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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิชาสถิติประยุกต์
ให้มีมาตรฐานตามข้อก าหนด
ของ สกอ. และให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 
 
 

- เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในภาครัฐและ
เอกชนมาร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร 

- สร้างความร่วมมือกับองค์กร
หรือหน่วยงานที่ใช้บัณฑิตใน
การจัดกิจกรรมทางวิชาการ 

- มีการประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

- หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและ
รายงานการประชุม 

- เอกสารการขอความร่วมมือ
และจ านวนโครงการในการจัด
กิจกรรม 

- รายงานผลความพึงพอใจใน
การใช้บัณฑิต 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
และเอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

- พัฒนาบุคลากรในด้านการเรียน
 การสอนและการวิจัย เพ่ือเพ่ิม
ความรู้และประสบการณ์ซึ่งจะ
ส่งผลให้หลักสูตรนี้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

- สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนา
งานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น 

- สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือ
น าเสนอผลงานวิจัยอย่าง
สม่ าเสมอ 

- จ านวนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา 

- จ านวนผลงานวิจัย 

- สร้างเครือข่ายทั้งด้านวิชาการ
และการวิจัย เพ่ือพัฒนาและ
สร้างเสริมความเข้มแข็งด้าน
วิชาการ 

- สร้างความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
ทางด้านสถิติในระดับ
บัณฑิตศึกษาทั้งในประเทศ 

 และต่างประเทศ 

- จ านวนงานวิจัยที่มีความ
ร่วมมือ 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 ไม่มี 
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1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน 

จัดการเรียนการสอน  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา  09.00 - 16.00 น. 
    วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา  18.00 - 21.00 น. 
    ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือน สิงหาคม – ธันวาคม 
    ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือน มกราคม – พฤษภาคม 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เปิดภาคการศึกษาดังนี้ 
   ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน มิถุนายน – ตุลาคม 
   ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 แบบ 1.1 
 (1) ผู้เข้าศึกษาต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 

3.00 และในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า 3.50 
 (2) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาสถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ/ นานาชาติ อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 

 (3) ไม่เคยพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาเนื่องจากการสอบวัดคุณสมบัติสาขาวิชาสถิติ 
หรือสถิติประยุกตไ์ม่ผ่าน 

 ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร
ภาควิชาสถิติประยุกต์ในการพิจารณาคุณสมบัติ 

2.2.2  แบบ 1.2 
 (1) ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือมีระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.50 ในสาขาวิชาสถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
ประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

 (2) มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ/ 
นานาชาติ อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 
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 (3) ไม่เคยพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาเนื่องจากการสอบวัดคุณสมบัติสาขาวิชาสถิติ 
หรือสถิติประยุกตไ์ม่ผ่าน 

 ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร
ภาควิชาสถิติประยุกต์ในการพิจารณาคุณสมบัติ 

2.2.3 แบบ 2.1 
 (1) ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 
3.25 และเป็นไปตามข้อก าหนดการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 (2) ไม่เคยพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาเนื่องจากการสอบวัดคุณสมบัติสาขาวิชาสถิติ 
หรือสถิติประยกุตไ์ม่ผ่าน 

 ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1-2 ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตรภาควิชาสถิติประยุกต์ในการพิจารณาคุณสมบัติ 

 

2.2.4 แบบ 2.2 
 (1) ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 
3.50 หรือมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ/ นานาชาติ 
อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 

 (2) ไม่เคยพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาเนื่องจากการสอบวัดคุณสมบัติสาขาวิชาสถิติ 
หรือสถิติประยุกตไ์ม่ผ่าน 

 ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1-2 ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตรภาควิชาสถิติประยุกต์ในการพิจารณาคุณสมบัติ 

2.2.5 มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดหรือตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในแบบ 1.2 และแบบ 2.2 ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีอาจ
มีความรู้ขั้นสูงในสาขาวิชาสถิติ หรือสถิติประยุกต์ไม่เพียงพอ และนักศึกษาที่เข้าศึกษาในแบบ 1.1 และ
แบบ 2.1 ที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาวิชาสถิติ หรือสถิติประยุกต์อาจมีความรู้  
ไม่เพียงพอ และปัญหาทางด้านภาษาอังกฤษ 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในแบบ 1.2 และแบบ 2.2 จะต้องศึกษารายวิชาที่เป็นกลุ่มวิชาบังคับ
ส าหรับหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาสถิติประยุกต์ และนักศึกษาที่เข้าศึกษาในแบบ 1.1 และแบบ 2.1 
ที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาสถิติ หรือสถิติประยุกต์ จัดให้เข้าฟังการบรรยายใน
รายวิชากลุ่มวิชาบังคับส าหรับหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาสถิติประยุกต์ เพ่ือปรับพ้ืนฐานตามที่อาจารย์
ที่ปรึกษาแนะน า และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
2.5.1 แบบ 1.1  

