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 ชื่อย่อ  :  วท.บ. (สถิติ) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Science (Statistics) 

ชื่อย่อ  :  B.Sc. (Statistics) 

3. วิชาเอก (ถ้ามี)
- 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
138 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร
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หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.3 การรับนักศึกษา   

รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะวิทยาศาสตร์ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
โดยมีสถาบันภายนอกที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร คือ  
1) บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จ ากัด และ
2) บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จ 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

รหัสหลักสูตร 25440101100404
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา  2564
  เริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535
  การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการ  ในคราวประชุมครั้งที่ 18(9/2563) 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 
 ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 418(1/2564) 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 
7.ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน  

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศึกษา 2566      

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้
1) นักวิชาการสถิติ
2) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
3) 
4) 

นักวิจัย
เจ้าหน้าที่สถิติ วิเคราะห์ข้อมูลทาง ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การแพทย์
โลจิสติกส์/คลังสินค้า/การผลิตเชิงอุตสาหกรรม

5) นักวิเคราะห์ระบบ
6) นักเวชสถิติ
7) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นักวิชาการอุดมศึกษา  บุคลาการทางการศึกษา
8) นักวิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์  นักวิเคราะห์ทางด้านการเงิน/บริหารความเสี่ยง

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย นักออกแบบและก ากับผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัย
9) นักอุตุนิยมวิทยา
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9. ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ 
ที ่

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ช่ือ- สกุล 

ระดับ
การศึกษาท่ี

จบ 

ช่ือหลักสูตรที่
จบการศึกษา 

สาขาวิชาที่จบการศึกษา ช่ือสถาบันท่ีจบการศึกษา 
ปีท่ีจบ 

การศึกษา 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางเขมิกา อุระวงค ์ ปริญญาโท วท.ม. สถิต ิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 2543 
ปริญญาตร ี วท.บ. สถิต ิ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2539 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสุธิตา ชูสว่าง ปริญญาเอก Dr.techn. Technical 
Mathematics 

Graz  University of Technology, 
Austria 

2553 

ปริญญาโท วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้
คุณทหารลาดกระบัง 

2547 

ปริญญาตร ี วท.บ. คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2544 
3. อาจารย ์ นางกรกช  วิจิตรสงวน 

เจ็ดวรรณะ 
ปริญญาเอก Dr.rer.nat. Probability Theory and 

Mathematical Statistics 
University of Potsdam, Germany 2559 

ปริญญาโท วท.ม. สถิต ิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 2552 

ปริญญาตร ี วท.บ. คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2548 
4. อาจารย ์ นางสาวจุฬารตัน์  ชุมนวล ปริญญาเอก Ph.D. Mathematical Sciences 

(Statistics) 
Mississippi State University,U.S.A. 2562 

ปริญญาโท วท.ม. สถิติประยุกต ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2553 

ปริญญาตร ี วท.บ. สถิต ิ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 2550 

5. อาจารย ์ นางสาวพรฑิตา ทิวทัศน์ ปริญญาเอก ปร.ด. คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 2558 

ปริญญาตร ี วท.บ. คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2553 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรในครั้งนี้  และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
   13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จ านวน  2  รายวิชา คือ
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2((2)-0-4) 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ  1((1)-0-2)  

2) คณะแพทยศาสตร์  จ านวน  1  รายวิชา คือ
388-100 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2) 

3) คณะวิศวกรรมศาสตร์  จ านวน  1  รายวิชา คือ
225-355 การจัดการผลิตและการด าเนินงาน 3((3)-0-6) 

4) คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จ านวน  5  รายวิชา คือ
308-231    การโปรแกรมเชิงโครงสร้างและการประยุกต์ 3(2-2-5) 
308-232    การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3(2-2-5) 
308-233    ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) 
308-311    การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
308-352    การท าเหมืองข้อมูลและทัศนภาพ 3(2-2-5) 

1) คณะวิทยาศาสตร์  จ านวน  5  รายวิชา คือ
315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต 2((2)-0-4) 
315-202             การคิดกับการใช้เหตุผล 2((2)-0-4) 
340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 1((1)-0-2) 
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล 2((2)-0-4) 

6) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาคณิตศาสตร์ จ านวน 7 รายวิชา คือ
322-101 แคลคูลัส 1 3((3)-0-6) 
322-102 แคลคูลัส 2 3((3)-0-6) 
322-201   แคลคูลัสขั้นสูง 3((3)-0-6) 
322-252 ชุดวิชาคณิตศาสตร์เชิงค านวณ 5((4)-2-9) 
322-322 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3((3)-0-6) 
322-324 คณิตศาสตร์เชิงการจัด 3((3)-0-6) 
322-355 กระบวนการสุ่มเบื้องต้น 3((3)-0-6) 

7) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี จ านวน 2 รายวิชา คือ
324-101 เคมีทั่วไป 1 3((3)-0-6) 
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 
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8) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา จ านวน 2 รายวชิา คือ
330-101 หลักชีววิทยา 1 3((3)-0-6) 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1  1(0-3-0) 

9) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ จ านวน 2 รายวิชา คือ
332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน   3((3)-0-6) 
333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1(0-3-0) 

10) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายวิชา คือ
344-212 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3((3)-0-6) 
344-312 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3((3)-0-6) 
344-334 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 3((3)-0-6) 
345-211 หลักการโปรแกรม 3((3)-0-6) 

11) คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 6 รายวิชา คือ
460-101 หลักการตลาด 3((3)-0-6) 
460-202 ชุดวิชาดิจิทัล นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ 7((3)-8-10) 
472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น 1((1)-0-2) 
472-117 สุขภาพดี ชีวีมีสุข 1((1)-0-2) 
472-118 เงินในกระเป๋า 2((2)-0-4) 
476-201 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการจัดการโลจิสติกส์ 3((3)-0-6) 

12) คณะทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 1 รายวิชา คือ
542-261   การส ารวจการใช้แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ 3((2)-3-4) 

13) คณะเศรษฐศาสตร์ จ านวน 2 รายวิชา คือ
875-309 เศรษฐมิติเบื้องต้น 4((4)-0-8) 
876-102 หลักเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐานและการประยุกต์ใช้ 3((3)-0-6) 

14) คณะนิติศาสตร์ จ านวน 2 รายวิชา คือ
874-194    กฎหมายเพ่ือการประกอบอาชีพและการด าเนิน

ชีวิตประจ าวัน 
3(3-0-6) 

895-001 พลเมืองที่ดี   2((2)-0-4) 
15) คณะศลิปศาสตร์ จ านวน  25 รายวิชา คือ

890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4) 
890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล 2((2)-0-4) 
890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2((2)-0-4) 
895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์ 2((2)-0-4) 
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895-020 ขิมไทย 1((1)-0-2) 
895-021 ร้อง เล่น เต้นร า 1((1)-0-2) 
895-022 จังหวะจะเพลง 1((1)-0-2) 
895-023 กีตาร์ 1((1)-0-2) 
895-024 อูคูเลเล่ 1((1)-0-2) 
895-025 ฮาร์โมนิกา 1((1)-0-2) 
895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน 1((1)-0-2) 
895-027 อรรถรสภาษาไทย 1((1)-0-2) 
895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์ 1((1)-0-2) 
895-030 ว่ายน้ า 1((1)-0-2) 
895-031 เทนนิส 1((1)-0-2) 
895-032 บาสเกตบอล 1((1)-0-2) 
895-033 กรีฑา 1((1)-0-2) 
895-034 ลีลาศ 1((1)-0-2) 
895-035 เปตอง 1((1)-0-2) 
895-036 ค่ายพักแรม 1((1)-0-2) 
895-037 แบดมินตัน 1((1)-0-2) 
895-038 เทเบิลเทนนิส 1((1)-0-2) 
895-039 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 1((1)-0-2) 

16) วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ านวน 12 รายวิชา คือ
142-129 คิดไปข้างหน้า 2((2)-0-4) 
142-135 พับเพียบเรียบร้อย 1((1)-0-2) 
142-136 ปั้นดินให้เป็นดาว 1((1)-0-2) 
142-137 ใครๆ ก็วาดได้ 1((1)-0-2) 
142-138 มนต์รักเสียงดนตรี 1((1)-0-2) 
142-139 ท่องโลกศิลปะ 1((1)-0-2) 
142-234 โลกสวย 1((1)-0-2) 
142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า 1((1)-0-2) 

17) สถาบันสันติศึกษา จ านวน 1 รายวิชา คือ
950-102 ชีวิตที่ดี 3((3)-0-6) 

18) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา จ านวน 1 รายวิชา คือ
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย 1((1)-0-2) 
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    13.2 การบริหารจัดการ 
1) คณะแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือ

พิจารณารายวิชาที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องตาม PLOs ได้แก่ รายวิชาในหมวดวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
รายวิชาเลือกนอกภาคฯ ในหมวดวิชาเฉพาะ 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาในรายวิชาบริการที่มีจ านวนหลาย
ตอน เพ่ือด าเนินการด้านเอกสารการสอน ตารางสอน จัดกลุ่มนักศึกษาที่เหมาะสม เพ่ือให้รายวิชานั้นๆ สอดคล้อง
กับ PLOs ของหลักสูตร 

3) ติดตามและประเมินผลทุกปีการศึกษา
-การติดตามประเมินผลในรายวิชาเฉพาะของหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา  จาก มคอ.3 4 5  และ 6 
-ประชุมพิจารณาผลการเรียนนักศึกษา ข้อเสนอแนะของนักศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การเรียนการสอนให้

สอดคล้องความต้องการนักศึกษาและ PLOs ของหลักสูตร 
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หมวดที่ 2  ขอ้มูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา  ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา

ปรัชญาของหลักสูตร คือ จัดการเรียนรู้ทางสถิติศาสตร์ในระดับปริญญาตรี ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศาสตร์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการน าข้อเท็จจริงจากข้อมูลมาสรุปเป็นสารสนเทศ โดยใช้ระเบียบวิธีที่ว่าด้วยการเก็บรวมรวม
ข้อมูล การประมวลผล การน าเสนอข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและการตีความผลการวิเคราะห์ ผ่าน
กระบวนการและแนวปฏิบัติ ดังกล่าว นอกจากนี้ยังมุ่งให้บัณฑิตที่จบหลักสูตรนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ในสาขาวิชาชีพทั้ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการประยุกต์  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  สามารถวิเคราะห์ปัญหา
แบบองค์รวม  แก้ปัญหาแบบบูรณาการด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เป็นบุคคลคุณภาพยึดประโยชน์ของ
เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจัด
การศึกษาตามแนวทางพัฒนาการนิยม (Progressivism) ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้  ซึ่งน าไปสู่การจัด
การศึกษาที่มุ่ งเน้นผลลัพธ์  (Outcome Based Education) เน้นกระบวนการเรียนรู้ เชิ งรุก (Active learning) 
โดยเฉพาะการใช้ปัญหาและกรณีศึกษาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based and Case-based Learning) 
และการใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) 

  1.2 ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดนักสถิติอีกจ านวนมาก พิจารณาต าแหน่งว่างของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคมพบว่า สถิติในภาครัฐเฉพาะส่วนส านักงานสถิติแห่งชาติมีจ านวน 854 ต าแหน่ง และมีต าแหน่งว่าง 95 คน
หรือร้อยละ 11.12 (จ านวนต าแหน่งว่างและอัตราว่างของข้าราชการพลเรือนสามัญ จ าแนกตามส่วนราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  ทั้งนี้ไม่รวมถึงความต้องการในงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  (Big data) ที่มี
ความจ าเป็นมากขึ้นในปัจจุบันและไม่เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต ไอบีเอ็ม ( International Business 
Machines, IBM) คาดการณ์ว่าความต้องการนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) จะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 28 และ
ภายในปี ค.ศ. 2020 จะเพ่ิมขึ้นเป็น 700,000 รายต่อปี นอกจากนั้นต าแหน่งงานอ่ืน ๆ อาทิ นักวิเคราะห์ทางด้าน
การเงินหรือบริหารความเสี่ยง นักวิเคราะห์และวางแผนในงานโลจิสติกส์/คลังสินค้า/การผลิตเชิงอุตสาหกรรม จะ
ช่วยเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศซึ่งมีโครงสร้างของประชากรที่เปลี่ยนไปและการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว จึงความส าคัญอย่างยิ่งที่จะผลิตนักสถิติที่มี
ศักยภาพสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะ ดังนี้ 
1) มีความรู้ในหลักการและองค์ความรู้ด้านสถิติ และสามารถใช้กระบวนการทางสถิติในการวิเคราะห์

ข้อมูลต่าง ๆ
2) มีความรู้ในการใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติที่หลากหลายและประยุกต์ความรู้ทางสถิติในการจัดการ

และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ได้ ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลเพื่อแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเองได้และเหมาะสมกับสถานการณ์

3) มีทักษะด้านการสื่อสาร และการน าเสนอผลงานได้
4) มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีจริยธรรมทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยี 

รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม มีจิตสาธารณะ และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้

2. แผนพัฒนาปรับปรุง

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
ในทิศทางที่สอดคล้องตาม
ความต้องการของสถาน
ประกอบการ

1. ส ารวจ/ติดตาม ความก้าวหน้าขององค์
ความรู้ ในวิชาชีพ  และความคาดหวัง
ผู้ประกอบการ

2. ป ร ะ ชุ ม ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก สู ต ร
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือวางแผน/
ปรับปรุง/พัฒนา หลักสูตร

1. ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล 
การด าเนินการของหลักสูตร

2. รายวิชา/หลักสูตร ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ประกอบการ

2. ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอน ให้ เป็ น  active
learning

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียนการสอนแบบ active learning

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ

1. ผลการป ระ เมิ น ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 
ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ 
active learning

2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ 
active learning

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอนจาก
best practice การเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

2. พัฒนาสารสนเทศท่ีสนับสนุนการเรียนรู้
 ด้วยตนเอง 

1. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
เรี ย น ก า ร ส อ น ที่ เน้ น ผู้ เ รี ย น 
เป็นศูนย์กลาง

2. ความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อการ
เรี ย น ก า ร ส อ น ที่ เน้ น ผู้ เ รี ย น 
เป็นศูนย์กลาง

3 .  ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ เ รี ย น 
ต่ อ ส า ร ส น เท ศ ที่ ส นั บ ส นุ น 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4. ปรับปรุงวิธีการวัดและการ 1. ก าหนดให้มีคณะกรรมการวิเคราะห์ 1. จ านวนรายวิชาที่ใช้วิธีการวัดและ
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ประเมินผล  ข้อสอบในทุกรายวิชา 
2. ก าหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมิน

แต่ละรายวิชา 

ประเมินผลตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบ

การวัดและประเมินผล
5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้ บรรลุ PLOs
ของหลักสูตร

1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้
เพ่ือให้บรรลุPLOs ของหลักสูตร
รวมทั้งทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

1. ผลการประเมินนักศึกษาต่อการ
จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสตูร 

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ 

 ระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษา 
ไมนอยกวา 15 สัปดาห 

  ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ..................สัปดาห์ (ต้องไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 
  ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ..................สัปดาห์ (ต้องไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 
  ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด) 
      และข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษา 
ชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 

 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน  จ านวน ....สัปดาห์  ในปีที่ ....  หรือตามการพิจารณาของ 
       คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 

            อ่ืนๆ ....................(ระบุ).................................................................................. 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี  

2. การด าเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน

ปีการศึกษา 2564-2568 
ภาคต้น   เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม 
ภาคปลาย  เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม 

    2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1) ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ตาม

หลักสูตรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) หรือเทียบเท่า
2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

(สป.อว.) และหรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือ
3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษของคณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1) ความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ า
2) ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอต่อการเรียนในสาขาวิชาชีพ
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3) การปรับตัวอันเนื่องมาจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างกัน

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) นักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ

เตรียมความพร้อม และจัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่มีความจ าเป็น เช่น
(1) การจัดอบรมการอ่านบทความเชิงวิชาการ 
(2) การสอดแทรกเทคนิคการน าเสนอผลงาน ความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับการน าเสนอบทความใน

รายวิชาสัมมนาทางสถิติ  
2) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่มีความรู้พ้ืนฐานด้านคณิตศาตร์และวิทยาศาสตร์ไม่

เพียงพอ และมีนโยบายการคัดเลือกนักศึกษาเข้าสาขาวิชาสถิติโดยก าหนด GPAX ไมต่่ ากว่า 2.25 และ
ผ่านการลงทะเบียนเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานทั้งรายวิชา

3) จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5  ปี 

2.6  งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท)

หมายเหตุ ค่าครภุัณฑ์เป็นการคิดค านวณตามอายุการใช้งาน(ค่าเสื่อมราคา) ตามที่กรมบญัชีกลางก าหนด 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 อ่ืนๆ (ระบ)ุ 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 

2.9 การจัดการเรียนการสอน 
 หลักสูตรนี้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  

1) มีรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work Integrated Learning: WIL)
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง  เช่น   การเรียนรู้ที่เน้นการลงมือท าจริง   การผสมผสานการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนผนวกกับการเรียนในห้องเรียน  ทั้งในรูปแบบของการศึกษาวิจัย   การฝึกงาน สหกิจ 
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ศึกษา   การท างานเพื่อสังคม   เป็นต้น   โดยจัดให้มีรายวิชาที่สอดแทรก  WIL  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชา
ในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร     

2) ก าหนดให้มรีายวิชาสหกิจศึกษา โดยมีผู้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวน
นักศึกษาในหลักสูตร 

3) ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (active learning)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
รายวิชาในหลักสูตร 

4) ก าหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของรายวิชาในหลักสูตร 

3. หลักสูตรและอาจารย์
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 

สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์      4 หน่วยกิต 
สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ    5 หน่วยกิต 
สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการ    1 หน่วยกิต 
สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล   4 หน่วยกิต 
สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  4 หน่วยกิต 
สาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร    4 หน่วยกิต 
สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา    2 หน่วยกิต 
รายวิชาเลือก  6 หน่วยกิต 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ     102 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 24 หน่วยกิต   
2) กลุ่มวิชาบังคับ

-  แผนปกติ 57 หน่วยกิต 
-  แผนสหกิจศึกษา 61 หน่วยกิต 

3) กลุ่มวิชาเลือก
-  แผนปกติ 21 หน่วยกิต 
-  แผนสหกิจศึกษา 17 หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 



17 

3.1.3 รายวิชา 
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์  4 หน่วยกิต 

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
The King’s Philosophy and Sustainable 
Development 

2((2)-0-4) 

388-100 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 
Health for All 

1((1)-0-2) 

315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 
Benefit of Mankinds 

1((1)-0-2) 

สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ  5 หน่วยกิต 

950-102 ชีวิตที่ดี 
Happy and Peaceful Life 

3((3)-0-6) 

895-001 พลเมืองที่ดี  
Good Citizens 

2((2)-0-4) 

สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการ 1 หน่วยกิต 

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 
Idea to Entrepreneurship 

1((1)-0-2)  

สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล 4 หน่วยกิต 

315-201 ชีวิตแห่งอนาคต  
Life in the Future 

2((2)-0-4) 

345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล              
Digital Technology Literacy   

2((2)-0-4) 

สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข   4 หน่วยกิต 
- การคิดเชิงระบบ บังคับ 2 หน่วยกิต 
315-202             การคิดกับการใช้เหตุผล 

Thinking and Reasoning 
2((2)-0-4) 

- การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข บังคับ 2 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
142-129 คิดไปข้างหน้า* 

Organic Thinking 
2((2)-0-4) 

472-118 เงินในกระเป๋า* 
Pocket Money 

2((2)-0-4) 

* จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ



18 

สาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร 4 หน่วยกิต 
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ 

Essential English 
2((2)-0-4) 

890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
Everyday English 

2((2)-0-4) 

890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 
English on the Go 

2((2)-0-4) 

890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล 
English in the Digital World 

2((2)-0-4) 

890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
English for Academic Success 

2((2)-0-4) 

หมายเหตุ : ก าหนดกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 2 หน่วยกิต 
เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้ 

895-020 ขิมไทย 
Thai Khim 

1((1)-0-2) 

895-021 ร้อง เล่น เต้นร า 
Singing, Playing, Dancing 

1((1)-0-2) 

895-022 จังหวะจะเพลง 
Rhythm and Song 

1((1)-0-2) 

895-023 กีตาร์ 
Guitar 

1((1)-0-2) 

895-024 อูคูเลเล่ 
Ukulele 

1((1)-0-2) 

895-025 ฮาร์โมนิกา 
Harmonica 

1((1)-0-2) 

895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน 
Drama and Self-reflection 

1((1)-0-2) 

895-027 อรรถรสภาษาไทย 
Appreciation in Thai Language 

1((1)-0-2) 

895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์ 
Creative Drawing 

1((1)-0-2) 

895-030 ว่ายน้ า 
Swimming 

1((1)-0-2) 



19 

895-031 เทนนิส 
Tennis 

1((1)-0-2) 

895-032 บาสเกตบอล 
Basketball 

1((1)-0-2) 

895-033 กรีฑา 
Track and Field 

1((1)-0-2) 

895-034 ลีลาศ 
Social Dance 

1((1)-0-2) 

895-035 เปตอง 
Petanque 

1((1)-0-2) 

895-036 ค่ายพักแรม 
Camping 

1((1)-0-2) 

895-037 แบดมินตัน 
Badminton 

1((1)-0-2) 

895-038 เทเบิลเทนนิส 
Table Tennis 

1((1)-0-2) 

895-039 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
Exercise for Health 

1((1)-0-2) 

340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 
The Aesthetic in Photography 

1((1)-0-2) 

061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย 
Aesthetics of Thai Dance 

1((1)-0-2) 

472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น* 
Local Arts and Fabric 

1((1)-0-2) 

472-117 สุขภาพดี ชีวีมีสุข* 
Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life 

1((1)-0-2) 

142-234 โลกสวย* 
Life is Beautiful 

1((1)-0-2) 

142-135 พับเพียบเรียบร้อย* 
Paper Craft 

1((1)-0-2) 

142-136 ปั้นดินให้เป็นดาว* 
Sculpture 

1((1)-0-2) 

142-137 ใครๆ ก็วาดได้* 
Everyone Can Draw 

1((1)-0-2) 
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142-138 มนต์รักเสียงดนตรี* 
The Sound of Musics 

1((1)-0-2) 

142-139 ท่องโลกศิลปะ* 
Through The World of Art 

1((1)-0-2) 

142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า* 
The Designers and Their Black Attires 

1((1)-0-2) 

* จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

รายวิชาเลือก  6 หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มสาระที่ก าหนดหรือจากรายวิชาที่เลือกของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปที่เปิดสอนในคณะ/วิทยาเขตต่างๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด ทั้งนี้ต้องตรงตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากศูนย์ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 102   หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน   24   หน่วยกิต 
322-101 แคลคูลัส 1 

Calculus I 
3((3)-0-6) 

322-102 แคลคูลัส 2 
Calculus II 

3((3)-0-6) 

324-101 เคมีทั่วไป 1 
General Chemistry I 

3((3)-0-6) 

325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 
General Chemistry Laboratory I 

1(0-3-0) 

330-101 หลักชีววิทยา 1 
Principles of Biology I 

3((3)-0-6) 

331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 
Principles of Biology Laboratory I 

1(0-3-0) 

332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 
Fundamental Physics 

3((3)-0-6) 

333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 
Fundamental Physics Laboratory 

1(0-3-0) 

346-111 หลักสถิติ 
Principles of Statistics 

3((3)-0-6) 
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346-361 ฐานข้อมูลและภาษา SQL ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
Database and SQL for Data Analytics 

3((2)-2-5) 

2) กลุ่มวิชาบังคับ 57 หน่วยกิต (ส าหรับแผนปกติ) 61 หน่วยกิต (ส าหรับแผนสหกิจศึกษา)
346-161 ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ 

Standard Statistical Software 
3((2)-2-5) 

346-221 ความน่าจะเป็นส าหรับสถิติศาสตร์ 
Probability for Statistics 

3((3)-0-6) 

346-222 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 
Nonparametric Statistics 

3((3)-0-6) 

346-223 คณิตสถิติศาสตร์ 1 
Mathematical Statistics I 

3((3)-0-6) 

346-231 การประกันภัยเบื้องต้น 
Introduction to Insurance 

3((3)-0-6) 

346-232 การวิเคราะห์การถดถอย 
Regression Analysis 

4((4)-0-8) 

346-241 ชุดวิชาพีชคณิตและการวิจัยด าเนินการ 
Module: Linear Algebra and Operations Research 

5((4)-2-9) 

346-261 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
Basic Computer Programming 

2((1)-2-3) 

346-321 คณิตสถิติศาสตร์ 2 
Mathematical Statistics II 

3((3)-0-6) 

346-322 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง 
Sampling Techniques 

3((3)-0-6) 

346-331 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์ 
Applied Multivariate Analysis 

3((2)-2-5) 

346-332 การวิเคราะห์เชิงท านาย 
Predictive Analytic 

3((2)-2-5) 

346-333 แผนแบบการทดลองเบื้องต้น 
Introduction to Experimental Designs 

3((3)-0-6) 

346-334 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 
Introduction to Research Methodology 

3((3)-0-6) 
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346-351 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ 
Big Data Analytics and Applications 

3((2)-2-5) 

346-441 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 
Statistical Quality Control 

3((3)-0-6) 

346-451 สถิติส าหรับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
Statistics for Data Science and Business Analytics 

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) 

หมายเหตุ  * ไม่บังคับส าหรับแผนสหกิจศึกษา 
** ส าหรับแผนสหกิจศึกษา 

3) กลุ่มวิชาเลือก 21 หน่วยกิต (ส าหรับแผนปกติ) 17 หน่วยกิต (ส าหรับแผนสหกิจศึกษา)
3.1) เลือกรายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติอย่างน้อย  12 หน่วยกิต

รายวิชา/กลุ่มสาระ ท่ีเปิดสอนโดยสาขาวิชาสถิติ 

346-335  การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว 
Longitudinal Data Analysis 

3((3)-0-6) 

346-336 การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกประเภท 
Categorical Data Analysis 

3((3)-0-6) 

346-341 การประยุกต์ใช้สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
Application of Statistics to Health Sciences 

3((2)-2-5) 

346-342 ตัวแบบระบบแถวคอยเบื้องต้น 
Introduction to Queuing Models 

3((3)-0-6) 

346-343 การจัดการสินค้าคงคลัง 
Inventory Management 

3((3)-0-6) 

346-344 ชุดวิชาวิทยาการประกันภัย 
Module: Actuarial Science 

7((6)-2-13) 
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346-371 การฝึกงานทางสถิติ 
Job Training in Statistics 

1(0-30-0) 

346-431 การวิเคราะห์การรอดชีพเบื้องต้น 
Introduction to Survival Analysis 

3((3)-0-6) 

346-432 สถิติประชากรเบื้องต้น 
Introduction to Population Statistics 

3((3)-0-6) 

346-442 กระบวนการสโตแคสติก 
Stochastic Process 

3((3)-0-6) 

346-443 ทฤษฎีการตัดสินใจ 
Decision Theory 

3((3)-0-6) 

346-444 การจ าลองสถานการณ์ส าหรับการจัดการโลจิสติกส์ 
Simulation for Logistics Management 

3((3)-0-6) 

346-445 การจัดการคลังสินค้าส าหรับโลจิสติกส์ 4.0  
Warehouse Management for Logistics 4.0 

3((3)-0-6) 

346-481 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 1 
Special Topics in Statistics I 

2((2)-0-4) 

346-482 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 2 
Special Topics in Statistics II 

3((3)-0-6) 

รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
322-201   แคลคูลัสขั้นสูง 

Advanced Calculus 
3((3)-0-6) 

322-252 ชุดวิชาคณิตศาสตร์เชิงค านวณ 
Module: Computational Mathematics 

5((4)-2-9) 

322-322 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 
Introduction to Graph Theory 

3((3)-0-6) 

322-324 คณิตศาสตร์เชิงการจัด 
Combinatorics 

3((3)-0-6) 

322-355 กระบวนการสุ่มเบื้องต้น 
Introduction to Random Processes 

3((3)-0-6) 
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3.2) เลือกรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะหรือภาควิชาอื่นไม่เกิน 9 หน่วยกิต (ส าหรับแผนปกติ)   
5 หน่วยกิต (ส าหรับแผนสหกิจ) 

 รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
225-355 การจัดการผลิตและการด าเนินงาน 

Production and Operations Management 
3((3)-0-6) 

 รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
308-231 การโปรแกรมเชิงโครงสร้างและการประยุกต์ 

Structured Programming and Applications 
3(2-2-5) 

308-232 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 
Web Development and Design 

3(2-2-5) 

308-233 ขัน้ตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล 
Algorithms and Data Structures 

3(2-2-5) 

308-311 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
Information Systems Analysis and Design 

3(2-2-5) 

308-352 การท าเหมืองข้อมูลและทัศนภาพ 
Data Mining  and Visualizations 

3(2-2-5) 

รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
344-212 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 

Web Application Programming 

3((3)-0-6) 

344-312 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
Mobile Application Development 

3((3)-0-6) 

344-334 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
Business Intelligent System 

3((3)-0-6) 

345-211  หลักการโปรแกรม 
Principles of  Programming 

3((3)-0-6) 

 รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ 
460-101 หลักการตลาด 

Principles of Marketing 
3((3)-0-6) 
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460-202 ชุดวิชาดิจิทัล นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ 
Module: Digital, Innovation and 
Entrepreneurship in Practice 

7((3)-8-10) 

476-201 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการจัดการโลจิสติกส์ 
Introduction to Logistics Management 

3((3)-0-6) 

รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
542-261   การส ารวจการใช้แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ 

Surveying, Maps and Aerial Photography 
3((2)-3-4) 

รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะเศรษฐศาสตร์ 
876-102 หลักเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐานและการประยุกต์ใช้ 

Principles of Economics and Application 
3((3)-0-6) 

875-309 เศรษฐมิติเบื้องต้น 
Introduction to Econometrics 

4((4)-0-8) 

เพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและ
เทคโนโลยี ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ อาจก าหนดรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หรือ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชาสถิติให้เป็นวิชา
เลือกเพ่ิมเติมในหมวดวิชาเฉพาะได้ตามความเหมาะสม 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี     6 หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ

มหาวิทยาลัยอื่น  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลักสูตร/ภาควิชา 



26 

ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวชิาที่ใช้ในหลกัสตูร 
เลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร  ประกอบด้วยเลข 6 หลัก  โดยมีความหมายดังนี้ 
เลขรหัส 3  ตัวแรก หมายถึง รหัสภาควิชา /สาขาวิชา  
346-xxx รายวิชาที่เปิดส าหรับสาขาวิชาสถิติ 
347-xxx รายวิชาที่เปิดส าหรับหลักสูตรอื่นๆ 
เลขรหัส  ตัวที่ 4 หมายถึง ชั้นปี 

1 – 4 ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 – 4 
เลขรหัส  ตัวที่ 5 หมายถึง กลุ่มวิชา 

0 ศึกษาทั่วไป 
1 พ้ืนฐาน 
2 เชิงทฤษฎี 
3 – 5 เชิงประยุกต์ 
6 เชิงคอมพิวเตอร์ 
7 สัมมนา ฝึกงานและสหกิจศึกษา 
8 หัวข้อพิเศษ 
9 โครงงาน 

เลขรหัส  ตัวที่ 6 หมายถึง ล าดับรายวิชา 

ความหมายของหน่วยกติทีใ่ช้ในหลักสตูร 
 รายวิชาท่ีจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเชงิรุก (active learning)
ให้ระบุการเขียนหน่วยกิต เป็น  n((x)-y-z)  โดยมีความหมายดังนี้ 

n หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
(x) หมายถึง จ านวนหน่วยกิตท่ีมีจ านวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active  learning) 
y หมายถึง จ านวนหน่วยกิตปฏิบัติการ 
z หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 

เช่น 3((2)-2-5) 
เลขตัวที่ 1 หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
เลขตัวที่ 2 หมายถึง จ านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ ที่มีจ านวนชั่วโมงการ 

จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก   
เลขตัวที่ 3 หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
เลขตัวที่ 4 หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
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รายวิชาที่จัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ให้ระบุการเขียนหน่วยกิต   เป็น  n(x-y-z)  โดยมีความหมายดังนี้ 
 n       หมายถึง     จ านวนหน่วยกิตรวม 
 x       หมายถึง     จ านวนหน่วยกิตท่ีจัดการเรียนรู้แบบเน้นทฤษฎี   
 y       หมายถึง     จ านวนหน่วยกิตปฏิบัติการ 
 z       หมายถึง     จ านวนชัว่โมงศึกษาด้วยตนเอง 

เช่น 3(3-0-6) 
เลขตัวที่ 1 หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
เลขตัวที่ 2 หมายถึง จ านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
เลขตัวที่ 3 หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
เลขตัวที่ 4 หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 

ในค าอธิบายรายวิชาอาจมีค าต่าง ๆ ปรากฏอยู่ใต้ชื่อของรายวิชา ซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ควรทราบ ดังนี้ 
1. รายวิชาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite)

1.1 รายวิชาบังคับเรียนก่อน  หมายถึง  รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องเคยลง
ทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และในการ
ประเมินผลนั้น จะได้ระดับข้ันใด ๆ ก็ได้ 

1.2 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน หมายถึง  รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องเคย 
ลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนวิช านั้น  และในการ
ประเมินผลนั้น จะต้องได้รับระดับขั้นไม่ต่ ากว่า D หรือ ได้สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S 

2. รายวิชาบังคับเรียนร่วม (Corequisite)  หมายถึง  รายวิชาที่ผู้ลงทะเบียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องลง
ทะเบียนเรียนพร้อมกันไป หรือเคยลงทะเบียนเรียนและ ผ่านการประเมินผลมาก่อนแล้วก็ได้   และในการ
ประเมินผลนั้นจะได้ระดับขั้นใด ๆ ก็ได้ อนึ่ง การที่รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา A มิได้
หมายความว่ารายวิชา A จะต้องเป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา B ด้วย 

3. รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent)  หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะ
ต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไปในการลงทะเบียนรายวิชานั้นเป็นครั้งแรก โดยต้องได้รับการประเมินผลด้วย การที่
รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา A จะมีผลให้รายวิชา A เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของ
รายวิชา B โดยอัตโนมัติ และในค าอธิบายรายวิชาปรากฏชื่อรายวิชาบังคับเรียนควบกันในท้ังสองแห่งโดยสลับชื่อกัน 
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แผนการศกึษาแบบปกต ิ
ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 
จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 

322-101  แคลคูลัส 1 3((3)-0-6) 
324-101  เคมีทั่วไป 1   3((3)-0-6) 
325-101  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1  1(0-3-0) 
330-101  หลักชีววิทยา 1  3((3)-0-6) 
331-101  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1   1(0-3-0) 
332-101  ฟิสิกส์พื้นฐาน   3((3)-0-6) 
333-101  ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน   1(0-3-0) 
388-100  สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
950-102  ชีวิตที่ดี 3((3)-0-6) 
890-001  สรรสาระภาษาอังกฤษ* (ตามคะแนน ONET)  2((2)-0-4)* 

 รวม 19((x)-y-z)* 

หมายเหตุ  *การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ 
ไม่คิดหน่วยกิต และเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ภาคการศึกษาที่ 2 
จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 

322-102  แคลคูลัส 2 3((3)-0-6) 
346-111  หลักสถิติ  3((3)-0-6) 
346-161  ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ  3((2)-2-5) 
345-104  รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล  2((2)-0-4) 
890-xxx  กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  (ตามความสามารถของนักศึกษา) 2((x)-y-z) 
895-xxx  สุนทรียศาสตร์และกีฬา 1((x)-y-z) 
895-001  พลเมืองที่ด ี  2((2)-0-4) 
xxx-xxx  วิชาเลือกของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 4((x)-y-z) 

รวม 20((x)-y-z) 
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ปีที่ 2 

    ภาคการศึกษาที่ 1 
  จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)   

346-221  ความน่าจะเป็นส าหรับสถิติศาสตร์ 3((3)-0-6) 
346-222  สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์     3((3)-0-6) 
346-231  การประกันภัยเบื้องต้น 3((3)-0-6) 
315-202  การคิดกับการใช้เหตุผล 2((2)-0-4) 
890-xxx  กลุ่มภาษาและการสื่อสาร (ตามความสามารถของนักศึกษา) 2((x)-y-z) 
895-xxx  สุนทรียศาสตร์และกีฬา 1((x)-y-z) 
xxx-xxx  สาระที่ 5 กลุ่มการคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 2((x)-y-z) 
xxx-xxx  วิชาเลือกของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 2((x)-y-z) 

รวม   18((x)-y-z)  

ภาคการศึกษาที่ 2 
  จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)   

346-223  คณิตสถิติศาสตร์ 1 3((3)-0-6) 
346-232  การวิเคราะห์การถดถอย  4((4)-0-8) 
346-241  ชุดวิชาพีชคณิตและการวิจัยด าเนินงาน   5((4)-2-9) 
346-261  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  2((1)-2-3) 
001-102  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  2((2)-0-4) 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1((1)-0-2) 
315-200  ประโยชน์เพื่อนมนุษย์  1((1)-0-2) 
315-201  ชีวิตแห่งอนาคต 2((2)-0-4) 

รวม 20(17-6-37) 
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ปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 
 จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)   

346-321  คณิตสถิติศาสตร์ 2 3((3)-0-6) 
346-322  เทคนิคการเลือกตัวอย่าง  3((3)-0-6) 
346-331  การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์  3((2)-2-5) 
346-361  ฐานข้อมูลและภาษา SQL ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 3((2)-2-5) 
xxx-xxx   วิชาเลือก   9((x)-y-z) 

รวม 21((x)-y-z) 

ภาคการศึกษาที่ 2 
  จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)   

346-332  การวิเคราะห์เชิงท านาย 3((2)-2-5) 
346-333  แผนแบบการทดลองเบื้องต้น 3((3)-0-6) 
346-334  ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 3((3)-0-6) 
346-351  การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ 3((2)-2-5) 
xxx-xxx   วิชาเลือก  6((x)-y-z) 

รวม   18((x)-y-z) 
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ปีที่ 4 

ภาคการศึกษาที่ 1 (แผนการศึกษาแบบปกต)ิ 

 จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบตัิ - ศึกษาด้วยตนเอง)   
346-441  การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 3((3)-0-6) 
346-451  สถิติส าหรับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 3((2)-2-5) 
346-491  โครงงานทางสถิติ 1  1(0-3-0) 
346-471  สัมมนาทางสถิติ 1(0-2-1) 
xxx-xxx    วิชาเลือก 3((x)-y-z) 
xxx-xxx   วิชาเลือกเสรี   6((x)-y-z) 

รวม   17((x)-y-z) 

ภาคการศึกษาที่ 1 (แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา) 

 จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบตัิ - ศึกษาด้วยตนเอง)   
346-441  การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ  3((3)-0-6) 
346-451  สถิติส าหรับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  3((2)-2-5) 
346-471  สัมมนาทางสถิติ  1(0-2-1) 
346-491  โครงงานทางสถิติ 1   1(0-3-0) 
xxx-xxx    วิชาเลือก 2((x)-y-z) 
xxx-xxx   วิชาเลือกเสรี   6((x)-y-z) 

รวม   16((x)-y-z) 
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ปีที่ 4 

ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนการศึกษาแบบปกติ) 

 จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)   
346-492  โครงงานทางสถิติ 2 2(0-6-0) 
xxx-xxx    วิชาเลือก 3((x)-y-z) 

รวม  5((x)-y-z) 

ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา) 

 จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)   
346-472 สหกิจศึกษา 6(0-40-0) 

รวม 6(0-40-0) 
หมายเหตุ นักศึกษาต้องผ่านการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาอย่างน้อย 30 ชั่วโมง 
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3.1.4  ค าอธิบายรายวชิา 

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน               2((2)-0-4) 
The King’s Philosophy and Sustainable Development 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ และเป้าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ

ทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์พระราชา และการพัฒนาอย่างยั่งยืน การวิเคราะห์การ
น าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ระดับบุคคล องค์กรธุรกิจหรือชุมชนในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ  

Meaning, principles, concept, importance and goal of the philosophy of sufficiency; work 
principles, understanding and development of the King’s philosophy and  sustainable 
development; an analysis of application of the King’s philosophy in the area of interest including 
individual, business or community sectors in local and national level

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ               1((1)-0-2) 
Idea to Entrepreneurship  
รายวิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจัดท าแนวคิด

ธุรกิจด้วยเครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ 
Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; survey for 

business opportunity analysis; using business models with modern business tools 

061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย                 1((1)-0-2) 
Aesthetics of Thai Dance 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย  การแต่งกายตามแบบนาฏศิลป์ไทย    เพลงประกอบการแสดง

นาฏศิลป์ไทย  ท่าร าตามแบบนาฏศิลป์ไทย  การแสดงนาฏศิลป์ไทยในรูปแบบต่างๆ 
General knowledge about Thai dance; costumes for Thai dance;  songs for Thai dance;  

basic Thai dance movements;   Thai dance performances 
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142-129 คิดไปข้างหน้า                 2((2)-0-4) 
Organic Thinking 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การคิดวิเคราะห์ การสันนิษฐานและการสมมติ ข้อสมมติฐาน การคิดแบบเอกนัยและอเนกนัย การค้นหา

ข้อมูล การค้นหาปัญหาและการแก้ปัญหา การท านาย ตรรกศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การเชื่อมโยง  และการ
สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ การเพ่ิมมูลค่า   

Analytical thinking; presumption and assumption; hypothesis; convergent and divergent 
thinking; data finding; problem and solution finding; predictions; logical; numberical analysis; 
relating and creating things; value adding 

142-135 พับเพียบเรียบร้อย         1((1)-0-2) 
Paper Craft 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การฝึกศิลปะประดิษฐ์ด้วยกระดาษ การตัด การพับ การสร้างสรรค์งานศิลปะจากกระดาษ 
Paper craft workshop, cutting, folding, creating artworks from paper 

142-136 ปั้นดินให้เป็นดาว                  1((1)-0-2) 
Sculpture 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การสร้างงานปั้นโดยใช้วัสดุต่างๆ เช่น ดินเหนียวธรรมชาติ หรือดินเหนียวญี่ปุ่น เรียนรู้การใช้วัสดุและ

เครื่องมือต่างๆ ในงานปั้นอย่างปลอดภัย การชื่นชมและวิจารณ์งานปั้นผ่านการอ่านและการอภิปราย การพิจารณา
พิเคราะห์รูปทรงเรขาคณิต นามธรรม และรูปทรงของสิ่งมีชีวิต ความรู้พื้นฐานด้านงานปั้นเพื่อต่อยอดต่อไป 

Molding sculptures using various materials such as natural clay or Japanese clay; 
Learning how to manipulate these materials and use sculpting tools safely; Appreciating and 
Criticizing sculpture works through reading and discussion; Examining geometric, abstract and 
organic forms. Fundamentals of sculpture program 

142-137 ใครๆ ก็วาดได้  1((1)-0-2) 
Everyone Can Draw 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวาด การฝึกทักษะ การวาดเส้น การวาดขั้นพ้ืนฐาน การลงแสงเงา การวาด
รูปร่างมนุษย์  

Introduction to basic drawing and practice; sketching; basic drawing, light and shadow; 
human figures   
 
142-138 มนต์รักเสียงดนตรี                1((1)-0-2) 

The Sound of Musics 
 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

การศึกษาประวัติศาสตร์,ลักษณะ,องค์ประกอบ,ผู้ประพันธ์,แนวคิดเชิงดนตรี,และการพัฒนาทักษะการฟัง
ดนตรีตะวันตกและตะวันออก  

Exploration of historical periods of both Eastern and Western art music; musical styles, 
musical elements, and composers and their works; basic musical concepts; develop music 
perception skills and representative musical compositions 
  
142-139 ท่องโลกศิลปะ                  1((1)-0-2) 

Through The World of Art 
 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

ศาสตร์แห่งทัศนศิลป์ การใช้สื่อและเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  
Art of Visual art, medium and technique in art creation 
 

142-234 โลกสวย                    1((1)-0-2)  
Life is Beautiful 

 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

การสร้างสุนทรียศาสตร์ในชีวิต บนพ้ืนฐานของความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย พลังของทัศนคติ
บวก การเรียนรู้และซึบซับความสวยงามของชีวิตผ่านงานศิลปะ ผ่านธรรมชาติ ผ่านงานสุนทรีย์ด้านต่างๆ 
พัฒนาการด้านอารมณ์และความรู้สึก เรียนรู้เขาเรียนรู้เราผ่านการแสดงออกทางศิลปะ การผ่อนคลายความตึง
เครียดด้วยศิลปะแขนงต่างๆ การหาแรงบันดาลใจ การสร้างก าลังใจ การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  

