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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

ระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา

ศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

ไมม ี

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

ไมม ี

2.  การดำเนนิการหลักสตูร 

 2.1 วัน และเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 

  ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ 

  ในเวลาราชการ วันจันทร-ศุกร เวลา 08.00 – 16.00 น. 

  นอกเวลาราชการ วันจันทร-ศุกร เวลา 16.00 – 21.00 น. 

   วันเสาร-อาทิตย เวลา 09.00 – 16.00 น. 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

2.2.1  เปนผู สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา สาขาวิชาสถิติ/สถิติประยุกต หรือ

สาขาวิชาอ่ืนที่มีการศึกษาวิชาสถิติ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

2.2.2  ผูที่ไมอยูในเกณฑดังกลาวใหอยูในดุลพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

2.2.3  คุณสมบัติอ่ืนๆ ใหเปนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

 วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

 ทั้งนี้ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาบางคนอาจไดรับการพิจารณาใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 

ซึ่งภาควิชาสถิติประยุกต จะประกาศใหทราบกอนการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

2.3.1 พ้ืนความรูแตกตางกัน เน่ืองจากสำเร็จการศึกษาจากหลากหลายสถานศึกษา 

2.3.2 ไมเขาใจแนวทางการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
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 2.4 กลยุทธในการดำเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจำกัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

2.4.1  พิจารณาการสอนวิชาปรับพ้ืนฐาน 

2.4.2  มีอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือใหคำแนะนำ  

 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

  2.5.1 แผน ก แบบ ก 2  

ระดับชัน้ป 
จำนวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา (คน) 

2563 2564 2565 2566 2567 
 ช้ันปที่ 1 

 ช้ันปที่ 2 

20 

- 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

รวม 20 40 40 40 40 

จำนวนบัณฑิตที่คาดวาจะสำเร็จการศึกษา - 20 20 20 20 

  2.5.1 แผน ข 

ระดับชัน้ป 
จำนวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา (คน) 

2563 2564 2565 2566 2567 
 ช้ันปที่ 1 

 ช้ันปที่ 2 

20 

- 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

รวม 20 40 40 40 40 

จำนวนบัณฑิตที่คาดวาจะสำเร็จการศึกษา - 20 20 20 20 

 2.6  งบประมาณตามแผน 

  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 

รายการ 
งบประมาณแตละป 

2563 2564 2565 2566 2567 

งบประมาณรายได 11,600,900 12,180,945 12,789,992 13,429,492 14,100,966 

งบประมาณแผนดิน 9,053,100 9,505,755 9,981,043 10,480,095 11,004,100 

รวมรายรับ 20,654,000 21,686,700 22,771,035 23,909,587 25,105,066 

หมายเหตุ คำนวณจาก 5% ของงบประมาณรายไดและงบประมาณแผนดินที ่ได ร ับการจัดสรรจาก 

คณะวิทยาศาสตรประยุกต ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 2.6.2  งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

ก. งบดำเนินการ      

เงินเดือน 2,376,680 2,495,520 2,620,300 2,751,320 2,888,890 

คาตอบแทน 508,520 533,950 560,650 588,690 618,130 

คาใชสอย 120,230 126,250 132,560 139,190 146,150 

คาวัสดุ 127,470 133,850 140,550 147,580 154,960 

เงินอุดหนุน 1,270,710 1,334,250 1,400,970 1,471,020 1,544,570 

รวม (ก) 4,403,610 4,623,820 4,855,030 5,097,800 5,352,700 

ข. งบลงทุน      

คาครุภัณฑ 591,680 621,260 652,320 684,940 719,190 

คาที่ดิน/สิ่งกอสราง 132,300 138,920 145,870 153,160 160,820 

รวม (ข) 723,980 760,180 798,190 838,100 880,010 

รวม (ก) + รวม (ข) 5,127,590 5,384,000 5,653,220 5,935,900 6,232,710 

คาใชจายเฉลี่ยตอหัวตอป (สูงสุด) 93,565  

 
  

2.7 ระบบการศึกษา 

แบบช้ันเรียน 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรยีนขามมหาวิทยาลยั 

 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
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3.  หลักสูตรและอาจารยผูรวมสอน 

 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1  จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร  36  หนวยกิต 

  3.1.2  โครงสรางหลักสูตร  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต มีการเรียนการสอนทั้งแบบเนนการวิจัย 

โดยทำวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 2) และแบบเนนการศึกษารายวิชา (แผน ข) โดยมีโครงสรางหลักสูตรดังน้ี 

แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชาบังคับ จำนวน 21 หนวยกิต 

วิชาบังคับ 9 หนวยกิต 
วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือก จำนวน 15 หนวยกิต 
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 12 หนวยกิต 
วิชาเลือกทั่วไป 3 หนวยกิต 

 รวมตลอดหลกัสูตร 36 หนวยกิต 
แผน ข 
หมวดวิชาบังคับ จำนวน 15 หนวยกิต 

วิชาบังคับ 9 หนวยกิต 
สารนิพนธ 6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือก จำนวน 21 หนวยกิต 
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 12 หนวยกิต 
วิชาเลือกทั่วไป 9 หนวยกิต 

 รวมตลอดหลกัสูตร 36 หนวยกิต 

 3.1.3 รายวิชาในแตละหมวดวิชาและจำนวนหนวยกิต 

  หมวดวิชาบังคับ (แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข)  

   วิชาบังคับ (Core Courses) 9  หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา  จำนวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)  

040545108 วิธีการทางสถิติขั้นสูง 
(Advanced Statistical Methods) 

3(3-0-6) 

040545109 ทฤษฎีความนาจะเปน 
(Theory of Probability) 

3(3-0-6) 

040545110 สถิติเชิงอนุมาน 
(Statistical Inference) 

3(3-0-6) 
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วิทยานพินธ (แผน ก แบบ ก 2)    

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหนวยกิต  

040545106 วิทยานิพนธ 
(Thesis) 

 

12 

 สารนิพนธ (แผน ข) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหนวยกิต 

040545107 สารนิพนธ 
(Master Project) 

6 

   
 หมวดวิชาเลือก              

วิชาเลือกเฉพาะแขนง (แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข) 12  หนวยกิต 

1. แขนงวิชาสถิติประยุกต  (Applied Statistics)  

เลือก 12 หนวยกิตจากรายวิชาตอไปน้ี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา   จำนวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

040545201 การวิเคราะหการถดถอย 
(Regression Analysis) 

3(3-0-6) 

040545202 การพยากรณเชิงสถิติ 
(Statistical Forecasting) 

3(3-0-6) 

040545206 การวิเคราะหขอมูลจำแนกประเภท 
(Categorical Data Analysis) 

3(3-0-6) 

040545207 สถิติเสมือนไมใชพารามิเตอร 
(Nonparametric Statistics) 

3(3-0-6) 

040545216 แผนแบบและการวิเคราะหการสำรวจ 
(Design and Analysis of Survey) 

3(3-0-6) 

040545217 แผนแบบและการวิเคราะหการทดลอง 
(Design and Analysis of Experiment) 

3(3-0-6) 

040545218 การทำเหมืองขอมูลขนาดใหญ  
(Big Data Mining) 

3(3-0-6) 

040545219 การวิเคราะหธุรกิจ  
(Business Analytics) 

3(3-0-6) 
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2. แขนงวิชาวิจัยดำเนินงาน (Operations Research)  
เลือก 12 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

040545301 ตัวแบบการวิจัยดำเนินงาน 
(Model of Operations Research) 

3(3-0-6) 

040545302 ทฤษฏีแถวคอยและการประยุกต 
(Queueing Theory and Application) 

3(3-0-6) 
 

040545303 การควบคุมสินคาคงคลัง 
(Inventory Control) 

3(3-0-6) 

040545304 กำหนดการเชิงเสน 
(Linear Programming) 

3(3-0-6) 

040545305 กระบวนการสโตแคสติก 
(Stochastic Process) 

3(3-0-6) 

 วิชาเลือกทั่วไป 
 เลือกจากรายวิชาตอไปน้ี 
 แผน ก แบบ ก 2  เลือก 3 หนวยกิต 
 แผน ข เลือก 9 หนวยกิต  
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

040545209 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 
(Statistical Quality Control) 

3(3-0-6) 

040545212 เทคนิคการจำลอง 
(Simulation Technique) 

3(3-0-6) 

040545213 สถิติเชิงคำนวณ 
(Computational Statistics) 

3(3-0-6) 

040545214 เรื่องคัดเฉพาะทางดานสถิติประยุกต 
(Selected Topics in Applied Statistics) 

3(0-9-3) 

040545309 โลจิสติกสและหวงโซอุปทาน 
(Logistics and Supply Chains) 

3(3-0-6) 

040545310 การวางแผนโครงการ 
(Project Planning) 

3(3-0-6) 

