Seminar II)  1(0-2-1) 

ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1. Nualtong, K., Choosawang, S., & Jetwanna, K. (2019). Continuous wavelet transform of some 

classes of random field and its ergodic properties. International Journal of Mathematical 
Analysis, 13(4), 141 - 160. 
(ฐานข้อมูล Academic Journal Database และ MathGuide เผยแพร ่เมษายน 2562) 

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือ มีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
1. สุธิตา ชูสว่าง, กรกช วิจิตรสงวน, อมรรัตน์ รัตนะ, เขมิกา อุระวงค์, ธรรมรัตน์ พนิชยากุล, และ วีระยุทธ โหล๊ะ

เตย. (2560). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้การจัดกิจกรรม Open House ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปีการศึกษา 2560. บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ The 6th PSU Education Conference "Higher Education for Digital Citizenship towards 
Thailand 4.0". สงขลา, 19 - 20 ธันวาคม (น. 365-375).  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
(ฐานข้อมูล – เผยแพร่ ธันวาคม 2560) 
 

3. ดร.กิติพล  นวลทอง 
วุฒิการศึกษาสงูสุด ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต)์ 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 346-231 การประกันภัยเบื้องต้น (Introduction to Insurance) 3((3)-0-6) 
 346-344 ชุดวิชาวิทยาการประกนัภัย (Module: Actuarial Science) 7((6)-2-13) 
 346-442 กระบวนการสโตแคสติก (Stochastic Process)  3((3)-0-6) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 346-535 กระบวนการสโตแคสติกและการประยุกต์ 3((3)-0-6) 

(Stochastic Process and Applications) 
 346-551 หลักการบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย  3((3)-0-6) 

(Principles of Risk Management and Insurance) 
 346-552 คณิตศาสตร์ประกนัวินาศภัย (Casualty Actuarial Mathematics) 3((3)-0-6) 
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 346-553 การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) 3((3)-0-6) 
 346-562 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย 6((4)-4-10) 
  (Module: Advance Statistical Data Analytics for Research) 
 346-691 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(0-2-1) 
 346-692 สัมมนา 2 (Seminar II) 1(0-2-1) 

ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1. Nualtong, K., Choosawang, S., & Jetwanna, K. (2019). Continuous wavelet transform of some 

classes of random field and its ergodic properties. International Journal of Mathematical 
Analysis 13(4), 141 - 160. 
(ฐานข้อมูล Academic Journal Database และ MathGuide เผยแพร ่เมษายน 2562) 

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือ มีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
1. Suwanteradate, P., & Nualtong, K. (2017). Generalized harr wavelet method for solving linear 

ordinary different equations. Paper presented at the 43rd  Congress on Science and Technology 
of Thailand. 17-19 October (pp. 658-666). Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. 
(ฐานข้อมูล - เผยแพร่ ตุลาคม 2560) 

2. Hilae, N., Nualtong, K., & Panityakul, T. (2017). The application of wavelet transform to analyze 
the rainfall data. Paper presented at the 1st International Malaysia-Indonesia-Thailand 
Symposium on Innovation and Creativity. Malaysia, 26-27 July (pp. 333-338). Universiti Teknologi 
MARA Perlis Branch.  
(ฐานข้อมูล - เผยแพร่ กรกฎาคม 2560) 

 
4. ดร.กิตติศักดิ์  ชุมพงศ ์

วุฒิการศึกษาสงูสุด  วท.ด. (คณติศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 346-435 การท าเหมืองข้อมูลเชิงสถิติ (Statistical Data Mining) 3((3)-0-6) 
 347-201 สถิติพื้นฐาน (Basic Statistics) 3((2)-2-5) 
 346-471 สัมมนาทางสถิติ (Seminar in Statistics) 1(0-2-1) 
 346-472 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 6(0-40-0) 
 346-491 โครงงานทางสถิติ 1 (Project in Statistics I) 1(0-3-0) 
 346-492 โครงงานทางสถิติ 2 (Project in Statistics II) 2(0-6-0) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 346-501 ทฤษฎีความนา่จะเปน็และการแจกแจง (Probability and Distribution Theories) 3((3)-0-6) 
 346-535 กระบวนการสโตแคสติกและการประยุกต์ 3((3)-0-6) 
  (Stochastic Process and Applications) 
 346-691 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(0-2-1) 
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 346-692 สัมมนา 2 (Seminar II) 1(0-2-1) 

ผลงานวิจัย และ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

 - *(อาจารย์ใหม่) 
 
5. ดร.จุฬารตัน์ ชุมนวล 

วุฒิการศึกษาสงูสุด  Ph.D. Mathematical Sciences (Statistics) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 346-111 หลักสถิติ (Principles of Statistics) 3((2)-2-5) 
 346-161 ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ (Standard Statistical Software) 3(0-6-3) 
 346-223 คณิตสถิติศาสตร์ 1 (Mathematical Statistics I) 3((3)-0-6) 
 346-321 คณิตสถิติศาสตร์ 2 (Mathematical Statistics II) 3((3)-0-6) 
 346-471 สัมมนาทางสถิติ (Seminar in Statistics) 1(0-2-1) 
 346-472 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 6(0-40-0) 
 346-491 โครงงานทางสถิติ 1 (Project in Statistics I) 1(0-3-0) 
 346-492 โครงงานทางสถิติ 2 (Project in Statistics II) 2(0-6-0) 
 347-201 สถิติพื้นฐาน (Basic Statistics) 3((2)-2-5) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 346-501 ทฤษฎีความนา่จะเปน็และการแจกแจง (Probability and Distribution Theories) 3((3)-0-6) 
 346-502 การอนุมานเชิงสถิติ (Statistical Inference) 3((3)-0-6) 
 346-521 การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิติขั้นสูง (Analysis of Advanced Statistical Models) 3((3)-0-6) 
 346-532 การออกแบบการทดลอง (Experimental Designs) 3((2)-2-5) 
 346-543 ซอฟต์แวร์ทางสถิติและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3((2)-2-5) 
  (Statistical Software and Computer Programming) 
 346-691 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(0-2-1) 
 346-692 สัมมนา 2 (Seminar II) 1(0-2-1) 

ผลงานวิจัย และ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1. Chumnaul, J. (2020). Power-law process and its applications on repairable systems. The Journal 

of Applied Science, 19(2), 175-187. 
(ฐานข้อมูล TCI เผยแพร่ กรกฎาคม - ธันวาคม 2563) 
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6. ดร.พรฑิตา ทิวทัศน ์
วุฒิการศึกษาสงูสุด  ปร.ด. (คณิตศาสตร์) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 346-321 คณิตสถิติศาสตร์ 2 (Mathematical Statistics II) 3((3)-0-6) 
 346-371 การฝึกงานทางสถิติ (Job Training in Statistics) 1(0-30-0) 
 346-471 สัมมนาทางสถิติ (Seminar in Statistics) 1(0-2-1) 
 346-472 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 6(0-40-0) 
 346-491 โครงงานทางสถิติ 1 (Project in Statistics I) 1(0-3-0) 
 346-492 โครงงานทางสถิติ 2 (Project in Statistics II) 2(0-6-0) 
 347-201 สถิติพื้นฐาน (Basic Statistics) 3((2)-2-5) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 346-501 ทฤษฎีความนา่จะเปน็และการแจกแจง (Probability and Distribution Theories) 3((3)-0-6) 
 346-502 การอนุมานเชิงสถิติ (Statistical Inference) 3((3)-0-6) 
 346-691 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(0-2-1) 
 346-692 สัมมนา 2 (Seminar II) 1(0-2-1) 

ผลงานวิจัย และ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1. Thiuthad, P., & Pal, N. (2019). Point estimation of the location parameter of a skew-normal 

distribution: Some fixed sample and asymptotic results. Journal of Statistical Theory and 
Practice, 13(2), 1-27.  
(ฐานข้อมูล Web of Science, Scopus เผยแพร่ กุมภาพันธ์ 2562) 

 
7. ดร.ศษิวิมล  อิ๋วสกุล 

วุฒิการศึกษาสงูสุด  Ph.D. (Statistics) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 346-333 แผนแบบการทดลองเบื้องตน้  3((2)-2-5) 

(Introduction to Experimental Designs) 
 347-201   สถิติพื้นฐาน (Basic Statistics)   3((2)-2-5) 
 347-202   ชีวสถิติ (Biostatistics)   3((2)-2-5) 
 346-471 สัมมนาทางสถิติ (Seminar in Statistics) 1(0-2-1) 
 346-472 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 6(0-40-0) 
 346-491  โครงงานทางสถิติ 1 (Project in Statistics I) 1(0-3-0) 
 346-492  โครงงานทางสถิติ 2 (Project in Statistics II) 2(0-6-0) 
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
347-551 สถิติทางการแพทย์และการค านวณเชิงสถิติ  4((3)-2-7) 

(Medical Statistics and Statistical Computing) 

ผลงานวิจัย และ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1. กษมาพร เที่ยงธรรม, ศษิวิมล อิ๋วสกุล, และเขมิกา อุระวงค์.  การศึกษาเปรียบเทียบผลการระงบัปวดของการฉีด

ยาชาโดยการใช้อัลตราซาวด์เทคนิค fascia iliaca compartment block เทคนิค femoral nerve block และ
การให้ยาแก้ปวด fentanyl ทางหลอดเลือดด า ในผู้ปว่ยกระดกูต้นขาหักก่อนได้รับการฉีดยาชาเข้าทางช่องไขสนั
หลัง. วารสารวชิาการเขต 12, 31(1), 1-8. 
(ฐานข้อมูล – เผยแพร่ มกราคม 2563)  
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ภาคผนวก ค 
ค-1 การด าเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 

1. กระบวนการในการจัดท า PLOs ของหลักสูตร 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์กลุ่ม วิธีการได้มาซึ่งสมรรถนะทีจ่ าเป็น 

อาจารย์ในสาขาสถิต ิ high power ประชุมและอภิปราย 
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขา
สถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

high power ประชุมและอภิปราย 

ผู้ที่เป็นกลุ่มเปา้หมายของหลักสตูร (แต่ยังไม่สมัครเข้าเรียน) high power แบบส ารวจผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้  4 ราย 
ศิษย์ปัจจุบนั high impact แบบส ารวจผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ 4 ราย 
บัณฑิตที่จบแล้ว high impact แบบส ารวจผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ 4 ราย 

ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บณัฑิตในอนาคต 
1) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2) บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
3) บริษัท พาเนล พลัส จ ากัด (หาดใหญ่ 
4) กรมอุตุนิยมวิทยา 

high power แบบส ารวจผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ 5 ราย 
 
 

คณะวิทยาศาสตร ์ high power 
การน าวิสยัทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยมาพจิารณาในการก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็น 
การก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็นให้มี 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ high impact 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม high power 
PLOs  ของหลักสูตร  คือ 
PLO1 พิสูจน์หลักการและทฤษฎีสถิติขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง  
PLO2 ออกแบบกระบวนการวิจยัเชิงสถิติเพื่อแก้ปัญหาด้านอุตสาหกรรมภาคการผลิต ด้านการแพทย์ หรือนโยบายภาครัฐ 
PLO3 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางสถิติขั้นสูงเพื่อแก้ปัญหาด้านอุตสาหกรรมภาคการผลิต ด้านการแพทย์ หรือนโยบายภาครัฐ 
PLO4 เลือกใช้เครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ทางสถิติเพื่อการจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกตอ้ง 
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PLO5 ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ข้อมูลทางวิชาการและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
PLO6 สื่อสารและน าเสนอผลงานทางวชิาการทางสถิตไิด้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 
PLO7 แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาการ 
2. ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs  กับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  คุณลักษณะของบัณฑิต และความต้องการของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
วิสัยทัศน์        
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม        
ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ        
เป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ        
มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเชียนภายในปี พ.ศ. 2570        
พันธกิจ        
พันธกิจ 1 สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ 
เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล        

พันธกิจ 2 สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ 

       

พันธกิจ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 
โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ 

       

Stakeholder Need 1 (SH1) : อาจารย์ในสาขาสถิติและคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

       

1) มีความรู้ทางด้านสถิติพื้นฐานและสถิติขั้นสูง        
2) มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ        
3) มีทักษะการวิจัยและประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาจริงในสถานประกอบการ        
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ        
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
5) มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง        
6) เพิ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสถิติเพื่อการวิจัย เป็นวิชาเลือกส าหรับผู้ที่ ไม่เคยเรียนมาก่อน หรือผู้ที่จบมาจากสถาบัน

อื่นๆ        

7) ลดวิชาบังคับเลือกเพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกรายวิชาที่สอดคล้องกับวิทยานิพนธ์ได้มากข้ึน        
8) ปรับวัน เวลาในการจัดการเรียนการสอน ให้ยืดหยุ่นกับผู้เรียนที่ท างานประจ าได้เรียนได้ทั้งในและเวลาราชการ        

Stakeholder Need 2 (SH2) : ผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร)        
1) เพิ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสถิติเพื่อการวิจัย เป็นวิชาเลือกส าหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนมาก่อน หรือผู้ที่จบมาจากสถาบัน   

อื่น ๆ      
 

 

2) ลดวิชาบังคับเลือกเพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกรายวิชาที่สอดคล้องกับวิทยานิพนธ์ได้มากข้ึน        
3) ปรับวัน เวลาในการจัดการเรียนการสอน ให้ยืดหยุ่นกับผู้เรียนที่ท างานประจ าได้เรียนได้ทั้งในและเวลาราชการ        
4)  การก าหนดหัวข้อวิจัยโดยประเมินต้นทุน งบประมาณและข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้เพื่อจะได้งานคุณภาพและจบ

ได้ตามแผนหลักสูตร 
       

5) สามารถเข้าถึงงานการวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics) วิทยาศาสตร์ข้อมูล (data science) และมีความรู้ด้าน
อัลกอริทึม (algorithmic challenges) ปรับเข้ากับตลาดงานหรือธุระกิจต่างๆในปัจจุบันได้ 

       

6) เพิ่มความรู้เรื่องกฎหมายที่เกีย่วข้องกับวิชาชีพ         
7) อยากให้ส่งเสริมการเข้าร่วมการจัดการแข่งขันด้านแก้ไขโจทย์ปัญหาจริงที่ครอบคลุมเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล 

(data analytics) วิทยาศาสตร์ข้อมูล (data science) และความท้าทายด้านอัลกอริทึม (algorithmic 
challenges) ของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย  เพื่อพัฒนา แลกเปลี่ยนความรู้กัน จะได้เป็นการปูพื้นฐานการ
สร้างโอกาสท ารายได้ หรือ สร้างงานให้กับผู้เรียน" 

       

Stakeholder Need 4 (SH3) : ศิษย์ปัจจุบัน        
1) มีวิชาสถิติพื้นฐานให้ผู้เรียนที่ให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้อีกครั้งส าหรับผู้ที่เคยเรียนและผู้ที่ไม่เคยเรียนมาก่อนเพิ่ม

ความลึกและตัวอย่างที่หลากหลายที่ทันสมัย      
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
2) มีวิชาเลือกให้มากและลดวิชาบังคับเพื่อความสนใจที่หลากหลายของผู้เรียน        
3) ปรับวัน เวลาในการจัดการเรียนการสอน ให้ยืดหยุ่นกับผู้เรียนที่ท างานประจ าได้เรียนได้ทั้งในและเวลาราชการ        
4) หัวข้องานวิจัยเน้นไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม        
5) มีทักษะให้ค าปรึกษาทางสถิติที่สามารถประยุกต์ได้กับโจทย์วิจัยในสถานการณ์ต่างๆ        
6) เพิ่มทักษะการใช้ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลาย เช่น Excel ขั้นสูง เพื่อใช้ได้จริงกับสถาน

ประกอบการและโปรแกรมวิเคราะห์อ่ืนๆ  
     

 
 

7) มีคอร์สออนไลน์มากข้ึนและสอนออนไลด์มากข้ึนเพื่อยืดหยุ่นกับผู้เรียนที่ท างาน        
8) เพิ่มรายวิชาเลือกด้านการสอนสถิติ เพื่อใช้ในการสอนระดับมัธยมศึกษา        

Stakeholder Need 4 (SH4) : ศิษย์เก่า        
1) เพิ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสถิติเพื่อการวิจัย เป็นวิชาเลือกส าหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนมาก่อน หรือผู้ที่จบมาจากสถาบัน

อื่นๆ      
 

 

2) ลดวิชาบังคับเลือกเพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกรายวิชาที่สอดคล้องกับวิทยานิพนธ์ได้มากข้ึน        
3) ปรับวัน เวลาในการจัดการเรียนการสอน ให้ยืดหยุ่นกับผู้เรียนที่ท างานประจ าได้เรียนได้ทั้งในและเวลาราชการ        
4) เพิ่มความรู้ด้านเทคโนโลยี และโปรแกรมต่างๆ ให้หลากหลายทุกรายวิชาเพิ่มจากป.ตร ี        
5) มีชุดข้อมูลที่ทันสมัยและหลากหลายจากทั้งภาครัฐและเอกชนหรือสถานประกอบการในการเรียนการสอน หรือ

เพื่อให้นักศึกษาท าวิจัย 
     

 
 

6) มีคอร์สออนไลน์มากข้ึน และมีการสอนผ่านออนไลด์        
7) หัวข้อวิจัยเน้นเป็นหัวข้อที่ทันสมัยและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง        

Stakeholder Need 5 (SH5) : ผู้ใช้บัณฑิต และ ผู้ใช้บัณฑิตในอนาคต        
1) ทักษะการสื่อสารระหว่าง Gen X Gen Y Gen Z ที่จะสามารถท าให้เกิดการเชื่อมโยงและท างานร่วมกันได้        
2) มีการสื่อสารและเรียนรู้ในกระบวนการต่างๆให้ได้ดี จากนั้นค่อยน าตัวเลขที่ได้ มาท าการวิเคราะห์ทางสถิติและ

พิสูจน์ผลลัพธ์ โดยในการเรียนรู้กระบวนการ ต้องมีการสื่อสารคนได้ในหลายๆ Generation เพื่อน ามาสู่ข้อมูลที่
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
บรรลุเป้าหมายได้ 

3) สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เนื่องจากบัณฑิตมีความรู้และทักษะในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี        
4) มีสามารถใช้เครื่องมือมาวิเคราะห์ได้ หากเข้าใจโจทย์ที่ท าอย่างเหมาะสม ทั้งยังประยุกต์ Technology มาใช้ได้

รวดเร็วและทันสมัย 
       

5) เลือกใช้ข้อมูลเป็นและน าไปวิเคราะห์เพื่อให้ตรงกับปัญหาของลูกค้าพร้อมหาแนวทางแก้ไขได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว 

       

6) ควรม ีcase study ให้ปฏิบัตเิยอะๆ จะได้ใช้ความรู้ในการเลือกข้อมูลมาวิเคราะห์ในการแก้ไขปญัหา        
7) ควรมีการฝึกโจทย์จริง ที่มีตัวแปรน้อยๆ โดยเปน็โจทย์ที่นักศึกษาท าได้เองง่ายๆ ในครอบครัว หรือหาได้ในมหาลัย 

หรือในชีวิตประจ าวนั และท าการวิเคราะห์พร้อม น าเสนอเพื่อนๆ โดยให้วิจารณ์กันเองก่อน โดยมีที่ปรึกษาคอย
แนะน าด้วย จากนั้นจึงขยายโจทย์ให้หลากหลายมากข้ึน 

       

8) ควรมีการร่วมมือกับหน่วยงานทีม่ีประสบการณ์ในด้านสถิติหรือการประยุกต์ด้านต่างๆ เพื่อผลติบัณฑิตได้ตรงตาม
ความต้องการ 

       

9) มีคุณธรรม จริยธรรม ต้องรับผิดชอบต่อสังคมและมีจรรยาบรรณจริยธรรมในการท างานดา้นวชิาการและการวิจัย        
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3. ความสอดคล้องระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต กบั PLOs ของหลักสูตร  
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในระดบับัณฑติศึกษา 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
คุณลักษณะ
ทางสังคม 

คุณลักษณะทาง
วิชาการ/วิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 
PLO1 พิสูจน์หลักการและทฤษฎีสถิติขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง           
PLO2 ออกแบบกระบวนการวิจยัเชิงสถิติเพื่อแก้ปัญหาด้านอุตสาหกรรมภาคการผลิต หรือด้านการแพทย์ 
หรือนโยบายภาครัฐ 