Development of life aesthetics based on multicultural understanding; power of positive 
attitude; feeling and absorbing the beauty of life through arts, nature and other aesthetic 
creations; getting to know yourself and others through expressive art; stress release and                                               
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relaxation through different types of arts; searching for inspiration and spirit; peaceful co-
existence 

142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า                    1((1)-0-2) 
The Designers and Their Black Attires 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
วิวัฒนาการในการออกแบบ องค์ประกอบของการออกแบบ กระบวนการการออกแบบ การออกแบบกับ

วิถีชีวิตประจ าวัน 
 Evolution of design, fundamental of design, design process, design in relation to daily 

basis 

225-355  การจัดการผลิตและการด าเนนิงาน               3((3)-0-6) 
Production and Operations Management 
รายวิชาบังคบัก่อน : - 
Prerequisite: - 
ระบบการด าเนินงาน ประกอบดวย การจัดการการด าเนินงาน กลยุทธ์การด าเนินงาน การพยากรณ์ การเลือก 

ท าเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน  การศึกษาการท างาน การบริหารโครงการ การวางแผนก าลังผลิต การวางแผนรวม 
การวางแผนความตองการวัสดุ การจัดการพัสดุคงคลัง การจัดการหวงโซอุปทาน การบริหารระบบคุณภาพ และการควบคุม
คุณภาพ  

Operations system; operations management; operations strategy; forecasting; location 
planning; facility layout; work study; project management; capacity planning; aggregate planning; 
material requirements planning; inventory management; supply chain management; quality 
management and quality control 

308-231 การโปรแกรมเชิงโครงสร้างและการประยุกต์ 
Structured Programming and Applications 

3(2-2-5) 

รายวิชาบังคบัก่อน : 308-101  
Prerequisite: 308-101  

หลักการโปรแกรมและแนวทางการพัฒนาของซอฟต์แวร์ หลักการโปรแกรมและกระบวนขั้นตอนวิธีการ
แก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ ชนิดข้อมูลและนิพจน์ ค าสั่งต่าง ๆ ในการเขียนโปรแกรม โปรแกรมย่อยและพารามิเตอร์ การ
ด าเนินการกับแฟ้มข้อมูล แนะน าการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง เช่น ภาษาซี 

Programming principles and methods for software development; programming and 
algorithm principles and computer problem solving; data types and expression; commands in 
programming; subprogram and parameter; file organization and operation; introduction to high-level 
programming languages such as C 
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308-232 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 
Web Development and Design 

3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคบัก่อน : 308-231 
Prerequisite: 308-231 

 

 แนวคิดของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต แนวคิดของเทคโนโลยีเว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์แบบคงที่ การ
ติดตั้งและปรับแต่งค่าเซิร์ฟเวอร์ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์แบบไม่คงที่ การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล การเชื่อมต่อกับ
เวบ็เซอร์วิส ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน 
 Concepts of internet technology; concept of web technology; design and implementation 
of static website; installation and configuration of web server; design and implementation of dynamic 
website; connection to database; connection to web services; examples of implementation 
 
308-233 ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล 

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

 รายวิชาบังคบัก่อน : 308-231 
Prerequisite: 308-231 

 

 พื้นฐานโครงสร้างข้อมูล โครงสร้างข้อมูลนามธรรม หลักการท างานและกระบวนการขั้นตอนวิธี ขั้นตอนวิธี
เวียนบังเกิด โครงสร้างข้อมูลแบบแถวล าดับ แบบรายการ แบบคิว แบบสแต็ก แบบต้นไม้ กราฟ การเรียง และการค้นหา 
 Fundamental characteristics of data structure; abstract data type; programming and 
algorithm principles; recursion; array; list; stack; queue; tree; graph; sorting and searching 
 

308-311 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
Information Systems Analysis and Design 

3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคบัก่อน : 308-231 
Prerequisite: 308-231 

 

 ข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ บทบาทของนักวิเคราะห์ระบบ แนวทางและวัฏจักรการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศ การเสนอโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและการจัดท ารายงาน การวิเคราะห์ระบบงาน การ
ออกแบบระบบสารสนเทศ การพัฒนาและบ ารุงรักษาต้นแบบที่ออกแบบไว้ 
 Data and information; types of information systems; roles of system analysts; system 
development life cycle and methodologies; data and information collecting techniques; information 
system analytical and designing tools; project proposal; feasibility study and reports; system analysis; 
system design; development and maintenance of designed prototypes 
 
308-352 การท าเหมืองข้อมูลและทัศนภาพ 

Data Mining  and Visualizations 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-233 
Prerequisite: 308-233 
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  แนวคิดเบื้องต้นเก่ียวกับการท าเหมืองข้อมูล ทบทวนทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง เทคนิค
และเครื่องมือส าหรับการท าเหมืองข้อมูล (กฎการสัมพันธ์ การจัดหมวดหมู่และกลุ่ม) ตัวอย่างงานประยุกต์ แนวคิดและ
เทคนิคพื้นฐานส าหรับทัศนภาพ 
  Principle concept of data mining; reviews of related mathematical and statistical 
theories; techniques and tools for data mining (association rules, classification and clustering); 
applicable examples; the principles and techniques for data visualization 
 
315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์                   1((1)-0-2) 

Benefit of Mankinds 
 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้  เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 
หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพ่ือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง     

The integrative activities emphasizing the philosophy of sufficiency economy, work 
principles, understanding and development of King’s philosophy for the benefits of mankind  
 

315-201  ชีวิตแห่งอนาคต                    2((2)-0-4) 
Life in the Future 

 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลกในอนาคต เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี พลังงานสะอาด 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการใช้ชีวิตในอนาคต ปัญญาประดิษฐ์ 

Climate change in the future; biotechnology and nanotechnology; clean energy; 
information technology for living in the future; artificial intelligence 
 
315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล                  2((2)-0-4) 

Thinking and Reasoning 
 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

นิยามและความส าคัญของการคิดและเหตุผล ระบบการคิดของสมอง ประเภทการคิด หลักเหตุผล การให้
เหตุผล การคิดเชิงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 

The definitions and importances of thinking and reasoning; brain thinking process; types 
of thinking; causality; reasoning; scientific and innovative thinking 
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322-101 แคลคูลัส 1                   3((3)-0-6) 
 Calculus I 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite: -  

ฟังก์ชันและกราฟ  ระบบพิกัดเชิงขั้ว  ลิมิตและความต่อเนื่อง  อนุพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์และการ
ประยุกต ์

Functions and graphs; polar coordinate system; limits and continuity; derivatives and 
applications; integrals and applications 
 
322-102  แคลคูลัส 2                   3((3)-0-6) 
   Calculus II 
   รายวิชาบังคับก่อน : 322-101 
   Prerequisite : 322-101 

อนุกรมอนันต์  ฟังก์ชันหลายตัวแปร  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อยและ
การประยุกต์  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับที่หนึ่ง  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับที่สองที่มีสัมประสิทธิ์
เป็นค่าคงตัว  ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต์ 

Infinite series; functions of several variables; limits and continuity of several variables; 
partial derivatives and applications; ordinary differential equations of first order; linear ordinary 
differential equations of second order with constant coefficients; Laplace transforms and 
applications 
 
322-201 แคลคูลัสขั้นสูง                            3((3)-0-6) 
 Advanced Calculus 
 รายวิชาบังคับก่อน:  322-102 
 Prerequisite:  322-102 

 ปริภูมิยุคลิด ฟังก์ชันหลายตัวแปร  การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ระบุทิศทาง การ
ประยุกต์ของอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธ์หลายชั้น ระบบพิกัดและการหาปริพันธ์ในระบบต่าง ๆ 
ปริพนัธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ์ 

 Euclidean spaces; functions of several variables, differentiation of functions of several 
variables; directional derivatives; applications of derivatives of functions of several variables; 
multiple integrals; coordinate systems and integration in various systems; line integrals; surface 
integrals; integral theorems 
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322-252  ชุดวิชาคณิตศาสตร์เชิงค านวณ                          5((4)-2-9) 
   Module: Computational Mathematics 
      รายวิชาบังคับก่อน : 322-201 
      Prerequisite : 322-201 

ค่าคลาดเคลื่อนและการวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น ผลเฉลยของระบบสมการ
เชิงเส้น การประมาณค่าในช่วงและการประมาณในช่วงแบบพหุนาม การประมาณค่าก าลังสองน้อยสุด อนุพันธ์และ
ปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการไม่เชิงเส้น 

Error and error analysis; solutions of nonlinear equations; solutions of system of linear 
equations; interpolation and polynomial interpolation; least squares estimation;  differentiation 
and numerical integration; numerical solutions of ordinary differential equations; numerical 
solutions of nonlinear system of equations 
 
322-322 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น                             3((3)-0-6) 

  Introduction to Graph Theory 
  รายวิชาบังคับก่อน  :  322-211 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 

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

 
322-324 คณิตศาสตร์เชิงการจัด          3((3)-0-6) 
    Combinatorics 
    รายวิชาบังคับก่อน : 322-211 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
    Prerequisite : 322-211  or Program consent 

หลักของการนับ หลักการเพ่ิมเข้า-ตัดออก หลักการช่องนกพิราบ ฟังก์ชันก่อก าเนิด ความสัมพันธ์เวียน
เกดิ แผนแบบเชิงการจัดและการประยุกต์   

Principles of counting; the inclusion-exclusion principle; pigeonhole principle; generating 
functions; recurrence relations; combinatorial designs and applications 
 
322-355  กระบวนการสุ่มเบื้องต้น            3((3)-0-6) 
    Introduction to Random Processes 

รายวิชาบังคับก่อน : 346-221 
Prerequisite : 346-221 
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กระบวนการสุ่ม ฟังก์ชันสหสัมพันธ์ กระบวนการสุ่มที่มีความนิ่งอย่างอ่อน ฟังก์ชันความหนาแน่น

สเปกตรัมก าลัง กระบวนการเฟ้นสุ่มที่ขึ้นกับเวลาอย่างง่าย กระบวนการสุ่มปัวซง แนวเดินเชิงสุ่ม ลูกโซ่มาร์คอฟ 
การเคลื่อนที่แบบบราว 

Random process; correlation function; weakly stationary random processes; power 
spectral density function; simple random process in time; Poisson process; random walk; Markov 
chain; Brownian motion 
 
324-101 เคมีทัว่ไป 1                                                                                                  3((3)-0-6)  
 General Chemistry I 
 รายวิชาบังคับก่อน: - 
   Prerequisite:  - 
 บทน า ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมี ของแข็งและของแข็งอสัณฐาน แก๊ส
อุณหพลศาสตร์ สารละลายและสมบัติของสารละลาย  ของเหลวและคอลลอยด์ 
 Introduction; stoichiometry; atomic structure; chemical periodicity; chemical bonding; 
solids and amorphous solids; gases; thermodynamics; solutions and their properties; liquids and 
colloids 
 
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1          1(0-3-0) 
 General Chemistry Laboratory I 
 รายวิชาบังคับก่อน: 324-101 หรือเรียนควบกัน 
   Prerequisite: 324-101 or Concurrent 
 เลขนัยส าคัญและการเลือกใช้แก้ว การวิเคราะห์สารโดยวิธีโครมาโทกราฟีกระดาษ การวิเคราะห์สารแคต
ไอออนและแอนไอออนเชิงคุณภาพกึ่งจุลภาค โครงผลึกโลหะและสารประกอบไอออนิก การลดลงของจุดเยือกแข็ง 
เทอร์โมเคม ี
 Significant figures and glassware selections; identification of compounds by paper 
chromatography; semimicro qualitive analysis of cations and anions; crystal structures of metals 
and ionics; freezing point depression; thermochemistry 
 
330-101  หลักชีววิทยา  1           3((3)-0-6) 
  Principles of Biology I   

  รายวิชาบังคับก่อน: - 
    Prerequisite: - 
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 สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต เซลล์และเมแทบอลิ

ซึม พันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืช โครงสร้างและ
หน้าที่ของสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

 Characters of living organisms; classification of life; scientific method; chemistry of life; 
cell and metabolism; genetics; mechanisms of evolution; diversity of life; plant form and 
function; animal form and function; ecology and behavior  
 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1                                                                          1(0-3-0) 
 Principles of Biology Laboratory I 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
   Prerequisite: - 

การสาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์  ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ กระบวนการทางชีววิทยาของพืช กระบวนการทางชีววิทยาของสัตว์ 
นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

Demonstrations and laboratory practices on microscope; cell structure; metabolism; 
genetics; diversity of life; plant and animal tissues; biological function of plant; biological function 
of animal; ecology and behavior 
 
332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน             3((3)-0-6) 
 Fundamental Physics  

 รายวิชาบังคับก่อน: - 
   Prerequisite: - 

เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัม การสั่นและคลื่น เสียง กลศาสตร์ของของไหล 
ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก แสงและทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

Vector; forces and motions; work and energy; momentum; vibrations and waves; sound; 
fluid mechanics; heat and thermodynamics; electricity and magnetism; light and optics; modern 
physics 

  
333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน                 1(0-3-0) 
 Fundamental Physics Laboratory  

 รายวิชาบังคับเรียนควบกัน : 332-101 
   Prerequisite concurrently: 332-101 
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             การวัดและความผิดพลาด กราฟและสมการ สมดุลแรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์สปริงและการสั่น 
คลื่นนิ่งในเส้นเชือก อุปกรณ์ไฟฟ้าและมาตรไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรงวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เกรตติงเลี้ยวเบน 
    Measurement and errors; graphs and equations; force equilibrium; projectile motion; 
spring and oscillation; standing waves in a string; electric devices and multimeter; direct  
current circuit; alternating current circuit; diffraction gratings 
 
340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ                        1((1)-0-2) 

The Aesthetic in Photography 
 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

แสง สี และเงา; การจัดองค์ประกอบภาพ; สุนทรียะในการถ่ายภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; สุนทรียะ
ในการถ่ายภาพพฤติกรรมมนุษย์; สุนทรียะในการถ่ายภาพเพ่ือศิลปะ และ สุนทรียะในการถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสาร 

Light and shadow; image composition; aesthetics in natural and environmental 
photography; aesthetics in human behavioral imaging; aesthetics in photography for the arts; 
aesthetics in photography for communication 

 
344-212 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ              3((3)-0-6) 

Web Application Programming  
รายวิชาบังคับก่อน: 344-111 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
Prerequisite: 344-111 or with the consent of  the program 
โพรโทคอลเอชทีทีพี การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ภาษาส าหรับ

พัฒนาเว็บบนฝั่งไคลเอ็นท์และฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ความปลอดภัยและระบบฐานข้อมูลส าหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 
HTTP  protocols; design and development of websites; design of user interfaces; client-

side and server-side  language; security and database systems for web applications 
 
344-312 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่               3((3)-0-6) 

Mobile Application Development 
รายวิชาบังคับก่อน: 344-111 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
Prerequisite: 344-111 or with the consent of  the program 
เทคโนโลยีของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เครื่องมือในการพัฒนา เทคนิคการเขียนโปรแกรม ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบ

กราฟิก (จียูไอ) การจัดการเหตุการณ์ ฐานข้อมูล สื่อประสม การเชื่อมต่อเครือข่าย 
Mobile technologies; development tools; programming techniques:  Graphical User 

Interface (GUI), event  handling, database, multimedia, network connections 
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344-334 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ                 3((3)-0-6) 
Business Intelligent System  
รายวิชาบังคับก่อน: 344-111 
Prerequisite: 344-111 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบธุรกิจอัจฉริยะ (BI) กลยุทธ์ BI  เทคโนโลยี BI เช่น แดชบอรด์ การรายงาน

เฉพาะกิจ เครื่องมือค้นหาข้อมูลและบริการข้อมูลบนคลาวด์ การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ การรายงานธุรกิจ 
ซอฟต์แวร์ BI ประเด็นด้านจริยธรรมและสังคมใน BI 

Introduction to business intelligence (BI); BI strategies; BI technologies such as  
dashboards, ad hoc reporting, data discovery tools and cloud data services; business process 
management;  business reporting; BI software; ethical and social issues in BI 
 
345-104  รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล             2((2)-0-4) 

Digital Technology Literacy 
  รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

การเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างเข้าใจและปลอดภัย 
ฝึกฝนการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่จ าเป็นต่อการท างาน การฝึกใช้งานแอปพลิเคชันในคลาวด์คอมพิวติ้ง เพ่ือการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

Learn and utilize current technology and future trends in a secure and understandable 
way; practice the applications needed to work; uses of cloud computing applications for work 
effectively 
 
345-211 หลักการโปรแกรม        3((3)-0-6) 

Principles of  Programming  
รายวิชาบังคับก่อน: 345-104 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร   
Prerequisite: 345-104 or with the consent of  the program   
พ้ืนฐานการโปรแกรม  แนวคิดเรื่องชนิดของข้อมูล  ชนิดข้อมูลแบบมีและไม่มีโครงสร้าง  นิพจน์  

ข้อความสั่งในการโปรแกรม  เช่น การก าหนดค่า  การด าเนินงานแบบมีเงื่อนไข  การด าเนินงานแบบลูป โปรแกรม
ย่อยและพารามิเตอร์ การโปรแกรมเชิงโครงสร้างเป็นบล็อก โปรแกรมแบบเวียนเกิด  แถวล าดับแบบหนึ่งมิติและ
สองมิติ  สายอักขระ แฟ้มข้อมูลและตัวชี้  การเขียนเอกสารประกอบโปรแกรม  แนะน าการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์
ระดับสูง เช่น ภาษาซี 

Introduction to programming;  data type concept;  primitive and structured and 
unstructured data type;  expressions;  statements and control structures : value assign, criteria 
operation, loop operation; subprograms and parameters;  block-structured programming;   
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recursive program;  one-dimensional and two-dimensional array;  string; file and pointer;  program 
documentation;  introduction of a high-level structured programming language, such as C 
 
346-111 หลักสถิต ิ            3((3)-0-6) 
 Principles of Statistics  
 รายวิชาบังคับก่อน :  322-101    

Prerequisite : 322-101   
 ขอบข่ายของสถิติ การจ าแนกข้อมูล กราฟเชิงเดียว การสรุปข้อมูลในเชิงตัวเลขและกราฟ ความน่าจะเป็น 
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงปรกติ การแจกแจงของค่าเฉลี่ยตัวอย่าง การประมาณค่า
และทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การประมาณค่าและทดสอบสมมติฐาน
ส าหรับข้อมูลจ าแนกประเภท การทดสอบความเป็นอิสระของตัวแปรจ าแนกประเภท 2 ตัว  การถดถอยเชิงเส้น 
อย่างง่ายและการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 Scope of statistics; data classification; simple graphs; numerical summaries and graphs; 
probability; random variable and probability distributions; normal distribution; distribution of 
sample means; estimation and hypothesis testing for means; one-way analysis of variance; 
estimation and hypothesis testing for categorical data; chi-square test for independence; simple 
linear regression and correlation analysis; use of statistical software 
 
346-161 ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ          3((2)-2-5)
 Standard Statistical Software  

 รายวิชาบังคับเรียนควบกัน : 346-111 
   Prerequisite concurrently: 346-111 
 การใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ SPSS MINITAB และ R  ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล 
 Use of standard statistical software: SPSS, MINITAB and R, for data analysis and 
interpretation 
 
 
346-221 ความน่าจะเป็นส าหรับสถิติศาสตร์              3((3)-0-6) 
 Probability for Statistics 
 รายวิชาบังคับก่อน : 346-111 หรือ 347-204 หรือโดยความเห็นชอบของผู้สอน 

  Prerequisite : 346-111 or 347-204 or Lecturer consent 
 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น  ค่าคาดหมายและความ
แปรปรวน ฟังก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์  การแจกแจงไม่ต่อเนื่องและการแจกแจงต่อเนื่อง  ตัวแปรสุ่มพหุคูณ การแจก
แจงร่วมและการแจกแจงตามขอบ ความแปรปรวนร่วม การแจกแจงมีเงื่อนไข  ค่าคาดหมายมีเงื่อนไข  การแจกแจง
ปรกติสองตัวแปร ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม 
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 Probability of events; random variables and probability distributions; expectation and 
variance; moment generating functions; discrete and continuous distributions; multiple random 
variables; joint and marginal distributions; covariance; conditional distributions; conditional 
expectation; bivariate normal distributions; functions of random variables 
 
346-222 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์         3((3)-0-6) 
 Nonparametric Statistics 
 รายวิชาบังคับก่อน : 346-111  

  Prerequisite : 346-111 
 ความรู้พ้ืนฐานส าหรับสถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ การทดสอบกรณีตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม ตัวอย่างสองกลุ่มที่
เป็นอิสระต่อกัน ตัวอย่างสองกลุ่มที่สัมพันธ์กัน  ตัวอย่างมากกว่าสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน ตัวอย่างมากกว่าสอง
กลุ่มท่ีสัมพันธ์กัน การวิเคราะห์ตารางการจร การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ล าดับที่  การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 Basic knowledge of nonparametric statistics; nonparametric testing in case of one 
sample, two independent samples, two related samples, more than two independent samples, 
more than two related samples; contingency table analysis; rank correlation analysis; computer 
software applications 
 
346-223 คณิตสถิติศาสตร์ 1     3((3)-0-6) 
 Mathematical Statistics I   
 รายวิชาบังคับก่อน : 346-221  

  Prerequisite : 346-221 
 สถิติอันดับ อสมการความน่าจะเป็น การลู่เข้าของตัวแปรสุ่ม ตัวอย่างสุ่มและการแจกแจงค่าตัวอย่าง 
คุณสมบัติของค่าเฉลี่ยและของความแปรปรวนของตัวอย่างจากการแจกแจงปรกติ การประมาณค่าแบบจุดตัว  
ตัวประมาณค่าโมเมนต์ ตัวประมาณค่าควรจะเป็นสูงสุด ตัวประมาณค่าเบส์ ตัวประมาณค่าก าลังสองน้อยสุด 
 Order statistics; probability inequality; convergence of random variables; random 
samples and sampling distributions; properties of the sample mean and variance of sample from 
normal distribution; point estimation; moment estimator; maximum likelihood estimator; Bayes 
estimator; least squared estimator 
 
 
346-231 การประกันภัยเบื้องต้น           3((3)-0-6) 
 Introduction to Insurance  
 รายวิชาบังคับก่อน: - 

  Prerequisite : - 
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 ความเป็นมา  ความหมายและประโยชน์ของการประกันภัย  ความเสี่ยงภัย  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการ
ประกันภัย สัญญาประกันภัย การประกันชีวิต การประกันวินาศภัย องค์กรประกันภัย 
 Background; meaning and benefits of insurance; risk; basic concepts about insurance;  
contract of insurance; life insurance; non-life insurance; insurance organization 
 
346-232 การวิเคราะห์การถดถอย      4((4)-0-8) 

Regression Analysis 
 รายวิชาบังคับก่อน : 346-111 หรือ 347-204  
 Prerequisite : 346-111 or 347-204 

แผนภาพการกระจาย การวิเคราะหส์หสัมพันธ์เชิงเดียว การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว  
การใช้เมทริกซ์ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว การอนุมานการถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว การตรวจสอบตัว
แบบการถดถอยและการแปลงข้อมูล การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ การเลือกตัวแบบและเกณฑ์ส าหรับ
การเลือกตัวแบบการถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์การถดถอยเมื่อตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรหุ่น การถดถอยลอจิสติก 
การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

Scatter diagram; simple correlation analysis; simple linear regression analysis; simple 
linear regression analysis using matrix approaches; inferences of simple linear regression; 
regression model checking and data transformations; multiple linear regression analysis; model 
selection and criteria for model selection; regression analysis with dummy independent variable; 
logistic regression; computer software applications 
 
346-241 ชุดวิชาพีชคณิตและการวิจัยด าเนินงาน           5((4)-2-9) 

Module: Linear Algebra and Operations Research 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
Prerequisite : - 
เวกเตอร์และเมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้นและวิธีการหาผลเฉลย ปริภูมิเชิงเส้นและความเป็นอิสระเชิง

เส้น เมทริกซ์ผกผัน ดีเทอร์มิแนนต์ ตัวแบบก าหนดการเชิงเส้น ผลเฉลยเชิงกราฟ ขั้นตอนวิธีซิมเพลกซ์ ภาวะคู่กัน 
การวิเคราะห์ความไว การประยุกต์ใช้ก าหนดการเชิงเส้นและขั้นตอนวิธีหาผลเฉลยกับปัญหาก าหนดการจ านวนเต็ม 
ปัญหาการจัดสรรงาน ปัญหาการขนส่ง และการวิเคราะห์ข่ายงาน การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป 

Vectors and matrices; linear equation system and methods for finding solutions; linear 
space and linear independence; inverse of matric; determinant; Linear programming model; 
graphical solutions; simplex algorithm; duality; sensitivity analysis; application of linear 
programming and algorithms for solving integer programming problems, assignment problems, 
transportation problem and network analysis; use of computer package 
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346-261 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น         2((1)-2-3) 

Basic Computer Programming 
รายวิชาบังคับก่อน : - 

 Prerequisite : - 
แนวคิดพ้ืนฐานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัวแปร ชนิดข้อมูล การด าเนินการ การวนซ้ า ค าสั่งควบคุม 

อาเรย์ อาเรย์ลิสต์ สตริง ฟังก์ชัน การด าเนินการกับแฟ้มข้อมูล 
Basic concept of computer programming; variable; data type; operation; loop; control 

statement; array; array list; string; function; file operations 
 
346-321 คณิตสถิติศาสตร์ 2     3((3)-0-6) 
 Mathematical Statistics II 
 รายวิชาบังคับก่อน : 346-223  

  Prerequisite : 346-223 
 ทบทวนการประมาณค่าแบบจุด คุณสมบัติของตัวประมาณ ตัวประมาณไม่เอนเอียงความแปรปรวนต่ าสุดเอกรูป ทฤษฎี
บทเราว์และแบลเวลล์  การประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมุติ ฐาน การทดสอบก าลังสู งสุด  บทตั้ งเนย์แมน - 
เพียร์สัน การทดสอบก าลังสูงสุดเอกรูป การทดสอบอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น 
 Review of point estimation; properties of estimators; uniformly minimum variance unbiased 
estimator; Rao-Blackwell theorem; interval estimation; hypothesis testing; most powerful test; Neyman-Pearson 
lemma; uniformly most powerful test; likelihood ratio test 
 
346-322 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง         3((3)-0-6) 

Sampling Techniques  
 รายวิชาบังคับก่อน : 346-221 หรือโดยความเห็นชอบของผู้สอน 

  Prerequisite : 346-221 or Lecturer consent 
การส ารวจตัวอย่าง การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย การประมาณค่าเฉลี่ย ค่ารวม ค่าสัดส่วน และความ

แปรปรวน  การก าหนดขนาดตัวอย่าง การเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ การเลือก
ตัวอย่างแบบกลุ่ม วิธีการเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น การประมาณขนาดประชากร  

Sample survey; simple random sampling; estimation for mean, total, proportion and 
variance; sample size determination; systematic sampling; stratified sampling; cluster sampling; 
non-probability sampling; estimating the population size 
 
346-331 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์         3((2)-2-5) 
 Applied Multivariate Analysis 
 รายวิชาบังคับก่อน: 346-232  

  Prerequisite : 346-232 
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ทบทวนพีชคณิตของเมทริกซ แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหหลายตัวแปร การแจกแจงปรกติหลายตัวแปร 
การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเมื่อประชากรมีการแจกแจงของตัวแปรพหุเป็นแบบปกติ การใช้สถิติที
ก าลังสอง การวิเคราะห์ความแปรปรวนของหลายตัวแปร การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก การวิเคราะห์
ส่วนประกอบหลัก การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม  การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม  การประยุกต์ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป 

Review matrix algebra; concepts of multivariate analysis; multivariate normal distribution; 
estimation and testing of hypothesis when population is multivariate normal distribution; use of 
Hotelling T2; MANOVA; logistic regression analysis; principle component analysis; discriminant 
analysis; factor analysis; cluster analysis; computer software applications 

346-332 การวิเคราะห์เชิงท านาย                3((2)-2-5) 
  Predictive Analytic  
รายวิชาบังคับก่อน: 346-111  

  Prerequisite : 346-111 
แนวคิดพ้ืนฐานในการพยากรณ์ การพยากรณ์เชิงปริมาณ เทคนิคการปรับเรียบโดยวิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่  วิธี

ท าให้เรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล  การใช้ตัวแบบโฮลต์และตัวแบบวินเตอร์ การพยากรณ์กรองปรับได้ อนุกรมเวลา
แบบฉบับ การพยากรณ์อนุกรมเวลาโดยใช้บ๊อกซ-์เจนกินส์ การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  

Basic concepts of forecasting; quantitative forecasting; smoothing techniques using 
moving average; exponential smoothing methods; Holt’s model; Winters’ model; adaptive 
filtering; classical time series; Box-Jenkins time series forecasting; computer software applications 

346-333 แผนแบบการทดลองเบื้องต้น                                3((3)-0-6) 
Introduction to Experimental Designs 
รายวิชาบังคับก่อน : 346-232  
Prerequisite : 346-232 
หลักการของแผนแบบการทดลอง แผนแบบสุ่มสมบูรณ์ การเปรียบเทียบระหว่างทรีตเมนต์และการ

ทดสอบเชิงตั้งฉาก แผนแบบบล็อกสมบูรณ์เชิงสุ่ม แผนแบบจัตุรัสละติน การทดลองแบบแฟกทอเรียล แผนแบบ 
สปลิตพล็อต การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  

Principles of experimental designs; completely randomized designs; treatment 
comparisons and orthogonal tests; randomized complete block designs; latin square designs; 
factorial experiments; split-plot designs; analysis of covariance; computer software applications 
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346-334 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น         3((3)-0-6) 
Introduction to Research Methodology 
รายวิชาบังคับก่อน : 346-322  

  Prerequisite : 346-322 
ความหมายและประเภทการวิจัย  กระบวนการวิจัย ชนิดข้อมูลการวิจัย การก าหนดปัญหา การทบทวน

วรรณกรรม  กรอบแนวคิดและขอบข่ายทางทฤษฎี  สมมุติฐานการวิจัย  การออกแบบการวิจัย  การเก็บข้อมูล  การ
จัดการกับข้อมูล  การประมวลผล  การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมาย  การเขียนรายงาน  การเขียนข้อเสนอ
โครงการ  จรรยาบรรณของนักวิจัย 

Meaning and types of research; research process; types of research data; problem 
setting; literature review; conceptual and theoretical framework; research hypotheses; research 
designs; data collection; data management; data processing; data analysis and interpretation; 
report writing; project proposal writing; ethics of researchers 

346-335 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว               3((3)-0-6) 
  Longitudinal Data Analysis 
  รายวิชาบังคับก่อน : 346-232 หรือโดยความเห็นชอบของผู้สอน 
  Prerequisite : 346-232 or Lecturer consent 
ความรู้พ้ืนฐานส าหรับข้อมูลระยะยาว การสร้างและแปลผลกราฟโพรไฟล์ การวิเคราะห์อย่างง่าย ข้อเสีย

ของการวิเคราะห์อย่างง่าย การถดถอยอิทธิพลผสมเชิงเส้น การประมาณค่าภาวะน่าจะเป็นสูงสุด ข้อมูลสูญหาย 
Basic knowledge of longitudinal data; profile plots and interpreting; simple analyses; 

critiques of simple analyses; linear mixed effects regression; maximum likelihood estimation; 
missing data 

346-336 การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกประเภท        3((3)-0-6) 
Categorical Data Analysis 
รายวิชาบังคับก่อน : 346-111  

  Prerequisite : 346-111 
การแจกแจงของค่าตัวอย่างของตัวแปรไม่ต่อเนื่อง การวิเคราะห์ตารางการจรขนาด 2×2  และขนาด rxc 

การวิเคราะห์ตารางหลายมิติโดยใช้ตัวแบบล็อกเชิงเส้นและลอจิต การวิเคราะห์ข้อมูลอันดับและการวัดซ้ า การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

Sampling distributions of discrete variables; analysis of 2 x 2 and r x c tables; analysis of 
multidimensional tables using log-linear and logit models; analysis of ordinal data and repeated 
measurements; use of statistical software 
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346-341 การประยุกต์ใช้สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ          3((2)-2-5) 
Application of Statistics to Health Sciences 
รายวิชาบังคับก่อน : 346-111 และ 346-161  
Prerequisite : 346-111 and 346-161 
ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  แนวคิดในการออกแบบวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ขนาดตัวอย่าง

และอ านาจการทดสอบ  เทคนิคทางสถิติมาตรฐานที่น าเสนอด้วยตัวอย่างจากวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
การตีความที่ส าคัญของผลการวิจัย และการใช้โปรแกรมทางสถิติเพ่ือการประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ทาง
สถิติ  

Data in health science; concept of research design in health sciences; sample size and 
power of the test; standard statistical techniques presented with examples drawn from the 
health sciences literature; critical interpretation of research results, and using statistical software 
for data processing and statistical analysis 
 
346-342 ตัวแบบระบบแถวคอยเบื้องต้น         3((3)-0-6) 

Introduction to Queuing Models    
รายวิชาบังคับเรียนก่อน 346-221  
Prerequisite : 346-221 
ทบทวนอนุกรม ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น โครงสร้างพ้ืนฐานของตัวแบบแถวคอย 

กระบวนการเกิดและตาย ตัวแบบแถวคอยที่ไม่ใช้การแจกแจงเอ็กโพเนนเชียล เครือข่ายแถวคอย 
Review of series, random variable and probability distributions; basic structure of 

queuing models; the Birth-and-Death process; queuing models involving nonexponential 
distributions; queuing networks 
 
346-343 การจัดการสินค้าคงคลัง           3((3)-0-6) 
 Inventory Management 
 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

ความส าคัญของสินค้าคงคลังในห่วงโซ่อุปทาน แนวคิดในการจัดการสินค้าคงคลัง การแบ่งกลุ่มสินค้าคง
คลัง ตัวแบบสินค้าคงคลังแบบพารามิเตอร์ที่ทราบค่า เมื่ออุปสงค์มีค่าคงที่และมีค่าเปลี่ยนไปตามเวลา ตัวแบบสินค้า
คงคลังแบบสโทแคสติกในกรณีคาบเดียวและหลายคาบ ตัวแบบสินค้าคงคลังซึ่งมีเวลาน าเป็นแบบสโทแคสติก ตัว
แบบสินค้าคงคลังแบบหลายชั้น 

Importance of inventory in supply chain; inventory management concept; inventory 
classification; deterministic inventory models with constant and time-varying demands; stochastic  
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inventory models, single-period and finite-horizon models; stochastic lead-time models; multi-
echelon inventory systems 

 
346-344 ชุดวิชาวิทยาการประกันภัย         7((6)-2-13) 

Module: Actuarial Science 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite : - 
 การประกันภัยและรูปแบบการประกันภัย ตารางมรณะ เบี้ยประกันสุทธิ  เงินส ารองสุทธิคงที่ เงินส ารอง
ดัดแปลง เบี้ยประกันรวม อัตราเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน การก าหนดอัตราการเสี่ยงภัยรายบุคคล การจ าแนก
ประเภทการเสี่ยงภัย การส ารองความสูญเสีย การประกันสุขภาพ  การประกันสังคม การประกันอัคคีภัย การ
ประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง  การประกันเบ็ดเตล็ด 
 Insurance and  type of insurance; mortality table; net premium; net level reserve; 
modified reserve; gross premium; property premium rate; individual risk rating; risk classification; 
loss reserving;  health insurance; social security;  fire insurance;  motor insurance; marine 
insurance; miscellaneous insurance 
 
346-351 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์         3((2)-2-5) 

Big Data Analytics and Applications 
รายวิชาบังคับก่อน: - 

 Prerequisite: - 
หลักการการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ สภาพแวดล้อมพ้ืนฐาน วิธีการจัดการข้อมูลและวิธีการบันทึก 

ขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์และทัศนภาพ การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือจัดการกับความท้าทายใน
โลกความจริง จริยธรรม ความปลอดภัย 

Big data analysis concept; fundamental platforms; data management and storage 
method; analytics algorithm and visualization; big data analytics to handle real world challenges; 
ethics; security 
 
346-361 ฐานข้อมูลและภาษา SQL ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล            3((2)-2-5) 

Database and SQL for Data Analytics  
รายวิชาบังคับก่อน: - 

 Prerequisite: - 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล การ

จัดการฐานข้อมูล การติดตั้งและควบคุมดูแลระบบการจัดการฐานข้อมูลในปัจจุบัน ค าสั่ง SQL ที่ซับซ้อน การ 
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บริหารจัดการผู้ใช้ การรักษาความปลอดภัย ภาษา PL/SQL กรณีศึกษาระบบการจัดการฐานข้อมูลในงานธุรกิจด้าน
ต่างๆ  

Fundamental knowledge of database; database analysis; database design; database 
management system; database management; installation and monitoring of current database 
management systems; complex SQL statements; user profile management; security; PL/SQL 
language;  case studies of database management system in businesses 
 
346-371 การฝึกงานทางสถิติ          1(0-30-0) 
 Job Training in Statistics 
 เงื่อนไข : ต้องเรียนหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาบังคับของสาขาสถิติมาก่อนอย่างน้อย 15 หน่วยกิต 
 หลักการปฏิบัติตนในการท างาน การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานราชการซึ่งภาควิชาฯ 
เห็นชอบ การเขียนและการน าเสนอรายงานของความส าเร็จของการฝึกงาน 
 Principles of working responsibility; training in private or state organizations approved by 
the department; writing and presenting report of training achievement 
 
346-431 การวิเคราะห์การรอดชีพเบื้องต้น         3((3)-0-6) 

Introduction to Survival Analysis 
 รายวิชาบังคับก่อน: 346-232 

  Prerequisite : 346-232 
แนวคิดพ้ืนฐานของการวิเคราะห์การรอดชีพ ฟังก์ชันการรอดชีพ ฟังก์ชันพิบัติ การประมาณค่าและการ

เปรียบเทียบเส้นโค้งการรอดชีพ เส้นโค้งแคปแพลน-ไมเออร์ ตัวแบบอิงพารามิเตอร์และตัวแบบกึ่งพารามิเตอร์ ตัว
แบบการถดถอยค็อกซ์ กรณีศึกษา 

Basic concepts of survival analysis; survival function; hazard function; estimating and 
comparing survival curves, Kaplan-Meier curve; parametric and semi-parametric models; Cox 
regression model; case studies 

 
346-432 สถิติประชากรเบื้องต้น          3((3)-0-6) 
 Introduction to Population Statistics 
 รายวิชาบังคับก่อน: - 

  Prerequisite : - 
 ความหมายและขอบเขตของการศึกษาประชากร ทฤษฎีทางประชากร การวิเคราะห์องค์ประกอบในการ
วิเคราะห์ประชากร เทคนิคการวิเคราะห์เบื้องต้นทางประชากรศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงประชากร  การเจริญพันธุ์ 
การตาย การย้ายถิ่น นโยบายประชากรและการพัฒนา 
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 Meaning and coverage of population studies; population theory;  population 
composition analysis; elementary  demographic analysis technique; population change; fertility; 
mortality; migration; population policy and development 
 
346-441 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ         3((3)-0-6) 
 Statistical Quality Control 
 รายวิชาบังคับก่อน: 346-111 หรือ 347-204  

Prerequisite : 346-111 or 347-204 
 การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ แผนภูมิควบคุมชนิดตัวแปร แผนภูมิควบคุมเชิงคุณลักษณะประจ า การ
วิเคราะห์ระบบการวัด การวางแผนการทดลองเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการชักตัวอย่างเพ่ือ
การยอมรับ แผนชักตัวอย่างแบบตัวแปร แผนชักตัวอย่างเชิงคุณลักษณะ มาตรฐานคุณภาพแบบต่างๆ   
 Statistical process control; variable control charts; attribute control charts; measurement 
system analysis; experimental designs for quality improvement; fundamental concepts of 
acceptance sampling; sampling plan by variables; sampling plan by attributes; standard of 
qualities 
 
346-442 กระบวนการสโตแคสติก         3((3)-0-6) 

Stochastic Process 
รายวิชาบังคับก่อน: 346-221  

  Prerequisite : 346-221 
การเดินสุ่ม ลูกโซ่แบบมาร์คอฟ กระบวนการเลขชี้ก าลังและปัวซง กระบวนการเกิดดับ กระบวนการแตก

กิ่ง กระบวนการท าใหม่ 
Random walk; Markov chain; exponential and Poisson process; birth-death process; 

branching process; renewal process 
 
346-443 ทฤษฎีการตัดสินใจ        3((3)-0-6) 
 Decision Theory 
 รายวิชาบังคับก่อน: 346-221 
 Prerequisite: 346-221 
 ปัญหาการตัดสินใจ การจัดการความเสี่ยง การตัดสินใจภายใต้ความไม่รู้ การตัดสินใจภายใต้ความ 
ไม่แน่นอน การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง การตัดสินใจโดยใช้ความน่าจะเป็น ผลตอบแทนคาดหมาย การตัดสินใจ
แบบเบย์ การมีเหตุมีผล เกมสถิต เกมแบบพลวัต เกมรูปบรรทัดฐาน กลยุทธ์แท้ กลยุทธ์ข่ม การก าจัดกลยุทธ์ที ่
ถูกข่มแบบวนซ้ า ความเชื่อ การตอบสนองที่ดีที่สุด จุดสมดุลแนช กลยุทธผสม เกมแบบเบย์ การประมูล  
การออกแบบกลไก 
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 Decision problem; risk management; decision under ignorance; decision under 
uncertainty; decision under risk; decision using probability;  expected payoff; bayesian decision; 
rationality; static game; dynamic game; normal form game; pure strategy; dominant strategy; 
iterated elimination of strictly dominant strategies; belief; best response; nash equilibrium; mixed 
strategy; bayesian game; auctions; mechanism design 
 
346-444 การจ าลองสถานการณ์ส าหรับการจัดการโลจิสติกส์          3((3)-0-6) 
 Simulation for Logistics Management 
 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 แนวคิดการจ าลองสถานการณ์ส าหรับการตัดสินใจ การจ าลองเชิงสถิตย์ การจ าลองแบบไม่ต่อเนื่อง  การ
ประยุกต์การจ าลองกับปัญหาทางโลจิสติกส์ การวิเคราะห์ข้อมูลของผลการจ าลอง การทวนสอบและความแม่นของ
ตัวแบบการจ าลอง การออกแบบการทดลองส าหรับการจ าลอง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการจ าลอง
สถานการณ์  
 Concept of simulation for decision making; static simulation; discrete simulation; 
application of simulation for logistics problem; data analysis of simulation outputs; verification 
and validation of simulation model;  design of experiment for simulation; using computer 
program for simulation 
 
346-445 การจัดการคลังสินค้าส าหรับโลจิสติกส์ 4.0                 3((3)-0-6) 

Warehouse Management for Logistics 4.0 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 บทบาทและเป้าหมายของคลังสินค้าในโลจิสติกส์ 4.0 แนวคิดในการจัดการคลังสินค้าส าหรับโลจิสติกส์ 
4.0 คุณลักษณะพ้ืนฐานของคลังสินค้า ประเภทของคลังสินค้า การท างานต่าง ๆ ภายในคลังสินค้า ระบบการหยิบ
สินค้าแบบดั้งเดิม เมื่อพนักงานหยิบสินค้าเดินหยิบสินค้า การหยิบสินค้าแบบรวมกลุ่ม แบบแบ่งเขต และแบบคัด
แยก การหยิบสินค้าโดยมีพาหนะน าทางอัตโนมัติ หุ่นยนต์เคลื่อนชั้นวางสินค้า 
           Roles and warehouse objectives in logistics 4 .0 ; warehouse management concept for 
logistics 4 . 0 ; basic characteristic of warehouses; type of warehouses; warehouse operations; 
traditional picker-to-parts order picking systems; batching, zoning and sorting; automated guided 
vehicle-assisted picking; shelf-moving robots 
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346-451 สถิติส าหรับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ      3((2)-2-5) 
Statistics for Data Science and Business Analytics  
รายวิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักปฏิบัติเบื้องต้นของวิทยาการข้อมูล การสร้างตัวแบบการท านาย การแบ่งส่วนแบบมีผู้สอน ฟังก์ชัน

จ าแนกกลุ่ม การวิเคราะห์สมรรถนะตัวแบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ส าหรับการตัดสินใจ การแสดงภาพสมรรถนะตัว
แบบ การท าเหมืองและแทนข้อความอักษร ความคล้ายคลึงและความใกล้เคียงที่สุด การท าเหมืองข้อมูลแบบไม่มี
ผู้สอนและการจัดกลุ่ม เทคนิคและงานต่าง ๆ ในวิทยาการข้อมูล กลยุทธ์เชิ งธุรกิจและวิทยาการข้อมูล การ
ประยุกต์ใช้โปรแกรม 