หมายเหตุ โดยวิชาเลือกทั่วไปสามารถเลือกวิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาสถิติประยุกตและแขนงวิชาวิจัย 
  ดำเนินงาน   
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  3.1.4  แผนการศึกษา 

    3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 2    

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

040545108 วิธีการทางสถิติขั้นสูง 
(Advanced Statistical Methods) 

3(3-0-6) 

040545109 ทฤษฎีความนาจะเปน 

(Theory of Probability) 

3(3-0-6) 

040545xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 

(Elective in Subject-group) 

3(3-0-6) 

รวม 9 หนวยกิต 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

040545110 สถิติเชิงอนุมาน 

(Statistical Inference) 

3(3-0-6) 

040545xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 

(Elective in Subject-group) 

3(3-0-6) 

040545xxx วิชาเลือกทั่วไป 

(General Elective) 

3(3-0-6) 

รวม 9 หนวยกิต 
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

040545xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 

(Elective in Subject-group) 

3(3-0-6) 

040545xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 

(Elective in Subject-group) 

3(3-0-6) 

040545106 วิทยานิพนธ 

(Thesis) 
3 

รวม 9 หนวยกิต 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหนวยกิต 

040545106 วิทยานิพนธ 
(Thesis) 

9 

 รวม 9 หนวยกิต 

    3.1.4.2 แผน ข    

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

040545108 วิธีการทางสถิติขั้นสูง 
(Advanced Statistical Methods) 

3(3-0-6) 

040545109 ทฤษฎีความนาจะเปน 

(Theory of Probability) 

3(3-0-6) 

040545xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 

(Elective in Subject-group) 

3(3-0-6) 

รวม 9 หนวยกิต 
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ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

040545110 สถิติเชิงอนุมาน 

(Statistical Inference) 

3(3-0-6) 

040545xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 

(Elective in Subject-group) 

3(3-0-6) 

040545xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 

(Elective in Subject-group) 

3(3-0-6) 

040545xxx วิชาเลือกทั่วไป 

(General Elective) 

3(3-0-6) 

 รวม 12 หนวยกิต 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

040545xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 

(Elective in Subject-group) 

3(3-0-6) 

040545xxx วิชาเลือกทั่วไป 

(General Elective) 

3(3-0-6) 

040545xxx วิชาเลือกทั่วไป 

(General Elective) 

3(3-0-6) 

 รวม 9 หนวยกิต 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

040545107  สารนิพนธ 
(Master Project) 

6 

 รวม 6 หนวยกิต 
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 

040545106 วิทยานพินธ          12                      

  (Thesis) 

  วิชาบังคับกอน :  โดยความเห็นชอบของภาควิชา และ/หรือ อาจารยที่ปรึกษา 

  Prerequisite :  Permission of Faculty and/or Supervisor 

 นักศึกษาตองทำวิทยานิพนธภายใตคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา ที่ไดรับการแตงตั้งโดย

บัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาตองปฏิบัติตามกฎและขอบังคับที่กำหนดโดยภาควิชาและบัณฑิตวิทยาลัยอยางเครงครัด 

 Students are required to conduct a thesis under supervision of advisors 

appointed by Graduate colleage. Rules and regulations for undertaking dissertation set by 

students’ department and Graduate colleage must be observed strictly.  

 

040545107 สารนิพนธ                                  6 

  (Master Project) 

  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี  

  Prerequisite :  None 

   การศึกษาคนควาเชิงลึกดานสถิติ ในหัวขอที่สนใจ การทำรายงานสารนิพนธโดยใชรูปแบบ

และกระบวนการวิจัยภายใตคำปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา  

   Profound study of interested topic in statistics; writing report of study using 

research format and procedure under advisor’s supervision. 

 

040545108 วิธีการทางสถิติขั้นสงู             (3-0-6) 

  (Advanced Statistical Methods) 

  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี

  Prerequisite :  None 

   สถิติพรรณนา การแจกแจงของตัวอยางสุม  การแจกแจงปรกติหลายตัวแปร การประมาณคา  

การทดสอบสมมติฐานหน่ึงตัวแปรและหลายตัวแปร  การวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปร การวิเคราะหเสนทาง 

การวิเคราะหแบงกลุม การวิเคราะหจำแนกกลุมและการจำแนก การวิเคราะหสวนประกอบหลัก การวิเคราะหปจจัย 

  Descriptive statistics; random sample distribution; multivariate normal 

distribution; estimation; univariate and multivariate hypothesis testing; multivariate analysis of 

variance; path analysis; cluster analysis; discriminant analysis and classification; principal 

component analysis; factor analysis. 
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040545109 ทฤษฎีความนาจะเปน               3(3-0-6) 