  
  

 
   

 

PLO3 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางสถิติขั้นสูงเพื่อแก้ปัญหาด้านอุตสาหกรรมภาคการผลิต หรือด้านการแพทย์ 
หรือนโยบายภาครัฐ 

  
 

 
 

    

PLO4 เลือกใช้เครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ทางสถิติเพื่อการจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกตอ้ง          
PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง       

  
 

PLO6 สื่อสารและน าเสนอผลงานทางวชิาการทางสถิตไิด้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น          
PLO7 แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาการ          
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หมายเหตุ: คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑติในระดบับัณฑติศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีดังนี้ 
1. คุณลักษณะพื้นฐาน   

1.1 มีความสนใจใฝ่รู้ มีความเปน็สากล มทีักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคน้คว้าและแสวงหาความรู้  
1.2 มีความคิดวิจารณญาณบนพื้นฐานทางวิชาการและเหตุผลที่เหมาะสม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถประยุกต์ใชค้วามรู้ทางดา้นวชิาการ  
1.3 มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเน้นศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้า  
1.4 มีความสามารถในการบริหารจัดการ 

2. คุณลักษณะทางสังคม 
2.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีวนิัยในตนเอง ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจที่หนึง่ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก สามารถปรับตวัให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงใน
สังคมและสิง่แวดล้อม  
2.2 มีภาวะผูน้ า มวีุฒิภาวะและบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถแก้ปัญหาและดาเนินงานให้ประสบความส าเร็จ 

3. คุณลักษณะทางวชิาการ/วิชาชีพ  
3.1 มีความรู้ลึกในศาสตร์เฉพาะและรู้รอบในศาสตร์อ่ืน ๆ  
3.2 มีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาด้วยตนเองหรือจากการค้นคว้าวิจัย และนาไปประยุกต์ในการพัฒนางานอาชีพของตนได้  
3.3 มีคุณธรรมและจริยธรรม 
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4. ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร (PLOs)  กับ Knowledge/ Attitude / Skill  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 

(PLOs) 
Knowledge 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

PLO1 พิสูจน์หลักการและทฤษฎี
สถิติขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง  

K1 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์ 
K2 การอนุมานเชิงสถิติ 

K2.1 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 
K2.2 ทฤษฎีการประมาณค่า 
K2.3 ทฤษฎีการทดสอบสมมุติฐาน 

K3 พีชคณิตเชิงเส้นส าหรับสถิติศาสตร์ 
K4 การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิติขั้นสูง 
K5 เทคนิคการชักตัวอย่าง 
K6 การออกแบบการทดลอง 
K7 ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิติ 
K8 กระบวนการสโตแคสติกและการประยุกต์ 
K9 เทคนิคการจ าลอง 

A1 เห็นถึงความส าคัญของความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ข้ันสงู 
A2 ตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของ
ความรู้ทางสถิติขั้นสูง 

S1 คิดอย่างเป็นระบบ 
S2 คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล 
S3 ค านวณทางสถิต ิ
S4 พิสูจน์ทฤษฎีทางสถิต ิ
S5 เขียนโปรแกรม 
 

PLO2 ออกแบบกระบวนการวิจยั
เชิงสถิติเพื่อแก้ปัญหาด้าน
อุตสาหกรรมภาคการผลิต หรือด้าน
การแพทย์ หรือนโยบายภาครัฐ 

K4 การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิติขั้นสูง 
K5 เทคนิคการชักตัวอย่าง 
K6 การออกแบบการทดลอง 
K7 ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิติ 
K8 กระบวนการสโตแคสติกและการประยุกต์ 
K9 เทคนิคการจ าลอง 
K10 การวิจัยด าเนินการ 
K11 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์ 
K12 เทคนิคการพยากรณ์ 

A3 ตระหนักถึงความส าคัญของการ
กระบวนการคิด วิเคราะห์ ออกแบบ และ
วางแผนการวิจัย 

S1 คิดอย่างเป็นระบบ 
S2 คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล 
S6 จัดการข้อมูล 
S7 วิเคราะห์ข้อมูล 
S8 ออกแบบและวางแผนการวิจัย 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

Knowledge 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

K13 การวิเคราะห์การอยู่รอด 
K14 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวขั้นสูง 
K15 การท าเหมืองข้อมูลเชิงสถิติ 
K16 หลักการบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย 
K17 คณติศาสตร์ประกันวินาศภัย 
K18 การบริหารความเสี่ยงองค์กร 
K19 ระเบียบวิธีวิจัย 
K20 สถิติชีวภาพและระเบียบวธิีวิจัย 
K21 สถิติประยุกตส์ าหรับการวจิัย 
K22 สถิติทางการแพทย์และการค านวณทางสถิติ 
K23 ซิกซ์ซิกม่า 

PLO3 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทาง
สถิติขั้นสูงเพื่อแก้ปัญหาด้าน
อุตสาหกรรมภาคการผลิต หรือด้าน
การแพทย์ หรือนโยบายภาครัฐ 

K1 – K23 
 

A2 ตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของ
ความรู้ทางสถิติขั้นสูง 
 

S1 คิดอย่างเป็นระบบ 
S2 คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล 
S3 ค านวณทางสถิต ิ
S6 จัดการข้อมูล 
S7 วิเคราะห์ข้อมูล 
S9 จ าแนกประเภทข้อมูล 
S10 ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องตน้ของวิธีการ
ทางสถิต ิ
S11 สื่อสารเชิงวิชาการทางสถติิ 

PLO4 เลือกใช้เครื่องมือหรือ K24 การใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิติในการจัดการและ A4 เห็นถึงความส าคัญของการเรียนรู้ใช้ S5 เขียนโปรแกรม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

Knowledge 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

ซอฟต์แวร์ทางสถิติเพื่อการจัดการ 
และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกตอ้ง 

วิเคราะห์ข้อมูล เช่นโ ปรแกรม R /MS Excel /Minitab 
/ SPSS  /Arena /SAS  
K25 การใช้ซอฟต์แวร์อื่น ๆ ในการจัดการและวิเคราะห์
ข้อมูล เช่น Python/ Matlab/ Mathematica 

ซอฟต์แวร์ทางสถิติที่หลากหลายเพื่อแก้ปัญหา
วิจัยทางสถิติและสถิติประยุกตท์ี่ซับซ้อน  
 

S12 ใช้โปรแกรม 
ทางสถิติ และ/หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อื่น ๆ  
 

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการและ
แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้
อย่างต่อเนื่อง 

K26 หลักการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทางวิชาการที่
เชื่อถือได้ 
 

A5 ตระหนักถึงความส าคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
A6 ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้ข้อมูลที่
ถูกต้อง 

S11 สื่อสารเชิงวิชาการทางสถติิ 
S12 ใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิติ และ/หรือ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ  
S13 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น 

PLO6 สื่อสารและน าเสนอผลงาน
ทางวชิาการทางสถิตไิด้อย่างถูกต้อง
และตรงประเดน็ 

K27 หลักการสื่อสารด้วยภาษาไทย 
K28 หลักการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
K29 หลักการเขียนบทความทางวิชาการ 
K30 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
K31 หลักจรรยาบรรณทางวิชาการ 
K32 ซอฟต์แวร์การพิมพ์ทางคณิตศาสตร์ 

A7 ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้ภาษาใน
การสื่อสารและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและ
ตรงความหมาย 
A8 ตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่
ความรู้หรือผลงานทางวิชาการที่ถูกต้อง 

S11 สื่อสารเชิงวิชาการทางสถิติ 
S13 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น 
S14 ใช้ภาษาในการเขียนบทความ 
S15 ใช้โปรแกรมเพื่อการเขียนและน าเสนอ
บทความวิจยั  

PLO7 แสดงออกถึงการมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 

K33 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
K34 หลักจรรยาบรรณทางวิชาการ 

A9 มีจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม 
A10 ตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัยขององค์กร 
A11 ตระหนักถึ งความส าคัญของการมี
จรรยาบรรณทางวิชาการ 

S16 ท างานเป็นทีม 
S17 เขียนอ้างอิงทางวิชาการ 
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5. ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชากับ Knowledge/ Attitude/ Skill 
รายวิชา / กลุ่มสาระ / Module 

(รหัสรายวิชา ชื่อรายวชิา จ านวนหน่วยกิต) 
Knowledge Attitude Skill 

346-501 ทฤษฎีความนา่จะเปน็และการแจกแจง 3((3)-0-6) K2.1, K26, K34 A1-A2, A5, A9 S1-S4, S13, S16 
346-502 การอนุมานเชิงสถิต ิ 3((3)-0-6) K2.2-K2.3, K26, K34 A1-A2, A5, A9 S1-S4, S13, S16 
346-511 พีชคณิตเชิงเสน้ส าหรับสถิติศาสตร์ 3((3)-0-6) K3, K25, K34 A2, A4, A5, A9, A10 S1-S4, S11, S12, S16 
346-521 การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิติขั้นสูง 3((3)-0-6) K4, K24, K26, K34  A1-A2, A4-A5, A9-A11 S1-S4, S6-S7, S9-S13, S16 
346-522 เทคนิคการชักตัวอย่าง 3((3)-0-6) K2.1-K2.2, K5, K26, K34 A2-A3, A5, A9 S2, S4, S13, S17 
346-531 ระเบียบวิธีวิจัย 3((3)-0-6) K19, K24, K26-K32, K34 A2-A11 S1-S2, S6, S8-S15, S17 
346-532 การออกแบบการทดลอง 3((2)-2-5) K6, K24, K26, K34 A2-A5, A9-A11 S1-S3, S6-S8, S9-S13, S16 
346-533 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์ 3((3)-0-6) K1, K26, K34 A2, A5, A9, A10 S1-S4, S11, S16 
346-534 ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิต ิ 3((3)-0-6) K7, K26, K34 A1-A2, A5, A7, A9 S1-S4, S13, S16 
346-535 กระบวนการสโตแคสติกและการประยุกต์ 3((3)-0-6) K8, K25-K28, K31-K32, K34 A1-A2, A4-A7,  A9-A11 S1-2, S5, S11-S13, S16-S17  
346-536 การวิเคราะห์การอยู่รอด 3((3)-0-6) K13,  K24, K26-K28, K31, K34 A2-A7, A9-A11  S1-S3, S6, S7, S9-S13, S16, S17 
346-537 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวขั้นสูง 3((3)-0-6) K14,  K24, K26-K28, K31, K34 A2-A7, A9  S6-S7, S10, S12-S13, S17 
346-541 การวิจัยด าเนนิการ 3((2)-2-5) K10, K24, K26-K28, K31, K34 A2-A7, A9-A11  S1-S3, S6, S7, S11-S13, S16, S17 
346-542 เทคนิคการจ าลอง 3((2)-2-5) K9, K24, K27-K31, K34 A2-A4, A7-A11 S1-S4, S7-S8, S11-S17 
346-543 ซอฟต์แวร์ทางสถิติและการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
3((2)-2-5) K24-K31, K33-K34 A4-A11 S5, S12-S13, S16-S17 