Introduction to the practice of data science; predictive modeling; supervised 
segmentation; discriminant functions; model performance analytics; decision analytic thinking; 
model performance visualization; text representation and mining; similarity and nearest 
neighbors; unsupervised data mining and clustering; data science tasks and techniques; data 
science and business strategy; computer software application 

346-471 สัมมนาทางสถิติ   1(0-2-1) 
Seminar in Statistics 
เงื่อนไข : ต้องเรียนหมวดวิชาเฉพาะของสาขาสถิติมาก่อนอย่างน้อย 15 หน่วยกิต 
สัมมนาหัวข้อที่น่าสนใจในสาขาสถิติศาสตร์ หรือสถิติประยุกต์ จากวารสาร หรือต าราภาษาอังกฤษ 
Seminar in interesting topics of statistics or applied statistics from journal or text book 

346-472 สหกิจศึกษา          6(0-40-0) 
Cooperative Education 
เงื่อนไข : ลงทะเบียนรายวิชาตามหลักสูตรภายในภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4 ยกเว้นรายวิชาสหกิจ

ศึกษา และเตรียมความพร้อมส าหรับสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
Condition : Enrollment courses in the ciricurrum within the first semester of 4th year 

exempt Cooperative Education and preparation course for cooperative education at least 30 
hours 

ฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานราชการ เอกชน วิสาหกิจ ศึกษาระบบการท า งานจริงที่ เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาสถิติ พัฒนาทักษะด้านอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การท างาน อาจารย์ที่
ปรึกษาและสถานประกอบการประเมินผลการท างาน น าเสนองานและรายงานฉบับสมบูรณ์  

Actual practice in public, private or enterprise organization; studying the real working 
system relative to statistics; developing occupational skills by integrating classroom knowledge  
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with working experience; work evaluation by academic advisor and officer of the organization; 
presentation of work and complete report 
 
346-481 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 1        2((2)-0-4) 
 Special Topics in Statistics I 
 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
  หัวข้อเรื่องทันสมัยที่น่าสนใจทางสถิติ 
 Topics of recent interest in statistics 
 
346-482 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 2         3((3)-0-6) 
            Special Topics in Statistics II 
 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
  หัวข้อเรื่องทันสมัยที่น่าสนใจทางสถิติประยุกต์ 
 Topics of recent interest in applied statistics 
 
346-491 โครงงานทางสถิติ 1             1(0-3-0) 

  Project in Statistics I 
  รายวิชาบังคับก่อน: 346-334  
  Prerequisite : 346-334 
 ฝึกท าวิจัยเกี่ยวกับสถิติศาสตร์หรือสถิติประยุกต์ ในหัวข้อการก าหนดปัญหา การทบทวนวรรณกรรม  

กรอบแนวคิดและขอบข่ายทางทฤษฎี  สมมุติฐานการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และน าเสนอโครงร่างวิจัย  
 Practice in conducting a research in statistics or applied statistics; problem setting; 

literature review; conceptual and theoretical framework; research hypotheses; research 
methodology; present the project proposal 
 
346-492 โครงงานทางสถิติ 2                    2(0-6-0) 

Project in Statistics II 
รายวิชาบังคับก่อน: 346-491 หรือโดยความเห็นชอบของผู้สอน 
Prerequisite : 346-491 or Lecturer consent 
ฝึกท าวิจัยต่อเนื่องมาจากโครงงานทางสถิติ 1  ในหัวข้อการเก็บข้อมูล  การจัดการกับข้อมูล  การ

ประมวลผล  การวิเคราะห์และแปลความหมาย  การเขียนรายงานวิจัย  และน าเสนอผลการวิจัย 
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Do a research by carrying on Project in statistic I; data collection; data management; 
data processing; data analysis and interpretation; research report; present the research results 

388-100 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์                  1((1)-0-2) 
Health for All 
รายวิชาบังคับก่อน: -  

  Prerequisite: - 
หลักการและขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์จ าลอง  ปัญหา

สุขภาพจิตที่พบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแลเบื้องต้นของอาการทางจิต การดูแลสุขภาพตามวัย 
แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

Principle and steps of basic life support, practice of basic life support in simulated 
situation; common mental health problems, warning signs, initial assessment and care; concepts 
of health and health promotion; first aid 

460-101 หลักการตลาด          3((3)-0-6) 
Principles of Marketing 
รายวิชาบังคับก่อน: - 

  Prerequisite : - 
ความหมายและขอบเขตของการตลาด แนวคิดที่ส าคัญทางการตลาด กระบวนการทางการตลาด 

สภาพแวดล้อมทางการตลาด ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด 
การก าหนดตลาดเป้าหมายและการวางต าแหน่งทางการตลาด การพัฒนาส่วนประสมการตลาด ประเด็นทาง
การตลาดที่น่าสนใจ  

Definitions and scopes of marketing; important marketing concepts; marketing process; 
marketing environment; fundamental knowledge of consumer behavior; marketing research; 
market segmentation, targeting, and positioning; marketing mix development; interesting 
marketing issues 

460-202 ชุดวิชาดิจิทัล นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ         7((3)-8-10) 
Module: Digital, Innovation and Entrepreneurship in Practice  
รายวิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite : - 
ลักษณะขององค์กรธุรกิจสมัยใหม่ แนวคิดการบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย การตลาด การเงิน การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และสารสนเทศทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม กระบวนการจัดการ
ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ การเป็นผู้ประกอบการ การหาโอกาสทางธุรกิจและการประเมินโอกาสทางธุรกิจ การ 
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สร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ การควบคุมและประเมินผล
ประกอบการ การฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการ 

Characteristics of modern business organization; concepts of business management 
including marketing, finance, human resource management, logistics and supply chain, and 
business information system; corporate social responsibility; efficient management processes; 
entrepreneurship; exploring and assessing new business opportunities; innovation creation for 
competitiveness; information technology application; ethics and cyber security; applications for 
managing business data; controlling and evaluating business performance; entrepreneurship in 
practice 

472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น                        1((1)-0-2) 
Local Arts and Fabric 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
เรียนรู้ เห็นคุณค่า ซาบซึ้งในงานศิลปะของท้องถิ่น เห็นประโยชน์ของศิลปะ สะท้อนความเป็นอยู่ภายใน

ท้องถิ่นผ่านกิจกรรม เช่น การลงพ้ืนที่ในท้องถิ่นเพ่ือแลกเปลี่ยนพูดคุยและเรียนรู้กับครูชุมชน 
Learning, knowing value and appreciate the local arts; knowing the arts of reflecting life 

of local people through visiting and exchanging knowledge with the community leaders 

472-117 สุขภาพดี ชีวีมีสุข                         1((1)-0-2) 
Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การมีสุขภาพดีและชีวิตมีความสุข การใช้ปัจจัยเบื้องต้นของการออกก าลังกายและคงไว้ซึ่งความมีสุขภาพ

ดี ความส าคัญในการเสริมสร้างสุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ความรู้สึก ความส าคัญของการกีฬาการ
ออกก าลังกายสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความส าคัญของการมีความสุข และ นิสัยการกินดีอยู่ดี  

Living healthy and happy life; applying basic techniques regarding fitness and keeping 
healthy; the importance of physical, mental and emotional wellbeing; sports and fitness improve 
relationships among individuals; a necessity to overall happiness and healthy eating habits 
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472-118 เงินในกระเป๋า                            2((2)-0-4) 
Pocket Money 

 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

ความส าคัญของการออมเงิน การตั้งเป้าหมายการออม วางแผนการใช้จ่ายและการออมอย่างมี
ประสิทธิภาพ การค านวณเงินออมเพ่ือกรณีฉุกเฉิน 

The importance of money saving; saving target; saving and spending plan to achieve 
target effectively; calculation of saving for emergency case  
 
476-201 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการจัดการโลจิสติกส์            3((3)-0-6) 
 Introduction to Logistics Management 
 รายวิชาบังคบัก่อน: - 

  Prerequisite : - 
 ค านิยาม แนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ กิจกรรมหลักของการจัดการโลจิสติกส์ 
เช่น การจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การจัดการการขนส่ง  การบริการ
ลูกค้า กิจกรรมโลจิสติกส์อื่นๆ และความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรม 

Definition, concepts and theories of logistics management; key functions of logistics 
management such as purchasing, inventory management, warehousing, packaging, transportation 
management, customer service, other logistics issues, and linkage between logistics activities 
 
542-261 การส ารวจ การใช้แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ               3((2)-3-4) 
 Surveying, Maps and Aerial Photography 
 รายวิชาบังคับก่อน: - 

  Prerequisite: - 
  หลักการส ารวจและการรังวัดที่ดินเบื้องต้น หลักการอ่าน แปลความหมายและการใช้ประโยชน์จากแผนที่
ภูมิประเทศ  การน าภาพถ่ายทางอากาศ  และภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ประโยชน์ในการส ารวจและรังวัด 
   Principles of surveying, mapping, aerial photography and remote sensing including their 
interpretation and utilization 
 
874-194 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน                        3(3-0-6) 
   Law Relating to Occupations and Everyday Life 

 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

 หลักส าคัญของกฎหมาย การบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต
ในฐานะพลเมืองของประเทศ เช่น กฎหมายมหาชน กฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและ 
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พาณิชย์ รวมทั้งความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมกฎหมายที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ เช่น กฎหมาย
แรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขและความรับผิดทางการแพทย์ กฎหมาย
เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับประชาคมอาเซียน 

Principles of law; enforcement and compliance with the law; laws relating to citizen’s 
life such as, public law, human rights law, criminal law, civil and commercial law; including an 
introduction to the judiciary process; laws essential to pursue a career as labor law and business 
law; law on public health and medical liability; information and technology law; intellectual 
property law; environmental law; including laws relating to ASEAN 

875-309  เศรษฐมิติเบื้องตน้                  4((4)-0-8) 
Introduction to Econometrics 
รายวิชาบังคับก่อน: 875-208  
Prerequisite: 875-208 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจโดยใช้ความรู้ทางสถิติและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เทคนิคการประมาณค่า

แบบจ าลองถดถอยที่มีตัวแปรอิสระตัวเดียวและหลายตัว การทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ของตัวแปร การแปล
ค่าทางสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้ตัวแปรอิสระที่มีลักษณะเชิงคุณภาพ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแบบจ าลอง
ถดถอยเบื้องต้น 

 Economic data analysis using statistics and economic theories; technique for estimation; 
simple and multiple regression; hypothesis testing; T-test and F-test, interpretation of regression, 
qualitative variables, problems in estimation 

876-102 หลักเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐานและการประยุกต์ใช้               3((3)-0-6) 
Principles of Economics and Application 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค อุปสงค์และอุปทาน ความยืดหยุ่นและการประยุกต์ใช้

เศรษฐศาสตร์สาธารณะ ต้นทุนการผลิต และโครงสร้างตลาด แนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์มหภาค ตัวแปรทาง
เศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐกิจในระยะยาว การเงิน การธนาคาร นโยบายการคลังและการเงิน และเศรษฐกิจใน
ระยะสั้น การค้าและการเงินระหว่างประเทศ 

  Principles of microeconomics: market forces of supply and demand, elasticity and its 
application, economics of the public sectors, cost of production, and market structure; principles 
of macroeconomics: macroeconomic variables, real economy in the long run, money and the  
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banking system, monetary and fiscal policies, and output in the short run; international trade and 
monetary system 
 
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ                          2((2)-0-4) 

Essential English 
 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

โครงสร้างทางไวยากรณ์และค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเป็นสาระส าคัญ การออกเสียง ทักษะพ้ืนฐานการฟัง 
พูด อ่าน และเขียนระดับประโยค และข้อความสั้น ๆ 

Essential English grammatical structures and vocabulary; pronunciation; basic skills in 
listening, speaking, reading, and writing sentences and short messages 
890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                        2((2)-0-4) 

Everyday English 
 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาใกล้ตัวและไม่ซับซ้อน เพ่ือจับใจความส าคัญและรายละเอียด 
ไวยากรณ์และส านวนภาษาส าหรับการพูดและเขียนเพื่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

Listening and reading in English on familiar, straightforward topics for main ideas and 
details; grammatical structures and expressions for everyday spoken and written communication 
 
890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้                         2((2)-0-4) 

English on the Go 
  รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวข้อที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือความเข้าใจ การสรุปความและการ
ตีความ ไวยากรณ์และส านวนภาษาท่ีซับซ้อนส าหรับการพูดและเขียนเพ่ือสื่อสารในบริบทที่หลากหลาย 

English listening and reading on current topics for comprehension, summarization and 
interpretation; complex grammatical structures and expressions for everyday spoken and written 
communication in various contexts 
 
890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล                         2((2)-0-4) 

English in the Digital World 
 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
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การฟังและอ่านภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นต่อสาระที่ฟังและอ่านอย่าง

มีวิจารณญาณ 
Listening and reading in English in the digital world; critically responding to listening and 

reading texts through speaking and writing 
 
890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                         2((2)-0-4) 

English for Academic Success 
 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การวิเคราะห์สารเชิงวิชาการ การพูดและการเขียนเพ่ือ
แสดงความคิดเห็นต่อสารอย่างมีวิจารณญาณ 

English listening and reading in academic contexts; analyzing and responding critically to 
academic texts through speaking and writing 
 
895-001 พลเมืองที่ดี                           2((2)-0-4) 

Good Citizens 
 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมือง การจัดระเบียบทางสังคม กฎหมาย สิทธิ
เสรีภาพ ความเสมอภาค  การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 

Role; duty and social responsibility as a citizen; social organization; law; right; liberty; 
equality; living together in a multicultural society             
 
895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์               2((2)-0-4) 

Thinking and Predictable Behavior 
 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

   การคิดเชิงระบบ การแก้ปัญหา พฤติกรรมศาสตร์ การตัดสินใจ การท านายพฤติกรรม 
   Systematic thinking; problem solving; behavioral science; decision making; behavior 
prediction 
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895-020 ขิมไทย                  1((1)-0-2) 

Thai Khim 
 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

ขิมไทย องค์ประกอบของขิมไทย ปฏิบัติการบรรเลงขิมไทย การบรรเลงเพลงไทย 2 ชั้นด้วยขิมไทย 
Thai Khim; components of the Thai Khim; Thai Khim practice;  playing Song Chan or 

moderate rhythm traditional Thai music with a Thai Khim 
 
895-021 ร้อง เล่น เต้นร า                1((1)-0-2) 

Singing, Playing, Dancing 
 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

เพลงพื้นบ้าน เพลงร้องและเครื่องดนตรีประกอบเพลงพ้ืนบ้าน ร ากลองยาว เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเต้นร าก า
เคียว เพลงงูกินหาง 

Folk music; singing and folk musical instruments; Klong Yao Dance, Kieo Khao Song, Ten, 
Kam, Ram Khieo Song, and Ngu Kin Hang Song 
 
895-022 จังหวะจะเพลง                1((1)-0-2) 

Rhythm and Song 
 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีของไทย ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวง เครื่องประกอบจังหวะต่าง ๆ กลอง
ยาว กลองแขก โทน ร ามะนา ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง และการบรรเลงเพลงไทยพ้ืนฐาน 

Thai percussion instruments, Ranat Ek, Ranat Thum, Khong Wong; rhythm and percussion 
instruments, Klong Yao, Klong Khaek, Thon, Rammana, Ching, Chap, Krap, Mong; playing basic 
traditional Thai music 
 
895-023 กีตาร์                   1((1)-0-2) 
            Guitar 

 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

 กีตาร์ขั้นพื้นฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลงของกีต้าร์ เพลงสมัย
นิยม 
 Basic guitar lessons; tone; sound quality; music scale; guitar melodies; popular music 
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895-024 อูคูเลเล่                 1((1)-0-2) 
Ukulele 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
อูคูเลเล่ขั้นพ้ืนฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลงของอูคูเลเล่ เพลง

สมัยนิยม 
Basic ukulele lessons; tone; sound quality; music scale; ukulele melodies; popular music 

895-025 ฮาร์โมนิกา                  1((1)-0-2) 
Harmonica 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ฮาร์โมนิกาขั้นพ้ืนฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลงของฮาร์โมนิกา 

เพลงสมัยนิยม 
Basic harmonica lessons; tone; sound quality; music scale; harmonica melodies; popular 

music 

895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน                1((1)-0-2) 
Drama and Self-reflection 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
สุนทรียะจากภาพยนตร์และละคร ข้อคิด ตัวตนมนุษย์ ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมจากภาพยนตร์และ

ละคร 
Aesthetics of the film and drama; food for thought; human identity; cultural reflection 

from the film and drama 
895-027 อรรถรสภาษาไทย                1((1)-0-2) 

Appreciation in Thai Language 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ลักษณะภาษาท่ีกระทบความรู้สึกนึกคิด คุณค่า ความงดงาม การสื่อความหมายได้ตามวัตถุประสงค์ 
Linguistic features affecting thoughts, feelings, values and aesthetics expressing meanings 

as intended 
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895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์                 1((1)-0-2) 

Creative Drawing 
 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

วาดเส้นจากสิ่งแวดล้อม การร่างภาพสามมิติ การถ่ายทอดจินตนาการด้วยลายเส้น 
Drawing environments; sketching three dimensional images; drawing from imagination 

 
895-030 ว่ายน้ า                  1((1)-0-2) 
            Swimming 

 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

   การเคลื่อนไหวกับว่ายน้ ากิจกรรมว่ายน้ าการน ากิจกรรมว่ายน้ าไปใช้สร้างสุขภาพและทักษะทางสังคมใน
ชีวิตประจ าวัน 
   Body movements for swimming; swimming activities; application of swimming activities 
for health promotion and social skills in daily life 
 
895-031 เทนนิส                  1((1)-0-2) 
            Tennis 

 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

  การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยเทนนิส กิจกรรมเทนนิส การใช้เทนนิสเป็นสื่อเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและทักษะ
ทางสังคมที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  Body movement with tennis; activities tennis; the use of tennis as a medium to enhance 
the health and social skills needed in everyday life 
 
895-032 บาสเกตบอล                  1((1)-0-2) 
            Basketball 

 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

  สมรรถภาพทางกายทักษะในการเคลื่อนไหว เทคนิคและทักษะบาสเกตบอลเบื้องต้น กติกา มารยาทของ
การเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดี น าไปเสริมสร้างคุณภาพชีวิต   
  Physical fitness; basic movements; basic techniques and skills in basketball; rules; 
etiquettes of players and spectators; improve the quality of life 
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895-033 กรีฑา                   1((1)-0-2) 
 Track and Field 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 การเคลื่อนไหวกับกรีฑากิจกรรมกรีฑาการน ากิจกรรมกรีฑาใช้สร้างสร้างสุขภาพและทักษะทางสังคมใน
ชีวิตประจ าวัน 

 Body movements for track and field; track and field activities; application of track and 
field activities for health promotion and social skills in daily life 

895-034 ลีลาศ                   1((1)-0-2) 
 Social Dance 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

  การเคลื่อนไหวกับลีลาศ กิจกรรมลีลาศ การน ากิจกรรมลีลาศใช้สร้างสุขภาพและทักษะทางสังคมใน
ชีวิตประจ าวัน  

  Body movements for social dance; social dance activities; application of social dance 
activities for health promotion and social skills in daily life 

895-035 เปตอง                  1((1)-0-2) 
 Petanque 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยเปตอง กิจกรรมเปตอง การใช้เปตองเป็นสื่อเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและทักษะ
ทางสังคมที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 Body movement with petanque; activities petanque; the use of petanque as a medium 
to enhance the health and social skills needed in everyday life 

895-036 ค่ายพักแรม                  1((1)-0-2) 
 Camping 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 ความเป็นมาและคุณค่าของค่ายพักแรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับค่ายพักแรม ชนิดของค่าย 
กิจกรรมค่าย  การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี กฎระเบียบ มารยาทของการอยู่ค่ายพักแรม การน าไปใช้ 
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Background; values of camping; conserving natural resources and camping; types of 
camping; camping activities; being good leaders and followers; rules; camping etiquettes; 
application of the skills 
 
895-037 แบดมินตัน                  1((1)-0-2) 
            Badminton 

 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

  การเคลื่อนไหวกับแบดมินตัน กิจกรรมแบดมินตันการน ากิจกรรมแบดมินตันใช้สร้างเสริมสุขภาพและ
ทักษะทางสังคมในชีวิตประจ าวัน 
  Body movements for badminton playing, badminton activities, application of badminton 
activities for health promotion and social skills in daily life 
 
895-038 เทเบิลเทนนิส                 1((1)-0-2) 
            Table Tennis 

 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

  กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยกีฬาเทเบิลเทนนิสการใช้กีฬาเทเบิลเทนนิสเป็นสื่อในการสร้างเสริม
สุขภาพสมรรถภาพทางกาย และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  Body movement with table tennis; using table tennis as a medium for health promotion; 
application in daily life 
 
895-039 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ               1((1)-0-2) 
            Exercise for Health 

 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

  วัตถุประสงค์ คุณค่า และประโยชน์ของการออกก าลังกาย สรีรวิทยาการออกก าลังกาย สมรรถภาพทาง
กาย หลักเกณฑ์และรูปแบบของกิจกรรม แนวทางการเลือกรูปแบบการออกก าลังกาย  
การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  Objectives, values and benefits of physical exercise; physiology of exercise; physical 
fitness; criteria and formats of activities; selections of exercise model; application in daily life 
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950-102 ชีวิตที่ดี                          3((3)-0-6)  
  Happy and Peaceful Life 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความสุขของชีวิต การเข้าใจและยอมรับความแตกต่างและความ
หลากหลาย การท างานอย่างเป็นทีม การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ทักษะการสื่อสารและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ในสังคมพหุลักษณ ์

 Various multi cultures; happiness of life; understanding and acceptance of the difference 
and variousness; team work; live in peace; communication skills and creative solving the 
problems in multiple pattern society    
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 
ที ่

เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ- สกุล ระดับการศึกษา
ที่จบ 

ช่ือหลักสูตรที่
จบการศึกษา 

สาขาวิชาที่จบการศึกษา ช่ือสถาบันท่ีจบการศึกษา ปีท่ีจบ 
การศึกษา 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางเขมิกา อุระวงค ์ ปริญญาโท วท.ม. สถิต ิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 2543 
ปริญญาตร ี วท.บ. สถิต ิ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2539 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสุธิตา ชูสว่าง ปริญญาเอก Dr.techn. Technical 
Mathematics 

Graz  University of Technology, 
Austria 

2553 

ปริญญาโท วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้
คุณทหารลาดกระบัง 

2547 

ปริญญาตร ี วท.บ. คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2544 
3. อาจารย ์ นางกรกช  วิจิตรสงวน 

เจ็ดวรรณะ 
ปริญญาเอก Dr.rer.nat. Probability Theory and 

Mathematical Statistics 
University of Potsdam, Germany 2559 

ปริญญาโท วท.ม. สถิต ิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 2552 

ปริญญาตร ี วท.บ. คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2548 
4. อาจารย ์ นางสาวจุฬารตัน์ 

ชุมนวล 
ปริญญาเอก Ph.D. Mathematical Sciences 

(Statistics) 
Mississippi State University,U.S.A. 2562 

ปริญญาโท วท.ม. สถิติประยุกต ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2553 
ปริญญาตร ี วท.บ. สถิต ิ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 2550 

5. อาจารย ์ นางสาวพรฑิตา ทิวทัศน์ ปริญญาเอก ปร.ด. คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 2558 

ปริญญาตร ี วท.บ. คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2553 
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3.2.2  อาจารย์ประจ า 

ล าดับ 
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ – สกุล ระดับการศึกษา 
ที่จบ 

หลักสตูร(สาขาวิชา) 
ที่จบ 

ส าเรจ็การศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน  ปี พ.ศ. 2564 2565 2566 2567 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวใกล้รุ่ง 

สามารถ 
ปริญญาเอก Ph.D. (Statistics) University of Wollongong, 

Australia 
2555 270 270 270 270 

ปริญญาโท M.Stat The University of 
Newcastle, Australia 

2552 

ปริญญาตร ี วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2548 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายธรรมรัตน์ 
พนิชยากุล 

ปริญญาเอก ปร.ด. (สถติิ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2556 270 270 270 270 
ปริญญาโท วท.ม. (สถิติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร ์
2549 

ปริญญาตร ี วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2544 

3. อาจารย ์ นายกิติพล นวลทอง ปริญญาเอก ปร.ด. (คณิตศาสตร์
ประยุกต์) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี 2554 180 180 180 180 

ปริญญาโท วท.ม. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 

ปริญญาตร ี วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2544 

4. อาจารย ์ นายกิตติศักดิ์  
ชุมพงศ ์

ปริญญาเอก วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์
และวิทยาการคณนา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555 270 270 270 270 

ปริญญาโท วด.ม. (คณติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558 
ปริญญาตร ี วด.บ. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563 

5. อาจารย ์ นางสาวนุชนาถ 
คงช่วย 

ปริญญาเอก ปร.ด. (วิธีวิทยาการวิจยั) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2553 270 270 270 270 
ปริญญาโท วท.ม. (สถิติประยุกต ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2544 
ปริญญาตร ี กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลยั 2542 
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ล าดับ 
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ – สกุล ระดับการศึกษา 
ที่จบ 

หลักสตูร(สาขาวิชา) 
ที่จบ 

ส าเรจ็การศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน  ปี พ.ศ. 2564 2565 2566 2567 
ศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร 

6. อาจารย ์ นายภานุพงศ ์
วิจิตรคณุากร 

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

2560 270 270 270 270 

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

2555 

ปริญญาตร ี วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2552 
7. อาจารย ์ นายมะกูซี มะแซ ปริญญาเอก Dr.rer.pol. 

(Production and Supply 
Chain Management) 

Darmstadt University of 
Technology, Germany 

2562 270 270 270 270 

ปริญญาโท วท.ม. (คณิตศาสตร์
ประยุกต์) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 2554 

ปริญญาตร ี วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2552 
8. อาจารย ์ นางสาวศษิวิมล 

อิ๋วสกุล 
ปริญญาเอก Ph.D. (Statistics) University of Wollongong, 

Australia 
2558 270 270 270 270 

ปริญญาโท สต.ม. (สถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 
ปริญญาตร ี วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2544 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1 รายวิชาสหกิจศึกษาทางสถิติ 

4.1.1 ค าอธิบายรายวิชาสหกิจศึกษาทางสถิติ 
เงื่อนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ภาคการศึกษา หรือไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิตและเตรียม

ความพร้อมส าหรับสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
       ฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานราชการ เอกชน วิสาหกิจ ศึกษาระบบการท างานจริงที่เกี่ยวข้องกับ

สาขาวิชาสถิติ พัฒนาทักษะด้านอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การท างานอาจารย์ที่
ปรึกษาและสถานประกอบการ ประเมินผลการท างาน น าเสนองานและรายงานฉบับสมบูรณ์ 

4.1.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  (ระบุโดยก าหนดให้สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในแผนที่
แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  สู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

1) อธิบายหลักการและทฤษฎีสถิติ ได้อย่างถูกต้อง
2) เลือกใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้
3) เลือกใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้
4) ประยุกต์ความรู้ทางสถิติในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ได้
5) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล เพ่ือแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเอง
6) ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอผลงานได้
7) ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรมทางวิชาการและการใช้

เทคโนโลยี
8) มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม มีจิตสาธารณะ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  และ

สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรที่ไปปฏิบัติงาน
4.1.3 ช่วงเวลาของรายวิชาสหกิจศึกษาทางสถิติ 

การเลือกแผนสหกิจศึกษาต้องเลือกก่อนลงทะเบียน ในชั้นปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1 และลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 และและการออกปฏิบัติสหกิจไม่ต่ ากว่า 16 สัปดาห์ ในภาค
การศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4 
4.1.4 จ านวนหน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 
4.1.5 การด าเนินการ โดยอาจารย์ผู้ประสานงานวิชาฯ และอาจารย์สหกิจฯ ผู้ต้องนิเทศและเป็นที่ปรึกษา

ด้านวิชาการแก่นักศึกษา 
การรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและรับเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา อาจารย์ผู้

ประสานงานสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชา ที่เป็นคณะกรรมการสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จะ
ด าเนินการดังนี้ 

1. เมื่อนักศึกษาทราบผลการเลือกสาขาในชั้นปีที่  1 ภาคการศึกษาที่  2 เรียบร้อยแล้ว ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์จะนัดประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษาและให้นักศึกษา
แจ้งความจ านงเป็นนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
และให้นักศึกษาใช้แผนการเรียนหลักสูตรสหกิจศึกษาของแต่ละสาขา 
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2. เมื่อนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 สาขาวิชาฯให้นักศึกษากรอก
ใบสมัครเข้าร่วมสหกิจศึกษา Sc.สก-01 และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ส่งใบสมัครให้สถาน
ประกอบการเพ่ือให้สถานประกอบการส ารวจความต้องการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 

3. ให้นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาส่งใบสมัครเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา เพ่ือให้ อาจารย์ผู้
ประสานงานสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชา และสาขาวิชาฯ ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์เบื้องต้น 
จากนั้นจะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา 

4. ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประจ าคณะฯ จัดส่งจดหมายสมัครงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ให้
สถานประกอบการพิจารณาคัดเลือกโดยขอความอนุเคราะห์ตอบกลับแบบ Sc.สก-02 : แบบตอบรับเข้า

ร่วมสหกิจศึกษา หลังจากได้รับใบสมัครงานนักศึกษาโดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
4.1 แบบแจ้งก าหนดการสัมภาษณ์จากสถานประกอบการโดยมีช่องทางการสัมภาษณ์งานดังนี้ 

-  สถานประกอบการเข้ามาสัมภาษณ์นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
-  สถานประกอบการสัมภาษณ์โดยใช้ระบบสื่อสารสองทาง 
-  ให้นักศึกษาไปสัมภาษณ์ ณ สถานประกอบการ  

4.2 แบบแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้สถานประกอบการกรอกรายชื่อนักศึกษาท่ี
ผ่านการคัดเลือกส่งกลับมาท่ีภาควิชาฯ (ถ้ามี) 

5. ประกาศผลให้นักศึกษาทราบทางเว็บไซต์

6. เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาคณะจัดส่งจดหมายให้สถานประกอบการเพื่อยืนยันการเข้าปฏิบัติงานสห
กิจศึกษา 

7. นักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะเพ่ิมเติมให้ครบไม่น้อย
กว่า 30 ชั่วโมง 

8.นักศึกษาพัฒนาหัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา ร่วมกับพนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการที่
ตอบรับภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานในภาคเรียนที่ 1 ของชั้นปีที่ 4 

4.1.6 พิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
สาขาวิชาฯ เสนอคุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา ดังนี้ 

1. เป็นนักศึกษาท่ีเรียนอยู่ในระดับชั้นปีที่ 4 หรือเทียบเท่า
2. มีระดับผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.25
3. ต้องสอบผ่านรายวิชาพ้ืนฐานที่สาขาวิชาก าหนดเป็นเงื่อนไขของรายวิชาสหกิจศึกษา
4. ผ่านการสัมภาษณ์เบื้องต้นและความเห็นชอบจากสาขาวิชา
5. ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติพ้ืนฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานตามความ

จ าเป็น 
6. มีความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของแต่ละสาขาวิชา
7. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยผิดระเบียบวินัยนักศึกษา
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8. มีวุฒิภาวะและสามารถพัฒนาตนเองได้ดีเพียงพอที่จะปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือ
องค์กรผู้ใช้บัณฑิต 
4.1.7 การประเมินผล 

อาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชา จะต้องประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือท า 
การสรุปคะแนนในส่วนต่าง ๆ เพ่ือประเมินผลรายวชิาสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษาตามแบบสรุป
ประเมินผลการเข้าร่วมสหกิจศึกษา (Sc.สก.-08) และการประเมินผลโดย อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา/
อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ (Sc.สก.-10) และ องค์กรผู้ใช้บัณฑิต (Sc.สก.-11) ตามคู่มือสหกิจศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้สัดส่วนการประเมินเป็นดังนี้ 

4.1.7.1 การประเมินนักศึกษาด้วยแบบประเมิน และการสังเกต โดยบุคลากรผู้ดูแลของสถาน
ประกอบการ เท่ากับ 30 เปอร์เซ็นต ์

4.1.7.2 การประเมินนักศึกษาและหน่วยงานที่ไปฝึกจากการนิเทศด้วยแบบประเมิน การสังเกต และ
สัมภาษณ์ โดยอาจารย์นิเทศของวิชาสหกิจฯ เท่ากับ 20 เปอร์เซ็นต ์

4.1.7.3 การน าเสนอด้วย power-point ของผลการปฏิบัติงาน/โครงงานวิจัย อย่างน้อย 2 ครั้ง 
ประเมินโดยอาจารย์นิ เทศ/อาจารย์ผู้ดูแลด้านวิชาการของวิชาสหกิจฯ บุคลากรผู้ดูแลของสถาน
ประกอบการ และนักศึกษาประเมินตนเอง เท่ากับ 10 10 และ 5 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

4.1.7.4 การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ประเมินโดยบุคลากรผู้ดูแลของสถานประกอบการ หัวหน้า
สถานประกอบการ  และอาจารย์ผู้ดูแลด้านวิชาการของวิชาสหกิจฯเท่ากับ 25 เปอร์เซ็นต์ 

4.2 รายวิชาฝึกงานทางสถิติ 
4.2.1 ค าอธิบายรายวิชาฝึกงานทางสถิติ 

เงื่อนไข : ต้องเรียนหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาบังคับของสาขาสถิติมาก่อนอย่างน้อย 15 หน่วยกิต 
 หลักการปฏิบัติตนในการท างาน ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานราชการซึ่ง

ภาควิชาฯเห็นชอบ เขียนรายงานผลการฝึกงานและน าเสนอต่อที่ประชุม 
4.2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  (ระบุโดยก าหนดให้สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในแผนที่

แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  สู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
2) มีระเบียบวินัย
3) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน
5) มีจิตสาธารณะและถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
6) มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ที่จะน าอธิบายหลักการและ

ทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ/เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต
7) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
8) มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกท่ีดี
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9)   สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรที่ไปปฏิบัติงาน 
  10) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ ประมวลผล  
   การแก้ปัญหาและน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

11) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม 

12) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

 4.2.3 ช่วงเวลา 
   ฝึกงาน ระหว่างเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 

 4.2.4 การจัดเวลาและตารางสอน 
   จัดให้ลงทะเบียนรายวิชาฝึกงานในปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 และเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานจริง 
  ในหน่วยงานต่างๆ ในช่วงภาคฤดูร้อน  
  4.2.5 การประเมินผล 
  1) ประเมินผลโดยหน่วยงานที่นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงาน 
  2) ประเมินผลจากการน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน และรายงานเป็นรูปเล่ม 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน  
  นักศึกษาต้องผ่านรายวิชา 346-334 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นมาก่อน หัวข้อในการท าโครงงาน ต้องเป็น
หัวข้อที่เกี่ยวกับการใช้ความรู้และทักษะด้านสถิติ โดยมีการน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการสอบวิชาโครงงาน
และจัดท ารายงานเป็นรูปเล่มตามรูปแบบและระยะเวลาที่ก าหนด 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

 หัวข้อโครงงานต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้และทักษะทางด้านสถิติที่นักศึกษาสนใจและการ
ใช้คอมพิวเตอร์ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
      5.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้  (ระบุโดยก าหนดให้สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในแผนที่แสดงการกระจายความ 
            รับผิดชอบ ผลลัพธก์ารเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา  (Curriculum Mapping))   

1) อธิบายหลักการและทฤษฎีสถิติ ได้อย่างถูกต้อง 
2) เลือกใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้ 
3) เลือกใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้  
4) ประยุกต์ความรู้ทางสถิติในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ได้ 
5) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล เพ่ือแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเอง 
6) ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอผลงานได้ 
7) ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรมทางวิชาการและการใช้

เทคโนโลยี 
8) มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม มีจิตสาธารณะ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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5.3  ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาที่ 1 และ/หรือ 2 ของชั้นปีที่ 4 
 5.4  การจัดเวลาและตารางสอน   
       จัดเต็มเวลาในภาคการศึกษา 
 5.5  การเตรียมการ 
  1)   จัดให้มีอาจารย์ผู้ประสานงานวิชาโครงงาน ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ  
  2)   มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน โดยให้อาจารย์ 1 ท่านดูแลนักศึกษาอย่างน้อย 1 คน 
  3)   ก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา 
  4)   เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ประจ ากลุ่มให้นักศึกษา  

5.6 กระบวนการประเมินผล 
  1) ประเมินผลโดยจัดให้มีการน าเสนอความก้าวหน้าของงานในระยะ 1 เดือนแรกของ 
   ภาคการศึกษาที่ท าโครงงาน 
  2) จัดให้มีการสอบตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 3) ให้น าเสนอผลงานโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 2 ท่าน 
 เป็นกรรมการสอบ 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู ้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

1. มีความสามารถ
ในการเลือกใช้
โปรแกรมทางสถิติ
ที่หลากหลาย
เหมาะสมกับข้อมูล  

 

1.มีการสอนโปรแกรมทางสถิติที่หลางหลาย เช่น  R  
MINITAB SPSS เป็ นหลักในทุกรายวิชาบั งคับของ
หลักสูตรที่มีชั่วโมงปฏิบัติการในการวิเคราะห์ข้อมูล  
โดยหลักสู ตรมี การวางแผนการเรียน ในแต่ ละปี
การศึกษา ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วย 3 โปรแกรม  

2.การจัดการเรียนการสอนแบบ  Active Learning ใน
รูปแบบ Problem Based Learning 

3.การจัดโครงการอบรม การเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับข้อมูลที่หลากหลาย จากวิทยากรในหน่วยงาน 

4.การสร้างเสริมประสบการณ์การเลื อกใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปที่เหมาะสมผ่านคลินิคสถิติ   

PLO2 เลือกใช้วิธีการทางสถิติใน
การวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้ 

PLO3 เลือกใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐาน
ทางสถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้  

 

2.มีความรู้ทางด้าน
สถิติประยุกต์ใน
การจัดการและ
วิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่  (Big 
data) 

 

- จัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ WIL ในรายวิชาบังคับ
ของหลักสูตรทีเ่กี่ยวข้องกับ Big data  

- ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Project 
Based Learning) โดยเน้นประยุกต์กับข้อมูลจริงใน
สถานประกอบการ  

- สนับสนุนให้นักศึกษาไปฝึกงานและฝึกสหกิจศึกษาเพ่ือมี
ประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง  

-สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ  
(1) การจัดอบรมความรู้เบื้องต้นที่เก่ียวข้องกับข้อมูลขนาด

ใหญ่ทางธุรกิจ อาทิ  ด้ าน เศรษฐศาสตร์   การเงิน 
บริหารธุรกิจ  เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจบริบทข้อมูลด้าน
ธุรกิจ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการณ์ 

(2) การจัดอบรมพัฒนาทักษะคิดสร้างสรรค์ (Creative 
Thinking) เพ่ือให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ในการ
แก้ปัญหาเชิงธุรกิจได้ตรงตามวัตถุประสงค์ภายใต้บริบท
ข้อมูล 

 

PLO1 พิสูจน์หลักการและทฤษฎี
สถิติ ได้อย่างถูกต้อง  

PLO1.1 อธิบายหลักการและ
ทฤษฎีสถิติ ได้อย่างถูกต้อง  
PLO1.2 เขียนพิสูจน์ทฤษฎี
สถิติ ได้อย่างถูกต้อง  

PLO2 เลือกใช้วิธีการทางสถิติใน
การวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้ 

PLO4 ประยุกต์ความรู้ทางสถิติใน
การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big data) ได ้
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

3.ท างาน ร่วมกั บ
ผู้อ่ืนได้ดี  

  และมีทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

- การจัดการเรียนการสอนแบบ  Active Learning ใน
รูปแบบ ดังนี้  

• Project Based Learning 
• Team Based Learning 
• Problem Based Learning 
   ผ่านรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

รายวิชาโครงงานทางสถิติ สัมมนาทางสถิติ และรายวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

- สนับสนุนให้นักศึกษาไปฝึกงานและฝึกสหกิจศึกษา เพ่ือ
มีโอกาสท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การสืบค้นข้อมูล  เพ่ือแสวงหา
ความรู้ในการพัฒนาตนเอง 

PLO7 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย 
ยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุ จ ริ ต  แ ล ะมี จ ริ ย ธ รรม ท าง
วิชาการและการใช้เทคโนโลยี 

PLO8 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม มี
จิตสาธารณะ ท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได ้

4. มีความสามารถ
ในการน าเสนอ
ข้อมูลให้คนทั่วไป
เข้าใจได้ 

 

- การฝึกปฏิบัติให้มีการน าเสนอข้อมูล ในรายวิชาของ
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา ในรายวิชาที่มี
ก ารจั ดการ เรียน รู้ แบบ  Project based learning, 
Case based learning, Problem based learning 

- จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ที่มีความ
จ าเป็น อาทิ 

(1) การจัดอบรมการอ่านบทความเชิงวิชาการ 
(2) การสอดแทรกเทคนิคการน าเสนอผลงาน ความรู้

ภาษาอังกฤษ ส าหรับการน าเสนอบทความในรายวิชา
สัมมนาทางสถิติ  

(3) การจัดอบรมการน าเสนอข้อมูลโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
จากผู้เชี่ยวชาญ 

- จัดการอบรมการน าเสนอข้อมูลเชิงธุรกิจ ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ เช่น บริษัท 
INET ด้วยโปรแกรม PowerPoint  โปรแกรม PowerBI 

- จั ดการอบรมการน า เสนอข้ อมู ลด้ วย โป รแกรม 
Infographic และการเขียนสรุปโครงการส ารวจฃ้อมูล
ของภาครัฐ  เช่น ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

- จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการน าเสนอข้อมูลและ
เตรียมพร้อมการท างาน 

PLO6 ใ ช้ ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่ อสาร 
และเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอ
ผลงานได ้
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                         2.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2561 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง 
(Active citizen) 

PLO1 พิสูจน์หลักการและทฤษฎีสถิติ ได้อย่างถูกต้อง  
PLO1.1 อธิบายหลักการและทฤษฎีสถิติ ได้อย่างถูกต้อง  
PLO1.2 เขียนพิสูจน์ทฤษฎีสถติิ ได้อย่างถูกต้อง 

 ✓ 
 

✓   

PLO2 เลือกใช้วิธีการทางสถติใินการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้  ✓ ✓   

PLO3 เลือกใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ ในการวิเคราะหข์้อมูลได้   ✓ ✓   

PLO4 ประยุกต์ความรู้ทางสถติิในการจัดการและวิเคราะห์ขอ้มูลขนาด
ใหญ่ (Big data) ได ้

 ✓ ✓ ✓  

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล เพื่อแสวงหาความรู้ใน
การพัฒนาตนเอง 

✓  ✓ ✓ ✓ 

PLO6 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเลือกใช้รูปแบบ
การน าเสนอผลงานได ้

✓  ✓  ✓ 

PLO7 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
และมีจริยธรรมทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยี 

✓  ✓  ✓ 

PLO8 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสงัคม มีจิต
สาธารณะ ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้

✓  ✓  ✓ 
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หมายเหตุ 
Learner เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการสร้างสัมมา อาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

และสังคม มี ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งม่ัน มานะ บาก บั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
Co-creator เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม  

มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้าง โอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ  
Active citizen เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้ คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์

การพัฒนาและ เสริมสร้างสันติสุข อย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และ ประชาคมโลก 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1. มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
2. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมมากก 

กวาประโยชนสวนตน
3. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ

2. ด้านความรู้  
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในสาขาวิชา และศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ
2. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชากับความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ  
4. สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการท้ังศาสตร์ในสาขาวิชา และศาสตร์อื่นที่เก่ียวข้อง

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
1. มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณหรือดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาใน

สถานการณ์ต่าง ๆ
2. มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีต่าง ๆ ในการ

ปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
3. มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่าง

ถูกต้องและสร้างสรรค์
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. มีความสามารถในการท างานเป็นทีมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. มีความสามารถในการปรับตัว ร่วมกิจกรรม และปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์  

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี  
1. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การสรุป

ประเด็น และการน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจ าเป็น
3. สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ หรือคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาได้

อย่างเหมาะสม
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับสถานการณ์
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร (PLOs) คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

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

PLO1 พิสูจนห์ลักการและทฤษฎีสถิติ ได้อย่างถูกต้อง  
PLO1.1 อธิบายหลักการและทฤษฎีสถิติ ได้อย่างถูกต้อง  
PLO1.2 เขียนพิสูจน์ทฤษฎีสถติิ ได้อย่างถูกต้อง  