 (Theory of Probability) 

 วิชาบังคับกอน :  ไมม ี

 Prerequisite :  None 

 ปริภูมิความนาจะเปน ตัวแปรสุมและฟงกชันการแจกแจง โมเมนตและฟงกชันกอกำเนิดโมเมนต 

การแจกแจงของฟงกชันของตัวแปรสุม ทฤษฎีขีดจำกัด การลูเขาของตัวแปรสุม กฎจำนวนมาก ทฤษฎีบท

ขีดจำกัดสวนกลาง  

 Probability space; random variable and distribution function; moment and moment 

generating function; distribution of random variable function; limit theorem; convergence of 

random variable, law of large numbers; central limit theorem. 

 

040545110 สถิติเชิงอนุมาน                3(3-0-6) 

 (Statistical Inference) 

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 Prerequisite :  None 

 หลักการสรุปขอมูล หลักการความพอเพียง หลักการภาวะนาจะเปนสูงสุด หลักการของเบส   

การประมาณแบบจุด การประมาณแบบชวง การทดสอบสมมติฐานโดยแฟกเตอรของเบส  

Principles of data reduction; principles of sufficiency; principles of likelihood; Bayes’s 

principle; point estimation; confidence interval estimation; hypothesis testing by Bayes’s factor.  

 

040545201 การวิเคราะหการถดถอย           3(3-0-6) 

  (Regression Analysis) 

  วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

  Prerequisite :  None 

   การวิเคราะหการถดถอยอยางง ายและพหุค ูณ การตรวจสอบวิน ิจฉ ัยของตัวแบบ  

สหสัมพันธเชิงเสนพหุ  สหสัมพันธในตัว   ภาวะความแปรปรวนตาง ตัวแบบถดถอยพหุนาม ตัวแปรหุน  

การคัดเลือกตัวแบบ ตัวแบบถดถอยลอจิสติก การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  

ตัวแบบถดถอยแบบอ่ืน 

  Simple and multiple regression analysis; model diagonostics checking; 

multicollinearity; autocorrelation; heteroscedasticity; polynomial regression model; dummy 

variable; model selection; logistic regression model; data analysis using statistical package; other 

regression models.  
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040545202 การพยากรณเชิงสถิติ            3(3-0-6) 

  (Statistical Forecasting) 

  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี

  Prerequisite :  None 

   ตัวแบบอนุกรมเวลา เทคนิคการทำใหเรียบ ตัวแบบบอกซและเจนกินสสำหรับอนุกรมเวลาที่

คงที ่และไมคงที ่ การทดสอบรากหนึ่งหนวย การประมาณ การตรวจสอบวินิจฉัยของตัวแบบ ตัวแบบ 

การพยากรณอ่ืน การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  

  Time series models; smoothing techniques; Box-Jenkins model for 

stationary and non-stationary time series; unit root test; estimation; model diagnostic 

checking; other forecasting models; data analysis using statistical package. 

 

040545206 การวิเคราะหขอมูลจำแนกประเภท               3(3-0-6) 

  (Categorical Data Analysis) 

  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี

  Prerequisite :  None 

   ทฤษฎีการแจกแจงของขอมูลเชิงนับ ตารางการจร การถดถอยลอจิสติกแบบทวิภาค  

การถดถอยโพรบิต การถดถอยลอจิสติกแบบพหุ การถดถอยลอจิสติกแบบอันดับ การถดถอยปวซง  

ตัวแบบล็อกเชิงเสน ตัวแบบสำหรับขอมูลรายคู ดีเวียนซ การวิเคราะหสวนเหลือ การคัดเลือกตัวแบบ 

   Distribution theory for count data; contingency table; binary logistic regression; 

probit regression; multinomial logistic regression; ordinal logistic regression; poisson regression;  

log-linear model; model for matched-pair data; deviance; residual analysis; model selection.  
 