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 
ปีที่ 1 
ปีที่ 2 
ปีที่ 3 

5 
- 
- 

5 
5 
- 

5 
5 
5 

5 
5 
5 

5 
5 
5 

รวม 5 10 15 15 15 
จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 5 5 5 

  
 2.5.2 แบบ 2.1 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 
ปีที่ 1 
ปีที่ 2 
ปีที่ 3 

5 
- 
- 

5 
5 
- 

5 
5 
5 

5 
5 
5 

5 
5 
5 

รวม 5 10 15 15 15 
จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 5 5 5 
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2.5.3 แบบ 1.2  

ระดับชั้นปี 
 จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 
ปีที่ 1 
ปีที่ 2 
ปีที่ 3 
ปีที่ 4 

5 
- 
- 
- 

5 
5 
- 
- 

5 
5 
5 
- 

5 
5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 

รวม 5 10 15 20 20 
จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 5 5 

 2.5.4 แบบ 2.2 

ระดับชั้นปี 
 จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 
ปีที่ 1 
ปีที่ 2 
ปีที่ 3 
ปีที่ 4 

5 
- 
- 
- 

5 
5 
- 
- 

5 
5 
5 
- 

5 
5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 

รวม 5 10 15 20 20 
จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 5 5 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าลงทะเบียน 1,625,600 1,666,300 1,707,960 1,750,660 1,793,360 
ค่าบ ารุงการศึกษา 3,361,280 3,443,295 3,531,460 3,619,750 3,708,040 
ค่าพัฒนาวิชาการ 4,514,310 4,627,170 4,742,850 4,861,420 4,979,990 

รวมรายรับ  9,501,190  9,736,765 9,982,270 10,231,830 10,481,390 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ก. งบด าเนินการ 
เงินเดือน (อัตราใหม่) 
เงินเดือน (อัตราเก่า) 
ค่าตอบแทน 
คา่ใช้สอย 
ค่าวัสด ุ
เงินอุดหนุนการวิจัย 

 
260,000 

1,955,300 
418,400 
98,800 

105,000 
2,000,000 

 
260,000 

2,048,400 
438,300 
103,500 
110,000 

2,000,000 

 
260,000 

2,145,933 
459,146 
108,424 
115,238 

2,000,000 

 
260,000 

2,248,110 
480,984 
113,581 
120,726 

2,000,000 

 
260,000 

2,355,152 
503,861 
118,985 
126,474 

2,000,000 
รวมงบด าเนินการ (1) 4,837,500 4,960,200 5,088,741 5,223,401 5,364,472 

ข. งบลงทุน 
ค่าครุภณัฑ ์

รวมงบลงทุน (2) 

 
 

486,700 

 
 

509,900 

 
 

534,206 

 
 

559,670 

 
 

586,349 

รวมทั้งสิ้น (1)+(2) 5,324,200 5,470,100 5,622,947 5,783,071 5,950,821 
จ านวนนักศึกษา 5 10 15 15 15 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา/
หลักสตูร/ป ี 266,210 136,752.50 93,715.75 96,384.50 99,180.25 
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัว/ 
ต่อปี (สูงสุด) 

138,449 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
ตลอดหลักสตูร 

138,449 3 = 415,347 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย 
 - เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร แบบ 1.1 และแบบ 2.1 48 หน่วยกิต 
  แบบ 1.2 และแบบ 2.2 72 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 แบบ 1.1 
 หมวดวิชาบังคับ 48 หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 

รวมตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต 
 แบบ 1.2 
 หมวดวิชาบังคับ 72 หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต 

รวมตลอดหลักสูตร  72  หนว่ยกิต 
 แบบ 2.1 
 หมวดวิชาบังคับ 42 หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
  วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 

รวมตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต 
 แบบ 2.2 
 หมวดวิชาบังคับ 60 หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต 
  วิชาเลือก 12 หน่วยกิต 

รวมตลอดหลักสูตร  72  หน่วยกิต 



13 มคอ.2 

 

13 

3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจ านวนหน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ 
 แบบ 1.1  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  หน่วยกิต 
040557101 วิทยานิพนธ์  48 
  (Dissertation) 
 

 แบบ 1.2   
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  หน่วยกิต 
040557501 วิทยานิพนธ์  72 
  (Dissertation) 
 

 แบบ 2.1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  หน่วยกิต 
   (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