346-551 หลักการบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย 3((3)-0-6) K16, K26-K28, K31, K34 A2-A3, A5-A11 S1-S2, S11, S13, S16-S17 
346-552 คณิตศาสตร์ประกนัวินาศภัย 3((3)-0-6) K17, K26-K28, K31, K34 A2-A3, A5-A11  S1-S2, S11, S13, S16-S17 
346-553 การบริหารความเสี่ยงองค์กร 3((3)-0-6) K18, K26-K28, K31, K34 A2-A3, A5-A11 S1-S2, S11, S13, S16-S17 
346-561 ชุดวิชาซิกซ์ซิกม่า 6((4)-4-10) K23-K24, K26-K32 , K34 A2-A11 S1-S2, S6, S8-S15, S17 
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รายวิชา / กลุ่มสาระ / Module 
(รหัสรายวิชา ชื่อรายวชิา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge Attitude Skill 

346-562 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย 6((4)-4-10) K2-K5, K11-K12, K15, K24-K34  A2-A11 S1-S2, S6, S8-S15, S17 
346-581 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 1 3((3)-0-6) K1-K23, K26, K34 A2, A5-A6, A9-A11 S1-S4, S13, S17 
346-582 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 2 3((2)-2-5) K4-K23, K26, K34 A2-A3, A5-A6, A9-A11 S1-S13, S17 
346-691 สัมมนา 1* 1(0-2-1) K1-K23, K26-K29, K31, K34 A2-A8, A11 S1-S2, S11, S12, S13, S17 
346-692 สัมมนา 2* 1(0-2-1) K1-K23, K26-K29, K31, K34 A2-A8, A11 S1-S2, S11, S12, S13, S17 
346-693 วิทยานพินธ ์ 18(0-54-0) K1-K34 A1-A11 S1-S17 
346-694 วิทยานพินธ ์ 36(0-108-0) K1-K34 A1-A11 S1-S17 
347-531 สถิติชีวภาพและระเบียบวิธีวิจัย 4((3)-2-7) K5-K6, K20-K22, K24, K26, K31, 

K34 
A2-A11 S3, S6-S7, S12-S13, S17 

347-532 สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัย 3((3)-0-6) K21-K22, K24, K26, K31, K34 A2-A11 S6-S7, S12-S13, S17 
347-551 สถิติทางการแพทย์และการค านวณเชิงสถิต ิ 4((3)-2-7) K22, K24, K26, K31, K34 A3, A4-A11 S6-S7, S12-S13, S17 
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ค-2 ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของทั้งหลักสูตร                                   36  หน่วยกิต 
รายวิชาเฉพาะที่จัดการศึกษาเชงิบูรณาการกับการท างาน (WIL)                             36  หน่วยกิต 

คิดเป็นร้อยละ 100  ของจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ 

 
รหัส

รายวิชา 
ชื่อรายวิชา 

จ านวน 
หน่วยกิต 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning: WIL) 

การก าหนด 
ประสบการณ ์

ก่อน 
การศึกษา 

การเรียน 
สลับกับ 

การท างาน 

สหกิจ 
ศึกษา 

การฝึกงานที่เน้น 
การเรียนรู้ 

หรือการติดตาม 
พฤติกรรม 
การท างาน 

หลักสูตรร่วม 
มหาวิทยาลัย 

และ 
อุตสาหกรรม 

พนักงาน 
ฝึกหัดใหม่ 

หรือ 
พนักงาน 
ฝึกงาน 

การบรรจุให ้
ท างานหรือ 

การฝึกเฉพาะ 
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน 
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบัต ิ
งานจริงภาย 
หลังส าเร็จ 
การเรียน 
ทฤษฎ ี

346-531 ระเบียบวิธีวิจัย 3((3)-0-6)          
346-541 การวิจัยด าเนนิการ 3((2)-2-5)          
346-543 ซอฟต์แวร์ทางสถิติและการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
3((2)-2-5) 

         

346-561 ชุดวิชาซิกซ์ซิกม่า 6((4)-4-10)          
346-562 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูงเพื่อ

การวิจัย 
6((4)-4-10) 

         

346-693 วิทยานพินธ ์ 18(0-54-0)          
346-694 วิทยานพินธ ์ 36(0-108-0)          
347-531 สถิติชีวภาพและระเบียบวิธีวิจัย 4((3)-2-7)          
347-532 สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัย 3((3)-0-6)          
สรุปจ านวนรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) 30 รายวิชา 
หมายเหตุ     มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  50 ของจ านวนหนว่ยกิตในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร 
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ค-3 ตารางแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)    
 จ านวนรายวชิาทัง้หมดที่เปิดสอนในหลักสูตร      29  รายวิชา 
   จ านวนรายวชิาทีจ่ัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)    29  รายวิชา   คิดเปน็ร้อยละ 100 ของรายวิชาในหลักสูตร 
 จ านวนรายวชิาทีไ่ม่ได้จัดการเรียนรู้แบบเชงิรุก (Active Learning)     0  รายวิชา   คิดเป็นร้อยละ 0 ของรายวิชาในหลักสตูร                             

 
รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จดั 
การเรียนรู้ 
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

การจัดการ 
เรียนรู้แบบ 

ทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, 

scenario based 
social 

engagement 
(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

346-501 ทฤษฎีความนา่จะเปน็และการแจกแจง 3((3)-0-6) - - - เน้นทักษะกระบวนการ
คิด case based learning 
- มอบหมายงาน 
- แลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100 - 

346-502 การอนุมานเชิงสถิต ิ 3((3)-0-6) - - -  เน้นทักษะกระบวนการ
คิด case based learning 
- มอบหมายงาน 
- แลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100 - 

346-511 พีชคณิตเชิงเสน้ส าหรับสถิติศาสตร์ 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100 
 
 
 

- 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จดั 
การเรียนรู้ 
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

การจัดการ 
เรียนรู้แบบ 

ทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, 

scenario based 
social 

engagement 
(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

346-521   การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิติขั้นสูง 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100 - 

346-522 เทคนิคการชักตัวอย่าง 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด  
-Team based  

50 - 50 100 - 

346-531 ระเบียบวิธีวิจัย 3((3)-0-6) 50 - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 
- Team based 

10 10 30 100 - 

346-532 การออกแบบการทดลอง 3((2)-2-5) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 
 
 

50 - 50 100 - 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จดั 
การเรียนรู้ 
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

การจัดการ 
เรียนรู้แบบ 

ทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, 

scenario based 
social 

engagement 
(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

346-533 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์ 3((3))-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100 - 

346-534 ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิต ิ 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100 - 

346-535 กระบวนการสโตแคสติกและการประยุกต์ 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 
-Team based 

50 - 50 100 - 

346-536 การวิเคราะห์การอยู่รอด 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100 - 

346-537 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวขั้นสูง 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

40 10 50 100 - 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จดั 
การเรียนรู้ 
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

การจัดการ 
เรียนรู้แบบ 

ทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, 

scenario based 
social 

engagement 
(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

346-541 การวิจัยด าเนนิการ 3((2)-2-5) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติจาก 
ปัญหาจริง 
- มอบหมายงาน 
- แลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100 - 

346-542 เทคนิคการจ าลอง 3((2)-2-5) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100 - 

346-543 ซอฟต์แวร์ทางสถิติและการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

3((2)-2-5) 30 30 - - - 40 100 - 

346-551 หลักการบริหารความเสี่ยงและการ
ประกันภัย 

3((3))-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100 - 

346-552 คณิตศาสตร์ประกนัวินาศภัย 3((3))-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 
 

50 - 50 100 - 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จดั 
การเรียนรู้ 
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

การจัดการ 
เรียนรู้แบบ 

ทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, 

scenario based 
social 

engagement 
(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

346-553 การบริหารความเสี่ยงองค์กร 3((3))-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100 - 

346-561 ชุดวิชาซิกซ์ซิกม่า 6((4)-4-10) 15 25 - - 10 50 100 - 

346-562 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูง
เพื่อการวิจัย 

6((4)-4-10) 15 25 - - 10 50 100 - 

346-581 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 1 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100 - 

346-582 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 2 3((2)-2-5) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100 - 

346-691 สัมมนา 1* 1(0-2-1) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

100 - - 100 - 

346-692 สัมมนา 2* 1(0-2-1) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 100 - - 100 - 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จดั 
การเรียนรู้ 
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

การจัดการ 
เรียนรู้แบบ 

ทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, 

scenario based 
social 

engagement 
(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

346-693 วิทยานพินธ ์ 18(0-54-0) 100 - Inquiry based - - - 100 - 

346-694 วิทยานพินธ ์ 36(0-108-0) 100 - - - - - 100 - 

347-531 สถิติชีวภาพและระเบียบวิธีวิจัย 4((3)-2-7) 20 - - Cased based 
กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 

30 - 50 100 - 

347-532 สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัย 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100 - 

347-551 สถิติทางการแพทย์และการค านวณเชิงสถิติ  4((3)-2-7) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 
- Question based 

50 - 50 100 - 
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ค-4 ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 
รหัส - ชุดวิชา 
(Module) 

(ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) 

หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา (Module) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ของชุดวิชา (Module) 
กิจกรรม 