040545207 สถิติเสมือนไมใชพารามิเตอร           3(3-0-6) 

  (Nonparametric Statistics)  

  วิชาบังคับกอน : ไมม ี

  Prerequisite : None 

   ทฤษฎีการทดสอบสมมติฐานของสถิติเสมือนไมใชพารามิเตอรและการประยุกต การทดสอบ

บนพื้นฐานของการแจกแจงทวินาม การทดสอบสำหรับตารางการจร การทดสอบบนพื้นฐานของลำดับ การ

ทดสอบคอลโมโกรอฟ-สมรีนอฟ การทดสอบชาพิโร-วิลก การทดสอบอ่ืน  

   Theory of hypothesis testing for nonparametric statistics and applications;  

test based on binomial distribution; test for contingency table; test based on rank, 

Kolmogorov-Smirnov test, Shapiro-Wilk test; other tests. 
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040545209 การควบคุมคณุภาพเชิงสถิติ            3(3-0-6) 

  (Statistical Quality Control) 

  วิชาบังคับกอน : ไมม ี

  Prerequisite : None 

 หลักการควบคุมค ุณภาพเชิงสถ ิต ิ เคร ื ่องม ือสำหรับการควบคุมค ุณภาพเชิงสถ ิติ  

แผนภูมิควบคุมเชิงตัวแปรและเชิงคุณลักษณะ ความสามารถของกระบวนการ แผนภูมิควบคุมคุณภาพขั้นสูง 

สมรรถนะของแผนภูมิควบคุม แผนการเลือกตัวอยางเพื่อการยอมรับเชิงตัวแปรและเชิงคุณลักษณะ แผนการ

เลือกตัวอยางแบบตอเน่ือง 

 Principles of statistical quality control; tools for statistical process control; variable 

and attribute control charts; capability of process; advanced control chart; performance of control 

chart; acceptance sampling plan for variable and attribute; continuous sampling plan. 

 
 

040545212 เทคนิคการจำลอง           3(3-0-6) 

  (Simulation Technique) 

  วิชาบังคับกอน : ไมม ี

  Prerequisite : None 

   การประยุกตเทคนิคการจำลองในกระบวนการสโตแคสติก ตัวเลขสุมเทียม การสรางคาตัว

แปรสุม การสรางคาตัวแปรสุม 2 ตัวที่มีสหสัมพันธกัน การสรางคาตัวแปรสุมสำหรับกรณีพิเศษ การสราง

ขอมูลอนุกรมเวลา เทคนิคการลดความแปรปรวน ความถูกตองของตัวแบบ การใชโปรแกรมสำเร็จรูป  

การประยุกตการจำลองในแถวคอย ระบบสินคาคงคลังและการวิจัยดานอ่ืน 

 Application of Simulation Technique in stochastic process; pseudo random 

number; random variable generating; generation of two correlated random variables; random 

variable generation for special case time series data generating; variance reduction technique; 

validity of model; usage of package; application of simulation in queue, inventory system and 

other research fields. 
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040545213 สถิติเชิงคำนวณ                              3(3-0-6) 

  (Computational Statistics) 

  วิชาบังคับกอน : ไมม ี

  Prerequisite : None 

   เทคนิคการคำนวณขั ้นสูงในการวิเคราะหสถิต ิ ข ั ้นตอนวิธีอ ีเอ ็ม การสรางเลขสุม  

วิธีการมอนติคารโล บูทสแทร็ปและแจ็กไนฟ การอนุมานเชิงสถิติ 

   Advanced computational technique in statistical analysis; EM algorithm; 

random number generation; Monte Carlo method; bootstrap and Jackknife; statistical 

inference. 

 

040545214 เรื่องคัดเฉพาะทางดานสถิติประยุกต               3(0-9-3) 

  (Selected Topic in Applied Statistics) 

  วิชาบังคับกอน : ไมม ี

  Prerequisite : None 

   การศึกษาในหัวขอพิเศษที่นาสนใจเกี่ยวของกับดานสถิติประยุกต  

   Study on interesting selected topic related to applied statistics. 

 

040545216 แผนแบบและการวิเคราะหการสำรวจ         (3-0-6) 

  (Design and Analysis of Survey) 

  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี

  Prerequisite :  None 

 แผนแบบการเลือกตัวอยาง การเลือกตัวอยางเมื่อความนาจะเปนไมเทากัน ความคลาด

เคลื่อนในการสำรวจตัวอยาง การไมตอบสนองในการสำรวจตัวอยาง 

  Sampling design; unequal probability sampling; error in sample survey;  

non-response in sample survey. 
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040545217  แผนแบบและการวิเคราะหการทดลอง         3(3-0-6) 

  (Design and Analysis of Experiment) 