040557201 ทฤษฎีความน่าจะเป็นขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Probability Theory) 
040557202 ทฤษฎีสถิติขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Statistical Theory) 
040557401 วิทยานิพนธ์  36 
  (Dissertation) 

  
 แบบ 2.2   

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  หน่วยกิต 
   (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

040545103 ทฤษฎีสถิติ  3(3-0-6) 
  (Theory of Statistics) 
040557201 ทฤษฎีความน่าจะเป็นขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Probability Theory) 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  หน่วยกิต 
   (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

040557202 ทฤษฎีสถิติขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Statistical Theory) 
040557327 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับนักสถิติ  3(3-0-6) 
  (Advanced Mathematics for Statisticians) 
040557601 วิทยานิพนธ์  48 
  (Dissertation) 

 
 หมวดวิชาเลือก 
 แบบ 2.1 

  เลือก 2 วิชาจากวิชาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  หน่วยกิต 
   (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

040557304 กระบวนการสโตแคสติกขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Stochastic Process) 
040557306 ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไปขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Generalized Linear Models) 
040557307 การวิเคราะห์แผนแบบการทดลองขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Analysis of Experimental Design) 
040557315 การวิเคราะห์ตัวแปรแบบพหุขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Multivariate Analysis) 
040557316 การส ารวจตัวอย่างขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Sample Survey) 
040557322 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านทฤษฎีสถิติ  3(3-0-6) 
  (Selected Topic in Statistics Theory) 
040557323 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านสถิติประยุกต์  3(3-0-6) 
  (Selected Topic in Applied Statistics) 
040557324 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านสถิติธุรกิจและอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
  (Selected Topic in Business and Industrial Statistics) 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  หน่วยกิต 
   (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

040557325 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการวิจัยด าเนินงาน  3(3-0-6) 
  (Selected Topic in Operations Research) 
040557326 การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Data Analysis) 
040557327 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับนักสถิติ  3(3-0-6) 
  (Advanced Mathematics for Statisticians) 
040557328 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Time Series Analysis) 
040557329 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Statistical Quality Control) 
040557330 สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Nonparametric Statistics) 
 

 แบบ 2.2 
  เลือก 4 วิชาจากวิชาต่อไปนี ้

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  หน่วยกิต 
   (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

040557304 กระบวนการสโตแคสติกขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Stochastic Process) 
040557306 ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไปขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Generalized Linear Models) 
040557307 การวิเคราะห์แผนแบบการทดลองขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Analysis of Experimental Design) 
040557315 การวิเคราะห์ตัวแปรแบบพหุขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Multivariate Analysis) 
040557316 การส ารวจตัวอย่างขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Sample Survey) 
040557322 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านทฤษฎีสถิติ  3(3-0-6) 
  (Selected Topic in Statistics Theory) 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  หน่วยกิต 
   (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

040557323 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านสถิติประยุกต์  3(3-0-6) 
  (Selected Topic in Applied Statistics) 
040557324 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านสถิติธุรกิจและอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
  (Selected Topic in Business and Industrial Statistics) 
040557325 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการวิจัยด าเนินงาน  3(3-0-6) 
  (Selected Topic in Operations Research) 
040557326 การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Data Analysis) 
040557328 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Time Series Analysis) 
040557329 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Statistical Quality Control) 
040557330 สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Nonparametric Statistics) 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 แบบ 1.1 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
040557101 วิทยานิพนธ์  8 
  (Dissertation) 

รวม  8  หน่วยกิต 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
040557101 วิทยานิพนธ์  8 
  (Dissertation) 

รวม  8  หน่วยกิต 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
040557101 วิทยานิพนธ์  8 
  (Dissertation) 

รวม  8  หน่วยกิต 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
040557101 วิทยานิพนธ์ 8 
  (Dissertation) 

รวม  8  หน่วยกิต 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
040557101 วิทยานิพนธ์  8 
  (Dissertation) 

รวม  8  หน่วยกิต 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
040557101 วิทยานิพนธ์  8 
  (Dissertation) 

รวม  8  หน่วยกิต 
 

 แบบ 1.2 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
040557501 วิทยานิพนธ์  9 
  (Dissertation) 

รวม  9  หน่วยกิต 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
040557501 วิทยานิพนธ์  9 
  (Dissertation) 

รวม  9  หน่วยกิต 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
040557501 วิทยานิพนธ์  9 
  (Dissertation) 

รวม  9  หน่วยกิต 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
040557501 วิทยานิพนธ์  9 
  (Dissertation) 

รวม  9  หน่วยกิต 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
040557501 วิทยานิพนธ์  9 
  (Dissertation) 

รวม  9  หน่วยกิต 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
040557501 วิทยานิพนธ์  9 
  (Dissertation) 