                 

PLO2 เลือกใช้วิธีการทางสถติใินการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้                  
PLO3 เลือกใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได ้

                 

PLO4 ประยุกต์ความรู้ทางสถติิในการจัดการและวิเคราะห์ขอ้มูล
ขนาดใหญ่ (Big data) ได ้

                 

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล เพื่อแสวงหา
ความรู้ในการพัฒนาตนเอง 

                 

PLO6 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ
เลือกใช้รูปแบบการน าเสนอผลงานได้ 

                 

PLO7 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดหลักคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรมทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยี 

                 

PLO8 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสงัคม 
มีจิตสาธารณะ ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
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              4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล           
 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 
การประเมินผล 

PLO1 พิสูจน์หลักการและทฤษฎีสถิติ ได้อย่าง
ถูกต้อง  

PLO1.1 อธิบายหลักการและทฤษฎีสถิติ 
ได้อย่างถูกต้อง  
PLO1.2 เขียนพิสูจน์ทฤษฎีสถิติ ได้อย่าง
ถูกต้อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ล าดับเนื้อหาในรายวิชา จากง่ายไปยาก 
2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือทบทวนเนื้อหา

ก่อนเข้าสู่บทเรียนใหม่ 
3. จัดการเรียนการสอนแบบ Lecture Based 

ผ่านการบรรยาย และผสมผสานการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ในรูปแบบ Cased Based 
และ Thinking Based ด้วยการฝึกท าโจทย์เพื่อ
ทบทวน/ท าความเข้าใจเนื้อหาและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ผ่านประสบการณ์ของผู้สอน โดย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการและองค์
ความรู้ด้านทฤษฎีอย่างถูกต้อง 

4. ฝึกท าแบบฝึกหัด/งานที่ได้รับมอบหมายด้วย
ตนเองเพ่ือทบทวนบทเรียน เป็นพื้นฐานของ
บทเรียนต่อไป  

5. เพ่ิมประสบการณ์ผ่านวิทยากรจากหน่วยงาน
ภายนอก ด้วยการบรรยายหรือการเสวนา ใน
รายวิชาที่มีจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ 

 
 
 

1. การท าแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน/การ
สรุปบทเรียนตามหัวข้อที่ก าหนด 

2. การสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค 
3. การทดสอบย่อย 
4. การท าแบบฝึกหัด/งานที่ได้รับมอบหมาย 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 
การประเมินผล 

ท างาน (Work Integrated  Learning : WIL) 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เห็นประโยชน์และเห็นการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฏีกับงานจริง 

PLO2 สามารถเลือกใช้วิธีการทางสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้ 

1. จัดการเรียนการสอนแบบ Lecture Based 
ผ่านการบรรยาย และผสมผสานการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ในรูปแบบ Cased Based 
และ Thinking Based ด้วยการฝึกท าโจทย์การ
วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือทบทวน/ท าความเข้าใจ
ทฤษฏีทางสถิติ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถ
ประยุกต์ใช้หลักการและองค์ความรู้ด้านทฤษฎี
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง 

2. ฝึกท าแบบฝึกหัด/งานที่ได้รับมอบหมายด้วย
ตนเองเพ่ือทบทวนบทเรียน เป็นพื้นฐานของ
บทเรียนต่อไป    

1. การตอบค าถามเชิงวิเคราะห์และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  

2. การท าแบบฝึกหัดการเลือกใช้วิธีการทางสถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล/การสรุปบทเรียนตาม
หัวข้อที่ก าหนด/การเขียนใบงาน ตามที่โจทย์
ก าหนด 

3. การสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค 
4. การทดสอบย่อย 
5. รายงาน/น าเสนองาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย

วิธีการทางสถิติที่ เหมาะสม ตามที่ ได้ รับ
มอบหมาย 

PLO3 สามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานทาง
สถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
 

1.จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์ 
ควบคู่กับรายวิชาทฤษฏี เพ่ือผู้เรียนได้รับทักษะ
การใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

2.จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active  
 
 
 

1. การตอบค าถามเชิงวิเคราะห์และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  

2. การท าแบบฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติท่ีหลากหลาย 

3. การสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 
การประเมินผล 

Learning มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เรี ยนฝึกทั กษะการใช้
ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ  ผ่านประสบการณ์
ของผู้สอนด้วยการเรียนรู้แบบ Case Based 
learning  

3.การมอบหมายงานวิเคราะห์ข้อมูลตามการเรียนรู้
แบบ Project Based  และฝึกการท างานแบบก
ล่ม Team Based learning  ในการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์มาตรฐาน 

4.เพ่ิมประสบการณ์ การวิ เคราะห์ ข้อมูลด้วย
ซอฟ ต์ แ วร์ ม าต รฐาน ผ่ าน ข้ อ มู ล จ ริ งจ าก
หน่วยงานภายนอก 

5. จัดประสบการณ์เรียนรู้ด้วยตนเองในภาคปฏิบัติ
ด้านการใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ ใน
รายวิชาโครงงานทางสถิติ/รายวิชาสหกิจศึกษา/
รายวิชาฝึกงานทางสถิติ 

4. การท าแบบทดสอบย่อย 
5. รายงาน/น าเสนองาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย

ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติที่เหมาะสม ตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 

PLO4 สามารถประยุกต์ความรู้ทางสถิติในการ
จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
data) ได้ 

1.จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฏี มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ได้รับความรู้เรื่องการจัดการและการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ผ่านประสบการณ์
ของผู้สอนด้วย Active learning แบบ Case 
Based  

 
 

1. การตอบค าถามเชิงวิเคราะห์และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  

2. การท าแบบฝึกปฏิบัติการจัดการและการ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 
การประเมินผล 

2.จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์ 
ควบคู่กับภาคทฤษฏี เพ่ือผู้เรียนได้รับความรู้ด้าน
การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big data) โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมส าหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่   

3. เพ่ิมประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
ด้วยซอฟแวร์ที่ เหมาะสมกับข้อมูลจริงจาก
หน่วยงานภายนอก ในรายวิชาที่มีจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated  
Learning : WIL) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม 

4. ฝึกทักษะและความสามารถ ในการประยุกต์
ทฤษฏีด้านข้อมูลขนาดใหญ่ในงานวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยการเรียนรู้แบบ Project 
Based  และฝึกการท างานแบบกลุ่ ม Team 
Based learning   

5. จัดประสบการณ์เรียนรู้ด้วยตนเองในภาคปฏิบัติ
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในรายวิชา 

 
 
 
 

3. การสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค 
4. การท าแบบทดสอบย่อย 
5.รายงาน/การน าเสนองาน/นวัตกรรม เกี่ยวกับ

การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
ด้วยซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 
การประเมินผล 

โครงงานทางสถิติ/รายวิชาสหกิจศึกษา/รายวิชา
ฝึกงานทางสถิต ิ

PLO5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
สืบค้นข้อมูล เพื่อแสวงหาความรู้ในการพัฒนา
ตนเอง 

1. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล /
ฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

2. จัดประสบการณ์เรียนรู้ด้วยตนเองในภาคปฏิบัติ
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้น
ข้อมูลการในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น/
รายวิชาสัมมนาทางสถิติ/รายวิชาโครงงานทาง
สถิติ/รายวิชาสหกิจศึกษา/รายวิชาฝึกงานทาง
สถิติ 

3. เข้าร่วมการทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

4. ส่งเสริม/ประชาสัมพันธ์  ให้ ผู้ เรียน เข้ าร่วม
หลักสูตรการอบรม การสืบค้นข้อมู ล ส านัก
ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวี
สุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
 
 
 

1. รายงาน/น าเสนองานที่มีคุณภาพที่ได้จากการ
ใช้ ความรู้ ค วามสามารถด้ าน เทค โน โลยี
สารสนเทศที่ถูกต้อง 

2. การประเมินการอธิบายที่มาและการอ้างอิง
แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 

3. ผลการทดสอบความรู้ ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 
การประเมินผล 

PLO6 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร และเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอ
ผลงานได้ 

1. ใช้สื่อการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ 
2. จัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติด้านการใช้ทักษะ

ทางภาษาในการสื่อสารและน าเสนอผลงานทาง
สถิติ ในรายวิชาโครงงานทางสถิติ/รายวิชาสหกิจ
ศึกษา/รายวิชาฝึกงานทางสถิติ 

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม English Club 
ข อ ง ภ า ค วิ ช า แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ข อ ง ช ม ร ม
ภาษาต่างประเทศ  

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในการใช้
ภาษา จากการฝึกงานหรือฝึกสหกิจศึกษาใน
หน่วยงาน/สถาบันต่างประเทศ  

1. รายงาน/โปสเตอร์ ที่ใช้ความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2. การประเมินการเขียนการอ้างอิงที่ใช้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

3. การน าเสนองานและอภิปรายผลงานด้วยวาจา 
ที่ใช้รูปแบบการน าเสนอผลงานได้เหมาะสม
และน่าสนใจ 

 

PLO7 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดหลัก
คุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต และมีจริยธรรม
ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยี 

1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม
ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ หรือ
ข้อก าหนดของคณะและมหาวิทยาลัย 

2. จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 

3. จัดให้มีรายวิชาโครงงานทางสถิติและรายวิชา
สัมมนาทางสถิติ ซึ่งเป็นรายวิชาที่ผู้ เรียนฝึก
ปฏิบัติการใช้จริยธรรมทางวิชาการและการใช้
เทคโนโลยี 

 
 

1. การประเมินความมีระเบียบวินัยในเรื่องการ
แต่งกายของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การ
ตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน 

2. การประเมินจากความรับผิดชอบ ความ
เสียสละ การอุทิศตนเพ่ือส่วนร่วมในการ
ท างานกลุ่มที่ไดร้ับมอบหมาย 

3. การประเมินจริยธรรมทางวิชาการและการใช้
เทคโนโลยี จากรายงาน/โปสเตอร์/การ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 
การประเมินผล 

4. จัดให้มีรายวิชาฝึกงานและรายวิชาสหกิจศึกษา 
ซึ่งเป็นรายวิชาที่ผู้เรียนต้องออกปฏิบัติงานจริง 
ณ สถานประกอบการ เป็นการฝึกให้ผู้เรียน
ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยขององค์กรได้ 

น าเสนองานและอภิปรายผลงานด้วยวาจา ใน
รายวิชาโครงงานทางสถิติและและรายวิชา
สัมมนาทางสถิติ 

4. การประเมินผลการฝึกงาน/การปฏิบัติสหกิจ 
จากสถานประกอบการ 

PLO8 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ต่อสังคม มีจิตสาธารณะ ท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ 

1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้มี
ประสบการณ์ การท างานเป็นกลุ่ม สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ 
และมีจิตสาธารณะ 

2. จัดให้มีรายวิชาโครงงานทางสถิติและรายวิชา
สัมมนาทางสถิติ  

3. จัดให้มีรายวิชาฝึกงานและรายวิชาสหกิจศึกษา 
ซึ่งเป็นรายวิชาที่ผู้เรียนต้องออกปฏิบัติงานจริง 
ณ สถานประกอบการ เป็นการฝึกให้ผู้เรียน มี
ความรับผิดชอบต่อ ตนเอง สังคม มีจิต
สาธารณะ และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

1.การประเมินความรับผิดชอบและความสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้จากการท างานเป็นกลุ่ม 

2. การประเมินความรับผิดชอบต่อการท างาน
ตลอดทั้งภาคการศึกษา ในรายวิชาโครงงาน
ทางสถิติและรายวิชาสัมมนาทางสถิติ 

3. การประเมินผลการฝึกงาน/การปฏิบัติสหกิจ
จากสถานประกอบการ 
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5.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา   
(Curriculum Mapping) 

                       ⚫ ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) มีความหมายดังนี้ 
PLO1 พิสูจน์หลักการและทฤษฎีสถิติ ได้อย่างถูกต้อง  

PLO1.1 อธิบายหลักการและทฤษฎีสถิติ ได้อย่างถูกต้อง  
PLO1.2 เขียนพิสูจน์ทฤษฎีสถิติ ได้อย่างถูกต้อง  

PLO2 เลือกใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้ 
PLO3 เลือกใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้  
PLO4 ประยุกต์ความรู้ทางสถิติในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ได้ 
PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล เพ่ือแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเอง 
PLO6 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอผลงานได้ 
PLO7 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรมทางวิชาการ 

และการใช้เทคโนโลยี 
PLO8 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม มีจิตสาธารณะ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 
      

ล าดับ 
ที่ 

รายวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 
PLO1 PLO2  PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

   PLO1.1 PLO1.2        
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือก 
 สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนษุย์ 
1 001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพัฒนาที่ยั่งยืน 2       ⚫ ⚫ ⚫ 

2 388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์ 1       ⚫ ⚫ ⚫ 

3 315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์     1       ⚫ ⚫ ⚫ 

 สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันต ิ

4 950-102 ชีวิตที่ดี    3       ⚫ ⚫ ⚫ 
5 895-001 พลเมืองที่ดี 2       ⚫ ⚫ ⚫ 
 สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ 
6 001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1      ⚫  ⚫ ⚫ 

 สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และ การรู้ดิจิทัล 

7 315-201 ชีวิตแห่งอนาคต 2        ⚫ ⚫ 

8 345-104 รู้ทันเทคโนโลยดีิจิทัล 2      ⚫  ⚫ ⚫ 
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ล าดับ 
ที่ 

รายวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 
PLO1 PLO2  PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

   PLO1.1 PLO1.2        
 สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 

9 315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล 2        ⚫  

10 895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์ 2      ⚫  ⚫  
11 142-129 คิดไปข้างหนา้ 2      ⚫  ⚫  
12 472-118 เงินในกระเป๋า 2      ⚫  ⚫  
 สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร 

13 890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ 2      ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
14 890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2      ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

15 890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 2      ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
16 890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทลั 2      ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
17 890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2      ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
 สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 

18 895-020 ขิมไทย 1        ⚫ ⚫ 
19 895-021 ร้อง เล่น เต้นร า  1        ⚫ ⚫ 
20 895-022 จังหวะจะเพลง 1        ⚫ ⚫ 

21 895-023 กีตาร์ 1        ⚫ ⚫ 

22 895-024 อูคูเลเล่ 1        ⚫ ⚫ 

23 895-025 ฮาร์โมนิกา 1        ⚫ ⚫ 

24 895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน 1        ⚫ ⚫ 

25 895-027 อรรถรสภาษาไทย 1        ⚫ ⚫ 

26 895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์ 1        ⚫ ⚫ 

27 895-030 ว่ายน้ า 1      ⚫  ⚫ ⚫ 
28 895-031 เทนนิส 1      ⚫  ⚫ ⚫ 
29 895-032 บาสเกตบอล 1      ⚫  ⚫ ⚫ 
30 895-033 กรีฑา 1      ⚫  ⚫ ⚫ 

31 895-034 ลีลาศ 1      ⚫  ⚫ ⚫ 

32 895-035 เปตอง 1      ⚫  ⚫ ⚫ 

33 895-036 ค่ายพักแรม 1      ⚫  ⚫ ⚫ 

34 895-037 แบดมินตัน 1      ⚫  ⚫ ⚫ 

35 895-038 เทเบิลเทนนิส 1      ⚫  ⚫ ⚫ 

36 895-039 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 1      ⚫  ⚫ ⚫ 

 
 
 
 
 

 

          



93 
 

 

ล าดับ 
ที่ 

รายวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 
PLO1 PLO2  PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

   PLO1.1 PLO1.2        
37 340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 1      ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
38 061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย    1        ⚫ ⚫ 

39 472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น 1        ⚫ ⚫ 

40 472-117 สุขภาพดี ชีวีมีสุข 1        ⚫ ⚫ 

41 142-234 โลกสวย  1       ⚫ ⚫ ⚫ 
42 142-135 พับเพียบเรียบร้อย 1       ⚫ ⚫  

43 142-136 ปั้นดินให้เป็นดาว 1       ⚫ ⚫  

44 142-137 ใครๆ ก็วาดได้ 1       ⚫ ⚫  

45 142-138 มนต์รักเสียงดนตรี 1       ⚫ ⚫  

46 142-139 ท่องโลกศิลปะ 1       ⚫ ⚫  

47 142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า 1       ⚫ ⚫  

 หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
1 322-101 แคลคูลัส 1 3 ⚫     ⚫ ⚫ ⚫  
2 324-101 เคมีทั่วไป 1 3 ⚫       ⚫  

3 325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1 ⚫       ⚫  

4 330-101 หลักชีววิทยา 1 3 ⚫       ⚫  

5 331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1 ⚫       ⚫  

6 332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน  3 ⚫       ⚫  

7 333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พืน้ฐาน  1 ⚫       ⚫  

8 322-102 แคลคูลัส 2 3 ⚫     ⚫ ⚫ ⚫  

9 346-111 หลักสถิติ 3 ⚫  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
10 346-361 ฐานข้อมูลและภาษา SQL ส าหรับการ

วิเคราะห์ข้อมูล 
3   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือกในสาขาวิชาสถิติ 
1 346-161 ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิต ิ 3 ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

2 346-221 ความน่าจะเป็นส าหรับสถิติศาสตร์ 3 ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
3 346-222 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 3 ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
4 346-231 การประกันภัยเบื้องต้น 3 ⚫   ⚫  ⚫   ⚫ 
5 346-223 คณิตสถิติศาสตร์ 1 3 ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
6 346-232 การวิเคราะห์การถดถอย 4 ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

7 346-241 ชุดวิชาพชีคณิตและการวิจัยด าเนนิการ 5 ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
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ล าดับ 
ที่ 

รายวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 
PLO1 PLO2  PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

   PLO1.1 PLO1.2        
8 346-261 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เบื้องต้น 
2 ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

9 346-321 คณิตสถิติศาสตร์ 2 3 ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
10 346-322 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง 3 ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
11 346-331 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิง

ประยุกต ์
3   ⚫ ⚫ ⚫  ⚫   

12 346-332 การวิเคราะห์เชิงท านาย 3   ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ 
13 346-333 แผนแบบการทดลองเบื้องต้น 3 ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

14 346-334 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตน้ 3   ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
15 346-351 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการ

ประยุกต ์
3   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

16 346-441 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิต ิ 3   ⚫ ⚫    ⚫  
17 346-451 สถิติส าหรับวิทยาการข้อมูลและการ

วิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
3 ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

18 346-471 สัมมนาทางสถิต ิ 1 ⚫  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
19 346-472 สหกิจศึกษา 6 ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
20 346-491 โครงงานทางสถิติ 1 1 ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
21 346-492 โครงงานทางสถิติ 2 2 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
22 346-335 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว 3 ⚫  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

23 346-336 การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกประเภท 3 ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
24 346-341 การประยุกต์ใช้สถิติส าหรับ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
3   ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

25 346-342 ตัวแบบระบบแถวคอยเบื้องต้น 3 ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
26 346-343 การจัดการสินค้าคงคลัง 3 ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
27 346-344 ชุดวิชาวทิยาการประกันภัย 7 ⚫  ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ 
28 346-371 ฝึกงานทางสถิต ิ 1 ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
29 346-431 การวิเคราะห์การรอดชีพเบื้องต้น 3 ⚫  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
30 346-432 สถิติประชากรเบื้องตน้ 3 ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

31 346-442 กระบวนการสโตแคสติก 3 ⚫   ⚫  ⚫   ⚫ 
32 346-443 ทฤษฎีการตัดสินใจ 3 ⚫  ⚫   ⚫ ⚫  ⚫ 
33 346-444 การจ าลองสถานการณ์ส าหรับการ

จัดการโลจิสติกส ์
3 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
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ล าดับ 
ที่ 

รายวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 
PLO1 PLO2  PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

   PLO1.1 PLO1.2        
34 346-445 การจัดการคลังสินค้าส าหรับ 

โลจิสติกส์ 4.0   
3 ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

35 346-481 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 1 2 ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

36 346-482 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 2 3 ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

 หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
1 322-201 แคลคูลัสขั้นสูง 3 ⚫     ⚫ ⚫ ⚫  
2 322-252 ชุดวิชาคณิตศาสตร์เชงิค านวณ 5 ⚫     ⚫  ⚫ ⚫ 
3 322-322 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3 ⚫     ⚫ ⚫ ⚫  

4 322-324 คณิตศาสตร์เชิงการจดั 3 ⚫  ⚫       
5 322-355 กระบวนการสุ่มเบื้องต้น 3 ⚫   ⚫  ⚫   ⚫ 
 หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือกในคณะหรือภาควิชาอื่น 

 (1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1 225-355 การจัดการผลิตและการด าเนินงาน 3   ⚫       
 (2) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2 308-231 การโปรแกรมเชิงโครงสร้างและการ

ประยุกต ์
3    ⚫  ⚫  ⚫  

3 308-232 การออกแบบและพฒันาเว็บ 3    ⚫  ⚫  ⚫  

4 308-233 ข้ันตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล 3      ⚫  ⚫  

5 308-311 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศ 

3      ⚫  ⚫  

6 308-352 การท าเหมืองข้อมูลและทัศนภาพ 3    ⚫  ⚫  ⚫  

 (3) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
7 344-212 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3    ⚫  ⚫    
8 344-312 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน

อุปกรณ์เคลื่อนที่ 
3    ⚫  ⚫   

 

9 344-334 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 3    ⚫  ⚫    

10 345-211 หลักการโปรแกรม 3    ⚫  ⚫    

 (4) คณะวิทยาการจัดการ 
11 460-101 หลักการตลาด 3    ⚫  ⚫    

12 460-202 ชุดวิชาดิจทิัล นวัตกรรม และการเป็น
ผู้ประกอบการ 

 
7    ⚫  ⚫  ⚫ 
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ล าดับ 
ที่ 

รายวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 
PLO1 PLO2  PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

   PLO1.1 PLO1.2        
13 476-201 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการจัดการโล

จิสติกส ์
3    ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

 (5) คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ
14 542-261 การส ารวจการใช้แผนที่และภาพถา่ย

ทางอากาศ 
3 ⚫   ⚫  ⚫   ⚫ 

 (6) คณะเศรษฐศาสตร ์
15 875-309 เศรษฐมิติเบื้องต้น 4 ⚫  ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ 
16 876-102 หลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานและการ

ประยุกต์ใช ้
3 ⚫     ⚫   ⚫ 
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6. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (ระบุให้เห็นพัฒนาการการเรียนรู้ของนักศึกษา) 
 

ปีท่ี รายละเอียด 
1 ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานต่อการ

เรียนในสาขาสถิติ สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้ อีกทั้งมี
ทักษะในการใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และสามารถ
เลือกใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้  

 

2 ผู้เรียนสามารถอธิบายทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติและทฤษฎีการสร้างตัวแบบทางสถิติ
ได้ มีทักษะในการเลือกใช้วิธีการทางสถิติศาตร์อิงพารามิเตอร์และสถิติศาสตร์ไม่อิง
พารามิเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง และสามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐาน
ทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้เหมาะสมภายใต้หลักจริยธรรมทางวิชาการและการ
ใช้เทคโนโลยี มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม มีจิต
สาธารณะและ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางสถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละรูปแบบได้
อย่างถูกต้อง สามารถใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่ (Big data) ได้เหมาะสมภายใต้หลักจริยธรรมทางวิชาการและการใช้
เทคโนโลยี   

 

4 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ทางสถิติในกระบวนการวิจัยได้ สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนา
งานวิจัย/นวัตกรรม  ตลอดจนใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ
เลือกใช้รูปแบบการน าเสนอผลงานได้ มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ต่อสังคม มีจิตสาธารณะ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย 
ยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรมทางวิชาการและการใช้
เทคโนโลยี 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศกึษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบ ถึงผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

หลักสูตร
2) ภาควิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา
3) คณะกรรมการประจ าคณะรับรองผลการประเมินของรายวิชา
4) ประเมินผลการฝึกงาน/การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จากอาจารย์ผู้สอน ผู้เกี่ยวข้องในสถาน

ประกอบการ ผลงานของนักศึกษา
5) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต

 โดยตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร และตองไดรับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 2.00  

จากระบบ 8 ระดับคะแนน    
2) เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและวิธีการ

ประเมินผล โดยนักศึกษาสามารถยื่นค าร้องผ่านกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย
สามารถรับแบบฟอร์มค าร้องที่กองทะเบียนและประมวลผล หรือดาวน์โหลดจาก
เว็บไซต์https://reg.psu.ac.th/reg/formdownload/SN_78.pdf  
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย ์
 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่      
     การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย  

1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
2) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
       การเตรียมการในระดับคณะ  

1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ระดับคณะ เพื่อรับทราบถึงนโยบาย แผนการ
ปฏิบัติงาน (TOR) การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการอยู่ร่วมกันในระดับคณะ 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
      2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

         การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 
1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน การ  

สร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ active learning  
2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งครอบคลุมทักษะการ 

จัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน และขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล 
การพัฒนาระดับคณะ 

1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน การ  
สร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ active learning  

2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งครอบคลุมทักษะการ 
จัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน และขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 

1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 
2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุนเงินค่าใช้จ่าย

รายเดือนส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่น าเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และท าวิจัย 
การพัฒนาระดับคณะ 

1) คณะฯ และภาควิชาฯ ให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับทราบความก้าวหน้าทางวิชาการ 
และ/หรือน าเสนอผลงานในสาขาวิชาสถิติและสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2) ภาควิชาฯ มีกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพ่ือกระตุ้นและช่วยให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการใน
สาขาวิชาสถิติโดยสนับสนุนงานวิจัยที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก 

3) คณะฯ และภาควิชาฯ สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาความรู้และคุณธรรม 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสตูร 

 
1.  การก ากับมาตรฐาน   
        ก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  

1) มีกรรมการวิชาการระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม 
2) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่ วางแผน ด าเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
3) มีผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การ

ติดตามประเมินผลหลักสูตร 
4) มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ท าหน้าที่ จัดท า มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์

ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
 

2. บัณฑิต   
        1) มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 
        2) มีการส ารวจการได้งานท าของบัณฑิตทุกปี 
 

3. นักศึกษา 
    3.1 การรับนักศึกษา 
          3.1.1 ก าหนดคุณสมบัติผู้เรียนตามเกณฑ์ของหลักสูตรและคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีการรับที่หลากหลาย ทั้ง
โดยคณะด าเนินการเอง และโดยมหาวิทยาลัย 
 3.1.2 มีกรรมการคัดเลือกนักศึกษาซึ่งแต่งตั้งจากคณะกรรมการวิชาการฯ 
    3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
          - การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
          - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
   3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
         - มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา 
         - มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรหลังส าเร็จการศึกษา 
         - มีการระบบการจัดการข้อร้องเรียน และมีการส ารวจความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของ 
           นักศึกษา 
 

4.  อาจารย์ 
     4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ประธานหลักสูตรฯและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อ
คณะกรรมการวิชาการฯ  คณะกรรมการประจ าคณะฯ  สภามหาวิทยาลัย  
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- ระบบการบริหารอาจารย์ 
 มีระบบอัตราก าลัง ภาระงาน ธ ารงรักษาไว้ ความเสี่ยงต าแหน่งทางวิชาการ โดยคณะมีแผนอัตราก าลัง
ระยะเวลา 4 ปี ของจ านวนอาจารย์คงอยู่ จ านวนอาจารย์ที่เกษียณ จ านวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อในแต่ละปี เพื่อใช้
วางแผนในการด าเนินการสรรหาอัตราก าลังของอาจารย์ในแต่ละปี 

- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 (1)  หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์แต่ละท่านท าแผนการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการขอต าแหน่งทางวิชาการ  
 (2)  หลักสูตรสนับสนุนเงินในการพัฒนาตนเองในการประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 (3)  หลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการประจ าหลักสูตรวางแผนและด าเนินการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอน 
     4.2 คุณภาพอาจารย์ 
           - มีการติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
           - มีการติดตามและรายงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
     4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
           - มีการรายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์     
           - มีการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารงานของหลักสูตร 
 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
      5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
            - มีระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
      5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
            - การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
            - การก ากับกระบวนการเรียนการสอน และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 
            - การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
            - การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
      5.3 การประเมินผู้เรียน 
            - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (เช่น การตรวจสอบ 
              การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน 
              หลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.6)  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เป็นต้น) 
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6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
     6.1 การบริหารงบประมาณ 
           คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการ 
           สอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนใน 
           ชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
     6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
            1) หนังสือ/ต ารา 
            2) สื่อการเรียนรู้ 
            3) ครุภัณฑ ์
     6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
            1) มีคณะกรรมการวางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
            2) อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และต ารา ไปยังคณะกรรมการ 
            3) จัดสรรงบประมาณ 
            4) จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
     6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
            1) ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
            2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการประเมิน 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีการประชุม

หลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาํเนินงานหลักสูตร   
อยางนอย ปการศึกษาละสองครั้ง  โดยตองบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม
มหาวิทยาลัย/สภาวิชาชีพก าหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสดุปี
การศึกษา 

∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่
รายงานในผลการด าเนินการของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

∕ ∕ 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

∕ 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา  เพ่ือติดตามการ
ด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
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หมวดที่ 8  การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  

1) ประเมินรายวิชา โดยนักศึกษา 
2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา 
3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา  
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบค าถามในชั้นเรียน 
5) ด าเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนากลยุทธ์การสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน   
1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
2) สังเกตการณ์ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน 
3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ในการ

ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงทักษะ กลยุทธ์

การสอน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละปีโดยนักศึกษาในชั้นปีนั้นๆ 
2) คณะประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
3) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตใหม่ 
4) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต 
5) คณะประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

 
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 าผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

และกลยุทธ์การสอน 
3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก 
 
ก   ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ  PLOs  กับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  คุณลักษณะของบัณฑิต และความ   
     ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ข   ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กับ  Knowledge/ Attitude / Skill 
ค   ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชากับ  Knowledge/ Attitude / Skill 
ง   แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการ   
     จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)    
จ   ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated  Learning : WIL) 
ฉ  ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 
ช   ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน  
ซ   ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการด าเนินการของหลักสูตร 
ฌ   เอกสารเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่  
ญ   เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
ฎ   ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี  
ฏ   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร   
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  ภาคผนวก  ก 
ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs  กับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  คุณลักษณะของบัณฑิต 

และความต้องการของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

1. วิสัยทัศน์ 
1.1 วิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็น
มหาวิทยาลยัเพื่อนวัตกรรมและสังคม 
ที่มีความเป็นเลิศทางวชิาการ และเป็น
กลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และ
ประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลยัชัน้น า 1 ใน 
5 ของอาเชียน ภายในปี พ.ศ. 2570 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

1.2. วิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์ 
เป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความเป็น
เลิศทางวิชาการ และเป็น 1 ใน 5 ของ
อาเซียนด้านการวิจัยในปี 2570 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

1.3 วิสัยทัศน์ของภาควิชา
คณิตศาสตร์และสถิต ิ
เป็นสถาบันชั้นน าในการผลิตบณัฑิต
และสร้างผลงานทางวิชาการด้าน
คณิตศาสตร์และสถิติของประเทศ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. พันธกิจ 
2.1 พันธกิจของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

• พันธกิจ 1 สร้างความเปน็ผูน้ า
ทางวชิาการและนวัตกรรม โดยมีการ
วิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้
และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและ
เครือข่ายสากล 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

• พันธกิจ 2 สร้างบัณฑิตที่มี
สมรรถนะทางวิชาการและวชิาชีพ 
ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝป่ัญญา จติ
สาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 
สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐาน 

•  
•  
•  
•  
•  
•  

      ✓ ✓ 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
• ประสบการณ์จากการปฏบิัต ิ
• พันธกิจ 3 พัฒนา

มหาวิทยาลยัให้เป็นสังคมฐานความรู้
บนพืน้ฐานพหุวัฒนธรรม และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้
ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ไดอ้ย่าง
หลากหลายรูปแบบ 

    ✓  ✓ ✓ 

2.2 พันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ 
พันธกิจ สร้างบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม 
ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการ
วิชาการที่ถูกต้องทนัสมัยสูส่ังคม ผลิต
งานวิจยัเป็นทีย่อมรับระดับสากล 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2.3 พันธกิจของภาควิชาคณิตศาสตร์
และสถิต ิ

พันธกิจ 1 ผลิตบัณฑิตและ
มหาบัณฑิตดา้นคณิตศาสตร์และสถิติ
ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม
และจริยธรรม 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

พันธกิจ 2 สร้างผลงานทาง
วิชาการดา้นคณิตศาสตร์และสถติิ 

   ✓     

พันธกิจ 3 เผยแพร่ความรู้และ
บริการวิชาการ 

     ✓   

3. อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย /ผล
การเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ของมหาวิทยาลัย (GE) 
I-WiSe (Integrity, Wisdom, Social 
engagement) ซื่อสัตย์สจุริต มีวินัย 
ใฝ่ปัญญา  
จิตสาธารณะ 

      ✓ ✓ 

4.  Stakeholder Need 
Stakeholder Need 1 : มี
ความสามารถในการประยุกต์และ
วิเคราะห์ปัญหา  โดยใช้หลักการ องค์ 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
ความรู้ และเทคโนโลยทีางสถิติ
พื้นฐานที่ถูกต้อง ทั้งเชิงกวา้งและลึก  
ส าหรับชีวิตประจ าวันและการท างาน
ได้  ได้แก ่
-  การส ารวจ รวบรวมข้อมูล  จดัเก็บ
ข้อมูล และตรวจสอบข้อมูล อย่างเป็น
ระบบ 
-  การเลือกใช้เครื่องมือทางสถิติที่
เหมาะสม  
-  มีความเชี่ยวชาญในการใชโ้ปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (ได้แก่ 
โปรแกรม R   SPSS  MINITAB GSP) 
และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกตอ้ง  
-  มีความสามารถในโปรแกรม MS-
office และสามารถวิเคราะห์และสรุป
ข้อมูล โดยใช้ฟังก์ชนั Pivot Table 
และ VLookup เพื่อประมวลผลข้อมูล
ทางสถิติในโปรแกรม EXCEL 
-  มีความรู้ใหม่ๆ ได้แก่ ระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ (TQA: Thailand 
quality award  Lean  Sigma)  
ระบบเพิ่มผลผลิต (TPM  TQM)  การ
ท า Mind map 
-  มีความรู้เฉพาะในวชิาชีพ เชน่ 
ตลาดหลักทรัพย์ เปน็ต้น 
 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล : 
 1. นักศึกษา สาขาสถิติ ปี 2-4  
 2. ศิษย์เก่า  
 3. คณาจารย์ผูส้อนในหลักสูตร 
 4. ผู้ใช้บัณฑิต (ได้แก่ สถานที่
ฝึกงาน สถานที่ปฏบิัติสหกิจศึกษา 
และนายจ้าง) 
 
 
 
 
 
 
 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
Stakeholder Need 2 : เป็นบคุคล
คุณภาพด้าน คุณธรรมและจริยธรรม 
ได้แก ่
-  ซื่อสัตย์ อดทน และเสียสละ  
-  มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตนเอง 
และงานที่ท า 
-  ละเอียด รอบคอบ และชา่งสงัเกต   
-  มีความตั้งใจและมุง่มั่นในการ
ท างาน 
-  มีทักษะการคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์  และคิดสรา้งสรรค ์
-  มีภาวะผูน้ า กลา้ตัดสนิใจหรือ
บริหารจัดการ การท างานเปน็ทมี
ร่วมกับผู้อื่น กล้าแสดงออก 
-  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
-  มีความใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้และต่อ
ยอด วิธีทางสถิติและความรู้ใหม่ๆ  
ทันสมัยอยู่เสมอ 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล : 
 1. นักศึกษา สาขาสถิติ ปี 2-4  
 2. ศิษย์เก่า  
 3. คณาจารย์ผูส้อนในหลักสูตร 
 4. ผู้ใช้บัณฑิต (ได้แก่ สถานที่
ฝึกงาน สถานที่ปฏบิัติสหกิจศึกษา 
และนายจ้าง) 

    ✓  ✓ ✓ 

Stakeholder Need 3 : สามารถ
น าเสนอข้อมูลให้มีรูปแบบที่นา่สนใจ
และเข้าใจง่าย ได้แก ่
-  การท า Infographic 
-  การท า Photoshop 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล : 
 1. นักศึกษา สาขาสถิติ ปี 2-4  
 2. ศิษย์เก่า  
 3. คณาจารย์ผูส้อนในหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 

     ✓   
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
 4. ผู้ใช้บัณฑิต (ได้แก่ สถานที่
ฝึกงาน สถานที่ปฏบิัติสหกิจศึกษา 
และนายจ้าง) 
Stakeholder Need 4 : ความรู้และ
คุณสมบัติของบัณฑิตสถิติ ที่
เปลี่ยนแปลงในอีก 5 ปีข้างหน้า ดังนี ้
- ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
การสื่อสาร ดา้นการจัดการและ
วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมาก ไดแ้ก่ 
Database เทคโนโลยี Cloud, Big 
Data/Data Science, Machine 
Learning, AI  รวมทั้งการเขียนโค้ด
และการเขียนโปรแกรม เช่น Python 
- คุณสมบัติของบัณฑิตด้านภาษาใน
การท างาน สื่อสาร และการน าเสนอ 
ได้แก่ อังกฤษ (ส าคัญทีสุ่ด) จนี ญี่ปุ่น  
- การใช้ความรู้สถิติประยุกต์ในด้าน
ธุรกิจ การตลาด และอุตสาหกรรม 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล : 
 1. นักศึกษา สาขาสถิติ ปี 2-4  
 2. ศิษย์เก่า  
 3. คณาจารย์ผูส้อนในหลักสูตร 
 4. ผู้ใช้บัณฑิต (ได้แก่ สถานที่
ฝึกงาน สถานที่ปฏบิัติสหกิจศึกษา 
และนายจ้าง) 

 ✓ ✓ ✓     

Stakeholder Need 5 : ความรู้ด้าน
กฎหมายที่เก่ียวข้องในงานสถิต ิ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล : 
 1. นักศึกษา สาขาสถิติ ปี 2-4  
 2. ศิษย์เก่า  
 3. คณาจารย์ผูส้อนในหลักสูตร 
 4. ผู้ใช้บัณฑิต (ได้แก่ สถานที่
ฝึกงาน สถานที่ปฏบิัติสหกิจศึกษา 
และนายจ้าง) 

      ✓ ✓ 
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ภาคผนวก  ข 
ตารางแสดงผลลัพธก์ารเรยีนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กับ Knowledge/ Attitude / Skill 

 
PLOs Knowledge  Attitude Skill 

PLO1 พิสูจน์หลักการ
และทฤษฎีสถิติ ได้อย่าง
ถูกต้อง  

PLO1.1 อธิบาย
หลักการและทฤษฎี
สถิติ ได้อย่างถูกต้อง  
PLO1.2 เขียนพิสูจน์
ทฤษฎีสถิติ ได้อย่าง
ถูกต้อง   

K1 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
K1.1 เคมีพ้ืนฐาน 
K1.2 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 
K1.3 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 

K2 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
K2.1 คณิตศาสตร์เบื้องต้น 
K2.2 คณิตศาสตร์ขั้นสูง 

K3 สถิติพรรณนา 
K4 สถิติอนุมาน 
K5 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 
K6 ทฤษฎีการประมาณค่า 
K7 ทฤษฎีการทดสอบ
สมมติฐาน 

A1 เห็นถึงความส าคัญของความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ 
A1.1 เห็นถึงความส าคัญของ
ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
A1.2 เห็นถึงความส าคัญของการ
ฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
A2 เห็นถึงความส าคัญของความรู้
ทางคณิตศาสตร์ 
A3 ตระหนักถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ของความรู้ทางสถิติ 

S1 ค านวณทางสถิติ 
S2 คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล
S3 พิสูจน์ทฤษฎีทางสถิติ 
S4 สื่อสารเชิงวิชาการทาง
สถิติ  

PLO2 สามารถเลือกใช้
วิธีการทางสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้  

K3 สถิติพรรณนา 
K4 สถิติอนุมาน 
K8 สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ 
K9 การประกันภัย 
K10 การวิเคราะห์การถดถอย 
K11 การวิจัยด าเนินการ 
K12 การสุ่มตัวอย่าง 
K13 สถิติหลายตัวแปร 
K14 เทคนิคการพยากรณ์ 
K15 การออกแบบแผนการ
ทดลอง 
K16 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ ่
K17 การท าเหมืองข้อมูล 
K18 การควบคุมคุณภาพ 
K19 สถิติจ าแนกประเภท 
 
 
 
 
 

A4 เห็นความส าคัญของการ
ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล  
A5 เห็นความส าคัญของความ
แตกต่างของข้อมูล 
A6 ตระหนักถึงความส าคัญของ
ข้อตกลงเบื้องต้นของวิธีการทาง
สถิติ  

S2 คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล 
S5 จ าแนกประเภทข้อมูล 
S6 ตรวจสอบข้อตกลง
เบื้องต้นของวิธีการทางสถิติ 
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PLOs Knowledge  Attitude Skill 
K20 สถิติส าหรับการรอดชีพ 
K21 สถิติประชากร 

PLO3 สามารถเลือกใช้
ซอฟต์แวร์มาตรฐานทาง
สถิติ ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้  
 

K22 การใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐาน
ทางสถิติในการจัดการและ
วิเคราะห์ข้อมูล เช่น 
โปรแกรม R 
MS Excel (data analysis) 
Minitab  SPSS  Arena 

A7 เห็นถึงความส าคัญของการ
เรียนรู้ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ
ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสถานประกอบการ 

S7 ทักษะการใช้ 
ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ 
และ/หรือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ  
S8 เขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

PLO4 สามารถประยุกต์
ความรู้ทางสถิติในการ
จัดการและวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
data) ได้ 
  

K3 สถิติพรรณนา 
K4 สถิติอนุมาน 
K10 การวิเคราะห์การถดถอย 
K13 สถิติหลายตัวแปร 
K16 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ขนาดใหญ่ 
K17 การท าเหมืองข้อมูล 
K23 ระเบียบวิธีวิจัย  
K24 การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ ในการ
จัดการและวิเคราะห์ข้อมูล เช่น 
SQL Python RapidMiner  

A8 เห็นถึงความส าคัญของการ
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 
A9 เห็นถึงความส าคัญของการ
เรียนรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือ
การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่  
A10 ตระหนักถึงจริยธรรมการใช้
ข้อมูล 
  

S8 เขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
S9 คิดอย่างเป็นระบบ 
S10 น าเสนอข้อมูลเชิงภาพ 
S11 คิดสร้างสรรค์เชิง
วิเคราะห์ 
  

PLO5 ส า ม า ร ถ ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การสืบค้นข้ อ มูล  เพื่ อ
แสวงหาความรู้ในการ
พัฒนาตนเอง 

K25 เทคโนโลยีสารสนเทศ A11 ค านึงถึงความส าคัญของการ
สืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง 

S12 สืบค้นข้อมูล 
S13 ใข้เทคโนโลยี  

PLO6 สามารถใช้
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร และเลือกใช้
รูปแบบการน าเสนอ
ผลงานได้ 

K26 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
K27 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 
K28 เทคนิคการน าเสนอผลงาน 
  

A12 ตระหนักถึงความส าคัญของ
การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสาร 
A13 เห็นความส าคัญของการเลือก
รูปแบบการน าเสนอข้อมูลที่
เหมาะสม 

S14 ใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
S15 เลือกใช้รูปแบบการ
น าเสนอข้อมูล 
S16 คิดสร้างสรรค์เชิง
น าเสนอ 
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PLOs Knowledge  Attitude Skill 
PLO7 ปฏิบัติตนอยู่ใน
ระเบียบวินัย ยึดหลัก
คุณธรรม ความซ่ือสัตย์
สุจริต และมีจริยธรรม
ทางวิชาการและการใช้
เทคโนโลยี 

K29 จรรยาบรรณทางวิชาการ A14 มีระเบียบวินัย  
A15 ตระหนักถึงการมีคุณธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต  
A16 ตระหนักถึงจรรยาบรรณทาง
วิชาการและการใช้เทคโนโลยี 

S17 ปฏิบัติตามกฏระเบียบ 
S18 เขียนอ้างอิงเชิงวิชาการ 
 
 
 

PLO8 มีพฤติกรรมที่
แสดงถึงความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ต่อสังคม มีจิต
สาธารณะ ท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ 

K30 มารยาททางสังคม A17 มีความรับผิดชอบ 
A18 มีจิตสาธารณะ 
A19 ตระหนักถึงความส าคัญของ
การอยู่ร่วมกันในสังคม  

S19 ท างานเป็นทีม 
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ภาคผนวก ค 
ตารางแสดงผลลัพธก์ารเรยีนรู้ระดับรายวิชากับ Knowledge/ Attitude / Skill 