  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี

  Prerequisite :  None 

   แนวคิดและตัวแบบของแผนแบบการทดลอง ตัวแบบอิทธิพลตรึงและอิทธิพลสุม การ

ทดลองปจจัยเดียว การเปรียบเทียบพหุคูณ การประมาณสวนประกอบความแปรปรวน แผนแบบบล็อกไม

สมบูรณแบบสมดุล การทดลองหลายปจจัย การทดลองแฟกทอเรียล แผนแบบซอนใน แผนแบบผสมสปลิต

พล็อต การทดลองแฟกทอเรียลแบบ 2k อิทธิพลพัวพัน การวิเคราะหพ้ืนผิวตอบสนอง  

     Concept and model of experimental design; fixed and random effect model; 

single factor experiment; multiple comparison; estimation of variance component; balanced 

incomplete block design; multi-factor experiment; factorial experiment; nested design; split-plot 

design; 2k factorial experiment; confounding effect; response surface analysis. 

 

040545218 การทำเหมืองขอมูลขนาดใหญ                               3(3-0-6) 

  (Big Data Mining) 

  วิชาบังคับกอน : ไมม ี

  Prerequisite : None 

  ภาพรวมเกี่ยวกับการทำเหมืองขอมูลขนาดใหญ ระบบฐานขอมูลทางสถิติและการทำเหมือง

ขอมูล ขั้นตอนวิธีและเครื่องมือการทำเหมืองขอมูล การวิเคราะหและออกแบบดวยกฎความสัมพันธการสราง 

ตัวแบบทำนาย เทคนิคการประเมินตัวแบบ การประยุกตการทำเหมืองขอมูล สถิติในงานดานธุรกิจและ

อุตสาหกรรม  

  Overview of big data mining; statistical database system and data mining; 

algorithm and data mining tool; analysis and design using association rule; predictive modeling; 

model assessment technique, application of data mining, statistics in business and industry. 
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040545219 การวิเคราะหธุรกิจ                               3(3-0-6) 

  (Business Analytics) 

  วิชาบังคับกอน : ไมม ี

  Prerequisite : None 

ภาพรวมการวิเคราะหธุรกิจและการประยุกต กระบวนการและฟงกชันทางธุรกิจสำหรับการ

วิเคราะหธุรกิจ การเก็บรวบรวมคลังขอมูลและการตัดสินใจ คุณภาพขอมูลและการจัดการขอมูล การอนมุานและ

การพยากรณทางสถิติ  การจำลองและการหาตัวแบบที่เหมาะสุด การรายงานดวยเครื่องมือการวิเคราะหธุรกิจ 

 Overview of business analytics and application; business process and function 

for business analytics; data warehouse for collection and decision making; data quality and 

management; statistical inference and forecasting; simulation and optimisation modelling; 

reporting with business analytics tool. 

 

040545301 ตัวแบบการวิจัยดำเนินงาน                                 3(3-0-6) 

  (Operations Research Model) 

  วิชาบังคับกอน : ไมม ี

  Prerequisite : None 

  การสรางตัวแบบกำหนดการเชิงเสน การแกปญหากำหนดการเชิงเสน ตัวแบบขายงาน 

กำหนดการเชิงพลวัต ลูกโซมารคอฟ ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีเกม 

  Linear programming modelling; linear programming solving; network model; 

dynamic programmimg; Markov chain; queuing theory; game theory. 

 

040545302 ทฤษฏีแถวคอยและการประยุกต          3(3-0-6) 

  (Queuing Theory and Application) 

  วิชาบังคับกอน : ไมม ี

  Prerequisite : None 

 ทฤษฎีความนาจะเปน กระบวนการปวซง ตัวแบบแถวคอย ทฤษฎีและการประยุกต 

ลูกโซมารคอฟในตัวแบบแถวคอย 

  Probability theory; Poisson process; queuing model; theory and application of 

Markov chain in queuing model. 
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040545303 การควบคุมสนิคาคงคลงั            3(3-0-6) 

  (Inventory Control) 

 วิชาบังคับกอน :  ไมม ี

 Prerequisite :  None 

  การจัดการสินคาคงคลัง การพยากรณความตองการทางการตลาด  ตัวแบบสินคาคงคลัง

เชิงกำหนดและเชิงความนาจะเปน การวิเคราะหความไวของตัวแบบสินคาคงคลัง ตัวแบบสินคาคงคลังเชิง

กำหนดสำหรับสินคาหลายรายการ 

  Inventory management; forecast of marketing demand; deterministic and 

probabilistic inventory model; sensitivity analysis of inventory model; deterministic inventory 

model for multiple item. 