รวม  9  หน่วยกิต 
 



20 มคอ.2 

 

20 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
040557501 วิทยานิพนธ์ 9 
  (Dissertation) 

รวม  9  หน่วยกิต 
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
040557501 วิทยานิพนธ์  9 
  (Dissertation) 

รวม  9  หน่วยกิต 
 

 

 แบบ 2.1 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
040557201 ทฤษฎีความน่าจะเป็นขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Probability Theory) 
0405573xx วิชาเลือก  3(3-0-6) 
  (Elective course) 

รวม  6  หน่วยกิต 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกติ 
040557202  ทฤษฎีสถิติขั้นสูง  3(3-0-6) 
 (Advanced Statistical Theory) 
0405573xx วิชาเลือก  3(3-0-6) 
 (Elective course) 

รวม  6  หน่วยกิต 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
040557401 วิทยานิพนธ์  9 
  (Dissertation) 

รวม  9  หน่วยกิต 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
040557401 วิทยานิพนธ์  9 
  (Dissertation) 

รวม  9  หน่วยกิต 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
040557401 วิทยานิพนธ์  9 
  (Dissertation) 

รวม  9  หน่วยกิต 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
040557401 วิทยานิพนธ์  9 
  (Dissertation) 

รวม  9  หน่วยกิต 
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 แบบ 2.2 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
040545103 ทฤษฎีสถิติ  3(3-0-6) 
  (Theory of Statistics) 
040557327 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับนักสถิติ  3(3-0-6) 
  (Advanced Mathematics for Statisticians) 

รวม  6  หน่วยกิต 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
040557201 ทฤษฎีความน่าจะเป็นขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Probability Theory) 
0405573xx วิชาเลือก  3(3-0-6) 
  (Elective course) 

รวม  6  หน่วยกิต 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
040557202 ทฤษฎีสถิติขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Statistical Theory) 
0405573xx วิชาเลือก  3(3-0-6) 
  (Elective course) 
040557601 วิทยานิพนธ์  6 
  (Dissertation) 

รวม  12  หน่วยกิต 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
0405573xx วิชาเลือก  3(3-0-6) 
  (Elective course) 
0405573xx วิชาเลือก  3(3-0-6) 
  (Elective course) 
040557601 วิทยานิพนธ์   6 
  (Dissertation) 

รวม  12  หน่วยกิต 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
040557601 วิทยานิพนธ์  9 
  (Dissertation) 

รวม  9  หน่วยกิต 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
040557601 วิทยานิพนธ์  9 
  (Dissertation) 

รวม  9  หน่วยกิต 
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
040557601 วิทยานิพนธ์  9 
  (Dissertation) 

รวม  9  หน่วยกิต 
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
040557601 วิทยานิพนธ์  9 
  (Dissertation) 

รวม  9  หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

040545103 ทฤษฎีสถิติ  3(3-0-6) 
  (Theory of Statistics)  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 

  ปริภูมิความน่าจะเป็น โมเมนต์ การแจกแจงของฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม ทฤษฎีขีดจ ากัด 
การลู่ เข้าเชิงเส้นก ากับ ตัวสถิติอันดับ การแจกแจงค่าตัวอย่าง การประมาณแบบจุด สมบัติของ           
ตัวประมาณแบบจุด การประมาณแบบช่วง บทตั้งของเนย์แมนและเพียร์สัน การทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น และการทดสอบเชิงล าดับ      

  Probability space, moments, distributions of functions of random variables, 
limit theorem, asymtotic convergence, order statistics, sampling distribution, point 
estimation, properties of point estimators, interval estimation, Neyman-Pearson lemma, 
hypothesis testing, likelihood ratio test, and sequential test. 

 

040557101 วิทยานิพนธ์  48 
  (Dissertation) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
  ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อที่สนใจด้านสถิติประยุกต์ ตามระเบียบวิธีวิจัยภายใต้ค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง  โดยบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่
ก าหนดโดยภาควิชาและบัณฑิตวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
  Research works by students through their interests in applied statistics 
topics following research methodology under supervision of supervisors appointed by 
Graduate School. Rules and regulations for undertaking dissertation set by students’ 
department and Graduate School must be observed strictly. 
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040557201 ทฤษฎีความน่าจะเป็นขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Probability Theory) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
  ทฤษฎีเมเชอร์ ตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหมาย การลู่เข้า กฎเลขจ านวนมาก ฟังก์ชันคุณลักษณะ 
ทฤษฎีบทขีดจ ากัดส่วนกลาง และความคาดหวังแบบมเีงื่อนไขของมาร์ติงเกล 
  Measure theory, random variables, expected value, convergence, law of 
large number, characteristic function, central limit theorem, and conditional expectation 
of martingales. 
 
040557202 ทฤษฎีสถิติขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Statistical Theory) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
  การประมาณที่ไม่เอนเอียง การประมาณค่าในแบบจ าลองชนิดอิงพารามิเตอร์และไม่อิง
พารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน และการประมาณช่วงความเชื่อมั่น 
  Unbiased estimation, estimation in parametric and nonparametric models, 
hypothesis testing, and confidence interval estimation. 
 
040557304 กระบวนการสโตแคสติกขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Stochastic Process) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None    
  กระบวนการมาร์คอฟ การแปลงเชิงฟังก์ชัน ผลประสาน สหสัมพันธ์ ความหนาแน่น    
เชิงสเป็คทรัลก าลัง ทฤษฎีตัวกรองและทฤษฎีการท านายของกระบวนการคงที่  มาร์ติงเกลส์ที่มี 
ความต่อเนื่องของเวลา ทฤษฎีของกระบวนการเคลื่อนไหวบราวเนียนและกระบวนการกระจาย 
กระบวนการลีวี แคลคูลัสแบบสโตแคสติก สมการเชิงอนุพันธ์แบบสโตแคสติกและวิธีเชิงตัวเลข 
  Markov processes, functional transformations, convolution, correlation, 
power spectral density, filtering and prediction theories of stationary processes, 
continuous-time martingales, theory of Brownian motion and diffusion processes, Lévy 
processes, stochastic calculus, and stochastic differential equations and numerical methods. 
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040557306 ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไปขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Generalized Linear Models) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
 ตัวแบบเชิงเส้นทั่วไปขั้นสูง ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป การอนุมานตัวแบบ การตรวจสอบตัวแบบ 
การเลือกตัวแบบ ตัวแบบการถดถอยลอจิสติก ตัวแบบการถดถอยปัวซง และตัวแบบล็อกเชิงเส้น 
 Advanced general linear models, generalized linear models, model 
inferences, model diagnostics, model selection, logistic regression models, Poisson 
regression models, and log-linear models. 
 
040557307 การวิเคราะห์แผนแบบการทดลองขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Analysis of Experimental Design) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
  แนวคิดส าคัญในการวางแผนแบบการทดลอง การบล็อก การพัวพัน การประยุกต์
และการวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนแบบการทดลองบล็อกสุ่ม จัตุรัสละตินและจัตุรัสเกรโคละติน แผนแบบ
การทดลองแบบบล็อกไม่สมบูรณ์ สพลิ้ตพล็อตและการวัดซ้ า แผนแบบการทดลองแฟกทอเรียล     
แฟกทอเรียลของการท าซ้ าบางส่วน และพ้ืนผิวตอบสนอง 
  Important concepts in experimental design, blocking, confounding, application 
and analysis of data from randomized block design, Latin and Graeco-Latin squares, 
incomplete block design, split-plot and repeated measures, factorial design,  fractional 
replication, and response surface. 
 



27 มคอ.2 

 

27 

040557315 การวิเคราะห์ตัวแปรแบบพหุขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Multivariate Analysis) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
  ทฤษฎีการวิเคราะห์ตัวแปรพหุ  การถดถอยพหุคูณ  การวิเคราะห์ส่วนประกอบหลัก  
การวิเคราะห์ปัจจัย  สหสัมพันธ์คานอนิคัล  การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม ค่าประมาณที่ไม่แปรเปลี่ยน  
ตัวประมาณรับได้  ตัวประมาณมินิแมกซ์ ค่าประมาณเจมส์-สไตน์ ตัวแปรแบบพหุที่มีค่าความน่าจะเป็น
ของแต่ละตัวแปรไม่เท่ากัน เมเจอไรเซชันและฟังก์ชันเชอร์ การประมาณค่าแบบไม่อิงพารามิเตอร์และ 
วิธีแบบเบส์ 
  Multivariate analysis theory, multiple regression, principal component analysis, 
factor analysis, canonical correlation, discriminant analysis, invariance estimation, 
admissible estimators, minimax estimators, James-Stein estimates, multivariate probability 
inequalities, majorization and Schur functions, nonparametric estimations and Bayesian 
methods. 
 