 
ล าดับ

ที ่
รายวิชา 

จ านวน 
หน่วยกิต 

Knowledge Attitude Skill 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
1 322-101 แคลคูลัส 1 3((3)-0-6) K2.1,K25,K26,K27 A2,A11,A12,A14,A15 S2,S13,S14,S17 
2 324-101 เคมีทั่วไป 1 3((3)-0-6) K1.1 A1.1,A14,A15 S2,S17 
3 325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) K1.1 A1.2,A14,A15 S2,S4,S17 

4 330-101 หลักชีววิทยา 1 3((3)-0-6) K1.2 A1.1,A14,A15 S2, S17 

5 331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) K1.2 A1.2,A14,A15 S2,S4,S17 

6 332-101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 3((3)-0-6) K1.3 A1.1,A14,A15 S2, S17 

7 333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1(0-3-0) K1.3 A1.2,A14,A15 S2,S4,S17 

8 322-102 แคลคูลัส 2 3((3)-0-6) K2.2,K25,K26,K27 A2,A11,A12,A14,A15 S2,S13,S14,S17 
9 346-111 หลักสถิติ 3((3)-0-6) K2,K3,K4,K27,K29,K30 A2,A3,A4,A5,A6,A11,A12, 

A13,A14,A15,A16,A17,A18, 
A19 

S1,S2,S4,S5,S6,S12,S13, 
S14,S15,S17 

10 346-361 ฐานข้อมูลและภาษา SQL ส าหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

3((2)-2-5) K22,K24 A5,A8,A9,A11,A16,A17 S7,S8,S9,S10,S13,S17,S18,
S19 
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ล าดับ
ที ่

รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

Knowledge Attitude Skill 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือกในสาขาวิชาสถิติ 
1 346-161 ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ 3((2)-2-5) K3,K4,K22,K25,K27,K28,K29,

K30 
A3,A4,A5,A6,A7,A11,A12, 
A13,A14,A15,A16,A17,A18, 
A19 

S1,S2,S4,S5,S6,S7,S12,S13,
S14,S15,S16,S17,S19 

2 346-221 ความน่าจะเป็นส าหรับสถิติศาสตร์ 3((3)-0-6) K2,K5,K25,K26,K27,K30 A2,A3,A11,A12,A14,A15, 
A17,A18,A19 

S2,S3,S4,S12,S13,S14,S17, 
S19 

3 346-222 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 3((3)-0-6) K3,K4,K8,K22,K25,K26,K27, 
K28,K29,K30 
 

A3,A4,A5,A6,A7,A11,A12, 
A13,A14,A15,A16,A17,A18, 
A19 

S1,S2,S4,S5,S6,S7,S12, 
S13,S14,S15,S16,S17, 
S18,S19 

4 346-231 การประกันภัยเบื้องต้น 
 
 

3((3)-0-6) K2,K3,K5,K22,K25  
 

A2,A3,A11,A17 S1,S2,S4,S7,S12,S13,S19 

5 346-223 คณิตสถิติศาสตร์ 1 3((3)-0-6) K2,K4,K5,K6,K25,K26,K27, 
K30 

A2,A3,A11,A12A14,A15, 
A17,A18,A19 

S2,S3,S4,S12,S13,S14,S17, 
S19 

6 346-232 การวิเคราะห์การถดถอย 4((4)-0-8) K2,K3,K4,K10,K22,K27,K28, 
K29,K30 

A2,A3,A6,A7,A11,A12,A13, 
A14,A15,A16,A17,A18,A19 

S1,S2,S4,S6,S7,S8,S12,S13,
S14,S15,S16,S17,S19 

7 346-241 ชุดวิชาพชีคณิตและการวิจัยด าเนนิการ 
 
 
 
 
 

5((4)-2-9) K2,K11,K22,K25,K26,K28, 
K30 

A2,A4,A7,A11,A12,A13,A14, 
A15,A17,A19 

S1,S2,S7,S12,S13,S14,S15,
S17,S19 
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ล าดับ
ที ่

รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

Knowledge Attitude Skill 

8 346-261 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น 

2((1)-2-3) K1,K2,K16,K24,K25,K26,K28,
K30 

A1,A2,A8,A9,A10,A11,A12, 
A13,A14,A15,A17,A18,A19 

S2,S8,S9,S12,S13,S14,S15,
S17,S19 

9 346-321 คณิตสถิติศาสตร์ 2 3((3)-0-6) K2,K4,K5,K6,K7,K25,K26,K27
,K30 

A2,A3,A5,A11,A12,A14,A15,  
A17,A18,A19 

S1,S2,S3,S4,S5,S12,S13, 
S14,S17,S19 

10 346-322 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง  3((3)-0-6) K3,K4,K5,K6,K12,K25,K26, 
K27,K28,K29,K30 

A3,A4,A5,A6,A11,A12,A13, 
A14,A15,A16,A17,A18,A19 

S1,S2,S3,S4,S5,S6,S12,S13, 
S14,S15,S16,S17,S18,S19 

11 346-331 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิง
ประยุกต์ 

3((2)-2-5) K13,K22 
 

A5,A6,A7,A9 S2,S7,S11 

12 346-332 การวิเคราะห์เชิงท านาย 3((2)-2-5) K14,K22,K23 A5,A11,A16,A17 S2,S7,S10,S13,S17,S18, 
S19 

13 346-333 แผนแบบการทดลองเบื้องต้น 3((3)-0-6) K3,K4,K5,K6,K7,K15,K22, 
K25,K26,K27,K28,K29 

A3,A4,A5,A6,A7 S1,S2,S4,S5,S6,S7,S12, 
S13,S14,S15,S16,S17,S18, 
S19 

14 346-334 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 3((3)-0-6) K23,K27,K29 A4,A11,A16,A17 S15,S16,S18,S19 
15 346-351 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการ

ประยุกต์ 
3((2)-2-5) K16,K24,K29 

 
A8,A9,A10,A16 S8,S9,S10,S11,S18 

16 346-441 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 3((3)-0-6) K18,K22,K29 A4,A5,A6,A11,A16,17 S2,S5,S6,S7,S10,S13,S17, 
S18,S19 

17 346-451 สถิติส าหรับวิทยาการข้อมูลและการ
วิเคราะห์เชิงธุรกิจ 

3((2)-2-5) K2,K3,K4,K17,K27,K29,K30 A2,A3,A4,A5,A6,A9,A10,A11, 
A12,A13,A14,A15,A16, A17, 
A18,A19 
 

S1,S2,S4,S5,S6,S8,S9,S10, 
S12,S13,S14,S15,S17,S19 
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ล าดับ
ที ่

รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

Knowledge Attitude Skill 

18 346-471 สัมมนาทางสถิติ 1(0-2-1) K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9,K10, 
K11,K12,K13,K14,K15,K16, 
K17,K18,K19,K20,K21,K23, 
K25,K26,K27,K28,K29,K30 

A1,A2,A3,A4,A5,A6,A10,A11, 
A12,A13,A14,A15,A16, A17, 
A18,A19 

S1,S2,S4,S5,S6,S7,S9,S10, 
S12,S13,S14,S15,S16,S17,
S18,S19 

19 346-472 สหกิจศึกษา 6(0-40-0) K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9,K10, 
K11, K12,K13,K14,K15,K16, 
K17,K18,K19,K20,K21,K22, 
K23,K24,K25,K26,K27,K28, 
K29,K30 

A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10, 
A11,A12,A13,A14,A15,A16, 
A17,A18,A19 

S2,S4,S5,S6,S7,S9,S10,S12, 
S13,S14,S15,S16,S17,S18,
S19 

20 346-491 โครงงานทางสถิติ 1 1(0-3-0) K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9,K10, 
K11, K12,K13,K14,K15,K16, 
K17,K18,K19,K20,K21,K23, 
K24,K25,K26,K27,K28,K29, 
K30 

A3,A4,A5,A6,A10,A11,A12, 
A13,A14,A15,A16,A17,A18, 
A19 

S2,S4,S5,S6,S9,S10,S12, 
S13,S14,S15,S16,S17, 
S18,S19 

21 346-492 โครงงานทางสถิติ 2 2(0-6-0) K3-K4,K5,K6,K7,K8,K9,K10, 
K11,K12,K13,K14,K15,K16, 
K17,K18,K19,K20,K21K22, 
K23,K24,K25,K26,K27,K28,K
29,K30 

A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10, 
A11,A12,A13,A14,A15,A16, 
A17,A18,A19 

S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9
,S10, 
S11,S12,S13,S14,S15,S16,
S17, 
S18,S19 
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ล าดับ
ที ่

รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

Knowledge Attitude Skill 

22 346-335 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว 
 

3((3)-0-6) K2,K3,K4,K6,K10,K27,K29, 
K30 

A2,A3,A6,A11,A12,A13, 
A14,A15,A16,A17,A18,A19 

S1,S2,S4,S6,S12,S13, 
S14,S15,S17,S19 

23 346-336 การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกประเภท 3((3)-0-6) K3,K4,K19,K22,K25,K26,K27, 
K28,K29,K30 

A3,A4,A5,A6,A7,A11,A12, 
A13,A14,A15,A16,A17,A18, 
A19 

S1,S2,S4,S5,S6,S7,S12,S13, 
S14,S15,S16,S17,S18,S19 

24 346-341 การประยุกต์ใช้สถิติส าหรับ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

3((2)-2-5) K3,K4,K8,K22,K28,K29 
 

A4,A5,A6,A7,A13,A16,A18 S2,S5,S6,S7,S13,S18,S19 

25 346-342 ตัวแบบระบบแถวคอยเบื้องต้น 3((3)-0-6) K2,K3,K11,K22,K25,K26, 
K28 ,K30 

A2,A3,A4,A7,A11,A12,A13 
A14,A15,A17,A19 

S1,S2,S7,S12,S13,S14,S15 
S17,S19 

26 346-343 การจัดการสินค้าคงคลัง 3((3)-0-6) K2,K11,K25,K26,K30 A2,A3,A4,A6,A11,A12,A14, 
A15,A17,A18,A19 

S1,S2,S3,S6,S12,S13,S14,S
17,S19 

27 346-344 ชุดวิชาวิทยาการประกันภัย  
 
 

7((6)-2-13) K2,K3,K5,K9,K16,K22,K25  A2,A3,A4,A11,A17 S1,S2,S4,S7,S12,S13,S19 

28 346-371 ฝึกงานทางสถิติ 
 
 
 

1(0-30-0) K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9,K10, 
K11,K12,K13,K14,K15,K18, 
K19,K20,K21,K22,K23,K24, 
K25,K26,K27,K28,K29,K30 
 
 
 
 

A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10, 
A11,A12,A13,A14,A15,A16, 
A17,A18,A19 

S2,S4,S5,S6,S9,S10,S12, 
S13,S14,S15,S16,S17,S18,
S19 
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ล าดับ
ที ่

รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

Knowledge Attitude Skill 

29 346-431 การวิเคราะห์การรอดชีพเบื้องต้น 3((3)-0-6) K2,K3,K4,K6,K16,K20,K29, 
K30 

A2,A3,A6,A11,A12,A13, 
A14,A15,A16,A17,A18,A19 

S1,S2,S4,S6,S12,S13, 
S14,S15,S17,S19 

30 346-432 สถิติประชากรเบื้องต้น 3((3)-0-6) K3,K4,K21,K22,K25,K26,K27, 
K28,K29,K30 

A3,A4,A5,A6,A7,A11,A12, 
A13,A14,A15,A16,A17,A18, 
A19 

S1,S2,S4,S5,S6,S7,S12,S13, 
S14,S15,S16,S17,S18,S19 

31 346-442 กระบวนการสโตแคสติก 3((3)-0-6) K2,K3,K5,K22,K25 A2,A3,A11,A17 S1,S2,S4,S7,S12,S13,S19 
32 346-443 ทฤษฎีการตัดสินใจ 3((3)-0-6) K5,K11,K25,K27,K28,K30 A2,A3,A4,A11,A12,A14,A15, 

A17,A18,A19 
S2,S9,S12,S13,S14,S15,S1
7,S19 

33 346-444 การจ าลองสถานการณ์ส าหรับการ
จัดการโลจิสติกส์ 

3((3)-0-6) K2,K11,K22,K25,K26,K28, 
K30 

A2,A3,A4,A6,A7,A11,A12, 
A13,A14,A15,A17,A18, 
A19 

S1,S2,S3,S6,S7,S12,S13, 
S14,S15,S16,S17,S19 

34 346-445 การจัดการคลังสินค้าส าหรับโลจิสติกส์ 
4.0 

3((3)-0-6) K1,K2,K11,K25,K26,K28,K29, 
K30 

A1,A2,A3,A4,A6,A11,A12, 
A13,A14,A15,A16,A17,A18, 
A19 

S1,S2,S3,S6,S12,S13,S14, 
S15,S16,S17,S18,S19 

35 346-481 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 1 2((2)-0-4) K2,K4,K5,K6,K7,K22,K25,K26,
K27,K30 

A2,A3,A5,A7,A11,A12,A14, 
A15,A17,A18,A19 

S1,S2,S3,S4,S5,S7,S12,S13, 
S14,S17,S19 
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ล าดับ
ที ่

รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

Knowledge Attitude Skill 

36 346-482 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 2 3((3)-0-6) K2,K3,K4,K16,K17,K22,K24, 
K27,K30 

A2,A3,A4,A5,A6,A7,A9,A10, 
A12,A13,A14,A15,A17, 
A18,A19 

S1,S2,S4,S5,S6,S7,S8,S9, 
S10,S14,S15,S17,S19 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
1 322-201 แคลคูลัสขั้นสูง 3((3)-0-6) K2,K25,K26,K27 A2,A11,A12,A14,A15 S2,S13,S14,S17 
2 322-252 ชุดวิชาคณิตศาสตร์เชิงค านวณ 5((4)-2-9) K2,K25,K30 A2,A11,A14,A15,A17,A19 S2,S13,S17,S19 
3 322-322 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3((3)-0-6) K2,K25,K26,K27 A2,A11,A12,A14,A15 S2,S12,S13,S14,S17 
4 322-324 คณิตศาสตร์เชิงการจัด 3((3)-0-6) K2,K11,K25,K28,K30 A2,A4,A11,A12,A17 S2,S12,S14,S19 
5 322-355 กระบวนการสุ่มเบื้องต้น 3((3)-0-6) K2,K3,K5,K22,K25  A2,A3,A11,A17 S1,S2,S4,S7,S12,S13,S19 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือกในคณะหรือภาควิชาอ่ืน 
1 225-355 การจัดการผลิตและการด าเนินงาน 3((3)-0-6) K11 A4,A14,A15 S2,S17 
2 308-231 การโปรแกรมเชิงโครงสร้างและการ

ประยุกต์ 
3(2-2-5) K22,K25 A7,A11,A14,A15 S8,S12,S13,S17 

3 308-232 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3(2-2-5) K22,K25,K29 A7,A11,A14,A15,A16 S8,S12,S13,S17,S18 
4 308-233 ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) K25 A11,A14,A15 S12,S13,S17 
5 308-311 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

สารสนเทศ 
3(2-2-5) K25,K29 A11,A14,A15,A16 S12,S13,S17,S18 

6 308-352 การท าเหมืองข้อมูลและทัศนภาพ 3(2-2-5) K22,K25,K29 A7,A11,A14,A15,A16 S8,S12,S13,S17,S18 
7 344-212 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3((3)-0-6) K22,K25 A7,A11,A14,A15 S7,S8,S12,S13,S17 
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ล าดับ
ที ่

รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

Knowledge Attitude Skill 

8 344-312 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ 

3((3)-0-6) K22,K25 A7,A11,A14,A15 S7,S8,S12,S13,S17 

9 344-334 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 3((3)-0-6) K22,K25 A7,A11,A14,A15 S7,S8,S12,S13,S17 
10 345-211 หลักการโปรแกรม 3((3)-0-6) K22,K25 A7,A11,A14,A15 S7,S8,S12,S13,S17 

11 460-101 หลักการตลาด 3((3)-0-6) K22,K25 A7,A11,A14,A15 S7,S12,S13,S17 
12 460-202 ชุดวิชาดิจิทัล นวัตกรรม และการเป็น

ผู้ประกอบการ 
7((3)-8-10) K22,K25,K26,K27,K28 A7,A11,A12,A13,A14,A15 S7,S12,S13,S14,S15,S16, 

S17 
13 476-201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ   

โลจิสติกส์ 
3((3)-0-6) K22,K25,K26,K27,K28, 

K30 
A7,A11,A12,A13,A14,A15,A1
7,A18,A19 

S7,S12,S13,S14,S15,S16, 
S17,S19 

14 542-261 การส ารวจการใช้แผนที่และภาพถ่าย
ทางอากาศ 

3((2)-3-4) K1,K22,K25,K30 
 

A1,A7,A11,A17,A18,A19 S2,S7,S12,S13,S19 

15 875-309 เศรษฐมิติเบื้องต้น 4((4)-0-8) K2,K3,K22,K25,K30 A2,A3,A4,A7,A11,A17,A18,A19 S2,S7,S12,S13,S19 
16 876-102 หลักเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐานและการ

ประยุกต์ใช้ 
 
 

3((3)-0-6) K2,K3,K25,K30 A2,A3,A11,A17,A18,A19 S2,S12,S13,S19 
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ภาคผนวก  ง 
แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแตล่ะรายวิชาในหลักสูตรทีส่ะท้อนการจัดการเรยีนรู้แบบเชิงรกุ (active learning)    

 
 จ านวนรายวชิาทฤษฎทีั้งหมดที่เปิดสอนในหลักสตูร                                                  57  รายวิชา 
   จ านวนรายวชิาทีจ่ัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (active learning)                                      56  รายวิชา    คิดเปน็ร้อยละ  98  ของรายวิชาในหลักสูตร 
 จ านวนรายวชิาทีไ่ม่ได้จัดการเรียนรู้แบบเชงิรุก  (active learning)                                  1  รายวิชา    คิดเปน็ร้อยละ   2  ของรายวิชาในหลักสูตร                             
    

ล าดับ 
ที่ 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)   
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี  

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี
 

รวม 
ร้อยละ 
100 project 

based 
learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario based 

social 
 
engagement  
  (ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

 หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
1 322-101 แคลคูลัส 1 3((3)-0-6) - 15 Case based 35 - 50 100  
2 322-102 แคลคูลัส 2 3((3)-0-6) - 15 Case based 35 - 50 100  
3 324-101 เคมีทั่วไป 1 3((3)-0-6) - 25 Case based 25 - 50 100  
4 330-101 หลักชีววิทยา 1 

 
 

3((3)-0-6) - - Case based 50 - 50 100  

5 332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน  3((3)-0-6) - 20 - Interactive lecture 
- Self-directed learning 
- Question-based learning 
 

40 - 40 100  
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ล าดับ 
ที่ 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)  
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 
100 project 

based 
learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario based 

social 

engagement 
(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

6 346-111 หลักสถิติ 3((3)-0-6) - - Case based 
ฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

50 - 50 100 

7 346-361 ฐานข้อมูลและภาษา SQL 
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 

3((2)-2-5) 35 35 - - - 30 100 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือกในสาขาสถิติ 
1 346-161 ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิต ิ 3((2)-2-5) - - Case based 

ฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
50 - 50 100 

2 346-221 ความน่าจะเป็นส าหรับ
สถิติศาสตร ์

3((3)-0-6) 10 15 Case based 25 - 50 100 

3 346-222 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 3((3)-0-6) 10 - Case based  
ฝกึปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

55 10(WIL) 25 100 

4 346-223 คณิตสถิติศาสตร์ 1 3((3)-0-6) - - Case based 50 - 50 100 
5 346-231 การประกันภัยเบื้องต้น 3((3)-0-6) - - Case based 20 10(WIL) 70 100 
6 346-232 การวิเคราะห์การถดถอย 4((4)-0-8) 10 20 Case based  

ฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
20 - 50 100 

7 346-241 ชุดวิชาพชีคณิตและการวิจัย
ด าเนินการ 

5((4)-2-9) - 20 Case based 40 10(WIL) 30 100 
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ล าดับ 
ที่ 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)  
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 
100 project 

based 
learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario based 

social 

engagement 
(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

8 346-261 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

2((1)-2-3) 30 30 - - - 40 100 

9 346-321 คณิตสถิติศาสตร์ 2 3((3)-0-6) - - Case based 50 - 50 100 
10 346-322 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง 3((3)-0-6) 25 - Case based 15 10 (WIL) 50 100 
11 346-331 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิง

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

12 346-332 การวิเคราะห์เชิงท านาย 3((2)-2-5) 15 25 - - 10(WIL) 50 100 
13 346-333 แผนแบบการทดลองเบื้องต้น 3((3)-0-6) - - Case based  

ฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
70 - 30 100 

14 346-334 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตน้ 3((3)-0-6) 50 - Case based 10 10(WIL) 30 100 
15 346-351 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

และการประยุกต ์
3((2)-2-5) 25 15 - - 10(WIL) 50 100 

16 346-441 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิต ิ 3((3)-0-6) 15 25 - - 10(WIL) 50 100 

17 346-451 สถิติส าหรับวิทยาการข้อมูล
และการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 

3((2)-2-5) 25 15 - - 10(WIL) 50 100 
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ล าดับ 
ที่ 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)   
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี  

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี
 

รวม 
ร้อยละ 
100 project 

based 
learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario based 

social 
 
engagement  
  (ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

18 346-471 สัมมนาทางสถิต ิ 1(0-2-1) - - Case based 100 - - 100  
19 346-472 สหกิจศึกษา 6(0-40-0) - - - - 100(WIL) - 100  
20 346-491 โครงงานทางสถิติ 1 1(0-3-0) 100 - - - - - 100  
21 346-492 โครงงานทางสถิติ 2 2(0-6-0) 100 - - - - - 100  
22 346-335 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว 3((3)-0-6) - - Case based  

ฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
40 10(WIL) 50 100  

23 346-336 การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนก
ประเภท 

3((3)-0-6) 10 - Case based  
ฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

55 10(WIL) 25 100  

24 346-341 การประยุกต์ใช้สถิติส าหรับ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

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

25 346-342 ตัวแบบระบบแถวคอย
เบื้องต้น 

3((3)-0-6) 20 - Case based  
 

20 10 (WIL) 50 100  

26 346-343 การจัดการสินค้าคงคลัง 3((3)-0-6) - 20 Case based  20 10 (WIL) 50 100  
27 346-344 ชุดวิชาวทิยาการประกันภัย 7((6)-2-13) 20 - Case based  20 10 (WIL) 50 100  
28 346-371 การฝึกงานทางสถิต ิ

 
 
 

1(0-30-0) - - - - 100(WIL) - 100  
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ล าดับ 
ที่ 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)   
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี  

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี
 

รวม 
ร้อยละ 
100 project 

based 
learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario based 

social 
 
engagement  
  (ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

29 346-431 การวิเคราะห์การรอดชีพ
เบื้องต้น 

3((3)-0-6) 25 - Case based  15 10(WIL) 50 100  

30 346-432 สถิติประชากรเบื้องตน้ 3((3)-0-6) 30 - Case based  10 10(WIL) 50 100  
31 346-442 กระบวนการสโตแคสติก 3((3)-0-6) - - Case based  40 10(WIL) 50 100  
32 346-443 ทฤษฎีการตัดสินใจ 3((3)-0-6) - 40 - - 10(WIL) 50 100  
33 346-444 การจ าลองสถานการณ์ส าหรับ

การจัดการโลจิสติกส ์
3((3)-0-6) - 30 Case based  

ฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์- 
10 10(WIL) 50 100  

34 346-445 การจัดการคลังสินค้า
ส าหรับโลจิสติกส์ 4.0   

3((3)-0-6) - 20 Case based  20 10 (WIL) 50 100  

 หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
1 322-201 แคลคูลัสขั้นสูง 

 
 
 

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

50 - 50 100  

2 322-252 ชุดวิชาคณิตศาสตร์เชิง
ค านวณ 

5((4)-2-9) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 
 

50 - 50 100  
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ล าดับ 
ที่ 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)   
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี  

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี
 

รวม 
ร้อยละ 
100 project 

based 
learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario based 

social 
 
engagement  
  (ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

3 322-322 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100  

4 322-324 คณิตศาสตร์เชิงการจัด 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100  

5 322-355 กระบวนการสุ่มเบื้องต้น 
 
 

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

50 - 50 100  

 หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือกในคณะหรือภาควิชาอ่ืน 
 (1) คณะวิศวกรรมศาสตร์          
1 225-355 การจัดการผลิตและการ

ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 

3((3)-0-6) - - Case based 50 - 50 100  
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ล าดับ 
ที่ 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)   
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี  

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี
 

รวม 
ร้อยละ 
100 project 

based 
learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario based 

social 
 
engagement  
  (ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

 (2) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์          
2 344-212 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

บนเว็บ 

3((3)-0-6) - 15 Case based, team based 35 - 50 100  

3 344-312 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
บนอุปกรณ์เคลื่อนที ่

3((3)-0-6) - 15 Case based, team based 35 - 50 100  

4 344-334 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 3((3)-0-6) 30 - Case based, team based 20 - 50 100  
5 345-211 หลักการโปรแกรม 3((3)-0-6) - 15 Case based 35 - 50 100  
 (3) คณะวิทยาการจัดการ          
6 460-101 หลักการตลาด 3((3)-0-6) 10 20 Case based, activity based, team 

based, inquiry based 
20 10 40 100  

7 460-202 ชุดวิชาดิจทิัล นวัตกรรม และ
การเป็นผู้ประกอบการ 

7((3)-8-10) 50 - Team based 20 10 20 100  

8 476-201 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการ
จัดการโลจิสติกส ์

3((3)-0-6) - 30 Case based 10 10 50 100  

 (4) คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ          
9 542-261 การส ารวจการใช้แผนที่และ

ภาพถ่ายทางอากาศ 
3((2)-3-4) - 15 - Case based 

- Team based 
- Scenario based 

15 
15 
15 

- 40 100  
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ล าดับ 
ที่ 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)   
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี  

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี
 

รวม 
ร้อยละ 
100 project 

based 
learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario based 

social 
 
engagement  
  (ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

 (5) คณะเศรษฐศาสตร ์          
10 875-309 เศรษฐมิติเบื้องต้น 4((4)-0-8) - 30 Case based, team based 20 - 50 100  
11 876-102 หลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานและ

การประยุกต์ใช ้
3((3)-0-6) - 30 Case based 20 - 50 100  

 

 

 

 

หมายเหตุ    มหาวิทยาลัยก าหนดให้รายวชิาต้องจัดการเรียนรูแ้บบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50   ของจ านวนชั่วโมงตามหน่วยกิตทฤษฎี และหลักสูตรต้องจัดการ
เรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70  ของรายวิชาในหลักสูตร 
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ภาคผนวก   จ 
ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศกึษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของทั้งหลักสูตร                     จ านวน  102  หน่วยกิต     
 

แผนการศึกษาปกต:ิ รายวิชาเฉพาะ(รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก) ที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) จ านวน  51    หน่วยกิต 
คิดเป็นร้อยละ  50  ของจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ 

แผนการศึกษาสหกิจ: รายวิชาเฉพาะ(รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก) ที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL)     จ านวน  53    หน่วยกิต 
คิดเป็นร้อยละ  52 ของจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ 

 
 
 
 
 

รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
การก าหนด  

ประสบ 
การณ์ก่อน

การ 
ศึกษา 

การ
เรียน

สลับกับ
การ

ท างาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่เน้น
การเรียนรู้หรือ
การติดตาม
พฤติกรรมการ
ท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัย

และ
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัด

ใหม่หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุ
ให้ท างาน
หรือการฝึก

เฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบัต ิ
งานภาค 
สนาม 

การฝึกปฏิบัติ 
งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ
เรียนทฤษฎ ี

กลุ่มวิชาบังคับ หมวดวิชาเฉพาะ           
346-222 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 3((3)-0-6)        ✓  
346-231 การประกันภัยเบื้องต้น  3((3)-0-6)        ✓  
346-241 ชุดวิชาพชีคณิตและการวิจัยด าเนนิการ 5((4)-2-9) ✓         
346-322 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง 3((3)-0-6)        ✓  
346-331 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต ์ 3((2)-2-5) ✓         
346-332 การวิเคราะห์เชิงท านาย 3((2)-2-5) ✓         
346-334 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตน้ 3((3)-0-6) ✓         
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
การก าหนด  

ประสบ 
การณ์ก่อน

การ 
ศึกษา 

การ
เรียน

สลับกับ
การ

ท างาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่เน้น
การเรียนรู้หรือ
การติดตาม
พฤติกรรมการ
ท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัย

และ
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัด

ใหม่หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุ
ให้ท างาน
หรือการฝึก

เฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบัต ิ
งานภาค 
สนาม 

การฝึกปฏิบัติ 
งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ
เรียนทฤษฎ ี

346-351 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ 3((2)-2-5) ✓         
346-441 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิต ิ 3((3)-0-6) ✓         
346-451 สถิติส าหรับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ 
เชิงธุรกิจ     

3((2)-2-5) ✓         

346-472 สหกิจศึกษา 6(0-40-0)   ✓       
กลุ่มวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะ           
346-335 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว 3((3)-0-6)        ✓  
346-336 การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกประเภท 3((3)-0-6)        ✓  
346-341 การประยุกต์ใช้สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3((2)-2-5) ✓         
346-342 ตัวแบบระบบแถวคอยเบื้องต้น 3((3)-0-6) ✓         
346-343 การจัดการสินค้าคงคลัง 3((3)-0-6) ✓         
346-344 ชุดวิชาวทิยาการประกันภัย 7((6)-2-13)        ✓  
346-371 ฝึกงานทางสถิต ิ       1(0-30-0)    ✓      
346-431 การวิเคราะห์การรอดชีพเบื้องต้น 3((3)-0-6) ✓         
346-432 สถิติประชากรเบื้องตน้ 3((3)-0-6) ✓         
346-442 กระบวนการสโตแคสติก 3((3)-0-6)        ✓  
346-443 ทฤษฎีการตัดสินใจ 3((3)-0-6) ✓         
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
การก าหนด  

ประสบ 
การณ์ก่อน

การ 
ศึกษา 

การ
เรียน

สลับกับ
การ

ท างาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่เน้น
การเรียนรู้หรือ
การติดตาม
พฤติกรรมการ
ท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัย

และ
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัด

ใหม่หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุ
ให้ท างาน
หรือการฝึก

เฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบัต ิ
งานภาค 
สนาม 

การฝึกปฏิบัติ 
งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ
เรียนทฤษฎ ี

346-444 การจ าลองสถานการณ์ส าหรับ 
การจัดการโลจิสติกส์         

3((3)-0-6) ✓         

346-445 การจัดการคลังสินค้าส าหรับโลจิสติกส์ 4.0 3((3)-0-6) ✓         
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ภาคผนวก    ฉ 
ข้อมูลชดุวิชา (Module) ในหลักสตูร 

รหัส - ชุดวชิา 
(Module) 

(ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) 

 หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา (Module) ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ของชุดวิชา (Module) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

346-241  
ชุดวิชาพีชคณิตและ
การวิจัยด าเนินการ 
(Module: Linear 
Algebra and 
Operations 
Research)  

5((4)-2-9) เวกเตอร์และเมทริกซ์ ระบบ
สมการเชิงเส้นและวิธีการหาผล
เฉลย ปริภูมิเชิงเส้นและความ
เป็นอิสระเชิงเส้น เมทริกซ์ผกผัน 
ดี เ ท อ ร์ มิ แ น น ต์  ตั ว แ บ บ
ก าหนดการเชิงเส้น ผลเฉลยเชิง
กราฟ  ขั้ น ตอนวิ ธี ซิ ม เพลกซ์ 
ภาวะคู่กัน การวิเคราะห์ความไว 
การประยุกต์ใช้ก าหนดการเชิง
เส้นและขั้นตอนวิธีหาผลเฉลย
ส าหรับปัญหาก าหนดการจ านวน
เต็ ม  ปั ญ ห าการจั ด ส รรงาน 
ปั ญ ห าก ารข น ส่ ง  แ ล ะก า ร
วิเคราะห์ข่ายงาน การใช้ 

1. แสดงให้ เห็นถึงความเข้าใจใน
ทฤษฎีของเวกเตอร์ เมทริกซ์
และระบบสมการเชิงเส้น พร้อม
ทั้ งพิสู จน์หรือ ให้ เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับทฤษฎีบทที่
จ าเป็น

2. แสดงให้เห็นถึงความสามารถใน
การใช้ ขั้ นตอนวิธีซิ ม เพลกซ์
ปัญหาก าหนดการจ านวนเต็ม
ปัญหาการจัดสรรงาน  ปัญหา
การขนส่ง และการวิเคราะห์
ข่ายงาน

3. แสด งให้ เห็ น ถึ งทั กษ ะก าร

แก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดของ

1. ใ บ ง า น / ก า ร บ้ า น /
แบบฝึกหัด 30%

2. กิ จกรรม/แบบทดสอบ
ระหว่างเรียน 30%

3. การสอบปลายภาค 40%
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รหัส - ชุดวชิา 
(Module) 

(ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) 

 หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา (Module) ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ของชุดวิชา (Module) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

โปรแกรมสาเร็จรูป 

Vectors and matrices; 
linear equation system and 
methods for finding 
solutions; linear space and 
linear independence; 
inverse of matric; 
determinant; Linear 
programming model; 
graphical solutions; simplex 
algorithm; duality; 
sensitivity analysis; 
application of linear 
programming and 
algorithms for solving 
integer programming 
problems,         assignment  

พีชคณิตเชิงเส้นและการวิจัย

การด าเนินงาน 

4. แสดงให้ เห็นถึงทักษะการใช้

ฟแวร์ทางคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ 

Excel Solver ส า ห รั บ ก า ร

แก้ปัญหาก าหนดการเชิงเส้นและ

การวิเคาะห์ความไว 

5. แสดงให้เห็นถึงความรู้เกี่ยวกับ

การเชื่อมโยงแนวคิดของพีชคณิต

เชิงเส้นและการวิจัยการด าเนินงาน

และสามารถในการใช้แนวคิด

เหล่านี้เพื่อให้ค าตอบที่

สมเหตุสมผลและมีเหตุผลทาง

คณิตศาสตร์ที่สมบูรณ์ 



135 

รหัส - ชุดวชิา 
(Module) 

(ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) 

 หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา (Module) ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ของชุดวิชา (Module) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

problems, transportation 
problem and network 
analysis; use of computer 
package 

346-344  
ชุดวิชาวิทยาการ
ประกันภัย  
(Module: Actuarial 
Science) 

7((6)-2-13) การประกันภัยและรูปแบบ
การประกันภัย ตารางมรณะ เบี้ย
ประกันสุทธิ เงินส ารองสุทธิคงที่ 
เงินส ารองดัดแปลง เบี้ยประกัน
ร ว ม  อั ต ร า เบี้ ย ป ร ะ กั น ภั ย
ทรัพย์สิน การก าหนดอัตราการ
เสี่ยงภัยรายบุคคล การจ าแนก
ประเภทการเสี่ยงภัย การส ารอง
ความสูญเสีย การประกันสุขภาพ 

1.สามารถอธิบายหลักการการ
ประกันภัย โดยอาศัยหลักการและ
ทฤษฎีทางสถิติได้อย่างถูกต้องตาม
มาตรฐานการประกันภัย และการ
ประกอบอาชีพด้านการประกันภัย  
2.รวมถึงการใช้ระเบี ยบวิธีและ
ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือการตัดสินใจ
ด้านการประกันภัยแต่ละประเภท  

1.สอบย่อยในชั้น เรียนและ
กิจกรรมในชั้นเรียน 20% 
2.สอบกลางภาค 25%
3.สอบปลายภาค 25%
4.กิจกรรมกลุ่ม(โครงงานย่อย)
20% 
5.งานที่ได้รับมอบหมายจาก
ก ารศึ ก ษ าก รณี ตั ว อ ย่ า ง /
การศึกษาดูงาน 10% 
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รหัส - ชุดวชิา 
(Module) 

(ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) 

 หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา (Module) ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ของชุดวิชา (Module) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

การประกันสังคม การประกัน
อัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์ 
การประกันภัยทางทะเลและการ
ขนส่ง  การประกันเบ็ดเตล็ด 

Insurance and  type of 
insurance; mortality table; 
net premium; net level 
reserve; modified reserve; 
gross premium; property 
premium rate; individual 
risk rating; risk classification; 
loss reserving;  health 
insurance; social security;  
fire insurance; motor 
insurance; marine 
insurance; miscellaneous 
insurance 
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รหัส - ชุดวชิา 
(Module) 

(ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) 

 หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา (Module) ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ของชุดวิชา (Module) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

322-252 ชุดวิชา
คณิตศาสตรเชิง
คํานวณ 
(Module: 
Computational 
Mathematics)
 

5((4)-2-9) ค่ า ค ล า ด เค ลื่ อ น แ ล ะ ก า ร
วิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อน ผลเฉลย
ของสมการไม่เชิงเส้น ผลเฉลยของ
ระบบสมการเชิงเส้น การประมาณ
ค่าในช่วงและการประมาณในช่วง
แบบพหุนาม การประมาณค่าก าลัง
สองน้อยสุด อนุพันธ์และปริพันธ์
เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของ
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ผลเฉลย
เชิงตัวเลขของระบบสมการไม่เชิง
เส้น 

Error and error analysis; 
solutions of nonlinear 
equations; solutions of 
system of linear equations; 
interpolation and polynomial 
interpolation; least squares 
estimation;  differentiation  
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รหัส - ชุดวชิา 
(Module) 

(ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) 

 หน่วยกิต 
  

ค าอธิบายชุดวิชา (Module) ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ของชุดวิชา (Module) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

and numerical integration; 
numerical solutions of 
ordinary differential 
equations; numerical 
solutions of nonlinear system 
of equations 
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ภาคผนวก   ช 
ช  ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน 

 
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.  ผศ.เขมิกา อุระวงค์  
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

346-222 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics) 3 หนว่ยกิต 
346-322 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง (Sampling Techniques) 3 หน่วยกิต 
346-336 การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกประเภท (Categorical Data Analysis) 3 หน่วยกิต 
346-471 สัมมนาทางสถิติ (Seminar in Statistics) 1 หน่วยกิต 
346-491 โครงงานทางสถิติ 1 (Project in Statistics I) 1 หน่วยกิต 
346-492 โครงงานทางสถิติ 2 (Project in Statistics II) 2 หน่วยกิต   

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
346-522 เทคนิคการชักตัวอย่าง (Sampling Techniques) 3 หน่วยกิต 
346-691 สัมมนา 1 (Seminar I)  1 หน่วยกิต 
346-692 สัมมนา 2 (Seminar II)  1 หน่วยกิต 
 

 

ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ.2560 หรือ ค.ศ.2017) 
1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ปรีดาภรณ์ กาญจนส าราญวงศ์, เขมิกา อุระวงค์, รุซน่า หมัดอะดั้ม, และสุมา หมัดอะดั้ม. (2560). ตัว

แบบพยากรณ์โอกาสในการเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของนักเรี ยน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสงขลา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 19(2), 12-24. 

 
 

2. ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
สุธิตา ชูสว่าง, กรกช วิจิตรสงวน, อมรรัตน์ รัตนะ, เขมิกา อุระวงค์, ธรรมรัตน์ พนิชยากุล, และ 

วีระยุทธ โหล๊ะเตย. (2560). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้การจัดกิจกรรม Open 
House ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2560. บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  The 6th PSU 
Education Conference "Higher Education for Digital Citizenship towards 
Thailand 4.0". สงขลา, 19 - 20 ธันวาคม (หน้า 365-375).  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลอง
สิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
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2.  ผศ.ดร.สุธิตา  ชูสว่าง 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

346-241 ชุดวิชาพีชคณิตและการวิจัยด าเนินการ   
 (Linear Algebra and Operations Research) 5 หน่วยกิต 
346-261 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  2 หน่วยกิต 

(Basic Computer Programming) 
346-332 การวิเคราะห์เชิงท านาย (Predictive Analytic)  3 หน่วยกิต 
346-342 ตัวแบบระบบแถวคอยเบื้องต้น (Introduction to Queuing Models)    3 หน่วยกิต 
346-351 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ 3 หน่วยกิต 
 (Big Data Analytics and Applications) 
346-432 สถิติประชากรเบื้องต้น (Introduction to Population Statistics) 3 หน่วยกิต 
346-443 ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Theory)  3 หน่วยกิต 
346-444 การจ าลองสถานการณ์ส าหรับการจัดการโลจิสติกส์ 3 หน่วยกิต 
 (Simulation for Logistics Management) 
346-451 สถิติส าหรับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 3 หน่วยกิต 
 (Statistics for Data Science and Business Analytics) 
346-471 สัมมนาทางสถิติ (Seminar in Statistics) 1 หน่วยกิต 
346-491 โครงงานทางสถิติ 1 (Project in Statistics I) 1 หน่วยกิต 
346-492 โครงงานทางสถิติ 2 (Project in Statistics II) 2 หน่วยกิต 
   

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
346-502 พีชคณิตเชิงเส้นส าหรับสถิติศาสตร์ (Linear Algebra for Statistics) 3 หน่วยกิต 
346-533 เทคนิคการพยากรณ์ (Forecasting Techniques) 3 หน่วยกิต 
346-534 ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิติ (Statistical Decision Theory) 3 หน่วยกิต 
346-541   การวิจัยด าเนินการ (Operations Research) 3 หน่วยกิต 
346-691 สัมมนา 1 (Seminar I)  1 หน่วยกิต 
346-692 สัมมนา 2 (Seminar II)  1 หน่วยกิต 

 

ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
Nualtong, K., Choosawang, S., and 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. 
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2. ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
สุธิตา ชูสว่าง, กรกช วิจิตรสงวน, อมรรัตน์ รัตนะ, เขมิกา อุระวงค์, ธรรมรัตน์ พนิชยากุล, และ 

วีระยุทธ โหล๊ะเตย . (2560). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้การจัดกิจกรรม Open 
House ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2560. บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  The 6th PSU 
Education Conference "Higher Education for Digital Citizenship towards 
Thailand 4.0". สงขลา, 19 - 20 ธันวาคม (หน้า 365-375).  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลอง
สิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

 
3. ดร.กรกช  วิจิตรสงวน  เจ็ดวรรณะ  
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

346-221 ความน่าจะเป็นส าหรับสถิติศาสตร์ (Probability for Statistics) 3 หน่วยกิต 
346-222 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics) 3 หน่วยกิต 
346-223 คณิตสถิติศาสตร์ 1 (Mathematical Statistics I)  3 หน่วยกิต 
346-232 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) 4 หน่วยกิต 
346-321 คณิตสถิติศาสตร์ 2 (Mathematical Statistics II) 3 หน่วยกิต 
346-331  การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์ (Applied Multivariate analysis) 3 หน่วยกิต 

 346-333 แผนแบบการทดลองเบื้องต้น   3 หน่วยกิต 
(Introduction to Experimental Designs) 

346-351 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ 3 หน่วยกิต 
 (Big Data Analytics and Applications) 
346-431 การวิเคราะห์การรอดชีพเบื้องต้น (Introduction to Survival Analysis) 3 หน่วยกิต 
346-451 สถิติส าหรับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 3 หน่วยกิต 
 (Statistics for Data Science and Business Analytics) 
346-471 สัมมนาทางสถิติ (Seminar in Statistics) 1 หน่วยกิต 
346-491 โครงงานทางสถิติ 1 (Project in Statistics I) 1 หน่วยกิต 
346-492 โครงงานทางสถิติ 2 (Project in Statistics II) 2 หน่วยกิต 

 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา  
346-501 การอนุมานเชิงสถิติ (Statistical Inference) 3 หน่วยกติ 
346-536   การวิเคราะห์การอยู่รอด (Survival Analysis) 3 หน่วยกิต 
346-691   สัมมนา 1 (Seminar I)  1 หน่วยกิต 
346-692   สัมมนา 2 (Seminar II) 1 หน่วยกิต 
347-532 สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัย (Applied Statistics for Research) 3 หน่วยกิต 
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ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
Nualtong, K., Choosawang, S., and 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. 
 