การจัดการเรียนรู้ 
วิธีการวัดและประเมินผล 

346-561 
ชุดวิชาซิกซ์ซิกม่า 
Module: Six Sigma 

6((4)-4-10) มิติทางคุณภาพ ค่าวิกฤติทางคุณภาพ ต้นทุนของ
คุณภาพต่ า เสียงจากลูกค้า การรายงานสภาพปัญหา 
แผนภูมิสาเหตุและผลลัพธ์  แผนที่กระบวนการ
ระดับสูง การปรับใช้ฟังก์ชันคุณภาพ การวัดแบบซิกซ์
ซิกม่า ต้นไม้ของตัววัดสมรรถนะหลัก การแจกแจง
ความน่าจะเป็น เครื่องมือคุณภาพทางสถิติ การ
วิเคราะห์การส่งผ่าน แผนภูมิควบคุมคุณภาพแบบผัน
แปร แผนภูมิควบคุมคุณภาพแบบลักษณะเฉพาะ การ
วิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ การวิเคราะห์
ระบบการวัดแบบผันแปร การวิเคราะห์ระบบการวัด
แบบลักษณะเฉพาะ การออกแบบการทดลองแบบ
แฟคทอเรียล การวิเคราะห์ปัจจัยสุ่ม การทดสอบแบบ
เอฟแบบประมาณ การออกแบบการทดลองแบบ
ปัจจัยซ้อนกัน ระเบียบวิธีส าหรับพื้นผิวตอบสนอง 
การวิเคราะห์แบบคานอนิคอล การหาจุดเหมาะสม
ของกระบวนการ การวิเคราะห์แบบไร้มิติ แผนการชัก
ตัวอย่างเพื่อการยอมรับ แผนการชักตัวอย่างตาม
มาตรฐานกองทัพ การสุ่มซ้ าและกฎการสับเปลี่ยน 
การวิ เคราะห์ความไวของแผนภูมิควบคุม การ
ออกแบบแผนภูมิควบคุม การวิเคราะห์ป้องกันความ
เสี่ยง การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ การวิเคราะห์ต้นไม้

1. ประยุกต์ใช้ความรู้ซิกซ์ซิกม่าผ่าน
กระบวนการคิด วิเคราะห์ 
ออกแบบ และวางแผนการวิจัย
เพื่อสถิติประยุกต์ใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรม 

2. ประยุกต์ใช้ความรู้และเครื่องมือ
ซิกซ์ซิกม่าเพื่อแก้ปัญหาให้แก่
สถานประกอบการ 

3. สามารถประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร ์R 
, Minitab, Spreadsheet ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาวิจัย
ในภาคอุตสาหกรรม 

4.  สามารถสบืค้นข้อมูล การ
ทบทวนวรรณกรรม เพื่อน ามาใช้
ในการวางแผนและแก้ปัญหาวิจยั
ในภาคอุตสาหกรรม 

5.  น าเสนอผลการวิเคราะห์ทางซกิซ์
ซิกม่าให้ผู้อื่นเข้าใจและให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ทาง
วิชาการได ้

6. มีทักษะการสื่อสาร มีความผดิ

1. บรรยาย (Active 
Learning) Proplem 
based learning 

2. ฝึกปฏิบตัิการในชัน้เรียน 
โดยใช้โจทย์ปัญหาจาก
สถานประกอบการ  

3. มี Project based 
มอบหมายงานเดี่ยวที่เน้น
การแก้ปัญหาจริง 

4.  การสอบวัดผลในชัน้เรียน 
การสอบกลางภาค และ
การสอบปลายภาค 

1. สังเกตจากพฤติกรรม
ของผู้เรียนในชั้นเรียน 

2. สังเกตจากการถาม-
ตอบ และการน าเสนอ
หน้าชัน้เรียน 

3. ประเมินจาก 
assignment ของการ
ฝึกปฏิบัติการ 

4. ประเมินจากรายงาน
โครงงาน Project 
based งานที่
มอบหมาย 

5. ประเมินจากการ
น าเสนอ Oral 
Presentationโครงงาน 
Project based งานที่
มอบหมาย 

6 ประเมินจากข้อสอบ
วัดผลในชั้นเรียน 
ข้อสอบกลางภาค และ
ข้อสอบปลายภาค 
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รหัส - ชุดวิชา 
(Module) 

(ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) 

หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา (Module) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ของชุดวิชา (Module) 
กิจกรรม 

การจัดการเรียนรู้ 
วิธีการวัดและประเมินผล 

ความผิดพลาด 
Dimension of quality; critical to quality; cost 
of poor quality; voice of customer; problem 
statement; cause and effect diagram; high-
level process map; quality function 
deployment; six sigma metrices; key 
performance indicator trees; probability 
distributions; statistical quality tools; pass 
analysis; variable control charts; attribute 
control charts; process capability analysis; 
variable measurement system analysis; 
attribute measurement system analysis; full 
factorial designs; random factor analysis; 
approximate F-test; nested-factor designs; 
response surface methodology; canonical 
analysis; process optimization; dimensionless 
analysis; acceptance sampling plans; military 
standard sampling plan; rectifying and 
switching rule; control chart sensitivity 
analysis; control chart designs; failure mode 
effect analysis; reliability analysis; Fault tree 
analysis 

ชอบ และสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.ความซื่อสัตย์สุจริตในการวิจัย 
โดยการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ แนวทาง มาตรฐาน
วิชาชีพ และหลักจริยธรรมการ
วิจัย 
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รหัส - ชุดวิชา 
(Module) 

(ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) 

หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา (Module) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ของชุดวิชา (Module) 
กิจกรรม 

การจัดการเรียนรู้ 
วิธีการวัดและประเมินผล 

346-562 ชุดวิชาการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ขั้นสูงเพื่อการวิจัย 

6((4)-4-10) การเลือกใช้และการจัดการข้อมูล การส ารวจและสรุป
ข้อมูล ทัศนภาพส าหรับข้อมูลจากตัวแปรเชิงเดี่ยว  
ทัศนภาพส าหรับข้อมูลจากตัวแปรเชิงพหุ การแจก
แจงปรกติหลายตัวแปร การประมาณค่าและการ
ทดสอบสมมุติฐานเมื่อประชากรมีการแจกแจงของตัว
แปรพหุเป็นแบบปรกติ การใช้สถิติทีก าลังสอง การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนของหลายตัวแปร การ
วิเคราะห์การถดถอยแบบเชิงเส้นและแบบไม่เชิงเส้น 
การวิเคราะห์การถดถอยหลายตัวแปรเชิงพหุ การ
วิเคราะห์ส่วนประกอบหลัก การวิเคราะหจ์ าแนกกลุ่ม  
การวิเคราะห์ปัจจัย ตัวแบบสมการเชิงโครงสร้าง การ
วิเคราะห์แบ่งกลุ่ม กฎความสัมพันธ ์การวิเคราะห์การ
จ าแนกเชิงเสน้ การจ าแนกข้อมูลด้วยวิธีเพื่อนบา้น
ใกล้เคียง การจ าแนกข้อมูลด้วยวิธีต้นไม้ตดัสินใจ การ
จ าแนกข้อมูลด้วยวิธีซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน การ
จ าแนกข้อมูลด้วยวิธีโครงขา่ยประสาทเทียม การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ การพยากรณ์ด้วยวิธีการ
ถดถอย การพยากรณ์ด้วยวิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซ์
โพเนนเชียล การพยากรณ์ด้วยวธิีของบ๊อกซ์และเจน
กิ้นส ์การพยากรณ์ด้วยวิธีฟังก์ชนัถ่ายโอน การ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
Data selection and manipulation; data 

1. ประยุกต์ใช้ความรู้วิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยผา่น
กระบวนการคิด วิเคราะห์ 
ออกแบบ และวางแผนการวิจัย
เพื่อสถิติประยุกต์ใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรม การแพทย์ หรือ
นโยบายภาครัฐได ้

2. ออกแบบกระบวนการวิจัยเชงิ
สถิติเพื่อแก้ปัญหาด้าน
อุตสาหกรรมภาคการผลิต หรือ
ด้านการแพทย์ หรือนโยบาย
ภาครัฐ  

3. สามารถประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ R 
, Minitab, SPSS ในการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาวิจัยใน
อุตสาหกรรมภาคการผลิต หรือ
ด้านการแพทย์ หรือนโยบาย
ภาครัฐ 

4.  อ่านและสังเคราะห์บทความทาง
วิชาการพร้อมทั้งประเมินความ
ถูกต้องของการใช้สถิติขั้นสูงเพื่อ
การวิจัยได ้

1. บรรยาย (Active 
Learning) Proplem 
based learning 

2. ฝึกปฏิบตัิการในชัน้เรียน 
โดยใช้โจทย์ปัญหาจาก
สถานประกอบการ  

3. มี Project based 
มอบหมายงานเดี่ยวที่เน้น
การแก้ปัญหาจริง 

4.  การสอบวัดผลในชัน้เรียน 
การสอบกลางภาค และ
การสอบปลายภาค 

1. สังเกตจากพฤติกรรม
ของผู้เรียนในชั้นเรียน 

2. สังเกตจากการถาม-
ตอบ และการน าเสนอ
หน้าชัน้เรียน 

3. ประเมินจาก 
assignment ของการ
ฝึกปฏิบัติการ 

4. ประเมินจากรายงาน
โครงงาน Project 
based งานที่
มอบหมาย 

5. ประเมินจากการ
น าเสนอ Oral 
Presentationโครงงาน 
Project based งานที่
มอบหมาย 

6 ประเมินจากข้อสอบ
วัดผลในชั้นเรียน 
ข้อสอบกลางภาค และ
ข้อสอบปลายภาค 
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รหัส - ชุดวิชา 
(Module) 

(ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) 

หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา (Module) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ของชุดวิชา (Module) 
กิจกรรม 

การจัดการเรียนรู้ 
วิธีการวัดและประเมินผล 

exploration and summarization; univariate 
data visualization; bivariate and multivariate 
data visualization; multivariate normal 
distribution; estimation and testing of 
hypothesis when population is multivariate 
normal distribution; use of Hotelling T2; 
MANOVA; linear and nonlinear regression 
analysis; multivariate multiple regression 
analysis; principal component analysis; factor 
analysis; structural equation modeling; 
cluster analysis; association rules; linear 
discriminant analysis; k-nearest neighbor 
classification; tree-based classification; 
support vector machines classification; 
artificial neural networks; spatial data 
analysis; time series regression forecasting; 
exponential smoothing forecasting; Box-
Jenkins forecasting; transfer function 
forecasting; computer software applications 