040557316 การส ารวจตัวอย่างข้ันสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Sample Survey) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
 การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน  การสุ่มตัวอย่างซ้ าสองครั้ง  การประมาณโดยใช้
อัตราส่วนและการถดถอย  การก าหนดขนาดตัวอย่าง การไม่ตอบสนองในการส ารวจตัวอย่าง และการ
จ าลองข้อมูล   
 Multistage sampling, double sampling, ratio and regression estimations, 
sample size determination, non-response in sample survey, and data simulation.  
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040557322 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านทฤษฎีสถิติ  3(3-0-6) 
  (Selected Topic in Statistics Theory) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
  นักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าต ารา บทความวิชาการ วารสารทางวิชาการ และเว็บไซต์เพ่ือ
เลือกหัวข้อที่สนใจทางด้านทฤษฎีสถิติ โดยได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
  Students are required to study textbooks, academic articles, journals, 
documents and websites to select a topic of their interest in statistics theory under 
advisor’s supervision. 

 
040557323 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านสถิติประยุกต์  3(3-0-6) 
  (Selected Topic in Applied Statistics) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
  นักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าต ารา บทความวิชาการ วารสารทางวิชาการ และเว็บไซต์เพ่ือ
เลือกหัวข้อที่สนใจทางด้านสถิติประยุกต์ โดยได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
  Students are required to study textbooks, academic articles, journals, 
documents and websites to select a topic of their interest in statistics theory under 
advisor’s supervision. 
 
040557324 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านสถิติธุรกิจและอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
  (Selected Topic in Business and Industrial Statistics) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
  นักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าต ารา บทความวิชาการ วารสารทางวิชาการ และเว็บไซต์เพ่ือ
เลือกหัวข้อที่สนใจทางด้านสถิติธุรกิจ สถิติอุตสาหกรรมและสถิติประยุกต์ด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับ
ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
  Students are required to study textbooks, academic articles, journals, 
documents and websites to select a topic of their interest in business and industrial 
statistics and other areas of applied statistics under advisor’s supervision. 
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040557325 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการวิจัยด าเนินงาน  3(3-0-6) 
  (Selected Topic in Operations Research) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
  นักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าต ารา บทความวิชาการ วารสารทางวิชาการ และเว็บไซต์เพ่ือ
เลือกหัวข้อที่สนใจทางด้านการวิจัยด าเนินงานทั้งด้านทฤษฎีและบทประยุกต์ โดยได้รับค าแนะน าจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา 
  Students are required to study textbooks, academic articles, journals, 
documents and websites to select a topic of their interest in operations research both 
theory and applications under advisor’s supervision. 
 
040557326 การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Data Analysis) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
  ข้อมูลขนาดใหญ่ ข้อมูลที่มีมิติสูง แนวคิดที่ทันสมัย วิธีการและการวิเคราะห์ทางสถิติ
ส าหรับข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีมิติสูงและมีความแตกต่างกัน ข้อจ ากัดในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง การสร้าง
ตัวแบบทางสถิติส าหรับข้อมูลที่มีมิติสูง การจัดการข้อมูลที่มีสัญญาณรบกวนปริมาณมาก การจ าแนก
และการจัดกลุ่มข้อมูลความสัมพันธ์ และการประยุกตก์ารวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง 
 Big data; high-dimensional data; modern concepts, methods and statistical 
analysis for big and high-dimensional data of different types; limitation of advanced data 
analysis; statistical models for high-dimensional data; big noise data management; 
classification and clustering; and application of advanced data analysis. 
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040557327 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับนักสถิติ   3(3-0-6) 
  (Advanced Mathematics for Statisticians) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
  ระบบจ านวนจริง ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์
และปริพันธ์ ปริภูมิยุคลิดและปริภูมิเมตริกซ์ ปริภูมิผลคูณภายใน การหาอนุพันธ์และปริพันธ์บนปริภูมิ
จ านวนจริงหลายมิติ 
  Real number system, sequences and series of real numbers, limit and 
continuity, differentiation and integration, Euclidean space and metric spaces, inner 
product spaces, and differentiation and integration on Rn. 
 

040557328 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Time Series Analysis) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น ตัวแบบอนุกรมเวลาขั้นสูง เวกเตอร์
การปรับแก้ความคลาดเคลื่อน ตัวแบบฟังก์ชันการถา่ยโอน และตัวแบบปริภูมิสถานะ 
 Linear and nonlinear time series analysis, advanced time series models, 
vector error correction, transform function models, and state space models.  
 