Binlateh, T., Tohma, H., and Wichitsa-nguan, K. (2017). Effect of Muslims praying 
(Salat) on Electroencephalograph (EEG), Galvanic Skin Response (GSR) Blood 
pressure (BP) and Pulse. Applied Statistics and Information Technology, 1(2). 
14-24. (Thai Version) 

 

2. ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
Hemho, A., Pudpong, P., Auppatham T. M.D., Jetwanna, K., and Choksuchat, C. (2019) 

Development Patient’s Evaluate Nutrition Risk Program for Medical Staff and 
Statisticians Case Study in Respiratory Care Unit, Hat Yai Hospital. The paper 
presented in proceeding of the 5th Thai-Nichi Institute of Technology 
Academic Conference (TNIAC 2019). Thai-Nichi Institute of Technology. 389-
394. (Thai Version) 
 

จุฑารัตน์ ศรมณี, อริสา ชิงชัย, และกรกช วิจิตรสงวน. (2560). การพยากรณ์จ านวนนักท่องเที่ยวของ
ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยการพยากรณ์การใช้
ตัวแบบวินเตอร์ และการพยากรณ์โดยอนุกรมเวลาบ๊อกซ์ -เจนกินส์. บทความวิจัยสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจ าปี 2560. 
อุบลราชธานี, 5-7 กรกฎาคม (หน้า 97-108). สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
 

ตุลา บินล่าเต๊ะ, ฮานีฟะ เตาะมะ, และกรกช วิจิตรสงวน. (2560). ผลของการละหมาดที่มีต่อ
คลื่นไฟฟ้าสมอง ความต้านทานกระแสไฟฟ้าที่ผิวหนัง ความดันโลหิต และชีพจร. บทความ
วิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ 
ประจ าปี 2560. อุบลราชธานี, 5-7 กรกฎาคม (หน้า 26-36). สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์. 
 

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

 
4. ดร.จุฬารัตน์  ชุมนวล 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

346-111   หลักสถิติ (Principles of Statistics) 3 หนว่ยกิต 
346-161 ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ (Standard Statistical Software) 3 หน่วยกิต 
346-221 ความน่าจะเป็นส าหรับสถิติศาสตร์ (Probability for Statistics) 3 หน่วยกิต 
346-223 คณิตสถิติศาสตร์ 1 (Mathematical Statistics I)  3 หน่วยกิต 
346-321 คณิตสถิติศาสตร์ 2 (Mathematical Statistics II) 3 หน่วยกิต 
346-331  การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์ (Applied Multivariate analysis) 3 หน่วยกิต 

 346-333 แผนแบบการทดลองเบื้องต้น  3 หน่วยกิต 
(Introduction to Experimental Designs) 

346-471 สัมมนาทางสถิติ (Seminar in Statistics) 1 หน่วยกิต 
346-491 โครงงานทางสถิติ 1 (Project in Statistics I) 1 หน่วยกิต 
346-492 โครงงานทางสถิติ 2 (Project in Statistics II) 2 หน่วยกิต 

 347-201   สถิติพ้ืนฐาน (Basic Statistics)   3 หน่วยกิต 
347-204   ความน่าจะเป็นและสถิติ (Probability and Statistics) 3 หน่วยกิต 

 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

- 
 
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
Chumnaul, J. (2020). Power-law process and its applications on repairable systems. The 

Journal of Applied Science 19, 2. pp 175-187. 
 



144 
 

 

5.  ดร.พรฑิตา  ทิวทัศน์ 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

346-111   หลักสถิติ (Principles of Statistics) 3 หน่วยกิต 
346-221 ความน่าจะเป็นส าหรับสถิติศาสตร์ (Probability for Statistics) 3 หน่วยกิต 
346-223 คณิตสถิติศาสตร์ 1 (Mathematical Statistics I)  3 หน่วยกิต 
346-321 คณิตสถิติศาสตร์ 2 (Mathematical Statistics II) 3 หน่วยกิต 
346-371 การฝึกงานทางสถิติ (Job Training in Statistics) 1 หน่วยกิต 
346-471 สัมมนาทางสถิติ (Seminar in Statistics) 1 หน่วยกิต 
346-491 โครงงานทางสถิติ 1 (Project in Statistics I) 1 หน่วยกิต 
346-492 โครงงานทางสถิติ 2 (Project in Statistics II) 2 หนว่ยกิต   

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา  
346-501 การอนุมานเชิงสถิติ (Statistical Inference) 3 หน่วยกิต 
346-691   สัมมนา 1 (Seminar I)  1 หน่วยกิต 
346-692   สัมมนา 2 (Seminar II) 1 หน่วยกิต 
 

ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
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), UNSP 37. 1-27.  

2. ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
Thiuthad, P., & Pal, N. (2018). Hypothesis testing on the location parameter of a skew-

normal distribution (SND) with application.  In Proceedings of International 
Conference on Mathematics (ICM 2018) Recent Advances in Algebra,  
Numerical  Analysis, Applied Analysis and Statistics, ITM Web Conf. 20(03003). 
1-22. 
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ภาคผนวก   ซ 
ซ  ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการด าเนินการของหลกัสตูร 

ตารางข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  
และการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงการด าเนินการ 

1. ศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช (อาจารย์พิเศษ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑติพัฒนาบริหารศาสตร์) 
- คุณลักษณะบัณฑิต ได้แก่: 

ความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎี 
ความสามารถใช้ Tool 
ความสามารถ Presentation ให้เข้าใจโดย 

Visualization (Descriptive statistics, …) 
การสืบค้นข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล ความน่าเชื่อถือ

ข้อมูล 
- คุณลักษณะบัณฑิตอื่นๆ ได้แก่: 

Cleaning data ยังขาด ควรสอนก่อน ด้วยความรู้ด้าน
การโปรแกรม เช่น  SQL SAS (ส าหรับการท างาน ใน
หน่วยงานภาคเอกชน) R 

Data Analysis Tool/Solver  
ควรมี Data Visulization ซึ่งควรเป็น EDA 

 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร วางแผนการจัดการอบรมเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตด้านการประมวลผล การ
วิ เคราะห์  และการน าเสนอข้อมูลที่ ไม่มี ใน
หลักสูตรในแต่ละชั้นปี ดังนี้ 
ชั้นปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

- Data Analysis (EDA) ด้วยโปรแกรม 
SPSS MINITAB EXCEL (หมายเหตุ อยู่
ในวิชา 346-161 ซอฟต์แวร์มาตรฐาน
ทางสถิติ) 

- Data Analysis Tool/Solver เช่น 
EXCEL  

ชั้นปี  2 ภาคการศึกษาที่ 2 
- Data Analysis (EDA) ด้วย 

SAS(Online) หรือ R 
- JAVA / Python (หมายเหตุ อยู่ใน

รายวิชา 346-261  การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น) 

ชั้นปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
- น าเสนอข้อมูลด้วย GIS เพื่อ

เตรียมพร้อมก่อนฝึกและเตรียมพร้อม
ส าหรับรายวชิา  346-334  ระเบียบวิธี
วิจัยเบื้องต้น   

ชั้นปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
- Cleaning dataโดยโปรแกรม เช่น 

EXCEL  
ส าหรับใช้ในวชิา 346-351 การวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่และการประยุกต์และ  
346-334  ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น             

- การน าเสนอ Presentation ดว้ย  
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ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงการด าเนินการ 
1. ศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช (อาจารย์พิเศษ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑติพัฒนาบริหารศาสตร์) 

Visualization (ได้แก่ Descriptive 
statistics,…) ด้วย EXCEL, 
INFOGRAPHIC, R 

ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์สอดแทรก เช่น Set Index  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ หลักสตูรมีวิชาเลือก 
876-102 หลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานและการ

ประยุกต์ใช ้  
875-309 เศรษฐมิติเบื้องต้น 

 

ส าหรับนักศึกษาที่สนใจหรือต้องการมี
ความสามารถ/ประสบการณ์ ดา้นเศรษฐศาสตร์ 
และการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ 
 

นอกจากนั้น หลักสูตรจะสอดแทรกความรู้
เบื้องต้นด้านเศรษฐศาสตร์ในรายวิชาตา่งๆ เชน่  

346-111 หลักสถิติ 
346-232 การวิเคราะห์การถดถอย 
346-332 การวิเคราะห์เชิงท านาย  
346-351 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และ

การประยุกต ์
346-451 สถิติส าหรับวิทยาการข้อมูลและ

การวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
346-211 พีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐานส าหรับสถิติ  
และ 875-207 คณิตเศรษฐศาสตร์  
เนื้อหาซ้ าซ้อนกัน 

แก้ไขตามค าแนะน า  
โดยตัดรายวิชา 875-207 คณิตเศรษฐศาสตร์  
และปรับ 346-211 พีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐาน
ส าหรับสถิติเป็นชุดวิชา  
346-241 ชุดวิชาพชีคณิตและการวิจัยด าเนนิการ 
(Module: Linear Algebra and 
Operations Research)  
 

346-211 พีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐานส าหรับสถิติ  
ค ว ร เพิ่ ม  Concept ข อ ง  Linear Algebra เรื่ อ ง ก า ร
ด าเนินการบนเมทริกซ์ ควบคู่การใช้โปรแกรม 

แก้ไขตามค าแนะน าใน  
346-241 ชุดวิชาพชีคณิตและการวิจัยด าเนนิการ 
(Module: Linear Algebra and 
Operations Research)  
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ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงการด าเนินการ 
1. ศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช (อาจารย์พิเศษ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑติพัฒนาบริหารศาสตร์) 
346-111 หลักสถิติ 
ค าอธิบายรายวิชา: การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
เชิ งเดียว (Simple linear regression and correlation 
analysis)  
แก้เป็น การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ (Simple linear regression and correlation 
analysis)  

แก้ไขตามค าแนะน า 

346-161 ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ   
ควรระบุ ใช้โปรแกรมอะไร 

แก้ไขตามค าแนะน า 

346-232 การวิเคราะห์การถดถอย         4((3)-2-7) Regression Analysis 
ค าอธิบายรายวิชา: การวิเคราะห์ถดถอยเมื่อตัวแปรอิสระ
เป็นตัวแปรดัมมี่  
แก้เป็น การวิเคราะห์ถดถอยเมื่อตัวแปรอิสระเป็นตัวแปร
หุ่น/จ าแนกประเภท 

แก้ไขตามค าแนะน า เป็น 
การวิเคราะห์ถดถอยเมื่อตัวแปรอิสระเป็นตัวแปร
หุ่น 

346-211 พีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐานส าหรับสถิติ  
(Basic Linear Algebra for Statistics)   
ค าอธบายรายวิชา : linear systems and methods for 
finding solutions ระบบสมการเชิงเส้นและกระบวนการ
หาผลเฉลย 
แก้เป็น systematic of linear equation and methods 
for finding solutions ระบบสมการเชิงเส้นและวิธีการหา
ผลเฉลย 

แก้ไขตามค าแนะน าใน 
346-241 ชุดวิชาพชีคณิตและการวิจัยด าเนนิการ 
(Module: Linear Algebra and 
Operations Research)  
 

346-261 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
ชื่อวิชาแก้เป็น: โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
ค าอธบายรายวิชา: แก้ไขเป็น แนวคิดพื้นฐานของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ตัวแปรชนิดข้อมูล การด าเนินการ การวนซ้ า 
ค าสั่ งควบคุม อาเรย์  อาเรย์ลิสต์  สตริง ฟั งก์ชัน  การ
ด าเนินการไฟล์ 

ชื่อรายวิชา ยังคงเหมือนเดิม คือ 346-261 การ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สอดคล้อง
ตามศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2549) 
ค าอธิบายรายวิชา แก้ไขตามค าแนะน า เป็นดงันี้ 
แนวคิดพื้นฐานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัว
แปร ชนิดข้อมูล การด าเนินการ การวนซ้ า ค าสั่ง
ควบคุม อาเรย์ อาเรย์ลิสต์ สตริง ฟังก์ชัน การ
ด าเนินการกับแฟ้มข้อมูล 

346-333 การออกแบบการทดลองเบื้องต้น                      
            Introduction to Experimental Designs 
ชื่อวิชา แก้เป็น แผนแบบการทดลองเบื้องต้น 
ค าอธิบายรายวิชา: หลักเบื้องต้นของการออกแบบการ
ทดลอง Principles of experimental designs 
แก้เป็น หลักการของแผนแบบการทดลอง 
 
 
 

แก้ไขตามค าแนะน า 
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ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงการด าเนินการ 
1. ศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช (อาจารย์พิเศษ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑติพัฒนาบริหารศาสตร์) 
346-334 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 
            Introduction to Research Methodology 
ค าอธิบายรายวิชา : เขียนให้ครอบคลุมระเบียบวิธีวิจัย
เบื้ องต้นทุกประเภท ได้แก่  (1) primary data/Survey 
data (2)Science data (3) secondary data และ     
(4) Simulation data  

แก้ไขตามค าแนะน า  

346-344 ชุดวิชาวิทยาการประกันภัย  
Module: Actuarial Science 
ค าอธิบายรายวิชา: ขาดค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

แก้ไขตามค าแนะน า 
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ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงการด าเนินการ 
2. รศ.ดร.อรวิชญ์ กุมพล (อาจารย์ประจ า ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม) 

1. ปรัชญา 
เรียนรู้ศาสตร์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการน าข้อเท็จจริงจากข้อมูลมาสรุปเป็นสารสนเทศ โดยระเบียบวิธทีางสถิติ
มีทักษะการการใช้คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร สามารถวิเคราะห์ปัญหาแบบองค์รวม แก้ปัญหาบูรณาการด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

2. ความส าคัญ 
เน้น Big data  และ Data Science 

3. รายวิชา 
กลุ่มวิชา ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจงการด าเนินการ 

1)วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน 

เตรียมพื้นไว้ให้
ผู้เรียน ด้าน
คณิตศาสตร์ 
โดยเฉพาะเร่ืองที่
เก่ียวกับ   Linear 
Algebra  และ 
Database/SQL 

อาจจะต้องแทรกเนื้อหาที่
เป็น unstructured data ที่
ใช้ platform ของHadoop 
หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ควบคู่
ไปกับ SQL  

unstructured data ที่ใช้ platform 
ของ Hadoop มีในรายวิชา 346-351 
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการ
ประยุกต ์
 

2) วิชาบังคับ รองรับทางสถิติ 
พยากรณ์ การสุ่ม
ตัวอย่าง การ
วางแผนการ
ทดลอง ฯลฯ ที่
เพิ่มข้ึนมาเพื่อตอบ
โจทย์ความส าคัญ
ของหลักสูตรคือ  
1. BigData 
Analytics and 
Applications 
2.Stat. for Data 
Science.  

1. อาจจะต้องแทรกเนื้อหาที่
เป็น unstructured data, 
Data Management 

1. Unstructured data และ Data 
Management ที่มีในรายวิชา 346-
351 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
และการประยุกต ์

2. วิชา software อาจจะ
ต้องสอนมากกว่า 1 
โปรแกรม เช่น R และ 
Python  

2. software ที่ สอน ในหลั กสู ต ร มี
มากกว่า 1 โปรแกรม ได้แก่ R และ 
Python ซึ่งสอนในรายวิชาบังคับของ
หลักสูตรซึ่งมีการประยุกต์ซอฟแวร์
ทางด้านสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
อยู่ด้วยแล้ว  

3) อ่ืนๆ  - 346-361 ฐานข้อมูลและ
ภาษา SQL ส าหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูล มีโปรแกรม
อ่ืนได้หรือไม่ 

โดยพื้นฐานรายวิชาดังกลา่ว ควรใช้ 
ภาษา SQL กรณีจัดการกับข้อมลูแบบ 
RDBMS และใช้ NSQL ในกรณขี้อมูล
ไม่เป็นโครงสร้าง 
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  ตาราง ช1 การพัฒนาทักษะด้านโปรแกรมของบัณฑิต วท.บ. สาขาวิชาสถิติ ผ่านรายวิชาของหลักสูตร 

รายวิชา Excel MiniTab R Python JAVA Rapid Miner SPSS AMOS 
SQL 

NSQL 
346-261  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

Basic Computer Programming 
         

346-351  การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ 
Big Data Analytics and Applications 

         

346-361  ฐานข้อมูลและภาษา SQL ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
Database and SQL for Data Analytics 

         

346-451  สถิติส าหรับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
Statistics for Data Science and Business 
Analytics 

         

346-111  หลักสถิติ  
Principles of Statistics 

         

346-161  ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ  
Standard Statistical Software 

         

346-222  สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์  
Nonparametric Statistics 

         

346-232  การวิเคราะห์การถดถอย 
Regression Analysis 
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รายวิชา Excel MiniTab R Python JAVA Rapid Miner SPSS AMOS 
SQL 

NSQL 
346-331  การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์        

Applied Multivariate Analysis 
         

346-333  แผนแบบการทดลองเบื้องต้น 
Introduction to Experimental Designs 
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กลุ่มวิชา ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจงการด าเนินการ 
3) วิชาเลือก เปิดสอนหลาย

สาขาที่
ครอบคลุม          
ที่สามารถตอบ
โจทย์
ความส าคัญ
ของหลักสูตร 

อาจเพิ่มรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับ 
1. Text Mining 
 

Text Mining เป็นหัวข้อหนึ่งที่อยู่ในรายวิชา  
346-351 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และ
การประยุกต ์(Big Data Analytics and 
Applications) 

2. Risk Analysis or 
Risk Management 
and Its Applications 
3. Decision Making 

Risk Analysis or Risk Management and 
Its Applications  มีอยู่และเพ่ิม ในรายวิชา  
346-443 ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision 
Theory) 

4. Stat. Consulting 
 
 
 

รายวิชา Stat. Consulting ไม่มีในหลักสูตร 
ปริญญาตรี เนื่องจากนักศึกษาควรต้องมีใน
ความรู้มากพอ อย่างไรก็ตามรายวิชาดังกล่าว
มีแผนการที่จะเปิดในหลักสูตร วท.ม. 
สาขาวิชาสถิติ 

5. Intro to Real 
Analysis   

Real Analysis หวัข้อที่จ าเป็นเช่น Limit of 
Function การทดสอบการลู่เข้าของอนุกรม 
มีอยู่ในรายวิชา  
322-101 แคลคูลัส 1 (Calculus I) และ 
322-102 แคลคูลัส 2 (Calculus II) 
เรียบร้อยแล้ว 

  จัดการอบรมด้าน
โปรแกรม และน าเสนอ 
GIS และ DataBase 
วางแผนในแต่ละชั้นปี 
โดยเฉพาะที่ไม่มีใน
หลักสูตร 

หลักสูตรเห็นด้วยและด าเนินการตาม
ค าแนะน า 
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ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงการด าเนินการ 
3. ผศ.ดร.แสงดาว วงค์สาย
(อาจารย์ประจ าสาขาสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
ประเด็นที่ 1  
- การปูพื้นฐาน data science  ควรเน้น data 
visualization ดว้ย tools ตา่ง ๆ ให้เรียนในปี 1 แทรกเป็น 
1 รายวิชา  
- และ data management (data cleaning)  
- ปกติเด็ก ๆ จะเรียนแต่ cleaned data เพื่อให้เข้าใจ 
concept / theory แต่ในชีวิตจริงนั้น  ข้อมูลสกปรกมาก / 
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลขนาดเล็ก ปานกลาง หรือใหญ่ การ
จัดการข้อมูลจะใช้เวลา 70% ของการท างาน 
ตัวอย่างหลักสูตรสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2561 

Data visualization เป็นหัวข้อหนึ่งที่อยู่ใน
รายวิชา  
346-351 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการ
ประยุกต์ (Big Data Analytics and 
Applications)   

ประเด็นที่ 2  
ยุทธศาสตรช์าติ / ยุทธศาสตร์ มอ / ยุทธศาสตร์คณะ มุง่
การสร้างนวตักรรมเพื่อน าไปพฒันาประเทศ ในหลักสูตร
ใหม่นี้ มีการวางแผนบริหารจัดการการเรียนการสอนอย่างไร 
เพื่อให้เด็ก ๆ เรียนรู้การสร้างนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์
และสถิต ิ
ตัวอย่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศและ
รองชนะเลิศนวัตกรรมประกันสขุภาพ ปี 2562 จาก คปภ. 
โดย นศ สาขาเรา ... นั่นคือ คณติศาสตร์และสถิติสามารถ
คิดสร้างสรรค์นวัตกรรมได้  สถิติท านวตักรรมอะไรได ้

หลักสูตร มีการผลักดันให้นักศึกษาไดส้ร้าง
นวัตกรรมทางคณิตศาสตร์และสถิติ ผ่านรายวชิา
โครงงานทางสถิติ สหกิจศึกษา ซึ่งเป็นรายวชิา 
WIL ของหลักสูตรซึ่งเคยได้รับรางวัลในระดับชาติ 
และมีการพัฒนางานวิจัยร่วมกับหน่วยงานทัง้
ภาครัฐและเอกชน ได้แก ่
- รางวัลประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับชาติ 
- การพัฒนาระบบคัดกรองผู้ป่วยสะเก็ดเงิน ใน
ความร่วมมือกับ รพ.โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.
ตรัง  
อย่างไรก็ตาม ผลงานที่เกิดขึ้นมทีั้งที่เป็นนวัตกรรม
และไม่ใชน่วัตกรรม เนื่องจากผูส้อนยังไม่มี
ประสบการณ์ในการสร้างนวัตกรรมจาก
คณิตศาสตร์และสถิติ ผ่านการจดัการเรียนรู้ใน
รายวิชา 

ประเด็นที่ 3  
- ควรให้นักศึกษา ได้เรียนรายวชิา data science และ big 
data ก่อนไปฝึกงานภาคฤดูร้อน 
- ใน course description ควรเพิ่มเติม ethics และ 
security  ในการใช้/จัดการข้อมูล 

หลักสูตร จะด าเนนิการปรับแผนการเรียนและ
ค าอธิบายรายวิชาให้เนื้อหาครอบคลุม ethics 
และ security  ในการใช้/จดัการข้อมูล ตาม
ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวฒุิฯ 

ประเด็นที่ 4  
เป็นไปได้หรือไม่ ที่จะกระจายรายวิชา GenEd ให้ไปอยู่ใน
ทุกชั้นปี เพื่อให้เด็ก ๆ เข้าสู่รายวิชาของหลักสูตรได้ตั้งแต่ปี 
1 

ร า ย วิ ช า  GenEd อ ยู่ ใ น ก า ร ดู แ ล ข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และการจัดการของ
คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งคณะฯ อยู่ระหว่างด าเนินการ
จัดระบบบริหารจัดการ GenEd รูปแบบใหม่ และ 
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ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงการด าเนินการ 
3. ผศ.ดร.แสงดาว วงค์สาย
(อาจารย์ประจ าสาขาสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

ทางหลักสูตรจะน าเสนอประเด็นข้อเสนอนี้ต่อคณะ
วิทยาศาสตร์พิจารณาต่อไป 

ประเด็นที่ 5  
รายวิชาหลักสถิติ และรายวิชา softwaresไม่ควรอยู่ในภาค
การศึกษา เดียวกัน นักศึกษาควรจะได้เรียนเนื้อหาสถิติ
เบื้องต้นมาก่อน เมื่อเรียนการใช้ softwaresจะได้ง่าย ต่อ
การอธิบายการใช้  tool ที่ แตกต่างกัน  แต่ ให้ผลเฉลย
เหมือนกัน โดยผู้สอนจะได้ไม่ต้องกังวลเร่ืองทฤษฎี เด็ก ๆ ก็
ได้ประโยชน์ เต็มที่ ในการใช้ tool ที่ทันสมัย (standard 
softwares ควรเป็น modern softwares ) 
หากจะยังคงอยู่ ในภาคการศึกษา เดียวกัน ควรเขียน 
course description ให้สอดรับกัน เพื่อให้ผู้สอนเข้าใจและ
เตรียมการสอนให้สอดคล้องกันในแต่ละสัปดาห์ เช่น วัน
จันทร์สอนทฤษฎี anova วันพุธสอน  softwares เพื่ อ
วิเคราะห์ anova 

รายวิชา 
346-111 หลักสถิติ และ 
346-161 ซอฟตแวรมาตรฐานทางสถิติ 
ควรอยูในภาคการศึกษาเดียวกัน  เพราะหลักสูตร 
มี เอกสารคําสอน วิชา 346-111 หลักสถิติ ที่
หลักสูตรใชสอนจะสอดคลองกันระหวางเนื้อหา 
ทฤษฎีวิชาหลักสถิติกับการใชโปรแกรม โดย
โปรแกรมที่สอนมี 3 โปรแกรมหลักคือ SPSS 
Minitab และ R ซึ่งจากเนื้อหาที่สอดรับกันและการ
วางแผนการสอนที่อยูในชวงเวลาภาคการศึกษา 
เดียวกัน มีผล ใหนักศึกษาไดเห็นภาพวาที่เรียนไป
เมื่อวันจันทร นั้น วันพุธมาเรียนซอฟตแวร ยังจํา
เนื้อหาได ตอง ใชโปรแกรมตางๆ อยางไร

ส าหรับโปรแกรมอ่ืน เช่น python หลักสูตรจัดให้
เรียนในรายวิชาของชั้นปี 2และ 3 ตามล าดับดังนี้ 
346-261 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
346-351 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการ
ประยุกต์ 

ประเด็นที่ 6  
อธิบายเหตุผลการระบุรายวชิา 346-231 การประกันภัย
เบื้องต้น (Introduction to Insurance) เป็นวชิาบังคับ 

หลักสูตรมีรายวิชาบังคบั 346-231 การประกันภัย
เบื้องต้น (Introduction to Insurance) 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นและเห็นการ
ประยุกต์ใช้สถิติที่หลากหลาย อนัจะเปน็ประโยชน์
ในการเลือกอาชีพหรือการตัดสินใจศึกษาต่อใน
อนาคต 
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ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงการด าเนินการ 
3. ผศ.ดร.แสงดาว วงค์สาย
(อาจารย์ประจ าสาขาสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
ประเด็นที่ 7  
ปี 4 ภาคการศึกษา ที่ 1 ควรบังคับเด็ก ๆ เรียนโครงงาน 1 
ทุกคน แล้วเขียน course description ให้มีกระบวนการ
ท า 3 บทแรกในระเบียบวิธีวิจัย หรือการจัดท าเค้าโครงร่าง
โครงงาน นั่นคือ formulate  ปญัหาเป็น ทบทวน
วรรณกรรมได้ ระบุขั้นตอนวิธีการด าเนินการวิจัยได้ และ
เขียนรายงานได้ เพื่อปูพืน้ฐานความคิดให้เด็ก ๆ ด้วยการลง
มือท า ก่อนท า โครงงาน 2 (inhouse) หรือ สหกิจ 
(outside) 

หลักสูตร ปรับแผนการเรียนตามค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

เกรดที่ให้เด็ก ๆ ออกสหกิจได้ ควรไม่ต่ ากว่า 2.75 หลักสูตรยังคงก าหนดเกรดของนักศึกษาที่ออก
ปฏิ บั ติ สหกิ จ  ไม่ ควรต่ ากว่ า  2 .25  เช่ น เดิ ม 
เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่มี GPAX ค่อนข้างน้อย 
ประกอบกับทิศทางการพัฒนาสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ผลักดันให้หลักสูตร
มี นั ก ศึ กษ าออกสหกิ จ ศึ กษ าได้ ร้ อ ยละ  20 
นอกจากนี้ด้วยการสนับสนุนของผู้ประกอบการที่
ยินดีให้โอกาสกับนักศึกษา สหกิจโดยพิจารณาจาก
ความรับผิดชอบมากกว่าผลการเรียน 

ประเด็นที่ 8  
การระบุการเรียนการสอนแบบ WIL 50% ในรายวิชาบังคับ 
แบบ active learning 70% ในรายวิชาทั้งหลักสูตร 
หลักสูตรมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างไร 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว ้

-70% ของหลักสูตร ประมาณ 24 ตัว ดังนั้น วิชาบังคับทั้ง 
20 ตัว ต้องเป็น active ... เช่น  346-223 คณิตสถิติศาสตร์ 
1 และ 346-321 คณิตสถิติศาสตร์ 2   มีกระบวนการสอน 
active learning อย่างไร เด็ก ๆ ได้ประโยชน์สูงสุดหรือไม่
ถ้าต้องเรียน active learning ในทุกรายวิชาของทุกภาค
การศึกษา  เด็ก ๆ คงอ่อนล้ากับงานที่ต้องเตรียมและท า
ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน มากกว่าได้ "คิด
สร้างสรรค์"ไม่ใช่ทุกรายวิชาในภาคการศึกษา นั้น เป็น 
project baesdทุกวิชา  หรือ team based      ทุกวิชา ...  

- หลักสูตรมีการจัดการให้เกิดการเรียนการสอน
แบบ WILโดยในแต่ละภาคการศึกษา  หลักสูตร
พิจารณารายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ WIL 
และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องที่มี MOU เพื่อ
นักศึกษามีประสบการณ์ตามรูปแบบ WIL  
- หลักสูตร เห็นด้วยกับค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ
ในประเด็นการจัดการให้เกิดการเรียนการสอน
แบบ active learning ที่ ค านึ งถึ งผู้ เรียน  โดย
ผู้สอนในหลักสูตรมีการวางแผนร่วมกันในแต่ละ
ภาคการศึกษา 
- ใ น วิ ช า  346-223 ค ณิ ต ส ถิ ติ ศ า ส ต ร์  1 
(Mathematicl statistics I) และ 346-321 คณิต
สถิติศาสตร์ 2 (Mathematicl statistics II) สอน
แบบ active learning โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เน้น 
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ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงการด าเนินการ 
3. ผศ.ดร.แสงดาว วงค์สาย
(อาจารย์ประจ าสาขาสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
สุดท้ายเด็กจะไม่เข้าใจว่า active ต่างกัน มุ่งเน้นให้เค้าได้
ทักษะอะไร 

ทั กษะกระบวนการคิ ด  และ  Inquiry-based 
learning  
ทั้งนี้ ผู้สอนเน้นให้นักศึกษาท างานเป็นคู่ ช่วยกัน
คิดแก้ปัญหา แก้โจทย์ และพิสูจน์ทฤษฎีบทด้วย
ตนเอง  ค้นคว้า สืบเสาะหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ มี
การฝึกให้ออกมาน าเสนอ อธิบายขั้นตอนการคิด
ให้เพื่อนๆ คนอ่ืนเข้าใจ 
นอกจากนี้ มีการกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ 
พัฒนาทักษะการคิด เรียนรู้ร่วมกัน และน าความรู้
ไปบูรณาการเชื่อมโยงกับรายวิชาอ่ืนๆ ในหลักสูตร
ด้วย เช่น วิชา 346-232 การวิเคราะห์การถดถอย 
(Regression analysis)และ 346-322 เทคนิคการ
เลือกตัวอย่าง(Sampling techniques) 

- แผนการจัดการเรียนการสอนควรระบุให้ชัดว่าแต่ละ
รายวิชาจะใช้วิธี/รูปแบบการสอน active  รูปแบบใด และ
ควรให้มีความแตกต่างกันและเหมาะสมกับรายวิชานั้น หาก
เป็นไปได้ แนะน าให้เขียนก ากับใน course description 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเตรียมวางแผนการสอน ที่มุ่งผลลัพธ์
สูงสุดต่อผู้เรียนของเรา 

- หลักสูตร เห็นด้วยกับค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ
และได้ด าเนินการตามค าแนะน า 

346-444 การจ าลองสถานการณ์ส าหรับการจัดการ 
            โลจิสติกส์                  3((2)-2-5) 
346-445 การจัดการคลังสินค้าส าหรับโลจิสติกส์ 4.0    

3((3)-0-6) 
476-201 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการจัดการโลจิสติกส์  
แตกต่างกันอย่างไร 

346-444 การจ าลองสถานการณ์ส าหรับการ
จัดการโลจิสติกส์  เน้นการจ าลองสถานการณ์ 
346-445 การจัดการคลังสินค้าส าหรับโลจิสติกส์ 
4.0 เน้นการจัดการด้านคลังสินค้า ที่ใช้หุ่นยนต์
หรือใช้ระบบดิจิทัล 
476-201 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ 
โลจิสติกส์ เน้นความรู้พื้นฐานและทฤษฎีเบื้องต้น
เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ในด้านต่างๆ  เช่น 
สินค้าคงคลังบรรจุภัณฑ์ การขนส่ง  การบริการ
ลูกค้า  
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ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงการด าเนินการ 
3. ผศ.ดร.แสงดาว วงค์สาย
(อาจารย์ประจ าสาขาสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
ค าอธิบายรายวิชา 346-442 กระบวนการสโตแคสติก 3((3)-0-6)

การเดินสุ่ม ลูกโซ่แบบมาร์คอฟ กระบวนการเลขชี้ก าลัง
และปัวซง กระบวนการเกิดดับ กระบวนการแตกกิ่ ง 
กระบวนการท าใหม่ 

Random walk; Markov chain; exponential and 
Poisson process; birth-death process; branching 
process; renewal process 

แก้ไขตามค าแนะน า 

แผนการเรียน ปี 4 ภาคการศึกษาที่  1: วิชา346-441 การ
ควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ  และ 346-451 สถิติส าหรับ
วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ส าคัญต่อการ
ฝึกงาน   ควรสลับกับวิชาพื้นฐานปี 3 เพื่อจะได้เรียน 2 ตัว
นี้ก่อนไปฝึกงาน  

เห็นด้วยกับค าแนะน าผู้ทรงคุณวุฒ ิ
แต่อย่างไรก็ตาม หลักสูตรได้พิจารณาแผนการ
เรียนวิชา 346-441 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 
และ 346-451 สถิติส าหรับวิทยาการข้อมูลและ
การวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
เนื่ องจากนักศึกษาชั้นปี  3 มีรายวิชาที่ เรียน
ค่อนข้างมากทั้งสองภาคการศึกษา 
จึงแก้ปัญหาโดยการอบรมให้ความรู้ด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
สอดแทรกในแต่ละชั้นปีการศึกษา 

แผนการเรียนวิชา 346-161 ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ
ควรเรียนในชั้นปี 2 

ส าหรับ 346-161 ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ 
หลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรให้นักศึกษาเรียน
พร้อมรายวิชา 346-111 หลักสถิติ ในปี 1 ภาค
การศึกษาที่ 2 ซึ่งเป็นปีและภาคการศึกษา เร็วสุด
ที่นักศึกษาสามารถตัดสินใจเรียนต่อในหลักสูตรฯ 
ซึ่งเป็นผลจากกระบวนการรับนักศึกษาของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ชื่อวิชา 346-332 การวิเคราะห์เชิงท านาย 
(Predictive Analytic) จะมีนัยของ Machine Learning  
แก้ชื่ อวิชาเป็น   เทคนิคการพยาการณ์  (Forecasting 
Techniques) 

หลักสูตร ยังคงใช้ชื่อรายวชิาเหมือนเดิม คือ 
346-332 การวิเคราะห์เชิงท านาย 
แต่มีการปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
กับชื่อวิชา 

346-351 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ 
Big Data Analytics and Applications  และ  
346-451 สถิติส าหรับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิง
ธุ ร กิ จ  Statistics for Data Science and Business 
Analytics  แตกต่างกันอย่างไร 

ความแตกต่างคือ  
รายวิชา 346-351 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
และการประยุกต์ 
เน้นการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์
เบื้องต้น  
346-451 สถิติส าหรับวิทยาการข้อมูลและการ 
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ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงการด าเนินการ 
3. ผศ.ดร.แสงดาว วงค์สาย  
(อาจารย์ประจ าสาขาสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

วิเคราะห์เชิงธุรกิจ เน้นการจัดการกับข้อมูลทั่วไป
และการเอาข้อมูลไปใช้ในเชิงธุรกิจ 

346-351 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์
ค าอธิบายรายวิชา: แก้ไข/เพิ่มเติมดังนี้ 
แนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ สภาพแวดล้อม
พื้นฐาน วิธีการจัดการข้อมูลและวิธีการบันทึก ขั้นตอน
วิธีการวิเคราะห์ และทัศนภาพ การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อจัดการกับความท้าทายในโลกความจริง
จริยธรรมความปลอดภัย 
Big Data analysis concept, fundamental platforms, 
data management and storage method, analytics 
algorithm and visualization, and big data analytics 
to handle real world challenges, ethics, security 
 
 
 
 
 
 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

346-451 สถิติส าหรับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิง  
            ธุรกิจ  
ค าอธิบายรายวิชา: แก้ไข/เพิ่มเติมดังนี ้

หลักปฏิบัติเบื้องต้นของวิทยาการข้อมูล การสร้างตัว
แบบการท านาย การแบ่งส่วนแบบมีผู้สอน ฟังก์ชันจ าแนก
กลุ่มการวิเคราะห์สมรรถนะตัวแบบ การคิดเชิงวิเคราะห์
ส าหรับการตัดสินใจ การแสดงภาพสมรรถนะตัวแบบ การ
ท านายโดยใช้การรวมหลายหลักฐาน การท าเหมืองและ
แทนข้อความอักษร ความคล้ายคลึงและความใกล้เคียงที่สุด 
การท าเหมืองข้อมูลแบบไม่มีผู้สอนและการจัดกลุ่มเทคนิค
และงานต่าง ๆ ในวิทยาการข้อมูล กลยุทธ์เชิงธุรกิจและ
วิทยาการข้อมูลการประยุกต์ใช้โปรแกรม 

Introduction to the practice of data science; 
predictive modeling; supervised segmentation; 
discriminant functions; model performance 
analytics; decision analytic thinking; model 
performance visualization; prediction via evidence 
combination; text representation and mining; 
similarity and nearest neighbors; unsupervised 
data mining and clustering; data science tasks and 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงการด าเนินการ 
3. ผศ.ดร.แสงดาว วงค์สาย  
(อาจารย์ประจ าสาขาสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
techniques; data science and business strategy; 
computer software application 

346-331 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต ์
ค าอธิบายรายวิชา: ซ้ าซ้อนกับ 346-232 การวิเคราะห์การ
ถดถอย 
ได้แก่ multiple regression analysis; logistic 
regression analysis 

แก้ไขตามค าแนะน า 
แต่ยังคงไว้หัวข้อ logistic regression เพราะเป็น
สถิติหลายตัวแปรทีน่ ามาประยกุต์ในการวิจัยมาก
เกือบทุกสาขา 

เป้าหมาย ของการผลิตบัณฑิต เพื่อใคร การผลิตบัณฑิต เพื่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน ซึ่งสอดคล้องกับอาชีพทีร่ะบุในหลักสูตร 
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ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงการด าเนินการ 
4. คุณวิสณี  พูลทรัพย์ (นักวิชาการสถิติช านาญการ กองสถติิสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ) 

1. การน าเสนอข้อมูลในรูปเเบบต่างๆ เชน่ infographic นักศึกษาเรียนรู้การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ
infographicและอ่ืน ๆ ผ่านรายวิชา  
346-334  ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น  
และมีการน าเสนอผลการฝึกงานในรายวิชา  
346-371 การฝึกงานทางสถิติ 
ใน รูป แบ บ  infographic แ ล ะมี ก ารน า เส น อ
บทความทางวิชาการในรูปแบบ infographic ใน
ส่วนของ “3 minutes pitching presentation” 
ในรายวิชา 346-471 สัมมนาทางสถิติ  

2. ภาษาอังกฤษเก่ียวกับการน าเสนอข้อมูล  
เนื่องจากมกีารประชุมอบรม ต่างประเทศเเต่ละปีเปน็
จ านวนมากเเตกต่างกันตามภาระงานของเเต่ละบุคคล  
ถ้ามีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษจะได้เปรียบ 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มาก โดยเฉพาะการน าเสนอ
ข้อมูล 

ในรายวิชา 346-471 สัมมนาทางสถิติ  
มีการเริ่มให้นักศึกษามีการน าเสนอบทความทาง
วิชาการเป็นภาษาอังกฤษในรูปแบบของ  
“3 minutes pitching presentation”  
ควบคู่ไปด้วย 
 

3. การใช้โปรแกรมในการประมวลผล เชน่ SAS, SPSS, R 
 

หลักสูตรมีการสอนโปรแกรม ในการประมวลผล 
ได้แก่ SPSS, R ในรายวิชาบังคับของหลักสูตร 
ส าหรับการประมวลผลด้วยSAS หลักสูตรจะแทรก
การประมวลผลด้วย SAS (SAS UNIVERSITY) ใน
การอบรมความรู้ เพิ่ ม เติ ม ให้กับนั กศึกษาใน
หลักสูตร 
 

4. การจัดท าโครงการส ารวจด้วยตัวอย่าง/การท าส ามะโน
เป็นการจัดท าระดับประเทศ โดยส านักงานสถิติเเห่งชาติมี
กองที่จะต้องจัดท าโครงการส ารวจด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ 
เเละความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ
ส านักงาน 
 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง ประสบการณ์การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลข้อมูลเชิง
ส ารวจ มีสอนในรายวิชา 346-322 เทคนิคการ
เลือกตัวอย่าง 

5. มาตรฐานการจัดท าโครงการโดยใช้  
- GSBPM (Generic Statistical Business Process 
Model) มี  8 ขั้ น ตอน  ได้ เเก่  Specify needs, Design, 
Build, Collect, Process, Analyze, Disseminate, 
Evaluate 
- GSPro ส าหรับคีย์และ Edit ข้อมูล 

หลักสูตร มีการสอนหลักการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ระบบ CRISP-DM ซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งในรายวิชา 
346-451 สถิติส าหรับวิทยาการข้อมูลและการ
วิเคราะห์เชิงธุรกิจ         3((2)-2-5) 
Statistics for Data Science and Business 
Analytics 
 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล ส านักงานสถิติเเห่งชาติมีการส ารวจ
ข้อมูลเป็นจ านวนมากทั้งด้านสังคมเเละเศรษฐกิจ พร้อมทั้ง
มีกองที่รับผิดชอบการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 

ความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
เช่น ภาวะการมีงานท า การว่างงาน ที่มีความ
ซับซ้อน  มีในรายวิชาบังคับของหลักสูตรแล้ว  
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ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงการด าเนินการ 
4. คุณวิสณี  พูลทรัพย์ (นักวิชาการสถิติช านาญการ กองสถติิสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ) 

ได้แก่ 346-351 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และ
การประยุกต์ 

7. การน าข้อมูลจาก Big data มาใช้ประโยชน์ เพื่อลดภาระ
การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการส ารวจ เช่น การน าข้อมูลจาก
ทะเบียนมาใช้ร่วมกับข้อมูลจากการส ารวจ  

การน าข้อมูลจากทะเบียนมาใช้ร่วมกับข้อมูลจาก
การส ารวจ เป็นหัวข้อหนึ่งในรายวิชา  
346-351 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการ
ประยุกต์  
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ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงการด าเนินการ 
5. ดร.สุกฤษฎิ์ เกดิแสง (ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา) 

ต าแหน่งงานนักอุตุนิยมวิทยา  
บัณฑิต วท.บ.สาขาสถิติ สามารถท างานในต าแหน่งนี้  
โดยมีพื้นฐานความรู้คณิตศาสตร์และสถิติ  
ในหน่วยงานอุตุนิยมวิทยา ฝนหลวง สสน. กรมอุทยาน 
สิ่งแวดล้อม 
ในส่วนงานอุทกฯ และแผ่นดินไหว ใช้ Big data 

หลักสูตร ให้ค าแนะน าและประชาสัมพันธ์ให้กับ
นักศึกษาผ่านช่องทางต่อไปนี้ 
(1) โครงการแนะน าสาขา ซึ่ งจั ด โดยคณ ะ
วิทยาศาสตร์  ส าหรับนั กศึ กษาปี  1 ใน ภาค
การศึกษาที่  1   
(2) โครงการชี้แจงหลักสูตร ส าหรับนักศึกษา
สาขาสถิติใน ปี 1 ภาคการศึกษาที่  2 เพื่อชี้แจงท า
ความเข้ าใจหลักสูตรนั กศึกษาทราบ/เข้าใจ
โครงสร้างหลักสูตร ส าหรับการวางแผนการเรียน
ของตนเอง และทราบอาชีพในอนาคต  
(3) ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ นั ก ศึ ก ษ า ผ่ า น 
FACEBOOK สภานักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์
และสถิติ  
 

ทักษะด้านโปรแกรมที่ควรมี ได้แก่  R และ SPSS ทักษะด้านโปรแกรม R และ SPSS สอดแทรกอยู่
ในรายวิชาของหลักสูตร แสดงในตาราง ช1 
 

การสอนสถิติพื้นฐานในปี 1 เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าสาขามี
คุณภาพยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบัน 

เห็นด้วยกับผู้ทรงฯ โดยวิชาสถิติพื้นฐาน (346-111 
หลักสถิติ) อยู่ในแผนการเรียนของนักศึกษาชั้นปี 1 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 

งานด้าน Data Science ต้องมีทักษะการโปรแกรมมิ่งตั้งแต่
ชั้นปี 1 และแทรกในทุกรายวิชา 

เห็นด้วยกับค าแนะน า 
ทั้งนี้  หลักสูตรมีการอบรมเพิ่มเติม ข้อมูล/การ
วิ เคราะห์ข้อมูล/ทักษะการเขียนโปรแกรมที่
เก่ียวข้องด้าน DataScience ในชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 
3 ของแผนการเรียน 
 

ความสามารถด้าน Big Data ทั้งตัวเลข ตัวอักษร ชุดวิชา 
Big Data Analytics and Applications และการปรับปรุง
หลักสูตรที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในอีก 5 ปี 