 

040545304 กำหนดการเชงิเสน                           3(3-0-6) 

  (Linear Programming) 

   วิชาบังคับกอน : ไมม ี

  Prerequisite : None 

  วิธีการซมิเพลก็ซ ปญหาควบคู การวิเคราะหความไว วิธีซมิเพลก็ซขายงาน ปญหาการขนสง

และการกำหนดงาน กำหนดการจำนวนเต็ม วิธีแบบศึกษาสำนึก ตัวแบบที่มีหลายเปาหมาย การหาคาเหมาะสุด 

โปรแกรมและการประยุกต 

  Simplex method; dual problem; sensitivity analysis; network simplex method; 

transportation and assignment problem; integer programming; heuristic method; multi-objective 

model; optimization, program and application. 

 

040545305 กระบวนการสโตแคสติก                           3(3-0-6) 

  (Stochastic Process) 

  วิชาบังคับกอน : ไมม ี

  Prerequisite : None 

  กระบวนการแบบเกาส กระบวนการมารคอฟ กระบวนการปวซง กระบวนการทำใหม มารติงเกล 

การเคลื่อนไหวแบบบราวน การประยุกต 

  Gaussian process; Markov process; Poisson process; renewal process; martingale, 

Brownian motion; application. 
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040545309 โลจิสติกสและหวงโซอุปทาน          3(3-0-6) 

  (Logistics and Supply Chains) 

  วิชาบังคับกอน : ไมม ี

  Prerequisite : None 

 หลักการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน การวางแผนและการพยากรณอุปสงค ระบบการจัดซื้อ

จัดหา ระบบและการจัดการสินคาคงคลัง การจัดการคลังสินคา การขนสงและการกระจายสินคา การวิเคราะห

ตนทุนโลจิสติกส 

 Principles of logistic and supply chain; demand planning and forecasting; 

purchasing system; inventory system and management; warehouse management; 

transportation and distribution management; logistic cost analysis 

 

040545310 การวางแผนโครงการ                                         3(3-0-6) 

  (Project Planning) 

  วิชาบังคับกอน : ไมม ี

  Prerequisite : None 

  ขั้นตอนการวางแผน การวางแผนและการควบคุมการประเมินผล การเขียนขายงาน เทคนิค

การประเมินผลและทบทวนโครงการ วิธีวิถีวิกฤตการเรงโครงการ การจัดสรรทรัพยากรในการวางแผน

โครงการ 

  Planning step; planning and controlling; evaluating; network drawing; project 

evaluation and review technique; critical path method, project crashing; resource allocation in 

project planning. 
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3.2  ชื่อ สกุล ตำแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

 3.2.1  อาจารยประจำหลักสตูร 

ลำดับท่ี ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

ป พ.ศ.  

ท่ีสำเร็จ

การศึกษา 
ตำแหนงทางวิชาการ 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห) 

ปการศึกษา 

2563 2564 

1. นางสาวเสาวณิต สุขภารังษี Ph.D. (Mathematical Science) 

สต.ม. (สถิติ) 

วท.บ. (สถิติประยุกต) 

University of Technology Sydney, Australia 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

2551 

2543 

2540 

รองศาสตราจารย 3 3 

2. นายสอาด นิวิศพงศ Ph.D. (Statistics) 

สต.ม. (สถิติ) 

กศ.บ. (คณิตศาสตร) 

La Trobe University, Australia 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก 

2550 

2532 

2528 

รองศาสตราจารย 3 3 

3. นางสาวยุพาภรณ อารีพงษ Ph.D. (Mathematical Science) 

สต.ม. (สถิติ) 

วท.บ. (สถิติ) 

University of Technology Sydney, Australia  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2552 

2543 

2540 

รองศาสตราจารย 3 3 

4.  นายฐิตนนท จารุโรจนกีรติ 

 

ปร.ด. (สถิติประยุกต) 

สต.ม. (สถิติ) 

วท.บ. (สถิติศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

2559 

2532 

2522 

รองศาสตราจารย 

 

3 3 

5. นางสาวอุไรวรรณ เจริญกีรติกุล 

 

ปร.ด. (สถิติ) 

วท.ม. (การประกันภัย) 

วท.บ. (สถิติ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2556 

2540 

2536 

ผูชวยศาสตราจารย 3 3 
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ลำดับท่ี ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

ป พ.ศ.  