5. สามารถสืบคน้ข้อมูล การ
ทบทวนวรรณกรรม เพื่อน ามาใช้
ในการวางแผนและอุตสาหกรรม
ภาคการผลิต หรือด้านการแพทย์ 
หรือนโยบายภาครัฐ 

6. น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นสูงให้ผู้อื่นเข้าใจและให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ทาง
วิชาการได ้

7. เข้าใจในจริยธรรมการวิจัยและ
แสดงออกถึงการปฎิบัติตาม
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
และกฎระเบียบข้อบังคบัที่
เก่ียวข้องกับการวิจัย 

 

7. มีใบรับรองการผ่านการ
อบรม “แนวทางการ
ปฏิบัติการวิจัยทาง
คลินิกที่ด ีหรือ การมี
จริยธรรมการวิจัยใน 
มมุษย์” 
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ภาคผนวก ง 
ง-1 สัญญาจ้างอาจารย์ใหม่ 
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ง-2 ผลคะแนนภาษาอังกฤษของอาจารย์ใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

121 
 

ภาคผนวก จ 
จ-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

 
(ส านา) 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ โดยมติสภา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมคร้ังที่ ๔๑๕(๕/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังนี้ 
 
 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓” 
 ข้อ ๒   ข้อบังคับนี้ให้ใช้ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓   ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “อธิการบดี”   หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “บัณฑิตวิทยาลัย”   หมายความว่า  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 “คณะ”   หมายความว่า วิทยาลัย สถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นของมหาวิทยาลัย
ที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 “ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้” หมายความว่า ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 “คณบดี”  ให้หมายความรวมถึง ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ของมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 “คณะกรรมการประจ าคณะ” ให้หมายความรวมถึง คณะกรรมการประจ าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
“สาขาวิชา”  หมายความว่า  สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
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 “หน่วยกิตสะสม”  หมายความว่า  หนว่ยกิตที่นักศึกษาเรียนสะสมเพื่อให้ครบตามหลักสูตรสาขาวชิานั้น 
  “คลังหน่วยกิต”  หมายความว่า ระบบทะเบียนสะสมหน่วยกิตส าหรับผู้เรียนที่เข้าศึกษารายวชิาตา่ง ๆ ของ
มหาวิทยาลยัและทีไ่ด้จากการเทียบโอนจากมหาวิทยาลัย 
  “นักศึกษา”  หมายความว่า  นักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  “ผู้ร่วมเรียน” หมายความว่า  ผู้มีความรู้ไมต่่ ากว่าระดับปริญญาตรี หรือการศึกษาอื่น ๆ ที่เทียบเทา่ รวมทั้ง
อยู่ระหว่างการศึกษาในระดบัปริญญาตรี และผูท้ี่อยู่ในระหว่างการรับรองคุณวุฒิ ซึ่งได้ขึน้ทะเบียนเรียนใน
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
  “ผู้เรียน” หมายความว่า  บุคคลทั่วไปที่เข้าศึกษารายวชิาตา่ง ๆ หรือหลักสูตรระยะสัน้ หรือระบบ
การศึกษาตลอดชีวิตตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด  

 
 

หมวด  ๒ 
การรับบุคคลเข้าศึกษา 

 
 ข้อ ๕  ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรตามข้อ ๑๘ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
   (๑)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามที่
หลักสูตรก าหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  (๒)   หลักสูตรปริญญาโทต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรก าหนด 
และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  
  (๓)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๖ ปี หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรก าหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  (๔)   หลักสูตรปริญญาเอกต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่น
เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่บัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก และมีพื้นความรู้ความสามารถ
และศักยภาพเพียงพอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้ หรือมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัย
ก าหนด และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๖  การรับสมัครเข้าศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ในแต่ละปีการศึกษา 
 ข้อ ๗  การรับเข้าศึกษา ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑)   จ านวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละหลักสูตร ต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
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  (๒)   คณะเป็นผู้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการคัดเลือกผู้สมัครที่มี
คุณสมบัติตามข้อ ๕ เข้าเป็นนักศึกษา โดยมีการทดสอบความรู้ หรือใช้วิธีการอ่ืนใดตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  (๓)   คณะอาจพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ เข้ามาทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไขเฉพาะรายดังนี้ 
   ก.   ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ หรือศึกษาเฉพาะรายวิชาอย่าง
เดียว ในภาคการศึกษาแรกจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า หกหน่วยกิต และสอบให้ได้แต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ หรือ 
   ข.   ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษาเฉพาะการท าวิทยานิพนธ์ ในภาคการศึกษาแรกจะต้องมี
ความก้าวหน้าในการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ได้ผลเป็นที่พอใจโดยได้สัญลักษณ์ P ตามจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน หรือ 
   ค.   เงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  (๔)   คณะอาจพิจารณารับผู้มีพื้นฐานความรู้ไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าศึกษาหรือวิจัย โดยไม่
รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยได้เป็นกรณีพิเศษ 
  (๕)   บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลที่คณะรับเข้าเป็นผู้ร่วมเรียน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
  (๖)   กรณีผู้สมัครก าลังรอผลการศึกษา การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้น าหลักฐานมาแสดงว่า
ส าเร็จการศึกษาแล้ว และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 ข้อ ๘  การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 

หมวด  ๓ 
ระบบการจดัการศึกษา 

 
ส่วนที่ ๑ 

รูปแบบการศึกษา 
------------------- 

 
 ข้อ ๙ รูปแบบการจัดการศึกษามีสองรูปแบบ คือ 
  (๑)   การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย  วิธีการศึกษา หลักสูตร  ระยะเวลาของ
การศึกษา  การวัดและการประเมินผล  ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 
  (๒)   การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจศักยภาพ ความ
พร้อมและโอกาส  โดยศึกษาจากบุคคล  ประสบการณ์  สังคม  สภาพแวดล้อม  สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่น ๆ ส าหรั บการ
ด าเนินการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับระดับบัณฑิตศึกษา 
ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนด
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ไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และ
แนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการเทียบโอนของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ส าหรับการเทียบเท่า การเทียบโอนและการโอนรายวิชาในกรณีอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๑๐  การเรียนแบบสะสมหน่วยกิตเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๑๑  การขอเข้าศึกษาเพื่อประกาศนียบัตรหรือปริญญาที่สอง ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๑๒  การศึกษาสองประกาศนียบัตรหรือสองปริญญาพร้อมกันและหลักสูตรร่วม ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

 
ส่วนที่ ๒ 

ระบบการศึกษา 
------------------ 

 
 ข้อ ๑๓ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑)   บริหารจัดการหลักสูตรและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
  (๒)  ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาร่วมกับคณะและหลักสูตรที่มีหน้าที่จัดการศึกษาในสาขาวิชา
ที่เก่ียวข้อง  
  บัณฑิตวิทยาลัยอาจร่วมมือกับคณะจัดให้มีหลักสูตรสหสาขาวิชา เพื่อบริหารและจัดการศึกษาในหลักสูตรที่มี
กระบวนวิชาเก่ียวข้องกับหลายคณะ ทั้งนี้ตามประกาศของมหาวิทยาลัยและอาจจัดให้มีรายวิชากลางในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

ข้อ ๑๔ การจัดการศึกษามีสองแบบ ดังนี้ 
  (๑)   การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาคการศึกษา แต่ละปีการศึกษามีระยะ เวลาการศึกษาไม่
น้อยกว่าสามสิบสัปดาห์ 
  (๒)   การจัดการศึกษาโดยแบ่งภาคการศึกษา มีสี่ระบบ ดังนี้ 
 ก.   ระบบทวิภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์  
 ข.   ระบบไตรภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสามภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองสัปดาห์ 
 ค.   ระบบจตุรภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสี่ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสัปดาห์ 
 ง.   ระบบการจัดการศึกษาอื่น ๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
                      การจัดการศึกษาระบบตาม ก – ค อาจจัดภาคฤดูร้อนได้ตามความจ าเป็นของแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ การจัดการ
ศึกษาในภาคฤดูร้อน เป็นการจัดการศึกษาปีละหนึ่งภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่าแปดสัปดาห์  



 

125 
 

ข้อ ๑๕ การคิดหน่วยกิต ส าหรับแต่ละรายวิชาให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑)   ระบบตลอดปีการศึกษา 
 ก.   รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้บรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อปีการศึกษาให้มีค่า
เท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ข.   รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่าหกสิบชั่วโมงต่อปีการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ
หนึ่งหน่วยกิต 
 ค.   การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่าเก้าสิบชั่วโมงต่อปีการศึกษาให้มีค่า
เท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ง.   การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่าเก้าสิบชั่วโมงต่อปีการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 จ.   วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่าเก้าสิบชั่วโมงต่อปีการศึกษาให้มีค่า
เท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
  ฉ.   หนึ่งหน่วยกิตระบบตลอดปีการศึกษาเทียบได้กับสองหน่วยกิตระบบทวิภาคหรือ สามสิบ/สิบ
สองหน่วยกิตระบบไตรภาคหรือ สามสิบ/สิบหน่วยกิตระบบจตุรภาค 
 

(๒)   ระบบทวิภาค  
 ก.   รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่าสิบห้าชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ข.   รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี
ค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ค.   การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี
ค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ง.   การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน หรือ
กิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 จ.   วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้ค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 

(๓)   ระบบไตรภาค 
 ก.   รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ข.   รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ค.   การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่าสามสิบหกชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
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 ง.   การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่าสามสิบหกชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ฉ.   วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่าสามสิบหกชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
   ช.   หนึ่งหน่วยกิต ระบบไตรภาค เทียบได้กับสิบสอง/สิบห้าหน่วยกิตระบบทวิภาค หรือสี่ หน่วยกิตระ
บบทวิภาค เทียบได้กับห้าหน่วยกิตระบบไตรภาค 

(๔)   ระบบจตุรภาค 
 ก.   รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่าสิบชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ข.   รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ยี่สิบชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ค.   การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้
มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ง.   การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 จ.   วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
   ฉ   หนึ่งหน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับสิบ/สิบห้า หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือสอง หน่วยกิตระ
บบทวิภาค เทียบได้กับสามหน่วยกิตระบบจตุรภาค 
  (๕)   ระบบการจัดการศึกษาอื่น ๆ ส าหรับการคิดหน่วยกิตในระบบข้อ ๑๔ (๒) ง ให้เป็นไปตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด 