เห็นด้วยกับค าแนะน า 
ในปัจจุบันและอนาคตอีก 5 ปี ความต้องการด้าน 
Big Data/Data Scientist จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 28
ดังนั้น หลักสูตรปรับปรุงฉบับ 2564 นี้  จึงเพิ่ม
ศักยภาพองค์ความรู้นี้เพื่อรองรับกับทิศทางการ
พัฒนาของประเทศ 
 

เพิ่มรายวิชาเลือกด้าน GIS SpecialVisualization QGIS จัดอบรมร่วมกันระหว่าง สาขาสถิติและคณะการ
จัดการสิ่ งแวดล้อม  (ศูนย์  Southern GSTDA)    
ในปี 3 ก่อนนักศึกษาฝึกงาน  



163 
 

 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงการด าเนินการ 
5. ดร.สุกฤษฎิ์ เกดิแสง (ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา) 

ความสามารถด้านการน าเสนอด้วยภาษาอังกฤษ หรือเปิด
หลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ 

หลักสูตร ผลักดันให้นักศึกษาเรียนรู้การน าเสนอ
ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษผ่านรายวิชา 346 -471 
สัมมนาทางสถิติ โดยให้นักศึกษามีการน าเสนอ
บทความทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษในรูปแบบ
ของ “3 minutes pitching presentation”  
ควบคู่ไปด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 
 

 

 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงการด าเนินการ 
6. คุณกิตติศักดิ์  พูลยรัตน์  
(Product Development and Quality Control Manage บริษัทพาเนล พลัส จ ากัด) 
1. การชี้แจงให้นักศึกษาได้ทราบทิศทางของการเรียน  
รวมไปถึงการน าความรู้ที่ได้ใช้ไปประกอบวิชาชีพในอนาคต 
ตอนวันเปิดภาคเรียน 

หลักสูตรมีการด าเนินการชี้ แจงให้ความรู้แก่
นักศึกษา ตั้ งแต่วัน เปิดภาคการศึกษา  และ
ต่อเนื่องตลอดหลักสูตร ดังนี้ 

(1) โครงการแนะน าสาขา ซึ่งจัดโดยคณะ
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาปี 1 ใน
ภาคการศึกษาที่  1  เป็นการชี้แจงให้
นักศึกษาทราบถึงแนวทางในการเรียนใน
สาขาวิชา อาชีพในอนาคต และตัวอย่าง
ความส าเร็จของบัณฑิตที่จบจากสาขา
สถิติ เพื่อเป็นข้อมูลให้นักศึกษาตัดสินใจ
เลือกสาขาวิชาสถิติ 

(2) โค รงก ารชี้ แ จ งห ลั ก สู ต ร  ส าห รับ
นั ก ศึ ก ษ าส าข าส ถิ ติ ใน  ปี  1  ภ าค
การศึกษาที่ 2 เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจ
หลักสูตรนักศึกษาทราบ/เข้าใจโครงสร้าง
หลักสูตร ส าหรับการวางแผนการเรียน
ของตนเอง และทราบอาชีพในอนาคต  

(3) การประชาสัมพั น ธ์นั กศึ กษ าผ่ าน 
FACEBOOK สภานักศึกษาภาควิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อให้นักศึกษาได้
ทราบและเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัยด้านการ
เรียน กิจกรรม อาชีพและการรับสมัคร
งาน ส าหรับนักศึกษาสาขาสถิติ 
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ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงการด าเนินการ 

6. คุณกิตติศักดิ์  พูลยรัตน์  
(Product Development and Quality Control Manage บริษัทพาเนล พลัส จ ากัด) 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง Big data analysis เพื่อน าไป
สร้าง program/Application ในการวิเคราะห์หรือท านาย
ข้อมูลต่าง ๆ เช่นเดียวกับที่ทาง google /Microsoft ได้ใช้
ข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์การใช้งาน 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง Big data analysis  มีใน
หลักสูตรนี้ ชื่อรายวิชา  
346-351  การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการ
ประยุกต์  
346-451  สถิติส าหรับวิทยาการข้อมูลและการ
วิเคราะห์เชิงธุรกิจ  
ซึ่ง 2 รายวิชานี้เป็นรายวิชาบังคับเพื่อให้นักศึกษา
มีพื้นฐาน และสามารถต่อยอดเพื่อน าไปสู่การสร้าง 
program/Application ใน ก า รวิ เค ราะ ห์ ห รื อ
ท านายข้อมูลต่าง ๆ  
 

นอกจากนี้  หลักสูตรได้ เพิ่มรายวิชาเลือกทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
นั กศึ กษ าที่ สน ใจพัฒ นาความสามารถด้ าน
โปรแกรมและการประยุกต์ ซึ่งเปิดสอนโดย สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 
(1) รายวิชาที่ เปิ ดสอนโดยสาขา เทคโน โลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
308-231  การโปรแกรมเชิงโครงสร้างและการ  
             ประยุกต์  
308-232  การออกแบบและพัฒนาเว็บ 
308-233  ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล 
308-311  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
             สารสนเทศ 
308-352  การท าเหมืองข้อมูลและทัศนภาพ 
(2) รายวิชาที่ เปิดสอนโดยภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
344-212  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 
344-312  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน 
             อุปกรณ์เคลื่อนที่ 
344-334  ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
345-211  หลักการโปรแกรม 
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ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงการด าเนินการ 
6. คุณกิตติศักดิ์  พูลยรัตน์  
(Product Development and Quality Control Manage บริษัทพาเนล พลัส จ ากัด) 
3. การน าข้อมูลผ่านการวิเคราะห์ในเชิงธุรกิจ เรื่อง SWOT 
หรือทาง Risk Management  

หลักสูตร มีรายวิชาบังคับที่วิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ
ในรายวิชาบังคับ 2 รายวิชา คือ  

(1) 346-451  สถิติส าหรับวิทยาการข้อมูล     
             และการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  

(2) 346-441  การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ         3((3)-0-6) 
และรายวิชาเลือกของคณะวิทยาการจัดการ   

(3) 460-202  ชุดวิชาดิจิทัล นวัตกรรม และ 
             การเป็นผู้ประกอบการ 7((3)-8-10)  

ซ่ึงรายวิชาเหล่านี้  มีกระบวนการจัดการเรียนรู้
ประยุกต์กับข้อมูลทางธุรกิจให้นักศึกษาเข้าใจการ
วิ เค ราะห์ ใน เชิ ง ธุ รกิ จ เรื่ อ ง  SWOT ห รื อ  Risk 
Management 

4. การฝึกให้นักศึกษาน าเสนอข้อมูลให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่าย 
ทั้งทาง Report หรือผ่านการ presentation 

หลักสูตร มีรายวิชาที่ฝึกให้นักศึกษาท า Report 
และ presentation ผ่านรายวิชาบังคับของหลักสูตร
ใน 3 รายวิชา ได้แก่รายวิชา 
     346-471  สัมมนาทางสถิติ  
     346-491  โครงงานทางสถิติ 1 
     346-492  โครงงานทางสถิติ 2 
นอกจากนี้  รายวิชาในหลักสูตรที่ เป็น  Active 
Learning (Project based, Research based) ที่มี
การส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการท า Report และ 
น าเสนอ อย่างต่อเนื่อง 
ชั้นปีที่ 1 ได้แก่ รายวิชา 

346-161  ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ 
ชั้นปีที่ 2 ได้แก่ รายวิชา 

346-222  สถิตศิาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 
346-232  การวิเคราะห์การถดถอย 

ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ รายวิชา 
346-322  เทคนิคการเลือกตัวอย่าง 
346-331  การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิง 
             ประยุกต ์
346-332  การวิเคราะห์เชิงท านาย 
346-334  ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 
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ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงการด าเนินการ 
6. คุณกิตติศักดิ์  พูลยรัตน์  
(Product Development and Quality Control Manage บริษัทพาเนล พลัส จ ากัด) 
      346-341  การประยุกต์ใช้สถิติส าหรับ   

                  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
     346-371  การฝึกงานทางสถิติ 
ชั้นปีที่ 4 ได้แก่ รายวิชา 

346-471  สัมมนาทางสถิติ 
346-472  สหกิจศึกษา 
346-491  โครงงานทางสถิติ 1 
346-492  โครงงานทางสถิติ 2 

อย่ า ง ไรก็ ต าม  ห ลั ก สู ต รค านึ งถึ งก า ร เพิ่ ม
ประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา  โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนการน าเสนอผลงานในเวทีประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้ งได้ส่งผลงาน
ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ
ได้ 
 

5. สหกิจศึกษา 
นักศึกษา สามารถ คิด วางแผน แก้ปัญหา และสรุปผล 
จากโจทย์จริง 

หลักสูตร วางแผนให้นักศึกษาคิดวางแผน จาก
โจทย์ที่ได้จากสถานประกอบการจริง ซึ่งนักศึกษา
จะมีการประสานงานกับสถานประกอบการ
ดังกล่าวเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยส าหรับ
ตอบโจทย์สถานประกอบด้วยภายใต้รายวิชาบังคับ
คือ รายวิชา 346-491 โครงงานทางสถิติ 1 และ
พัฒนาความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
แก้ปัญหาและตอบโจทย์วิจัยดังกล่าว จากการ
ฝึกสหกิจในสถานประกอบการ พร้อมการรายงาน
ผ ล ก ารศึ ก ษ าต่ อ ส ถ าน ป ระก อบ ก ารแ ล ะ
คณะกรรมการสหกิจศึกษา ภายใต้รายวิชา  
346-472 สหกิจศึกษา 
 

6. คุณลักษณะบัณฑิต  
ความสามารถในการท างาน เรียนรู้ร่วมกัน สอดคล้องการ
เรียนรู้ในศตวรรษ 21 

หลักสูตร มีการพัฒนาความสามารถในการท างาน การ
เรียนรู้ร่วมกันสอดคล้องการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 ซึ่ง
จะนักศึกษาต้องมี 3 คุณลักษณะ/ทักษะส าคัญได้แก่ 

(1) นักศึกษามีทักษะการปรับตัวให้สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว มีความ
รับผิดชอบงาน และรู้จักประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ที่เรียนในหลักสูตรเพื่อแก้ไขปัญหาใน
การท างานได้  ผ่ านการการเรียนรู้ แบบ 
Project based learning ในรายวิชาต่างๆ 
ของหลักสูตร 
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6. คุณกิตติศักดิ์  พูลยรัตน์  
(Product Development and Quality Control Manage บริษัทพาเนล พลัส จ ากัด) 
 (2) นักศึกษา มีมุมมองที่กว้างไกล วา่ในโลกใบ

นี้ไม่ได้จ ากัดขอบเขตอยู่เฉพาะประเทศ
ไทยเพื่อมองหาโอกาสใหม่ๆ ที่มอียู่อย่าง
มากมาย 

(3) นักศึกษามีทักษะดา้นภาษา ผ่านการเรียน
การสอนในรายวชิาทีส่อนด้วย
ภาษาอังกฤษร้อยละ 50 โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง รายวิชา 346-471 สัมมนาทางสถิติ ที่
ให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ในการอ่าน
และสังเคราะห์งานวิจยัรูปแบบ
ภาษาอังกฤษ เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการด้วยภาษาอังกฤษได้  

ทั้งนี้ ผู้สอนในหลักสูตรครู ใช้แนวทางการเรียนการ
สอนที่มุ่งฝึกฝนนักศึกษาให้เรียนรู้ตลอดชีวิต มี
ทักษะชีวิต ทักษะการคิด และทักษะด้านไอที ใน
การหาข้อมูล (data) จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ซึ่งเห็น
ได้อย่างชัดเจนในรายวิชา 346-491 โครงงานทาง
สถิติ 1 และเมื่อได้ข้อมูลมาเด็กต้องวิเคราะห์ได้ว่า
ข้อมูลเหล่านั้นมีความน่าเชื่อถือเพียงใด และ
สามารถเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นให้
เป็ น ส ารสน เทศและน าม าแก้ ปั ญ หาได้  ซึ่ ง
คุณลักษณะเหล่านี้ฝังอยู่ในรายวิชา 346 -492 
โครงงานทางสถิติ 2 
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ภาคผนวก   ฌ 
ฌ  เอกสารเปรยีบเทียบปรชัญาและวตัถุประสงค์ของหลักสตูรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 

 
ตารางเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ชื่อหลักสูตร :  

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ 
ชื่อหลักสูตร :  

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ 
ปรัชญาของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560: 

ปรัชญาของหลักสูตร คือ จัดการเรียนรู้ทาง
สถิติศาสตร์ในระดับปริญญาตรี ให้นักศึกษาได้เรียนรู้
ศาสตร์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการน าข้อเท็จจริงจาก
ข้อมูลมาสรุปเป็นสารสนเทศ โดยใช้ระเบียบวิธีที่ว่า
ด้วยการเก็บรวมรวมข้อมูล การประมวลผล การ
น าเสนอข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและการ
ตีความผลการวิเคราะห์ ผ่านกระบวนการและแนว
ปฏิบัติ  ดังกล่าว นอกจากนี้ยั งมุ่ งให้บัณฑิตที่จบ
หลักสูตรนี้  เป็นผู้ที่ มีความรู้ ในสาขาวิชาชีพทั้ ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการประยุกต์  มีทักษะใน
การใช้คอมพิวเตอร์และการสื่อสารสามารถวิเคราะห์
ปัญหาแบบองค์รวม  แก้ปัญหาแบบบูรณาการด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ 
ยุติธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

ปรัชญาของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564: 
ปรัชญาของหลักสูตร คือ จัดการเรียนรู้ทาง

สถิติศาสตร์ในระดับปริญญาตรี ให้นักศึกษาได้เรียนรู้
ศาสตร์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการน าข้อเท็จจริงจาก
ข้อมูลมาสรุปเป็นสารสนเทศ โดยใช้ระเบียบวิธีที่ว่า
ด้วยการเก็บรวมรวมข้อมูล การประมวลผล การ
น าเสนอข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและการ
ตีความผลการวิเคราะห์ ผ่านกระบวนการและแนว
ปฏิบัติ  ดังกล่าว นอกจากนี้ยังมุ่ งให้บัณฑิตที่จบ
หลักสูตรนี้  เป็นผู้ที่ มีความรู้ ในสาขาวิชาชีพทั้ ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการประยุกต์  มีทักษะใน
การใช้คอมพิวเตอร์และการสื่อสารสามารถวิเคราะห์
ปัญหาแบบองค์รวม  แก้ปัญหาแบบบูรณาการด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เป็นบุคคลคุณภาพยึด
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ ง มีความ
ซื่อสัตย์ ยุติธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และสิ่ งแวดล้อม โดยจัดการศึกษาตามแนวทาง
พัฒ นาการนิ ยม  Progressivism) ให้ ผู้ เรี ยน เป็ น
ศูนย์กลางของการเรียนรู้  ซึ่งน าไปสู่การจัดการศึกษาที่
มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) เน้น
ก ร ะ บ ว น ก า ร เรี ย น รู้ เชิ ง รุ ก  (Active learning) 
โดยเฉพาะการใช้ปัญหาและกรณีศึกษาเป็นฐานใน
ก าร เรี ย น รู้  (Problem-based and Case-based 
Learning) และการใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-
based Learning) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560: 
เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะ ดังนี้ 

1) มีองค์ความรู้ทางสถิติที่ได้มาตรฐาน ซ่ึง
ครอบคลุมองค์ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล การ
จัดการข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์
และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งสามารถ
น าเสนอผลงานเชิงวิชาการได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม  

2) มีทักษะในทุกกระบวนการทางสถิติ ทักษะการ
คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การคิดเชิงเหตุและ
ผลภายใต้ข้อมูล 

3) มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทางสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4) ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางสถิติในการ
สื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  

5) มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อ
สังคมและต่อตนเอง 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564: 
เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะ ดังนี้ 
1) มีความรู้ในหลักการและองค์ความรู้ด้านสถิติ และ

สามารถใช้กระบวนการทางสถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูลต่าง ๆ  

2) มีความรู้ในการใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติที่
หลากหลายและประยุกต์ความรู้ทางสถิติในการ
จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) 
ได้ ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูลเพ่ือแสวงหาความรู้ในการพัฒนา
ตนเองได้และเหมาะสมกับสถานการณ ์

3) มีทักษะด้านการสื่อสาร และการน าเสนอผลงานได้ 
4) มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย 

มีจริยธรรมทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยี 
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม มีจิตสาธารณะ 
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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ภาคผนวก   ญ 

ญ  เอกสารเปรยีบเทียบหลกัสตูรเดิมกับหลกัสตูรปรับปรุงใหม่ (กรณีหลกัสตูรปรบัปรุง) 
 

1.  ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน 

สกอ.     
(จ านวนหน่วยกิต) 

หลักสูตรเดิม  
พ.ศ. 2560 

(จ านวนหน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2564 

(จ านวนหน่วยกิต)  
แผนปกติ แผนสหกิจ

ศึกษา 
แผนปกติ แผนสหกิจ

ศึกษา 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 30 30 30 30 

1.1 กลุ่มวิชาภาษา                                                  
 

12 12 4(I) 4(I) 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

 
10 10 12(II) 12(II) 

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์      

 
8 8 8(III) 8(III) 

1.4 สาระเลือกศึกษาทั่วไป  - - 6(IV) 6(IV) 
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  72 102 102 102 102 
    2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไม่น้อยกว่า  21 24 24 24 24 
    2.2 กลุ่มวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า  30 55 58 57 61 
    2.3 กลุ่มวิชาเลือก 

 
23 20 21 17 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 6 6 6 6 
รวม ไม่น้อยกว่า  120 138 138 138 138 

หมายเหตุ  
(I)  สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร  
(II) สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์     สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ  
    สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ     สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 
(III) สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล    สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 
(IV) รายวิชาเลือก  
รายละเอียดอ่ืน ๆ แสดงในหน้า 16       
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2.  ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 กับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2564   
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 138 หน่วยกิต 
มีรายละเอียดดังนี ้

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 138 หน่วยกิต 
มีรายละเอียดดังนี ้

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาภาษา 12 นก. 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 12 นก. 
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 6 นก. 
 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 
สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 4 นก. 
สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันต ิ 5 นก. 
สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ 1 นก. 
สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทัล 4 นก. 
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  4 นก. 
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร 4 นก. 
สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 2 นก. 

วิชาเลือก 6 นก. 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวน  102 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน จ านวน 24 หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวน  102 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน จ านวน 24 หน่วยกิต 

322-101  แคลคูลัส 1 3(3-0-6) คงเดิม 
322-102  แคลคูลัส 2 3(3-0-6) คงเดิม 
322-213  หลักคณิตศาสตรส์ าหรบัสถิติศาสตร์ 3(3-0-6) ตัดออก 
322-231 พีชคณิตเชิงเส้นพ้ืนฐาน  3(3-0-6)  
  Basic Linear Algebra  
  รายวิชาบังคับก่อน: -       

 Prerequisite: -  
เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น ดีเทอร์มิแนนต์ 

ปริภูมิเวกเตอร์ ปริภูมิผลคูณภายใน ค่าเฉพาะและเวกเตอร์
เฉพาะ การประยุกต์ 

Matrices and systems of linear equations; 
determinants; vector spaces; inner products of 
vectors; eigenvalues and eigenvectors; applications 

เปลี่ยนแปลง โดยปรับเป็นชุดวิชาและย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชา
บังคับ รหัสและช่ือชุดวิชาเป็น  

346-241 ชุดวิชาพชีคณิตและการวิจัยด าเนนิการ5((4)-2-9) 
(Module: Linear Algebra and Operations 
Research) 
 

324-101  เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) คงเดิม 
325-101  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) คงเดิม 
330-101  หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6) คงเดิม 

331-101  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) คงเดิม 

332-101  ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6) คงเดิม เปลี่ยนช่ือวิชาเป็น ฟิสิกสพ์ื้นฐาน 

332-111  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-2-1) คงเดิม เปลี่ยนรหสัและชื่อวิชาเปน็ 333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์
พื้นฐาน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
345-102 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม            3(2-2-5) 
(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 
345-102 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม            3(2-2-5) 
 Computer and  Programming 

  
  รายวิชาบังคับก่อน  : -     
  Prerequisite : - 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
สื่อบันทึกข้อมูล ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ 
อินเทอร์เน็ตโครงสร้างและลักษณะของภาษา การโปรแกรม
การประกาศและการก าหนดค่าตัวแปรนิพจน์ โครงสร้างการ
ควบคุม ตัวอย่างงานประยุกต์ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่เลือกใช้ 
 Introduction to computer; computer 
hardware; computer software; operating system; 
internet; structure and features of programming 
language;  declarations and assignments 
expressions; control structure; examples of 
application software with selected computer 
language 
 
 

ตัดออก และเปลี่ยนเป็นรายวิชา 
 
346-361   ฐานข้อมูลและภาษา SQL  
              ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล              3((2)-2-5) 

Database and SQL for Data Analytics 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล การวิเคราะห์
และออกแบบฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล การ
จัดการฐานข้อมูล การติดตั้งและควบคุมดูแลระบบการ
จัดการฐานข้อมูลในปัจจุบัน ค าสั่ง SQL ที่ซับซ้อน การ
บริหารจัดการผู้ใช้ การรักษาความปลอดภัย ภาษา PL/SQL 
กรณีศึกษาระบบการจัดการฐานข้อมูลในงานธุรกิจด้านต่างๆ  

Fundamental knowledge of database; 
database analysis; database design; database 
management system; database management; 
Installation and monitoring of current database 
management systems; complex SQL statements; 
user profile management; security; PL/SQL 
language;  case studies of database management 
system in businesses 

2)  กลุ่มวิชาบังคับ   
- แบบปกติ จ านวน 55 หน่วยกิต 
- แบบสหกิจศึกษา จ านวน 58 หน่วยกิต 
ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี ้

2)  กลุ่มวิชาบังคับ   
- แบบปกติ จ านวน 57 หน่วยกิต 
- แบบสหกิจศึกษา จ านวน  61  หน่วยกิต 
ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี ้

346-211  หลักสถิติ 3(3-0-6) คงเดิม เปลี่ยนรหสัวิชาเป็น 346-111  และย้ายไปอยู่ในกลุม่
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

346-221  ทฤษฎีความน่าจะเป็นส าหรับสถิติศาสตร์ 3(3-0-6) คงเดิม 
 
 

 
 
 

346-322 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง 3((3)-0-6) 
ปรับปรุงเนื้อหาโดยยบุรวมเนื้อหา 346-222 เทคนิคการชัก
ตัวอย่าง 1 และ 346-321  เทคนิคการชักตัวอย่าง 2 เข้า
ด้วยกันใหม้ีเนื้อหากระชับ และลดจ านวนหน่วยกิตให้สอดรับ
กับทิศทางการพัฒนาหลักสตูร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346-222  เทคนิคการชักตัวอย่าง 1                 3(3-0-6) 
346-321  เทคนิคการชักตัวอย่าง 2                 3(3-0-6) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
346-222  เทคนิคการชักตัวอย่าง 1                  3(3-0-6) 

  Sampling Techniques I 
  รายวิชาบังคับก่อน: 346-221 หรือโดยความ 
                          เห็นชอบของผู้สอน 
  Prerequisite : 346-221 or Lecturer consent 
  ประชากรและตัวอย่าง  ส ามะโนและการส ารวจ

ด้วยตัวอย่าง วิธีการชักตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นและ
แบบใช้ความน่าจะเป็น  การชักตัวอย่างแบบสุ่มเชิงเดียว การ
ชักตัวอย่างแบบมีระบบ  การชักตัวอย่างแบบแบ่งเป็นช้ันภูมิ 
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
    Population and sample;  census and 
survey; non-probability sampling and probability 
sampling techniques; simple random sampling; 
systematic sampling; stratified sampling; computer 
software applications 
346-321 เทคนิคการชักตัวอย่าง 2                   3(3-0-6) 
 Sampling Techniques II 
 รายวิชาบังคับก่อน: 346-222  

  Prerequisite : 346-222  
   ทบทวนวิธีการชักตัวอย่างเบื้องต้น การชักตัวอย่าง

แบบเกาะกลุ่ม การชักตัวอย่างแบบเกาะกลุ่มสองช้ัน ตั ว
ประมาณอัตราส่วน การประมาณขนาดประชากร  การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 
 Review of fundamental sampling plans; 
cluster sampling; two-stage cluster sampling; ratio 
estimation; estimating the population size; 
computer software applications 
 

346-322 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง                  3((3)-0-6) 
 Sampling Techniques  
  รายวิชาบังคับก่อน : 346-221 หรือโดยความ  
                          เห็นชอบของผู้สอน 
 Prerequisite : 346-221 or Lecturer consent 
การส ารวจตัวอย่าง การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย 

การประมาณ ค่าเฉลี่ ย  ค่ ารวม ค่ าสัดส่ วน  และความ
แปรปรวน  การก าหนดขนาดตัวอย่าง การเลือกตัวอย่าง
แบบมีระบบ การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ การเลือก
ตัวอย่างแบบกลุ่ม วิธีการเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะ
เป็น การประมาณขนาดประชากร  
           Sample survey; simple random sampling; 
estimation for mean, total, proportion and 
variance; sample size determination; systematic 
sampling; stratified sampling; cluster sampling; 
non-probability sampling; estimating the 
population size 

346-241  การประกันภัยเบื้องต้น  3(3-0-6) คงเดิม เปลี่ยนรหสัวิชาเป็น 346-231   
346-242  การวิจัยด าเนินการ 1  3(2-2-5) 
 Operations Research I 
 รายวิชาบังคับก่อน: 322-231 หรือ 322-232  

  Prerequisite : 322-231 or 322-232 
 ตัวแบบก าหนดการเชิงเส้น วิธีซิมเพลกซ์  ปัญหาคู่
เสมอกัน วิธีคู่กันซิมเพลกซ์ วิธีซิมเพลกซ์ที่ปรับปรุงแล้ว การ
วิเคราะหค์วามไว  ปัญหาการขนสง่  ปัญหาการจัดสรรงาน 
การวิเคราะห์ข่ายงาน เพรริ์ท-ซีพีเอ็ม  ก าหนดการจ านวนเต็ม  
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 Linear programming model; simplex  
 
 
 
 

เปลี่ยนแปลง โดยปรับเป็นชุดวิชา รหัสและชื่อชุดวิชาเป็น  

346-241 ชุดวิชาพีชคณิตและการวิจัยด าเนินการ     

                                                          5((4)-2-9) 

(Module: Linear Algebra and Operations Research) 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
  Prerequisite : - 
 เวกเตอร์และเมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้นและ

วิธีการหาผลเฉลย ปริภูมิเชิงเส้นและความเป็นอิสระเชิงเส้น 
เมทริกซ์ผกผัน ดีเทอร์มิแนนต์ ตัวแบบก าหนดการเชิงเส้น  

 
 
 
 



175 
 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
method; dual problem; dual simplex method; 
revised simplex method; sensitivity analysis; 
transportation problem; assignment problem; 
network analysis; PERT/CPM; integer programming; 
use of computer package 
 
 
 

ผลเฉลยเชิงกราฟ ขั้นตอนวิธีซิมเพลกซ์ ภาวะคู่กัน การ
วิเคราะห์ความไว การประยุกต์ใช้ก าหนดการเชิงเส้นและ
ขั้นตอนวิธีหาผลเฉลยส าหรับปัญหาก าหนดการจ านวนเต็ม 
ปัญหาการจัดสรรงาน ปัญหาการขนส่ง และการวิเคราะห์
ข่ายงาน การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป  

Vectors and matrices; linear equation 
system and methods for finding solutions; linear 
space and linear independence; inverse of matric; 
determinant; Linear programming model; graphical 
solutions; simplex algorithm; duality; sensitivity 
analysis; application of linear programming and 
algorithms for solving integer programming 
problems, assignment problems, transportation 
problem and network analysis; use of computer 
package  

346-261  ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ  3(2-2-5) คงเดิม เปลี่ยนรหสัวิชาเป็น  
346-161  ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ            3((2)-2-5) 

346-322  คณิตสถิติศาสตร์ 1  3(3-0-6) 
 Mathematical Statistics I 
 รายวิชาบังคับก่อน  :  346-221  

  Prerequisite : 346-221 
 สถิติอันดับ อสมการความน่าจะเป็น การลู่เข้าของ
ตัวแปรสุ่ม ตัวอย่างสุ่ม การแจกแจงของสิ่งตัวอย่างจากการ
แจกแจงปรกติ คุณสมบัติของค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของ
ตัวอย่างจากการแจกแจงปรกติ  การประมาณค่าแบบจุด ตัว
ประมาณค่าโมเมนต์ ตัวประมาณค่าควรจะเป็นสูงสุด ตัว
ประมาณค่าเบส์ ตัวประมาณค่าก าลังสองน้อยสุด 

Order statistics; probability inequality; 
convergence of random variables; random sample; 
sampling  distribution from the normal distribution; 
properties of the sample mean and variance of 
sample from the normal distribution; point 
estimation; moment estimators; maximum 
likelihood estimators; Bayes’ estimators; least 
squared estimators 

คงเดิม เปลี่ยนรหสัวิชาเป็น 346-223 
346-223 คณิตสถิติศาสตร์ 1                      3((3)-0-6) 
 Mathematical Statistics I   
 รายวิชาบังคับก่อน : 346-221  

  Prerequisite : 346-221 
สถิติอันดับ อสมการความน่าจะเป็น การลู่เข้า

ของตัวแปรสุ่ม ตัวอย่างสุ่มและการแจกแจงค่าตัวอย่าง 
คุณสมบัติของค่าเฉลี่ยและของความแปรปรวนของตัวอย่าง
จากการแจกแจงปรกติ การประมาณค่าแบบจุดตัว ตัว
ประมาณค่าโมเมนต์ ตัวประมาณค่าควรจะเป็นสูงสุด ตัว
ประมาณค่าเบส์ ตัวประมาณค่าก าลังสองน้อยสุด 

Order statistics; probability inequality; 
convergence of random variables; random samples 
and sampling distributions; properties of the 
sample mean and variance of sample from normal 
distribution; point estimation; moment estimator; 
maximum likelihood estimator; Bayes estimator; 
least squared estimator 
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346-323  คณิตสถิติศาสตร์ 2  3(3-0-6) 
 Mathematical Statistics II 
 รายวิชาบังคับก่อน  :  346-322  

  Prerequisite : 346-322 
  
 ทบทวนการประมาณค่าแบบจุด คุณสมบัติของตัว

ประมาณค่า ตัวประมาณค่าไม่เอนเอียง ความแปรปรวนต่ าสุด
เอกรูป ทฤษฎีบทของเราว์และแบลคเวลล์ การประมาณค่า
แบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบที่มีก าลังสูงสดุ 
บทตั้งของเนย์มานและเพียรส์ัน การทดสอบที่มีก าลังสูงสุดเอก
รูป  การทดสอบอัตราส่วนความควรจะเป็น และการทดสอบ
ด้วยไคก าลังสอง  

 Review of point estimation; properties of 
estimators; uniformly minimum variance unbiased 
estimator; Rao-Blackwell theorem; interval 
estimation; hypothesis testing; most powerful test; 
Neyman-Pearson lemma; uniformly most powerful 
test; likelihood ratio test; chi-square test 

คงเดิม เปลี่ยนรหสัวิชาเป็น 346-321 
346-321 คณิตสถิติศาสตร์ 2                      3((3)-0-6) 
 Mathematical Statistics II 
 รายวิชาบังคับก่อน  : 346-223  
              Prerequisite : 346-223 
 ทบทวนการประมาณค่าแบบจุด คุณสมบัติของตัว
ประมาณ ตัวประมาณไม่เอนเอียงความแปรปรวนต่ าสุดเอกรูป 
ทฤษฎีบทเราว์และแบลเวลล์ การประมาณค่าแบบช่วง การ
ทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบก าลังสูงสุด บทตั้งเนย์แมน - 
เพียร์สัน การทดสอบก าลังสูงสุดเอกรูป การทดสอบอัตราส่วน
ภาวะน่าจะเป็น 

Review of point estimation; properties of 
estimators; uniformly minimum variance unbiased 
estimator; Rao-Blackwell theorem; interval estimation; 
hypothesis testing; most powerful test; Neyman-
Pearson lemma; uniformly most powerful test; 
likelihood ratio test 

346-331  สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์  3(2-2-5) คงเดิม เปลี่ยนรหสัวิชาเป็น 346-222   
 
 
 
 
 

346-332 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว 3(2-2-5)  
   Simple Linear Regression Analysis 
 รายวิชาบังคับก่อน : 346-211 หรือ 347-204  

  Prerequisite : 346-211 or 347-204 
ประวัติความเป็นมาของการถดถอย สหสัมพันธ์

เชิงเดียว แผนภาพการกระจาย ตัวแบบและการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์โดยวิธีก าลังสองน้อยสุด การใช้เมทริกซ์ในการ
ถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว การตรวจสอบตัวแบบการถดถอยและ
การแปลงข้อมูล การอนุมานการถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียวและ
การท านาย การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

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

346-232 การวิเคราะห์การถดถอย                 4((4)-0-8)
ปรับปรุงเนื้อหาโดยยบุรวมเนื้อหา 346-332 การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว และ 346-333  การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้นพหุคณู เข้าด้วยกันเพื่อให้เนื้อหามีความกระชับ
และลดจ านวนหน่วยกติให้สอดรับกับทิศทางการพัฒนาหลักสตูร  
346-232 การวิเคราะห์การถดถอย                4((4)-0-8) 
              Regression Analysis 
 รายวิชาบังคับก่อน : 346-111 หรือ 347-204  
 Prerequisite : 346-111 or 347-204 

แผนภาพการกระจาย  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
เชิงเดียว การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว การใช้เมท
ริกซ์ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว การอนุมานการ
ถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว การตรวจสอบตัวแบบการถดถอยและ
การแปลงข้อมูล การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ การ
เลือกตัวแบบและเกณฑ์ส าหรับการเลือกตัวแบบการถดถอย
พหุคูณ การวิเคราะห์การถดถอยเมื่อตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรหุ่น 
การถดถอยลอจิสติก การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

346-332  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว  3(2-2-5) 
346-333  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ   3(2-2-5) 
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inferences of simple linear regression and 
prediction; computer software applications 
346-333   การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ  3(2-2-5) 

   Multiple Linear Regression Analysis 
   รายวิชาบังคับก่อน : 346-332  
   Prerequisite : 346-332 

ตัวแบบเชิงเส้นและการประมาณค่าพารามิเตอร์
โดยวิธีก าลังสองน้อยสุด การใช้เมทริกซ์ในการถดถอยเชิงเส้น
พหุคูณ การตรวจสอบตัวแบบการถดถอยและการแปลงข้อมูล 
ภาวะร่วมเส้นตรงหลายเส้น การอนุมานเชิงสถิติและการ
ท านาย การเลือกตัวแบบ การถดถอยเมื่อตัวแปรอิสระเป็นตัว
แปรเชิงคุณภาพ การถดถอยพหุนาม การประยุกต์ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป 

Models and parameter estimation using 
least squared method; multiple regression using 
matrix approaches; model checking and data 
transformations; multicollinearity; statistical 
inferences and prediction; model selection; 
regression with qualitative independent variables; 
multinomial regression; computer software 
applications 

 

Scatter diagram; simple correlation 
analysis; simple linear regression analysis; simple 
linear regression analysis using matrix approaches; 
inferences of simple linear regression; regression 
model checking and data transformations; 
multiple linear regression analysis; model 
selection and criteria for model selection; 
regression analysis with dummy independent 
variable; logistic regression; computer software 
applications 
 

346-334  ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น  3(3-0-6) คงเดิม  
346-341  การจัดการกับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมลูสถิติ  
  3(2-2-5) 
Data Management and Statistical Data Analysis  
รายวิชาบังคับก่อน : 346-334 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
Prerequisite : 346-334 or Program consent 
 ความห มายและ โค รงส ร้ า งขอ งฐานข้ อมู ล 
แบบสอบถามส าหรับประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ การเตรียม
ข้อมูลเพื่อการประมวลผล การทวนสอบคุณภาพของข้อมูลและ
การควบคุมคุณภาพ การจัดการข้อมูล การจัดการข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ 
Database definition and structure; questionnaire; 
preparation for data processing;  data cleaning and 
quality control; data management; data analysis; 
data management for Big data analysis; data 
analysis; use of statistical software 
 
 

ตัดออก และเปลี่ยนเป็นรายวิชาทีเ่พิ่มการประยุกตม์ากขึ้น  
346-451  สถิติส าหรับวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิง     
             ธุรกิจ                                      3((2)-2-5) 
Statistics for Data Science and Business Analytics  
รายวิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

หลักปฏิบัติเบื้องต้นของวิทยาการข้อมูล การ
สร้างตัวแบบการท านาย การแบ่งส่วนแบบมีผู้สอน ฟังก์ชัน
จ าแนกกลุ่ม การวิเคราะห์สมรรถนะตัวแบบ การคิดเชิง
วิเคราะห์ส าหรับการตัดสินใจ การแสดงภาพสมรรถนะตัว
แบบ การท าเหมืองและแทนข้อความอักษร ความคล้ายคลึง
และความใกล้เคียงที่สุด การท าเหมืองข้อมูลแบบไม่มีผู้สอน
และการจัดกลุ่ม เทคนิคและงานต่าง ๆ ในวิทยาการข้อมูล 
กลยุทธ์เชิงธุรกิจและวิทยาการข้อมูล  การประยุกต์ใช้
โปรแกรม 

Introduction to the practice of data  
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science; predictive modeling; supervised 
segmentation; discriminant functions; model 
performance analytics; decision analytic thinking; 
model performance visualization; text 
representation and mining; similarity and nearest 
neighbors; unsupervised data mining and 
clustering; data science tasks and techniques; data 
science and business strategy; computer software 
application 

346-431  การวิเคราะห์อนุกรมเวลา  3(2-2-5) 
  

คงเดิม โดยเปลี่ยนรหสัและชื่อวิชาเป็น  
346-332  การวิเคราะห์เชิงท านาย 3((2)-2-5) 

346-433  สถิติส าหรับการควบคุมคุณภาพ  3(3-0-6) คงเดิม โดยเปลี่ยนรหสัและชื่อวิชาเป็น  
346-441  การควบคุมคุณภาพเชิงสถิต ิ 3((3)-0-6) 

346-434  การออกแบบการทดลองเบื้องต้น  3(2-2-5) คงเดิม เปลี่ยนรหสัและชื่อวิชาเปน็  
346-333  แผนแบบการทดลองเบือ้งต้น           3((3)-0-6) 

346-471  สัมมนาทางสถิติ  1(0-2-1) คงเดิม 
346-472  สหกิจศึกษา   6(0-18-0) คงเดิม 
346-491  โครงงานทางสถิติ                             3(0-9-0) 

 Project in Statistics  
  รายวิชาบังคับก่อน: 346-334  

 Prerequisite : 346-334  
  ฝึกท าวิจัยในสาขาสถิติศาสตร์หรอืสถิติประยุกต ์
  Practice in conducting a research in 
statistics or applied statistics 
 

ปรับปรุงเป็น 2 รายวิชา คือ 346-491 โครงงานทางสถิติ 1 
และ 346-492 โครงงานทางสถิติ 2 เพื่อให้นักศึกษามีเวลา
ท าโครงงานทางสถิติได้มีคณุภาพมากยิ่งขึ้น 
346-491 โครงงานทางสถิติ 1                         1(0-3-0) 

Project in Statistics I 
รายวิชาบังคับก่อน: 346-334  
Prerequisite : 346-334 
ฝึกท าวิจัยเกี่ยวกับสถิติศาสตร์หรือสถิติประยุกต์ 

ในหัวข้อการก าหนดปัญหา การทบทวนวรรณกรรม  กรอบ
แนวคิดและขอบข่ายทางทฤษฎี   สมมุติฐานการวิจัย 
ระเบียบวิธีวิจัย และน าเสนอโครงร่างวิจัย  

Practice in conducting a research in 
statistics or applied statistics; problem setting; 
literature review; conceptual and theoretical 
framework; research hypotheses; research 
methodology; present the project proposal 
346-492 โครงงานทางสถิติ 2   2(0-6-0) 
            Project in Statistics II 
            รายวิชาบังคับก่อน: 346-491 หรือโดยความ   
                                    เห็นชอบของผู้สอน 
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            Prerequisite : 346-491 or Lecturer consent 

ฝกึท าวิจัยต่อเนื่องมาจากโครงงานทางสถิติ 1  ใน
หัวข้อการเก็บข้อมูล  การจัดการกับข้อมูล  การประมวลผล  
การวิเคราะห์และแปลความหมาย  การเขียนรายงานวิจัย  
และน าเสนอผลการวิจัย 

Do a research by carrying on Project in 
statistic I; data collection; data management; data 
processing; data analysis and interpretation; 
research report; present the research results 

- 346-261  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
  2((1)-2-3) 

- 346-331  การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์ 
                                                           3((2)-2-5)  

- 346-351 การวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่และการประยุกต์ 
                                                          3((2)-2-5) 
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3)  กลุ่มวิชาเลือก   
- แบบปกติ จ านวน  23 หน่วยกิต 
- แบบสหกิจศึกษา จ านวน 20 หน่วยกิต 
 3.1)  เลือกรายวิชาที่เปิดสอนโดย ภาควิชาคณิตศาสตร์
และสถิติอย่างน้อย 14 หน่วยกิต 
รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาสถิต ิ

3)  กลุ่มวิชาเลือก   
- แบบปกติ จ านวน  21 หน่วยกิต 
- แบบสหกิจศึกษา จ านวน 17 หน่วยกิต 
 3.1)  เลือกรายวิชาที่เปิดสอนโดย ภาควิชาคณิตศาสตร์
และสถิติอย่างน้อย 12 หน่วยกิต 
รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาสถิต ิ

346-335  การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์ 3(2-2-5) ย้ายไปเป็นวิชาบังคับ 

346-336  การวิเคราะห์ข้อมลูจ าแนกประเภท 3(2-2-5) คงเดิม 

346-337  การวิเคราะห์ข้อมลูระยะยาว 3(2-2-5) คงเดิม เปลี่ยนรหสัวิชาเป็น 346-335 

346-342  คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 3(3-0-6) 
 Mathematics of Life Insurance 
 รายวิชาบังคับก่อน:- 

 Prerequisite : - 
 การประกันภัย  ตารางมรณะ  ค่ารายป ี  การ
ประกันชีวิต  เงินส ารองสุทธิจ านวนคงที่  เงินส ารองแบบ
ดัดแปลง  เบี้ยประกันเบื้องต้น 

Insurance; mortality table; annuity; life 
insurance; net level reserve; modify reserve; gross 
premium 

ปรับการเรียนการสอนเป็นชุดวิชา (Module) ช่ือและรหัส
ชุดวิชา ดังนี ้ 
346-344  ชุดวิชาวิทยาการประกนัภัย                    
7((6)-2-13) 

Module: Actuarial Science 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite : - 
การประกันภัยและรูปแบบการประกันภัย ตารางมรณะ เบี้ย
ประกันสุทธิ เงินส ารองสุทธิคงที่ เงินส ารองดัดแปลง เบี้ย
ประกันรวม อตัราเบีย้ประกันภัยทรัพย์สิน การก าหนดอัตรา
การเสีย่งภัยรายบุคคล การจ าแนกประเภทการเสี่ยงภัย การ
ส ารองความสูญเสีย การประกันสุขภาพ การประกันสังคม 
การประกันอัคคภีัย การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัย
ทางทะเลและการขนส่ง  การประกันเบ็ดเตล็ด 
 Insurance and  type of insurance; 
mortality table; net premium; net level reserve; 
modified reserve; gross premium; property 
premium rate; individual risk rating; risk 
classification; loss reserving;  health insurance; 
social security;  fire insurance;  motor insurance; 
marine insurance; miscellaneous insurance 

346-343  การวิจัยด าเนินการ 2 3(2-2-5) ตัดออก และปรับปรุงเป็นรายวิชาด้านการวิจัยด าเนินการ 
ดังนี ้
346-342 ตัวแบบระบบแถวคอยเบื้องต้น          3((3)-0-6) 
346-343 การจัดการสินคา้คงคลัง                  3((3)-0-6) 
346-443 ทฤษฎีการตัดสินใจ                        3((3)-0-6) 
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346-444 การจ าลองสถานการณส์ าหรับการจัดการ 
            โลจิสติกส์                                   3((3)-0-6) 
346-445 การจัดการคลังสินค้าส าหรับ 
            โลจิสติกส์ 4.0                              3((3)-0-6) 
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346-371  การฝึกงานทางสถิติ  1(0-6-0) คงเดิม 

346-432  สถิติประชากรเบื้องต้น 3(3-0-6) คงเดิม 

346-435  การท าเหมืองข้อมูลเชิงสถิต ิ 3(3-0-6) 
 Statistical data mining 
 รายวิชาบังคับก่อน : 346-335 
 Prerequisite : 346-335 
 
 
 
 