040557329 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Statistical Quality Control) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
  การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ แผนภูมิควบคุมที่ให้น้ าหนักกับข้อมูลในอดีต แผนภูมิควบคุม
ตัวแปรพหุ แผนการเลือกตัวอย่างเพ่ือการยอมรับขั้นสูง และปัญหาพิเศษของการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
ขั้นสูง 
  Statistical quality control, time-weighted control chart, multivariate control 
charts, advanced acceptance sampling plan, and special problem of advanced statistical 
quality control. 
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040557330 สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Nonparametric Statistics) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
  ตัวแบบการทดสอบสมมติฐานไม่อิงพารามิเตอร์ ช่วงความเชื่อมั่นไม่อิงพารามิเตอร์  
การประมาณค่าความหนาแน่นไม่อิงพารามิเตอร์ การวิเคราะห์ถดถอยไม่อิงพารามิเตอร์ การวิเคราะห์
ถดถอยแบบกึ่งพารามิเตอร์ และแผนภูมิควบคุมไม่อิงพารามิเตอร์ 
  Nonparametric models for hypothesis testing,  nonparametric confidence 
interval, nonparametric density estimation, nonparametric regression analysis, semiparametric 
regression analysis, and nonparametric control charts. 
 

040557401 วิทยานิพนธ์  36 
  (Dissertation) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
  นักศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งโดย
บัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่ก าหนดโดยภาควิชาและบัณฑิตวิทยาลัยอย่าง
เคร่งครัด 
  Students are required to conduct a dissertation under supervision of 
advisors appointed by Graduate School. Rules and regulations for undertaking 
dissertation set by students’ department and Graduate School must be observed strictly. 
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040557501 วิทยานิพนธ์  72 
  (Dissertation) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
  ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อที่สนใจด้านสถิติประยุกต์ ตามรูปแบบและวิธีการวิจัยใน
แนวทางที่ธ ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณนักวิจัย ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง  โดย
บัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่ก าหนดโดยภาควิชาและบัณฑิตวิทยาลัยอย่าง
เคร่งครัด 
  Individual research works by students through their interests in applied 
statistics topics following research methodology under code of ethics for researchers 
under supervision of supervisors appointed by Graduate School. Rules and regulations 
for undertaking dissertation set by students’ department and Graduate School must be 
observed strictly. 
 
040557601 วิทยานิพนธ์         48 
  (Dissertation) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
  ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อที่สนใจด้านสถิติประยุกต์ ตามระเบียบวิธีวิจัยภายใต้ค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง  โดยบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่
ก าหนดโดยภาควิชาและบัณฑิตวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
  Research works by students through their interests in applied statistics 
topics following research methodology under supervision of supervisors appointed by 
Graduate School. Rules and regulations for undertaking dissertation set by students’ 
department and Graduate School must be observed strictly. 
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3.2  ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 
ที ่

ช่ือ-นามสกลุ คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ.  
ที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ภาระการสอน 
(ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

ปีการศึกษา 

2560 2561 

1. นางสาวเสาวณิต สุขภารังษี Ph.D. (Mathematical Science) 
สต.ม. (สถิติ) 
วท.บ. (สถิติประยุกต์) 

University of Technology Sydney, Australia 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

2552 
2543 
2540 

รองศาสตราจารย ์ 3 3 

2. นายสอาด นิวิศพงศ ์ Ph.D. (Statistics) 
สต.ม. (สถิติ) 
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 

La Trobe University, Australia 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณโุลก 

2550 
2532 
2528 

รองศาสตราจารย ์ 3 3 

3. นางสาวยุพาภรณ์ อารีพงษ ์ Ph.D. (Mathematical Science) 
สต.ม. (สถิติ) 
วท.บ. (สถิติ) 

University of Technology Sydney, Australia  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2552 
2543 
2540 

รองศาสตราจารย ์ 3 3 

4. นางสาวอุไรวรรณ เจริญกรีติกลุ 
 

ปร.ด. (สถติิ) 
วท.ม. (การประกันภัย) 
วท.บ. (สถิติ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2556 
2540 
2536 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 3 3 

5. นางสุภารตัน์   นิวิศพงศ์ 
และได้รับการแต่งตั้ง 
เป็นรองศาสตราจารย ์
เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม 2561 

ปร.ด. (สถติิประยุกต์) 
วท.ม. (สถิติประยุกต์) 
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณโุลก 

2553 
2543 
2528 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 3 3 
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ล าดับ 
ที ่

ช่ือ-นามสกลุ คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ.  
ที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ภาระการสอน 
(ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

ปีการศึกษา 

2560 2561 

6. นางศิรประภา   มโนมัธย ์ วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
วท.ม. (สถิติประยุกต์) 
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) 
วท.บ. (สถิติประยุกต์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

2555 
2540 
2540 
2537 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 3 3 

7. นางสาวคณติา เพ็ชรัตน ์ ปร.ด. (สถติิประยุกต์) 
วท.ม. (สถิติประยุกต์) 
วท.บ. (สถิติ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2556 
2546 
2541 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

3 3 

8. นางสาวสุวิมล   พันธ์แย้ม 
  

ปร.ด. (สถติิประยุกต์) 
วท.ม. (สถิติประยุกต์) 
วท.บ. (สถิติประยุกต์) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2557 
2547 
2542 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