ท่ีสำเร็จ

การศึกษา 
ตำแหนงทางวิชาการ 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห) 

ปการศึกษา 

2563 2564 

6. นางสุภารัตน   นิวิศพงศ ปร.ด. (สถิติประยุกต) 

วท.ม. (สถิติประยุกต) 

กศ.บ. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก 

2553 

2543 

2528 

รองศาสตราจารย 3 3 

7. นางศิรประภา   มโนมัธย วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

วท.ม. (สถิติประยุกต) 

บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) 

วท.บ. (สถิติประยุกต) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

2555 

2540 

2540 

2537 

ผูชวยศาสตราจารย 3 3 

8. นางสาวคณิตา เพ็ชรัตน ปร.ด. (สถิติประยุกต) 

วท.ม. (สถิติประยุกต) 

วท.บ. (สถิติ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2556 

2546 

2541 

ผูชวยศาสตราจารย 

 

3 3 

9. นางสาวสุวิมล   พันธแยม 

  

ปร.ด. (สถิติประยุกต) 

วท.ม. (สถิติประยุกต) 

วท.บ. (สถิติประยุกต) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2557 

2547 

2542 

ผูชวยศาสตราจารย 

 

3 3 

10. นางเพียรพูล  เกิดวิชัย 

 

Ph.D. (Applied Statistics) 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร 

 และสารสนเทศ) 

วท.บ. (สถิติประยุกต) 

University of Reading, United Kingdom 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2557 

2541 

 

2535 

ผูชวยศาสตราจารย 

 

3 3 
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ลำดับท่ี ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

ป พ.ศ.  

ท่ีสำเร็จ

การศึกษา 
ตำแหนงทางวิชาการ 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห) 

ปการศึกษา 

2563 2564 

11. นางสาวอรไท พลเสน Ph.D. (Statistics) 

สต.ม. (สถิติ) 

วท.บ. (สถิติประยุกต) 

University of Leeds, United Kingdom 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2555 

2542 

2538 

ผูชวยศาสตราจารย 

 

3 3 

12. นางนวลพรรณ  ลอวสัน Ph.D. (Social Statistics) 

สต.ม. (สถิติ) 

วท.บ. (สถิติประยุกต) 

University of Southampton, United Kingdom 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2557 

2543 

2540 

ผูชวยศาสตราจารย 

 

3 3 

13. นางสาววิกานดา ผาพันธ ปร.ด. (สถิติ) (หลักสูตรนานาชาติ) 

วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต) 

วท.บ. (สถิติ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2558 

2554 

2552 

ผูชวยศาสตราจารย 

 

3 3 

14. นางสาววิลาสินี ประจิตร ปร.ด. (สถิติประยุกต) 

วท.ม. (สถิติประยุกต) 

วท.บ. (สถิติประยุกต) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2559 

2552 

2549 

อาจารย 3 3 
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4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

4.1 มาตรฐานผลการเรยีนรูของประสบการณภาคสนาม 

ไมม ี

4.2 ชวงเวลา 

 ไมม ี

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ไมม ี

5. ขอกำหนดเก่ียวกับการทำวิทยานพินธ 

 นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2  จะตองเสนอวิทยานิพนธ โดยนักศึกษาตองมีความเขาใจในเรื่องที่ศึกษา 

สามารถวิเคราะหถึงสาระสำคัญของเอกสารที่อาน กำหนดวัตถุประสงคไดอยางชัดเจน ขั้นตอนการทำงาน

เปนไปตามวัตถุประสงค มีเหตุผลสนับสนุนวิทยานิพนธ ขั้นสุดทายจะตองผานการตรวจสอบ และนักศึกษา

จะตองผานการสอบปากเปลา โดยคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งขึ้น และผลงานวิทยานิพนธจะตอง

ไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ

ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ หรือนำเสนอตอที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการ

ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว 

5.1 คำอธบิายโดยยอ 

หัวขอวิทยานิพนธตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับการประยุกตความรูและทักษะทางดานสถิติ/สถติิ

ประยุกต ตลอดจนการประยุกตคอมพิวเตอร ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

5.2 มาตรฐานผลการเรยีนรู 

นักศึกษาสามารถประยุกตความรูทางสถิติและสถิติประยุกตที่ศึกษามาในการแกปญหาและสามารถ

ดำเนินการไดเสร็จทันเวลาที่ภาควิชากำหนด 

5.3 ชวงเวลา 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 

5.4 จำนวนหนวยกิต 

12 หนวยกิต 

5.5 การเตรียมการ 

มีการกำหนดช่ัวโมงการใหคำปรึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลจากการสอบความกาวหนาของวิทยานิพนธ และผลการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย   

โดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งขึ้น และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย

ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนำเสนอ

ตอที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ (Proceedings) 