 
ข้อ ๑๖  การจัดแผนการศึกษา แบ่งเป็นสามแผน ดังนี้ 

(๑)   การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time)  หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดยก าหนด
จ านวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าเก้าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ ส าหรับระบบทวิภาค 
  (๒)   การจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดย
ก าหนดจ านวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร น้อยกว่าเก้าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติส าหรับระบบทวิภาค  

ทั้งนี้ การเปลี่ยนการจัดแผนการศึกษาตาม (๑) และ (๒) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
ประจ าคณะ 
  (๓)   การจัดแผนการศึกษาแบบพิเศษ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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  ส่วนที่ ๓ 
หลักสูตร 
----------- 

 
ข้อ ๑๗    หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจจัดระบบการศึกษาและจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่งหรือหลายแบบได้ 

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๑๘ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีสี่หลักสูตร ดังนี้  
  (๑)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่ามาแล้ว มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา 
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความช านาญใน
สาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จใน
ตัวเอง 
  (๒)   หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าชั้นปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิต  
มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของ
มหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความรู้ความสามารถ
ระดับสูง  ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้ง มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้
อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเน้นให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานด้านวิชาการหรือวิชาชีพและสังคม 
  (๓)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตร หกปี หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่ามาแล้ว มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้น
การพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง  
  (๔)   หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาโทและประกาศนียบตัรบัณฑิตชั้นสูง 
มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของ
มหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความรู้ความสามารถ
ระดับสูง  ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้ง มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้
อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเน้นให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้าง
องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน พัฒนาประเทศและสังคมโลก 

ข้อ ๑๙ ให้จัดโครงสรา้งของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ดังนี้ 
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  (๑)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่หน่วยกิต 

(๒)   หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า สามสิบหกหน่วยกิต โดยแบ่ ง
การศึกษาเป็นสองแผน คือ 

แผนแบบวิชาการ (Academic) หรือแผน ก ที่เน้นการเรียนรู้การท าวิจัย โดยการท าวิทยานิพนธ์
สร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชานั้น โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์และหน่วยกิตของการศึกษารายวิชา ดังนี้ 

แผน ก ๑  ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า สามสิบหกหน่วยกิต และหลักสูตรอาจ
ก าหนดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตร
ก าหนด 
    แผน ก ๒  ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า สิบสองหน่วยกิตและศึกษางาน
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า สิบสองหน่วยกิต ทั้งนี้ ยกเว้นหลักสูตรที่มีข้อก าหนดทางวิชาชีพ ให้เป็นไปตามที่สาขาวิชาชีพก าหนด
    

แผนแบบวิชาชีพ (Professional) หรือแผน ข ที่เน้นการศึกษางานรายวิชาและสารนิพนธ์เชิงการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในวิชาชีพโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ ให้มีการท าสารนิพนธ์ไม่น้อยกว่าสาม หน่วยกิต และไม่เกิน หกหน่วย
กิต  

ทั้งนี้  หลักสูตรใดที่เปิดสอนหลักสูตรแผน ข จะต้องมีหลักสูตร แผน ก ด้วย 
(๓)   หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น สองแบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ

ชั้นสูง คือ 
   แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
หลักสูตรอาจก าหนดให้มีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรก าหนด ดังนี้ 
    แบบ ๑.๑  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
สี่สิบแปดหน่วยกิต 
    แบบ ๑.๒  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
เจ็ดสิบสองหน่วยกิต 
   ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๑.๑ และ แบบ ๑.๒ จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
   แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 
    แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
สามสิบหกหน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่าสิบสองหน่วยกิต 
    แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
สี่สิบแปดหน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีก ไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่หน่วยกิต 
   ทั้งนี้  วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 



 

129 
 

 ข้อ ๒๐  ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรมี ดังนี้ 
  (๑)   หลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) 
 ก.   ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
แต่ไม่เกิน สามปีการศึกษา 
 ข.   ปริญญาโท ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร แต่ไม่เกิน ห้าปีการศึกษา 
 ค.   ปริญญาเอก ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ส าหรับผู้ที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน แปดปีการศึกษา ส่วนผู้ที่ส าเร็จปริญญาโท แล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ให้ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน หกปีการศึกษา 
  (๒)   หลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หรือที่จัดการศึกษาแบบอื่น ให้มีระยะเวลา
การศึกษาเป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๒๑   ให้หลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ให้ทุก
หลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อน าข้อมูลที่
ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบห้าปี 
  การพัฒนาหลักสูตร หรือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีลักษณะพิเศษนอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้
ด าเนินการโดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 ข้อ ๒๒  การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ด าเนินการดังนี้  
  (๑)   ให้เป็นไปตามปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร และตามที่ได้รับมอบหมายจากสาขาวิชา
หรือตามที่คณะก าหนด 
  (๒)   ให้แต่ละหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งนี้
อาจมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าเป็นกรรมการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยประธานกรรมการบ ริหาร
หลักสูตรมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย   
  (๓)   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่ ดังนี้ 
   ก.  บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 
   ข.  ควบคุมมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาที่ รับผิดชอบให้ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) 
   ค.   ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 
  ง.   ติดตามรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร รวมทั้งให้ค าแนะน าเพื่อการพัฒนา 

คณะอาจก าหนดให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการที่เรียกชื่ออื่น เช่น คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าคณะ ที่มีจ านวนตามความเหมาะสม ท าหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรในคณะ 
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  ส่วนที่ ๔ 
  อาจารย์ 
 ------------ 
 ข้อ ๒๓ จ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และสารนิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ์และสารนิพนธ์ อาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับการควบคุมการศึกษา  
รวมถึงภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 
 

  หมวด  ๔ 
การประเมินผลและการลงทะเบียนเรียน 

 
ส่วนที่ ๑  

การประเมินผลการศึกษา 
-------------------------------------- 

  
 ข้อ ๒๔ การประเมินผลรายวิชา วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ให้ด าเนินการดังนี้ 
 (๑)   รายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้มีค่าระดับคะแนน(Grade) ตามความหมาย และค่า
ระดับคะแนน ดังต่อไปนี้  
 

ระดับคะแนน          ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
(ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 

A ดีเยี่ยม  (Excellent) ๔.๐ 

 B+ ดีมาก   (Very Good) ๓.๕ 

B ดี   (Good) ๓.๐ 

 C+ พอใช้ (Fairly Good)   ๒.๕ 

C ปานกลาง  (Fair) ๒.๐ 

 D+ อ่อน  (Poor)  ๑.๕ 

D อ่อนมาก   (Very Poor) ๑.๐ 

E ตก   (Fail) ๐.๐ 

 
(๒)   การประเมินผลการศึกษาอาจแสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายอื่นได้ ดังต่อไปนี้ 
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  สัญลักษณ์ ความหมาย 
S ผลการเรียนหรือการสอบเป็นที่พอใจ (Satisfactory) ใช้ส าหรับรายวิชาที่

ก าหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนน หรือรายวิชาปรับพื้นฐาน 
หรือรายวิชาวิทยานิพนธ์  หรือสารนิพนธ์  

U ผลการเรียนหรือการสอบยังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) ใช้ส าหรับ
รายวิชาที่ก าหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนนหรือรายวิชาปรับ
พื้นฐานหรือรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์   

X ผลการเรียนหรือการสอบอยู่ในระดับคะแนนดีเด่น (Excellent) ใช้ส าหรับ
รายวิชาวิทยานิพนธ์  หรือสารนิพนธ์   

I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้ในกรณีนักศึกษาปฏิบัติงานไม่ครบ
ภายในเวลาที่ก าหนดไว้หรือขาดสอบ โดยมีเหตุสุดวิสัยบางประการจะต้องมี
การแก้ไขให้เป็นระดับคะแนนภายใน ๖ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปที่
นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I ให้
เป็นระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ U โดยทันที 

P การเรียน หรือการวิจัย หรือการท าวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ยังมีความ
ต่อเนื่องอยู่ (In  progress) และมีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ 

N การเรียน หรือการวิจัย หรือการท าวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ยังมีความ
ต่อเนื่องอยู่แต่ไม่มีความก้าวหน้าหรือไม่เป็นที่พอใจ (No progress) ในกรณีได้
สัญลักษณ์ N  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าในหน่วยกิตที่ได้สัญลักษณ์ N 

W การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ  (Withdrawn with permission) 
 
 ข้อ ๒๕ การประเมินผลการศึกษาให้ด าเนินการดังนี้ 
 (๑)   ให้มีการประเมินผลเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ในการนับจ านวนหน่วยกิตให้ครบตามหลักสูตรนั้น ให้นับ
หน่วยกิตจากรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อหน่วยกิต และได้ผลการศึกษาเป็นระดับคะแนน  A, B+, B, C+, C  หรือ
สัญลักษณ์  S หรือ สัญลักษณ์ X ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดรายวิชาปรับพื้นฐานไว้ให้เรียนโดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสมของ
หลักสูตร นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมรายวิชาดังกล่าวให้ครบถ้วน และจะต้องได้สัญลักษณ์  S  
  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชามากกว่า หนึ่งครั้ง ให้นับจ านวนหน่วยกิต ของรายวิชา
นั้นเป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด ในกรณีที่จ าเป็นต้อง
เรียนรายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีในบางสาขาเพื่อสนับสนุนรายวิชาตามแผนการเรียนที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ให้นับจ านวน
หน่วยกิตของรายวิชาระดับหมายเลข ๓๐๐ ขึ้นไปได้ไม่เกินหกหน่วยกิต 
   ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชาสารนิพนธ์ ให้มีการประเมินผลได้ก่อนสิ้นภาคการศึกษา 
 (๒)   เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ได้ลงทะเบี ยน
เรียน โดยค านวณผลตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
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 ก.   หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่ง ๆ คือ ผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนที่ได้จากการ
ประเมินผลรายวิชานั้น 
 ข.   ระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษาในภาค
การศึกษานั้นหารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน 
 ค.   ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษามาตั้งแต่เริ่มเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน และ
ในกรณีที่มีการเรียนที่ได้รับคะแนน C+ , C , D+ , D หรือ E มากกว่าหนึ่งครั้ง ให้น าผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้งสุดท้ายมา
ค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  
 ง.   ระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณเป็นค่าที่มีเลข
ทศนิยม ๒ ต าแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมต าแหน่งที่ ๓ 
 จ.   ในกรณีที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I  ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้รอ
การค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไว้ก่อน จนกว่าสัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นอย่าง
อื่น 
 ข้อ ๒๖  นักศึกษาคนใดทุจริตในการวัดผลรายวิชาใด หรือมีการทุจริตทางวิชาการ ให้ด าเนินการและพิจารณาโทษทาง
วิ นั ยนั กศึ กษา  ตามข้ อบั ง คั บมหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริ นทร์  ว่ า ด้ ว ยการศึ กษาชั้ นปริญญาตรี  และข้อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษาโดยอนุโลม และเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
ส่วนที่ ๒ 