    การค้นหาองค์ความรู้ในฐานข้อมลูและการท า
เหมืองข้อมูล เทคนิคก่อนการประมวลผลข้อมลู พ้ืนฐานการ
ท าเหมืองข้อมูล อัลกอริธมึส าหรับการสร้างตัวแบบเพื่อการ
ท านาย กฎความสัมพันธ์ การแบ่งกลุ่ม การจ าแนกประเภท
ข้อมูล เทคนิคการประเมินตัวแบบ 
             Knowledge discovery in database and data 
mining; data pre-processing techniques; data mining 
principles; predictive modeling algorithms; 
association rules; clustering; classification; model 
evaluation techniques 

 
 

ตัดออก และปรับปรุงเป็นรายวิชา 346-361 ฐานข้อมูลและ
ภาษา SQL ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล (หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน) 
346-361 ฐานข้อมูลและภาษา SQL ส าหรับการวิเคราะห์  
            ข้อมูล          3((2)-2-5) 
           Database and SQL for Data Analytics  
           รายวิชาบังคับก่อน: - 
           Prerequisite: - 
           ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล การวิเคราะห์
และออกแบบฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล การ
จัดการฐานข้อมูล การติดตั้งและควบคุมดูแลระบบการ
จัดการฐานข้อมูลในปัจจุบัน ค าสั่ง SQL ที่ซับซ้อน การ
บริหารจัดการผู้ใช้ การรักษาความปลอดภัย ภาษา PL/SQL 
กรณีศึกษาระบบการจัดการฐานข้อมูลในงานธุรกิจด้านต่างๆ  
           Fundamental knowledge of database; 
database analysis; database design; database 
management system; database management; 
Installation and monitoring of current database 
management systems; complex SQL statements; 
user profile management; security; PL/SQL 
language;  case studies of database management 
system in businesses 

346-443  การประกันวินาศภัยเบือ้งต้น 3(3-0-6) ตัดออก และเนื้อหาไปรวมอยู่ในชุดวิชา 346-344 ชุดวิชา
วิทยาการประกันภัย 

346-481  หัวข้อพิเศษทางสถิติ 1 2(2-0-4) 
 Special topics in Statistics I 
 วิชาในสาขาสถิติศาสตร์หรือสถิติประยุกต์ที่
น่าสนใจท่ีไมไ่ดร้ะบไุว้ในหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชาเป็นไป
ตามที่ภาควิชาฯ ก าหนด 
 Interesting topics of statistics or applied 
statistics not included in the curriculum; course 
description is specified by the department 

 
 

ปรับค าอธิบายรายวิชาเป็นดังนี ้
346-481 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 1        2((2)-0-4) 
 Special Topics in Statistics I 
 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
  หัวข้อเรื่องทันสมัยที่น่าสนใจทางสถิติ 
 Topics of recent interest in statistics 
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346-482  หัวข้อพิเศษทางสถิติ 2 3(3-0-6) 
 วิชาในสาขาสถิติศาสตร์หรือสถิติประยุกต์ที่
น่าสนใจท่ีไมไ่ดร้ะบไุว้ในหลักสูตรและมเีนื้อหา แตกต่างไปจาก 
346-481 ค าอธิบายรายวิชาเป็นไปตามที่ภาควิชาฯ ก าหนด 
 Interesting topics of statistics or applied 
statistics not included in the curriculum and being 
different from 346-481; course description is 
specified by the department 

ปรับค าอธิบายรายวิชาเป็นดังนี ้
346-482 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 2         3((3)-0-6) 
            Special Topics in Statistics II 
 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
  หัวข้อเรื่องทนัสมัยที่น่าสนใจทางสถิติประยุกต์ 
 Topics of recent interest in applied 
statistics 

- 346-341 การประยุกต์ใช้สถิตสิ าหรับวิทยาศาสตรส์ุขภาพ                                 
                                                        3((2)-2-5) 

- 346-431  การวิเคราะห์การรอดชีพเบื้องต้น 3((3)-0-6) 

- 346-442  กระบวนการสโตแคสตกิ 3((3)-0-6) 
รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

322-201  คณิตศาสตร์ขั้นสูง 3(3-0-6) คงเดิม เปลี่ยนช่ือวิชาเป็น แคลคลูสัขั้นสูง 
322-251 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์2(1-2-3) ตัดออก 
322-252  วิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6) ตัดออก 
322-322  ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3(3-0-6) คงเดิม 
- 322-252  ชุดวิชาคณิตศาสตร์เชิงค านวณ        5(4-2-9) 
- 322-324  คณิตศาสตร์เชิงการจดั                3((3)-0-6) 
- 322-355  กระบวนการสุ่มเบื้องตน้              3((3)-0-6) 

3.2) เลือกรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะหรือภาควิชาอื่นไม่เกิน 9 
หน่วยกิต (ส าหรับแผนปกติ)   6  หน่วยกิต (ส าหรับ
แผนสหกิจ)  

3.2) เลือกรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะหรือภาควิชาอื่นไม่เกิน 
9 หน่วยกิต (ส าหรับแผนปกติ)   
5  หน่วยกติ (ส าหรับแผนสหกิจ) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
225-346  การจัดการผลิตและการด าเนินงาน 3(3-0-6) คงเดิม เปลี่ยนรหสัวิชาเป็น 225-355 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
308-231  การโปรแกรมเชิงโครงสร้างและการประยุกต์   3(2-2-5) คงเดิม 
308-232  การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3(2-2-5) คงเดิม 
308-233  ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) คงเดิม 
308-311  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

 3(2-2-5) 
คงเดิม 

308-321  ระบบการจัดการฐานขอ้มูล 3(2-2-5) ตัดออก เนื่องจากเนื้อหาซ้อนทับกบัรายวิชาบังคับ หมวดวิชา
เฉพาะ 346-361 ฐานข้อมูลและภาษา SQL ส าหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
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308-352  การท าเหมืองข้อมูลและทัศนภาพ 3(2-2-5) คงเดิม 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

344-141  การโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3(2-2-5) ตัดออก เนื่องจากปิดรายวิชา 

344-261  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2-2-5) ตัดออก เนื่องจากปิดรายวิชา 

  - 344-212 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3((3)-0-6) 

  - 344-312 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน 
อุปกรณ์เคลื่อนที่                                     3((3)-0-6) 

  - 344-334 ระบบธุรกจิอัจฉริยะ                     3((3)-0-6) 

  - 345-211 หลักการโปรแกรม                       3((3)-0-6) 

คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

460-101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6) ตัดออก เนื่องจากปิดรายวิชา 
460-106  หลักการจัดการธรุกิจ 3(3-0-6) ตัดออก เนื่องจากปิดรายวิชา 
464-101  หลักการบัญชีเบื้องต้น 3(3-0-6) ตัดออก เนื่องจากปิดรายวิชา 
475-412  จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) ตัดออก เนื่องจากปิดรายวิชา 
476-201  การจัดการโลจิสติกส ์ 3(3-0-6) 
 Logistics Management 
 รายวิชาบังคับก่อน: - 

  Prerequisite : - 
 ภาพรวมของธุรกิจและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 
หลักการและการด าเนินงานของกิจกรรมโลจิสติกส์ในภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรม ต้นทุนโลจิสติกส์ การไหลเวียนของ
ข้อมูล และสินค้ารวมไปถึงวัตถุดิบการจัดการโซ่อุปทาน
เบื้องต้น 

Overview of the business and logistics 
industry; principles and operations of logistics 
activity in business and supply chain industry; 
logistics costs; the flow of information, products and 
raw material; introduction to supply chain 
management 
 
  
 

คงเดิม ปรับปรุงเป็นรายวิชา 476-201 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการจดัการโลจสิติกส์                      
476-201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์  
                                                       3((3)-0-6) 
            Introduction to Logistics Management  
           รายวิชาบังคับก่อน: - 

Prerequisite : -        
            ค านิยาม แนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการ
จัดการโลจสิติกส์ กิจกรรมหลักของการจัดการ                   
โลจสิติกส์ เช่น การจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การ
จัดการคลังสินค้า การบรรจุภณัฑ์ การจัดการการขนส่ง  การ
บริการลูกค้า กิจกรรมโลจสิติกส์อืน่ๆ และความเช่ือมโยง
ระหว่างกิจกรรม 
           Definition, concepts and theories of 
logistics management; key functions of logistics 
management such as purchasing, inventory 
management, warehousing, packaging, 
transportation management, customer service, 
other logistics issues, and linkage between logistics 
activities 
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คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
542-261  การส ารวจการใช้แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ

 3(2-3-4) 
คงเดิม 

คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
876-102  หลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ คงเดิม 
 3(3-0-6)  
875-207  คณิตเศรษฐศาสตร ์ 4(4-0-8) ตัดออก 
875-309  เศรษฐมิติเบื้องต้น 4(4-0-8) คงเดิม 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน 6 หน่วยกิต 
 

เหมือนเดิม 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใดๆที่สนใจท่ีเปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลยัอื่นๆ ท้ังใน
ประเทศและตา่งประเทศ ซึ่งมเีนื้อหารายวิชาไม่ซ้ าซ้อนหรือ
ใกล้เคียงกับเนื้อหาวิชาในหมวดวชิาการศึกษาท่ัวไป หมวดวิชา
เฉพาะ หรือในรายวิชาท่ีเรียนมาแล้วโดยไดร้ับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

เนื้อหาเหมือนเดิม 
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ภาคผนวก   ฎ 
ฎ  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชวีิต 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
_________________ 

 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี

และการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๓(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 

๒๕๕๙ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑๕(๕/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงให้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญา
ตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๓” 

ข้อ  ๒   ข้ อบั งคับนี้ ให้ ใช้ บั งคับกับ นั กศึ กษาและผู้ เรียนซึ่ ง เข้ าศึ กษ าในมหาวิทยาลั ย 
สงขลานครินทร์ ตั้งแตป่ีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ในข้อบังคับนี้ 
                   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                   “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                   “คณะ” หมายความว่า  คณะ  วิทยาลัย  หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ หรือวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน 
                   “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าคณะ วิทยาลัย หรือส่วน
งานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หรือวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
                    “หน่วยกิตสะสม”  หมายความว่า  หน่วยกิตท่ีนักศึกษาและผู้เรียน เรียนสะสมเพ่ือ ให้ครบ
ตามหลักสูตรสาขาวิชานั้น 
               “คลังหน่วยกิต” (Credit Bank) หมายความว่า  ระบบทะเบียนสะสมหน่วยกิตส าหรับ
ผู้เรียนที่เข้าศึกษารายวิชาต่าง ๆ หรือหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและที่ได้จากการเทียบโอนในระบบ
คลังหน่วยกิต 
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                   “สถาบันอุดมศึกษาอื่น” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
                   “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้มีความรู้ไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการศึกษาอ่ืนที่
เทียบเท่า ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และให้หมายความรวมถึงผู้อยู่ในระหว่างการ
รับรองคุณวุฒิหรือการรับรองคุณสมบัติอ่ืนตามประกาศของหลักสูตร                 
                   “ผู้เรียน” หมายความว่า บุคคลทั่วไปที่เข้าศึกษารายวิชาต่าง ๆ หรือหลักสูตรระยะสั้นตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด             

ข้อ ๔  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามข้อบังคับนี้ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องผ่อนผันข้อก าหนดในข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย
และให้ถือเป็นที่สุด 

 
หมวด  ๑ 

การรับบุคคลเข้าศึกษา 
 

ข้อ ๕  มหาวิทยาลัยอาจรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี โดยวิธี ดังนี้ 
                              (๑)  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ซึ่งด าเนินการโดย
องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ 
                              (๒)  การรับตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
                              (๓)  การรับตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันหรือข้อตกลงของเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันหรือรัฐบาล 
                              (๔)  วิธีอ่ืน ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๖  การรับผู้เรียนให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๗  ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 (ก)  นักศึกษา 
                       (๑)  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการศึกษาอ่ืนที่เทียบเท่า  
                               (๒)  ผ่านการรับเข้าเป็นนักศึกษาตามความในข้อ ๕ 

 (ข)  ผู้เรียน 
                      (๑)  ก าลงัศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่มีความสนใจ
และสามารถที่จะเข้าศึกษาในรายวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน หรือบุคคลทั่วไปที่ลงทะเบียนเรียนใน
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย 

               (๒)  ผ่านการรับเข้าเป็นผู้เรียนตามความในข้อ ๖ 
ข้อ ๘  ผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาต้องรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามก าหนด

และรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยประกาศเป็นคราว ๆ ไป มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ  
         ผู้เรียนให้รายงานตัวเข้าศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย 
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หมวด  ๒ 
ระบบการจัดการศึกษา 

 

ข้อ ๙  มหาวิทยาลัยอาจจัดรูปแบบการศึกษา ดังนี้  
                       (๑)  การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 
                       (๒) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย 
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จ
การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคล
แต่ละกลุ่ม 
                       (๓)  การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ 
ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อ่ืน 
ๆ  
                       จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา/ชุดวิชาให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๑๐  ให้มหาวิทยาลัยอ านวยการศึกษาด้วยวิธีประสานงานทางวิชาการระหว่างคณะและ
หลักสูตรต่าง ๆ หากคณะหรือหลักสูตรใดมีหน้าที่เก่ียวกับวิชาการด้านใด มหาวิทยาลัยจะส่งเสริมให้อ านวย
การศึกษาในวิชาการด้านนั้นแก่นักศึกษาและผู้เรียน 
  ข้อ ๑๑  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาโดยใช้ระบบ ดังนี้  

(๑)  ระบบทวิภาค คือ ระบบที่แบ่งการศึกษาในหนึ่งปีการศึกษา ออกเป็นสองภาค
การศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ ภาคการศึกษาที่หนึ่ง และภาคการศึกษาที่สอง โดยแต่ละภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ และมหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อนเพ่ิมอีกได้ ซึ่งเป็น
ภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าเจ็ดสัปดาห์ โดยให้มีจ านวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชา
เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

(๒)  ระบบหน่วยการศึกษา คือ ระบบที่แบ่งช่วงการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
หัวข้อการศึกษา โดยให้มีจ านวนชั่วโมงเรียนและจ านวนหน่วยกิต เทียบเท่ากับเกณฑ์กลางของระบบทวิภาค 
  (๓)  ระบบอ่ืน เช่น ระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค โดยให้มีจ านวนชั่วโมงเรียนของแต่
ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค 
  ข้อ ๑๒  ปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ก าหนดเป็นหน่วยกิตตามลักษณะการจัดการเรียน
การสอน ดังนี้ 
                         (๑)  ภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา หรือกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบอื่น 
ที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ โดยมีจ านวนชั่วโมงรวมไม่น้อยกว่า
สิบห้าชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 
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(๒)  ภาคปฏิบัติ โครงงาน ปัญหาพิเศษ ใช้เวลาทดลองหรือปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทักษะ การ
คิดวิเคราะห์ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ โดยมีจ านวนชั่วโมงรวมระหว่างสามสิบ
ถึงสี่สิบห้าชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 

(๓)  การฝึกงาน การฝึกภาคสนาม หรือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้
กับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) ในรูปแบบอื่น ๆ  ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ   โดยมีจ านวน
ชั่วโมงรวมระหว่างสี่สิบห้าถึงเก้าสิบชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 

(๔)  สหกิจศึกษาเป็นการศึกษาที่ใช้เวลาปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ไม่
น้อยกว่าสิบหกสัปดาห์และไม่น้อยกว่าหกหน่วยกิต ทั้งนี้ต้องผ่านการเตรียมความพร้อม ก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา
ไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมง 
   (๕)  การศึกษาบางรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดหน่วยกิต โดยใช้
หลักเกณฑ์อ่ืนได้ตามความเหมาะสม 
  ข้อ ๑๓  คณะที่รับผิดชอบรายวิชาอาจก าหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถเรียนรายวิชานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   การลงทะเบียนเรียนที่ผิดเงื่อนไขให้ถือเป็นโมฆะในรายวิชานั้น 

 ข้อ ๑๔  การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาให้นักศึกษาด าเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และก าหนดการตามประกาศมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  (๑)  ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสองวัน
แรกของภาคฤดูร้อน  

(๒)  นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเรียนล่าช้าได้แม้พ้นก าหนดตาม (๑) แต่ทั้งนี้ต้อง
ด าเนินการภายในสามสิบวันนับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้น หรือสองสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน และ
ต้องช าระค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้าในอัตราตามประกาศมหาวิทยาลัย 

(๓)  ในภาคการศึกษาปกติใดหากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนต้องยื่นค าร้องขอลาพัก
การศึกษาภายในสามสิบวันนับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้น หากไม่ลาพักมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้นออก
จากทะเบียนนักศึกษาก็ได้ 

(๔)  มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกรายวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือจ ากัดจ านวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได้ในกรณีที่มีเหตุอันควร 

ข้อ ๑๕  การขอเพ่ิมรายวิชาภายหลังพ้นก าหนดตามข้อ ๑๔(๑) กระท าได้ไม่เกินสามสิบวัน นับ
จากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือสองสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อนโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชานั้นก่อน 

          ข้อ ๑๖  การถอนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วให้กระท าได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การถอนรายวิชาภายในสองสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ

ภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน รายวิชานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
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(๒)  การถอนรายวิชาเมื่อพ้นก าหนดเวลาตามความในข้อ (๑) แต่ไม่เกินสิบสองสัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาปกติ หรือไม่เกินห้าสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน รายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษาโดย
จะได้สัญลักษณ์ W 

(๓)  การถอนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติ จะต้องเหลือรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนอย่าง
น้อยหนึ่งรายวิชา หากถอนรายวิชาทั้งหมด ต้องยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษา  

ข้อ ๑๗  การลงทะเบียนเรียน การขอเพ่ิมรายวิชา และการถอนรายวิชา นอกเหนือจากหลักเกณฑ์
ตามข้อ ๑๔(๒) ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖(๒) จะกระท าได้เมื่อมีเหตุผลอันสมควรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นก่อนแล้วให้คณบดีเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

ข้อ ๑๘  ค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีต้องช าระให้กับมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๙  การลงทะเบียนเรียนส าหรับผู้เรียน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
  ข้อ ๒๐  การย้ายคณะภายในมหาวิทยาลัย หรือการย้ายประเภทวิชา/หลักสูตรภายในคณะเดียวกัน 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะที่ 
ขอย้ายเข้าศึกษา หรือคณะที่นักศึกษาสังกัด 

 การก าหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ให้นักศึกษาย้ายเข้าศึกษาตามวรรคหนึ่งให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาขอย้ายเข้าศึกษา 
      ข้อ ๒๑  มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเข้าเป็นนักศึกษา โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาขอโอนเข้าศึกษา
และอธิการบดี โดยนักศึกษาต้องศึกษาอยู่ในสถาบันเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาค
การศึกษาท่ีลาพักหรือถูกให้พัก 
             การก าหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การรับโอนนักศึกษาตามวรรคหนึ่งให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาจะขอโอนเข้าศึกษา 
            ข้อ ๒๒  นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ย้ายตามข้อ ๒๐ หรือโอนตามข้อ ๒๑ มีสิทธิได้รับการรับโอน
หรือเทียบโอนรายวิชาตามเกณฑ์ในข้อ ๒๓-๒๖ 

ข้อ ๒๓  การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา ให้ด าเนินการดังนี้ 
             (๑)  นักศึกษาต้องด าเนินการยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอน ให้แล้วเสร็จภายในสองสัปดาห์
แรกท่ีเข้าศกึษา และคณะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบ ก่อนสิ้นสุดการสอบกลางภาคของภาค
การศึกษานั้น ๆ 
   (๒)  การรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชา ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ า 
คณะ 
   (๓)  นักศึกษาท่ีได้รับการโอนหรือเทียบโอน และได้รับสัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม 
ไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้รับการโอนหรือเทียบโอน หากลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าจะถือว่าเป็น
โมฆะ 
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            ข้อ ๒๔  การรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาต้องได้รับการอนุมัติจากหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยมี
หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
                   (๑)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าท่ีได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายในการก ากับดูแล 
                   (๒)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ที่มีเนื้อหาสาระ หรือผลลัพธ์การเรียนรู้อยู่ในระดับ
เดียวกัน หรือมีปริมาณเทียบเท่ากัน หรือไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน  

(๓)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ที่มีผลการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน C หรือ
เทียบเท่า หรือสัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S ยกเว้น กรณีตามข้อ ๒๕(๒) 

(๔)  ให้มีการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาได้ไม่เกินสามในสี่ของจ านวน
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรใหม่     

          ข้อ ๒๕  ให้รับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาส าหรับผู้ย้ายคณะหรือประเภทวิชาหรือหลักสูตร ดังนี้ 
(๑)  รายวิชาที่ได้รับการรับโอนหรือเทียบโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ให้นับ

หนว่ยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม และน ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(๒)  การรับโอนรายวิชาที่เป็นรายวิชาเดียวกันกับรายวิชาในหลักสูตรใหม่ รายวิชานั้น

จะต้องมีระดับคะแนน D ขึ้นไป หรือสัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S  

ข้อ ๒๖  ให้รับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาส าหรับผู้ที่ย้ายสถาบันอุดมศึกษาหรือผู้ที่เคยศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนหรือผู้ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยและผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
                   (๑)  รายวิชาที่ได้รับการรับโอนหรือเทียบโอนให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ให้นับ
หน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมและน ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

(๒)  คณะอาจรับโอนหรือเทียบโอนเป็นกลุ่มรายวิชาหรือหมวดรายวิชาโดยไม่ปรากฏชื่อ
รายวิชาที่รับโอนหรือเทียบโอนแต่ให้ระบุจ านวนหน่วยกิต   

        ข้อ ๒๗  การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบให้ด าเนินการ ดังนี้ 
                    (๑)  การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิด
สอน 
                    (๒)  การเทียบประสบการณ์จากการท างานจะค านึงถึงความรู้ที่ได้จากประสบการณ์เป็น
หลัก 
                    (๓)  วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาและเกณฑ์การ
พิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของหลักสูตรที่นักศึกษาขอเทียบโอนความรู้ 
                    (๔)  ผลการประเมินต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าค่าระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือเทียบเท่า จึงจะให้
จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้น แต่ไม่ให้เป็นระดับคะแนน และไม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 
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                     (๕)  ให้เทียบรายวิชาหรือกลุ่มวิชาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ได้ไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร และต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย 
อย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษาจึงจะมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 

ข้อ ๒๘  การบันทึกผลการเรียนตามข้อ ๒๗ ให้บันทึกตามวิธีการประเมิน ดังนี้ 
                    (๑)  หน่วยกิตท่ีได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก CS (credits from 
standardized test) 
                    (๒)  หน่วยกิตท่ีได้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก CE (credits 
from exam) 
                    (๓)  หน่วยกิตท่ีได้จากการประเมินการศึกษา หรือการอบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่น ให้
บันทึก CT (credits from training) 
                    (๔)  หน่วยกิตท่ีได้จากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน ให้บันทึก CP (credits from 
portfolio) 

 ข้อ ๒๙  ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ หรือหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอนโดย
มหาวิทยาลัยได้ตามอัธยาศัยและสามารถสะสมผลการเรียน ผลการเรียนรู้ในคลังหน่วยกิตได้ตลอดชีวิต 
             การรับรองระดับสมรรถนะการเรียนรู้ การลงทะเบียนเรียน อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
การเทียบโอนรายวิชา และการส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามดุลยพินิจของหลักสูตรและประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๓๐  การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สองให้ด าเนินการ ดังนี้ 
                    (๑)  นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดม-ศึกษา
อ่ืน อาจขอเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรอ่ืนเป็นการเพิ่มเติมได้ โดยต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะที่นักศึกษาขอเข้าศึกษาและอนุมัติจากอธิการบดี 
                    การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามข้อ ๒๓ และ ๒๔ ทั้งนี้ รายวิชาที่ได้รับ
การรับโอนหรือเทียบโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิมให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม
และน ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
                    (๒)  นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ที่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการจัดท าหลักสูตรร่วมกัน สามารถเข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตรปริญญาตรีที่สองได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อตกลง 
                    การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามข้อตกลงในบันทึกความร่วมมือทาง
วิชาการ 
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ข้อ ๓๑  การศึกษาสองปริญญาพร้อมกันให้ด าเนินการ ดังนี้ 
             (๑)  นักศึกษาอาจขอศึกษาสองปริญญาพร้อมกันได้ โดยต้องเป็นหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรีสองหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนศึกษาพร้อมกัน โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้งสองหลักสูตร 
             (๒)  นักศึกษาสามารถศึกษาสองปริญญาพร้อมกันได้ ตามข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างคณะ หลักสูตร  

                     รายละเอียดของการศึกษาสองปริญญาพร้อมกันให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๓ 
การวัดและประเมินผล 

 

ข้อ ๓๒  การวัดและประเมินผลให้ด าเนินการดังนี้ 
             (๑)  มหาวิทยาลัยด าเนินการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาและผู้เรียนได้
ลงทะเบียนเรียนในทุกภาคการศึกษาโดยให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนหรือผู้ที่คณะ
มอบหมายให้รับผิดชอบรายวิชาจะก าหนดซึ่งอาจกระท าโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม การสอบ หรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะก าหนดในแต่ละ
รายวิชา  
             (๒)  นักศึกษาและผู้เรียนที่ประสงค์จะสะสมหน่วยกิตไว้ในคลังหน่วยกิตต้องเข้ารับการวัด
และประเมินผลทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ตามกิจกรรมที่อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น ๆ ก าหนด และต้องเข้าเรียน
ตามแผนการสอนที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
  ข้อ ๓๓  ให้วัดและประเมินผลแต่ละรายวิชา ดังนี้ 
                   (ก)  การวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้มี ๘ ระดับ และแต่ละระดับมี
ความหมายและค่าระดับคะแนน ดังนี้ 
                                           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 

                   (ข)  การวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ มีความหมายดังนี้ 
                         (๑)  รายวิชาที่ไม่มีจ านวนหน่วยกิต เช่น รายวิชาฝึกงานหรือรายวิชาที่มีจ านวน
หน่วยกิตแต่หลักสูตรก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ เช่น รายวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชาที่
ก าหนดในข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยหรือคณะ ก าหนดสัญลักษณ์ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



194 
 

 

                                            G (Distinction) หมายความว่า  ผลการศึกษาอยู่ในขั้นดี 
                                            P (Pass)  หมายความว่า  ผลการศึกษาอยู่ในขั้นพอใช้ 
                                            F (Fail)  หมายความว่า  ผลการศึกษาอยู่ในขั้นตก 
 
                         (๒)  รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม ก าหนดสัญลักษณ์ ดังนี้ 
                                            S (Satisfactory) หมายความว่า ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ  
                                            U (Unsatisfactory) หมายความว่า ผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ 
                         (๓)  สัญลักษณ์อ่ืน ๆ มีความหมาย ดังนี้ 
                                            I (Incomplete) หมายความว่า การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ ใช้เมื่อ
อาจารย์ผู้สอนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
เห็นสมควรให้รอการวัดและประเมินผลไว้ก่อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชา
นั้นยังไม่สมบูรณ์ หรือใช้เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์ I จากคณะกรรมการประจ าคณะตามความในข้อ 
๔๒(ก)(๒) แห่งข้อบังคับนี้ เมื่อได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใด นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพ่ือด าเนินการให้มีการ
วัดและประเมินผลภายในหนึ่งสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือหนึ่ งสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากว่า
นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนด้วย เมื่อพ้นก าหนดดังกล่าว ยังไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ 
สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U หรือ W หรือ R แล้วแต่กรณีทันที 
                                            W (Withdrawn) หมายความว่า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช้เมื่อ
นักศึกษาได้ถอนรายวิชาตามความในข้อ ๑๖(๒) หรือ ข้อ ๑๗ หรือได้รับการอนุมัติให้ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียน
เรียนวิชานั้น ตามความในข้อ ๔๒(ก)(๒) แห่งข้อบังคับนี้ หรือเมื่อคณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติให้นักศึกษาที่ได้
สัญลักษณ์ I ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถัดไป 
                                            R (Deferred) หมายความว่า เลื่อนก าหนดการวัดและประเมินผลไปเป็นภาค
การศึกษาปกติถัดไป ใช้ส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I และมิใช่รายวิชาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ซึ่ง
อาจารย์ผู้สอนมีความเห็นว่าไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ก่อนสิ้นหนึ่งสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป โดย
มีสาเหตุอันมิใช่ความผิดของนักศึกษา 
                                            การให้สัญลักษณ์ R ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะของคณะ
ที่รับผิดชอบรายวิชานั้น และนักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ R ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นใหม่ ในภาคการศึกษาปกติ
ถัดไป จึงจะมีสิทธิได้รับการวัดและประเมินผล หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนภายในสองสัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติ สัญลักษณ์ R จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E ทันท ี
  ข้อ ๓๔  นักศึกษาท่ีได้ระดับคะแนน E หรือระดับคะแนนอื่นที่หลักสูตรก าหนด หรือสัญลักษณ์ F ใน
รายวิชาใด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ า เว้นแต่รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกตามหลักสูตร 
  ข้อ ๓๕  นักศึกษาจะลงทะเบียนซ้ ารายวิชาที่ได้ค่าระดับคะแนนตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป หรือได้
สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S มิได้ เว้นแต่จะเป็นรายวิชาที่มีการก าหนดไว้ในหลักสูตรเป็นอย่างอ่ืน การลงทะเบียน
เรียนรายวิชาใดท่ีผิดเงื่อนไขนี้ถือเป็นโมฆะ 
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ข้อ ๓๖  นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มิใช่วิชาบังคับของหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิตเป็น 
หน่วยกิตสะสมได้ โดยให้วัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U 
                                นกัศึกษาตามวรรคหนึ่งทีไ่ด้สัญลักษณ์ S หรือ U แล้ว ภายหลังจะลงทะเบียนเรียนซ้ า
โดยให้มีการวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนนอีกมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีการย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือย้าย
หลักสูตรและรายวิชานั้นเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรใหม่ 
  ข้อ ๓๗  การนับจ านวนหน่วยกิตสะสม ให้นับรวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรที่ได้ค่า
ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า ๑.๐๐ หรือได้สัญลักษณ์ G หรือ P แต่หลักสูตรอาจก าหนดให้ได้ค่าระดับคะแนนสูงกว่า 
๑.๐๐ จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมก็ได้ 
                                ในกรณีท่ีนักศึกษาได้ศึกษารายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้งให้นับหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
เป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียว โดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด 
  ข้อ ๓๘  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ได้ลงทะเบียนเรียนโดย
ค านวณผลตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
                                (๑)  หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่ง ๆ คือ ผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิต กับ ค่าระดับ
คะแนนที่ได้จากการประเมินผลรายวิชานั้น 
                                (๒)  แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้
ศึกษาในภาคการศึกษานั้น หารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับ
คะแนน 
                                (๓)  แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษา
มาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าวเฉพาะรายวิชาที่มีการ
ประเมินผลเป็นระดับคะแนน และในกรณีท่ีมีการเรียนรายวิชาที่ได้ระดับคะแนน D+ D หรือ E มากกว่าหนึ่งครั้ง ให้
น าผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้งหลังสุดมาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
                                (๔)  แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณ
เป็นค่าที่มีเลขทศนิยมสองต าแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมต าแหน่งที่สาม 
  ข้อ ๓๙  เมื่อมีการตรวจพบว่า นักศึกษาและผู้เรียนทุจริตในการวัดผล เช่น การสอบรายวิชาใดให้ผู้
ที่รับผิดชอบการวัดผลครั้งนั้น หรือผู้ควบคุมการสอบ รายงานการทุจริตพร้อมส่งหลักฐานการทุจริตไปยังคณะที่
นักศึกษา ผู้เรียนนั้นสังกัด ตลอดจนแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นทราบ โดยให้นักศึกษา ผู้เรียนที่ทุจริตในการ
วัดผลดังกล่าว ได้ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชานั้น  
  ข้อ ๔๐  ข้อพึงปฏิบัติอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการสอบวัดผลทางการศึกษาที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ ให้
คณะเป็นผู้พิจารณาประกาศเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการศึกษาของแต่ละคณะ 
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หมวด ๔ 
สถานภาพการศึกษา 

 
ข้อ ๔๑  ให้มหาวิทยาลัยจ าแนกสถานภาพนักศึกษาตามผลการศึกษาในทุกภาคการศึกษา  

ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่ได้ลาพักหรือถูกให้พัก โดยสถานภาพนักศึกษามีสามประเภท ดังนี้  
            (ก)  ภาวะปกติ คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 

- ๑๑ - 
 
             (ข)  ภาวะวิกฤต คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ๑.๐๐ – ๑.๙๙ ใน
ภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
             (ค)  ภาวะรอพินิจ คือ นักศึกษาท่ีได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า ๒.๐๐ โดยให้
จ าแนกนักศึกษา ในภาวะรอพินิจ ดังนี้ 
                                     (๑)  นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบสองภาคการศึกษาแรก และได้แต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๒๕ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ หรือนักศึกษาในภาวะปกติท่ีได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ ๑.๕๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่หนึ่ง 
                                     (๒)  นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่หนึ่ง ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 
๑.๗๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่สอง 
                                     (๓)  นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่สอง ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ ๑.๙๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่สาม 

ข้อ ๔๒ ประเภทการลามี ดังนี้ 
             (ก)  ลาป่วยหรือลากิจให้ด าเนินการ ดังนี้ 
                       (๑)  ในระหว่างเปิดภาคการศึกษาต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์
ผู้สอน 
                       (๒)  ในระหว่างสอบนักศึกษาป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยท าให้ไม่สามารถเข้าสอบได้ต้องยื่น
ค าร้องขอผ่อนผันการสอบต่ออาจารย์ผู้สอนหรือผู้ประสานงานรายวิชาภายในวันถัดไปหลังจากการสอบแต่ไม่เกินเจ็ด
วันท าการโดยสามารถอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์ I หรือให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษและให้ได้สัญลักษณ์ 
W หรือไม่อนุมัติการผ่อนผันและให้ถือว่าขาดสอบ 
                       (๓)  การลาป่วยต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐด้วยทุกครั้ง 
   (ข)  ลาพักการศึกษา หมายถึงการลาพักท้ังภาคการศึกษา โดยให้แสดงเหตุผลความ
จ าเป็นและหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและต้องได้รับการ
อนุมัติจากคณบดีและในกรณีที่ได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้วรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น
จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
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          ในปีการศึกษาแรกท่ีได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจะลาพักการศึกษาไม่ได้ ยกเว้น ใน
กรณีท่ีป่วยหรือถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการและ/หรือได้รับทุนต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่า
เป็นประโยชน์กับนักศึกษา 
        กรณีขอยกเว้นนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามวรรคก่อนต้องได้รับการอนุมัติจาก
อธิการบดีเป็นกรณีพิเศษโดยการเสนอของคณบดี 
                      นักศึกษาจะต้องช าระค่ารักษาสถานภาพทุกภาคการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาหรือได้รับโทษทางวินัยให้พักการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
                      การให้ลาพักการศึกษา ในกรณีท่ีคณะกรรมการแพทย์ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งขึ้นวินิจฉัย
ว่าป่วย และคณะกรรมการประจ าคณะเห็นว่าโรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ/หรือเป็นอันตรายต่อผู้อ่ืน 
คณะกรรมการประจ าคณะอาจเสนอให้นักศึกษาผู้นั้นพักการศึกษาได้  

ข้อ ๔๓  นักศึกษาท่ีไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยอาจยื่นใบลาออกพร้อมหนังสือรับรองของ
ผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขออนุมัติต่ออธิการบดีได้ 

ข้อ ๔๔  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ไม่ผ่านผลการ
สอบวัดสมรรถนะ และ/หรือทักษะ และ/หรือไม่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและอ่ืน ๆ ตามที่หลักสูตร
และ/หรือมหาวิทยาลัยก าหนด ให้รักษาสถานภาพนักศึกษาและช าระค่ารักษาสถานภาพ 

ข้อ ๔๕  การพ้นสภาพการศึกษาของนักศึกษาและผู้เรียน มีดังนี้ 
  (ก)  นักศึกษา จะพ้นสภาพการศึกษา ในกรณีต่อไปนี้ 

                         (๑)  ตาย 
                         (๒)  ลาออก 
                         (๓)  ต้องโทษทางวินัยให้พ้นสภาพการศึกษา 
                         (๔)  ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในสามสิบวัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ โดย
มิได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหรือไม่ได้รักษาสถานภาพ   
                         (๕)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๐๐ ในภาคการศึกษาแรกท่ีเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย  
                         (๖)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๒๕ ในสองภาคการศึกษาแรกที่เข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้พัก 
                         (๗)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๕๐ ยกเว้นนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียน ในสองภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
                         (๘)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๗๐ ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจาก
ได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่หนึ่ง 
                         (๙)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๙๐ ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจาก
ได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่สอง 
                         (๑๐)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป 
หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่สาม 
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                         (๑๑)  นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการรับรองคุณวุฒิ และ/หรือการรับรองคุณสมบัติอ่ืน
ตามประกาศของหลักสูตร ไม่ได้ยื่นเอกสารรับรองคุณวุฒิ และ/หรือการรับรองคุณสมบัติอ่ืนตามประกาศของ
หลักสูตรภายในหนึ่งปีการศึกษานับตั้งแต่วันที่เข้าศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาอาจยื่นเอกสารรับรองคุณวุฒิและ/หรือการ
รับรองคุณสมบัติอ่ืนตามประกาศของหลักสูตร ในโอกาสแรกที่ท าได้ 
                         (๑๒)  ได้รับการอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา 
   (ข)  ผู้เรียน จะพ้นสภาพการศึกษา ในกรณีต่อไปนี้ 
                         (๑)  ตาย 
                                      (๒)  ลาออก 
                                      (๓)  ประพฤตตินไม่เหมาะสมหรือกระท าการใดอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัย 
                                (๔)  ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๔๖  นักศึกษาท่ีพ้นสภาพการศึกษาตามความในข้อ ๔๕(ก)(๔) สามารถด าเนินการขอคืนสภาพ
การศึกษาได้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือขออนุมัติต่ออธิการบดี 
 

หมวด ๕ 
การส าเร็จการศึกษา 

 
  ข้อ ๔๗  การเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาและการอนุมัติให้ปริญญาให้ด าเนินการ ดังนี้ 
             (ก)  นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
                                     (๑)  ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร
และข้อก าหนดของหลักสูตรที่จะรับปริญญา โดยไม่มีรายวิชาใดท่ีได้สัญลักษณ์ I หรือ R ค้างอยู่ ทั้งนี้นับรวมถึง
รายวิชาที่ได้รับการรับโอนและเทียบโอนด้วย 
                                     (๒)  ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนานักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย
ประกาศก าหนด 
                                     (๓)  ผ่านการสอบวัดสมรรถนะและ/หรือทักษะ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
         (๔)  มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
หากเป็นนักศึกษาที่โอนย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนจะต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยอาจประกาศก าหนดแต้มระดับคะแนนของรายวิชาเพ่ือส าเร็จการศึกษาเพ่ิมเติมก็ได้ แล้วเสนอสภา
มหาวิทยาลัยทราบ 
                                     (๕)  ไม่อยู่ในระหว่างการรอพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา  
                                     (๖)  ไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษภาคทัณฑ์ตลอดสภาพการเป็นนักศึกษา และถูกสั่งให้เข้า
โครงการพัฒนาตนเองหรือบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 
                                     (๗)  ไมอ่ยู่ระหว่างถูกมาตรการรอการลงโทษนักศึกษาผู้กระท าผิดวินัยนักศึกษา 
                                     (๘)  ไม่มีหนี้สินใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย 
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                                     (๙)  ได้ด าเนินการยื่นขอส าเร็จการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
                               (ข)  ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตรก าหนดไว้ ดังนี้ 
                                     (๑)  หลักสูตรสี่ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนหกภาคการศึกษาปกติ 
                                     (๒)  หลักสูตรห้าปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนแปดภาคการศึกษาปกติ 
                                     (๓)  หลักสูตรไม่น้อยกว่าหกปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนสิบภาคการศึกษาปกติ 
                                     (๔)  หลักสูตรต่อเนื่อง ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนสามภาคการศึกษาปกติ 
                                           นักศึกษาที่ได้รับการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาและผู้เรียนไม่อยู่ภายใต้บังคับ
ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
                                     (๕)  หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาวิชาชีพ หรือจ าเป็นต้อง
รักษามาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรให้สูงขึ้น มหาวิทยาลัยอาจประกาศก าหนดระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาที่
แตกต่างจากข้อก าหนดตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ก็ได้ แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
           (ค)  นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ดังนี้ 
                                     (๑)  มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๔๗(ก) และ (ข) 
                                     (๒)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป 
                                     (๓)  ไม่เคยได้ค่าระดับคะแนนต่ ากว่า ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ์ F หรือ U หรือสัญลักษณ์
อ่ืน ๆ ที่เทียบเท่าในรายวิชาใด ๆ 
                                     (๔)  ใช้เวลาศึกษาไม่เกินจ านวนปีการศึกษาต่อเนื่องกัน ตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตรที่จะได้รับปริญญา โดยนับรวมภาคการศึกษาที่ได้ศึกษาในหลักสูตร คณะ หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  ทั้งนี้ 
ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เพราะเหตุป่วย หรือถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการ
ทหารกองประจ าการ หรือได้รับทุนต่าง ๆ หรือไปศึกษารายวิชา หรือฝึกอบรม ณ สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ซึ่ง
มหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นประโยชน์กับนักศึกษา                      
                                     (๕)  ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติได้รับการลงโทษ ในระดับขั้นพักการเรียนขึ้นไป รวมทั้งกรณี
ใช้มาตรการรอการลงโทษ 
   (ง)  นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ดังนี้  
                            (๑)  มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๔๗(ก) และ (ข) ข้อ ๔๗(ค)(๔) และข้อ ๔๗(ค)(๕) 
                            (๒)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ ขึน้ไป แต่เป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
                            (๓)  ไม่เคยไดค้่าระดับคะแนนต่ ากว่า ๒.๐๐ ในรายวิชาเอกใด ๆ ของหลักสูตรนั้น 
                            (๔)  ไม่เคยได้ระดับคะแนน E  หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใด ๆ 
   (จ)  นักศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่องไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
   (ฉ)  มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา 
หรือปริญญาเกียรตินิยมในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เมื่อสภามหาวิทยาลัย 
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ไดอ้นุมัติให้ปริญญาในภาคการศึกษาใดแล้วให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปนั้นเป็นโมฆะ  
(ช)  ผู้เรียนที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 

         (๑)  ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร
และข้อก าหนดของหลักสูตรที่จะรับปริญญา 
         (๒)  ผ่านการสอบวัดสมรรถนะและ/หรือทักษะ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
         (๓)  มีสถานภาพเป็นผู้เรียน มีจ านวนหน่วยกิตสะสมในคลังหน่วยกิต ตามข้อ 
ก าหนดของหลักสูตรที่จะได้รับปริญญา และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
         (๔)  ไม่มีหนี้สินใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย 
         (๕)  ได้ด าเนินการยื่นขอส าเร็จการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
         (๖)  คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๔๘  การให้ปริญญาแก่นักศึกษาภายใต้หลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
ทั้งภายในและต่างประเทศ ที่มีบันทึกข้อตกลง (MOU) ให้ด าเนินการดังนี้ 

(๑)  การให้ปริญญาอาจเป็นปริญญาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
ทั้งภายในและต่างประเทศ หรือปริญญาร่วม หรือปริญญาสองใบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงความร่วมมือหรือ 
ระเบียบ หรือข้อบังคับเก่ียวกับการให้ปริญญาของสถาบันการศึกษาที่ร่วมมือกัน  

                               (๒)  รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
บทเฉพาะกาล 

  ข้อ ๔๙ ให้น าระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
มาใช้บังคับกับนักศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรีซึ่งเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๘ ไปจนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา   
  ข้อ ๕๐ ให้น าระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มาใช้บังคับกับนักศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรีซึ่งเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ถึงปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ไปจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

ข้อ ๕๑ ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการให้ปริญญาแก่นักศึกษา
ต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชั้นปริญญาตรี ภายใต้หลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันการ 
ศึกษาที่มีบันทึกข้อตกลง (MOU) ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ให้ถือเป็นประกาศตามนัยข้อ ๔๘(๒) แห่งข้อบังคับนี้ 
โดยให้ใช้บังคับกับนักศึกษาภายใต้หลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาอื่นในต่างประเทศที่มีบันทึกข้อตกลง 
จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอ่ืน 
 
   ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 
                (ศาสตราจารย์จรัส   สุวรรณเวลา) 

                           นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ภาคผนวก   ฏ 

ฏ  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตร 
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