3 3 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล 
(สถานที่ท างาน) 

ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา 

1 Mr.Hung T. Nguyen  
(Department of Mathematical Sciences, New Mexico State University, Las Cruces, USA) 

Professor Ph.D. Probability and Information 

2 Mr.Tonghui   Wang 
(Department of Mathematical Sciences, New Mexico State University, Las Cruces, USA) 

Professor Ph.D. Probability and Information 

3 Mr.Mohamed Fazil Baksh 
(Reading University, United Kingdom) 

Senior Lecturer Ph.D. Statistics 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ไม่มี 
4.2 ช่วงเวลา 

ไม่มี 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ไม่มี 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานพิเศษหรืองานวิจัย 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

ข้อก าหนดในการท าวิทยานิพนธ์ ส าหรับนักศึกษาที่เลือกศึกษาหลักสูตรแต่ละแบบ จะต้อง
ท าวิจัย โดยการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตามที่ก าหนดในหลักสูตร และท าการวิจัยขั้นสูงด้านสถิติหรือสถิติ
ประยุกต์ ทั้งนี้อาจเป็นงานวิจัยที่ได้รับโจทย์จากภาคอุตสาหกรรมหรือเป็นงานวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือก่อให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่และน าไปตอ่ยอดงานวิจัยในอนาคตได้ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ในการท าวิทยานิพนธ์นักศึกษาต้องมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง 

โดยมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัย ผลงานจะต้องมีการน าเสนอ
ด้วยปากเปล่าต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง และผลงานวิจัยจะต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรือด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการระดับนานาชาติ ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer review) ก่อนการตีพิมพ์ และ 
เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นอย่างน้อย 1 เรื่อง 

5.3 ช่วงเวลา 
แบบ 1.1 ปีที่ 1 - 3 แบบ 1.2  ปีที่ 1 - 4 
แบบ 2.1 ปีที่ 2 – 3  แบบ 2.2  ปีที่ 2 - 4 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
แบบ 1.1 และแบบ 2.2 จ านวน 48 หน่วยกิต 
แบบ 1.2   จ านวน 72 หน่วยกิต 
แบบ 2.1   จ านวน 36 หน่วยกิต 
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5.5 การเตรียมการ 
นักศึกษาเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในภาคการศึกษาที่  1  

ปีการศึกษาที่ 1 โดยนักศึกษาจะเลือกเรียนวิชาเลือกที่ เหมาะสมกับการท าวิทยานิพนธ์ นักศึกษา
ด าเนินการเสนอชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ด าเนินการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ ท าการวิจัย การสอบความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ ท าการวิจัยเพ่ิมเติมจนเสร็จสิ้น เขียนวิทยานิพนธ์ สอบวิทยานิพนธ์ และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประมวลผลจากเนื้องานที่ศึกษาจากการสอบวิชาวิทยานิพนธ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอน 
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่ดี

ต่อจรรยาบรรณทางวิชาชีพและสังคม 
- มีการสอดแทรกความรู้ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ในรายวิชาทีส่อน 
(2) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 

สามารถท างานเป็นทีมได ้
- ก าหนดให้มีรายวิชาที่ก าหนดให้นักศึกษาต้องท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้น ากลุ่มและผู้ตามเพื่อฝึกฝนการท างาน
รวมกันเป็นทีม 

(3) มีวินัยและความรับผิดชอบ - ก าหนดกฎเกณฑ์การเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบแก่นักศึกษา 
เช่น ก าหนดเวลาการส่งงานท่ีชัดเจน เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาส่งงานที่
ได้รับมอบหมายภายในก าหนดเวลา เป็นต้น 

(4) มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง 

- มอบหมายงานเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
ด้วยตนเอง เพื่ อเพิ่ มพูนความรู้นอกเหนือจากความรู้ที่ ได้ รับ 
ภายในห้องเรียน 

(5) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับ
ผู้อื่นไดด้ ี

- ก าหนดให้นักศึกษามีโอกาสในการน าเสนอรายงานในช้ันเรียน  
เพื่อฝึกฝนทักษะในด้านการติดต่อสื่อสารกับเพือ่นร่วมชั้นเรียน 

(6) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

- มีการเชิญผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศมาบรรยาย/อบรมให้นักศึกษา 
มีโอกาสสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มนักศึกษาหรือ
บุคคลภายนอก 

(7) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้
เป็นอย่างด ี

- ส่งเสริม ให้ เกิดการแสวงหาความรู้  และเทคโนโลยี ใหม่ๆ  ที่ มี 
ความทันสมัย 