การลงทะเบียนเรียน 
------------------------ 

 
 ข้อ ๒๗  การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ดังนี้  

(๑)   แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ 
   ก.   การลงทะเบียนโดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit) 
   ข.   การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
  (๒)   รายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี 
  (๓)   จ านวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่
ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ
ระบบทวิภาค ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน สิบห้าหน่วยกิต โดยให้นับรวมจ านวนหน่วยกิตทั้งแบบนับหน่วยกิต (Credit) 
และไม่นับหน่วยกิต (Audit) ยกเว้นการลงทะเบียนระบบอื่น และการลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  (๔)   ผู้เข้าศึกษาตามข้อ ๗(๓) ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเรียน ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่
น้อยกว่า หกหน่วยกิต 
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             (๕)   นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียน และได้รับผลการเรียนตั้งแต่ระดับคะแนน 
B ขึ้นไปแล้วมิได้  
  (๖)   นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้เมื่อมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์แล้ว 
             (๗)   การลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ ต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบหน่วยกิตทั้งหมด ภายในภาคการศึกษา
ที่สอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์เพิ่มให้ครบหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ได้ หลังพ้นก าหนดการ
เพิ่มและถอนรายวิชา โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีต้นสังกัดเพื่อให้สามารถสอบวิทยานิพนธ์ได้ในภาคการศึกษานั้น 
  (๘)   กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรก าหนดแล้ว และอยู่ระหว่างการท าวิจัย
เพื่อวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ และยังไม่ครบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
และช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๒๘  การเพิ่มและการถอนรายวิชาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อ ๒๗
(๗) และจะกระท าได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่
ปรึกษาสารนิพนธ์ แล้วแต่กรณี และแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบ 
 ข้อ ๒๙ นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนแผนการศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะและแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ และอาจเปลี่ยนแผนการศึกษาได้ เมื่อเข้าศึกษาใน
หลักสูตรนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า หนึ่งภาคการศึกษา 
 ข้อ ๓๐ การย้ายหลักสูตรและเปลี่ยนแผนการศึกษาของนักศึกษา มีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
  (๑)   ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะทั้งสองฝ่าย และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย 
  (๒)   การเทียบเท่า การเทียบโอนและการโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๓๑ การสอบระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการสอบระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนการท าวิทยานิพนธ์และสาร
นิพนธ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 

 
 

หมวด  ๕ 
สถานภาพการศึกษา 

 
 ข้อ ๓๒  การลาป่วยหรือลากิจ ให้ด าเนินการและพิจารณาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิตโดยอนโุลม 
 ข้อ ๓๓   นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  (๑)   เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า สามสัปดาห์ โดยมีใบรับรองแพทย์ 
  (๒)   สาเหตุอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะ 
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 ข้อ ๓๔  นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาต้องแสดงเหตุผลและความจ าเป็นผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณีและให้ยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและ
แจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถ้าได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว เป็นการยกเลิกการ
ลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
 ข้อ ๓๕ การลาพักการศึกษา ให้ลาพักได้ไม่เกินสองภาคการศึกษาปกติ และการนับเวลาการลาพักการศึกษาให้นับ
รวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาตามก าหนดใน ข้อ ๒๐ 
 ข้อ ๓๖  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติ
ให้ลาพักและช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้นภาคการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไปก่อนแล้ว 
 ข้อ ๓๗ นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรก ไม่มีสิทธิลาพักการศึกษา  
  การลาพักการศึกษานอกเหนือจากข้อ ๓๓ – ข้อ ๓๖ ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้
ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่ก าหนดในข้อ ๒๐ 
 ข้อ ๓๘  นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องยื่นค าร้องการขอลาออกต่อคณะต้นสังกัด โดยผ่านการ
พิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิต
วิทยาลัย เพื่อขออนุมัติต่ออธิการบดี และผู้ที่จะได้รับการอนุมัติให้ลาออกได้ ต้องไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๓๙  การรักษาสถานภาพของนักศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๗(๘) และข้อ ๓๖ 
 ข้อ ๔๐  นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อมีสภาพตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
  (๑)   ตาย 
  (๒)   ได้รับอนุมัติให้ลาออก 
  (๓)   ถูกให้ออกหรือไล่ออกเนื่องจากต้องโทษทางวินัย 
  (๔)   ไม่มาลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือไม่รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือไม่ช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติโดยมิได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
  (๕)   ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๕๐ ในการประเมินผลทุกสิ้นภาคการศึกษา 
  (๖)   ลงทะเบียนเรียนได้จ านวนหน่วยกิตสองในสามของหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์และสาร
นิพนธ์แล้วได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๗๕ 
  (๗)   ใช้เวลาในการศึกษาตามที่ก าหนดในข้อ ๒๐ แล้ว และได้หน่วยกิตไม่ครบตามหลักสูตร หรือได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๓.๐๐ 
 (๘)   ไม่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดดังนี้ 
 ก.   ระบบทวิภาค 
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ 
 ๑)  ภายใน สี่ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายใน ห้าภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ 
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 ๑)  ภายใน ห้าภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายใน หก ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๑ 
 ๑)  ภายใน หกภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายใน เจ็ด ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๒ 
 ๑)  ภายใน เจ็ด ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายใน แปดภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
 ข.   ระบบไตรภาค 
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ 
 ๑)  ภายในหกภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายในเจ็ดภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ 
 ๑)  ภายในเจ็ดภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายในแปดภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๑ 
 ๑)  ภายใน แปดภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายในเก้า ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๒ 
 ๑)  ภายในเก้าภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายใน สิบสอง ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 (๙)    สอบวิทยานิพนธ์ หรือสอบประมวลความรอบรู้หรือสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่สอง ไม่ผ่าน 
  (๑๐)  ไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน หกเดือน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน เว้นแต่ได้รับ
อนุมัติให้ขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
 การขอขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามวรรคหนึ่ง ขอได้ไม่เกินสอง ครั้ง ครั้งละไม่เกิน
สาม เดือน และระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่ก าหนดในข้อ ๒๐ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  (๑๑)  ไม่สามารถส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน สาม เดือน นับจากวันสอบสารนิพนธ์ผ่าน เว้นแต่ได้รับ
อนุมัติให้ขยายเวลาส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
 การขอขยายเวลาการส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามวรรคหนึ่ง ขอได้ไม่เกิน สองครั้ง ครั้งละไม่เกินหนึ่ง 
เดือน และระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่ก าหนดในข้อ ๒๐ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 (๑๒)  บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม หรือไม่ผ่านเงื่อนไขตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 (๑๓)  ได้รับการอนุมัติปริญญา 
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 ข้อ ๔๑  การเปลี่ยนสภาพผู้ร่วมเรียน ผู้เรียนเป็นนักศึกษา ผู้ทดลองศึกษาที่ไม่สามารถเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษา 
และการขอคืนสถานภาพของนักศึกษา ให้ด าเนินการและพิจารณาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้น
ปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิตโดยอนุโลม 
 
 

หมวด ๖ 
การส าเร็จการศึกษา 

 
 ข้อ ๔๒   นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หลักสูตรปริญญาโท
และหลักสูตรปริญญาเอกได้ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้ 
 (๑)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงต้องสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ และมี
จ านวนหน่วยกิตครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  
 (๒)   หลักสูตรปริญญาโท ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอื่นและเป็นไป
ตามเงื่อนไขของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ก าหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  
 (๓)   หลักสูตรปริญญาเอก ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ สอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติ มีคุณสมบัติอื่นและเงื่อนไขของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
  (๔)   ช าระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  (๕)   ปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย คณะ หรือหลักสูตรก าหนด ทั้งนี้เงื่อนไขที่
คณะหรือหลักสูตรก าหนด ต้องผ่านความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัย 

คุณสมบัติอื่นและเงื่อนไขของผู้ส าเร็จการศึกษานอกเหนือจากข้อ (๑) – (๕) ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๔๓ วันส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๔๔  การขออนุมัติประกาศนียบัตรและปริญญาให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 (๑)   นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอรับ
ปริญญาต่อมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 (๒)   นักศึกษาซึ่งจะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติประกาศนียบัตรและปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย
ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 ก.   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตามข้อ ๔๒ 
 ข.   ไม่มีหนี้สินหรือค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา และไม่เป็นผู้มีพันธะสัญญาอื่นใดกับบัณฑิต
วิทยาลัย คณะ และมหาวิทยาลัย 
 ค.   ไม่อยู่ในระหว่างรอพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา 
 (๓)   การให้ปริญญาแก่นักศึกษาภายใต้หลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยอื่น ทั้งภายในและต่างประเทศให้
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิตโดยอนุโลม  
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บทเฉพาะกาล 
 
  ข้อ ๔๕  ในระหว่างที่ยังมิได้ออกประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับนี้ ให้น าประกาศ ค าสั่ง และ
หลักเกณฑ์ที่ออกตามความในระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลมท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 
 
 
         ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 (ลงชื่อ) จรัส สุวรรณเวลา 
 (ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณเวลา) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
ส าเนาถูกต้อง 
  
          ศิรินันท์/ร่าง/พิมพ์ 
(นางบุษบา  บุญเสริมสุขเจริญ)       บุษบา/ ทาน 
หัวหน้าส านักงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย  
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จ-2 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิต ิ

 
 
 
 

  



 

139 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                        


