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เม่ือสิ้นปการศึกษาท่ี 2 นักศึกษาไดเรียนรูดานสถิติธุรกิจ การลงทุน และการประกันภัย พรอมท้ัง

สามารถเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหสถิติ ข้ันพ้ืนฐานดวยเทคโนโลยี 

ท่ีสอดคลองกับการเรียนรูได 

เม่ือสิ้นปการศึกษาท่ี 3 นักศึกษาไดเรียนรูดานสถิติธุรกิจ การลงทุน และการประกันภัย และนําความรู

มาประยุกตใชในการออกแบบผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของในสาขาวิชาชีพ สามารถนํา

ขอมูลมาประมวลผลโดยเลือกใชเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม พรอมท้ัง

ไดไปฝกงาน ณ สถานประกอบการจริงท่ีตรงกับสาขา 

เม่ือสิ้นปการศึกษาท่ี 4 นักศึกษาจะไดเผยแพรผลงานทางวิชาการ โครงงานพิเศษ ในงานประชุม

วิชาการท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชา ภายใตการดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

- พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรใหมี

มาตรฐานตามขอกําหนดของ สกอ. 

และใหสอดคลองกับความตองการ

ของผูใชบัณฑิต ซึ่งเปนผูมีความรูคู

คุณธรรม 

- เชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก ท้ังใน

ภาครัฐและเอกชนมารวมในการ

พัฒนาหลักสูตร 

- สํ ารวจความตองการของผู ใช

บัณฑิตอยางตอเน่ือง 

- หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิ 

- รายงานการประชุม 

- รายงานผลความตองการและ

ความพึงพอใจในการใชบัณฑิต 

- พัฒนาบุคลากรผูถายทอดความรู 

 

 

 

- สนับสนุนใหบุคลากรพัฒนา

ความรูจากการลาศึกษาตอหรือ

เขารับการอบรมหรือประชุม

วิชาการหรือการทําวิจยัท้ังในและ

ตางประเทศ 

- หลักฐานการพัฒนาตนเอง เชน 

แฟมผลงานบุคลากร 

- พัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา - กําหนดใหมีการฝกงานหรือเขา

รวมโครงการสหกิจศึกษา 

- รายงานการฝกงานหรือรายงาน

โครงการสหกิจศึกษา 

 

 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

 ระบบการศึกษาเปนแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห การคิดหนวยกิต คิดตามเกณฑมาตรฐาน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการสําหรับระเบียบตางๆ ใหเปนไปตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
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1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

 มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอน จํานวน 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 6 สัปดาห 

โดยนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาเรียนวิชาเตรียมสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอนของชั้นปท่ี 3 และ

นักศึกษาโครงการปกติ เขาฝกงานภาคสนามในภาคการศึกษาฤดูรอนของชั้นปท่ี 3 จํานวน 240 ชั่วโมง 

กอนจบการศึกษา 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

 ไมมี 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรยีนการสอน 

  ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 

  ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจกิายน – เดือนกุมภาพันธ 

  ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

(1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตร  หรือกลุมสาระการเรียนรู  ภาษาตางประเทศ-คณิตศาสตร  ตามหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 

(2) มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย

การศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

 นักศึกษาสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาท่ีหลากหลาย ซ่ึงสงผลใหนักศึกษามีพ้ืนฐานความรูท่ี

แตกตางกัน และอาจมีปญหาในเรื่องการปรับตัวอันเนื่องมาจากระบบการเรียนในระดับมัธยมศึกษาและ

ระดับอุดมศึกษามีความแตกตางกัน 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

ใหอาจารยท่ีปรึกษาแนะนําแนวทางการศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

ระดับชัน้ป 
จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา (คน) 

2563 2564 2565 2566 2567 

ระดับปริญญาตรี 

 ชั้นปที่ 1 

 ชั้นปที่ 2 

 ชั้นปที่ 3 

 ชั้นปที่ 4 

 

60 

- 

- 

- 

 

60 

60 

- 

- 

 

60 

60 

60 

- 

 

60 

60 

60 

60 

 

60 

60 

60 

60 

รวม 60 120 180 240 240 

จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะสาํเร็จการศึกษา - - - 60 60 
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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 

งบประมาณแผนดนิ 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% ของงบประมาณรายไดและงบประมาณแผนดินท่ีไดรับการจัดสรรจาก 

 คณะวิทยาศาสตรประยุกต ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

ก. งบดําเนนิการ      

เงินเดือน 2,379,500 2,498,500 2,623,400 2,754,600 2,892,300 

คาจางชั่วคราว 943,500 990,700 1,040,200 1,092,200 1,146,800 

คาตอบแทน 1,995,800 2,095,600 2,200,400 2,310,400 2,426,000 

คาใชสอย 534,200 560,900 588,900 618,400 649,300 

คาวัสด ุ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

เงินอุดหนุน 5,647,400 5,929,800 6,226,200 6,537,600 6,864,500 

รวม (ก) 11,700,400 12,275,500 12,879,100 13,513,200 14,178,900 

ข. งบลงทุน      

คาครุภัณฑ 2,280,000 2,394,000 2,513,700 2,639,300 2,771,300 

คาที่ดิน/สิ่งกอสราง - - - - - 

รวม (ข) 2,280,000 2,394,000 2,513,700 2,639,300 2,771,300 

รวม (ก) + รวม (ข) 13,980,400 14,669,500 15,392,800 16,152,500 16,950,200 

คาใชจายเฉลี่ยตอหัว 93,565 บาท ตอปการศึกษา 

2.7 ระบบการศึกษา 

 ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

 เปนไปตามระเบยีบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาบัณฑิต 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 137 หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร   

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 31 หนวยกิต 

ก. กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 

 - วิชาบังคับ 6 หนวยกิต 

 - วิชาเลือก 6 หนวยกิต 

ข. กลุมวิชาบูรณาการ 3 หนวยกิต 

ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 9 หนวยกิต 

ง. กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 6 หนวยกิต 

จ. กลุมวิชากีฬาและนันทนาการ 1 หนวยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 100 หนวยกิต 

 โครงการปกต ิ

ก. กลุมวิชาแกน 51 หนวยกิต 

ข. กลุมวิชาชีพ 45 หนวยกิต 

 - วิชาชีพบังคับ 24 หนวยกิต 

 - วิชาชีพเลือก วิชาดานการประกันภัย 6 หนวยกิต 

 - วิชาชีพเลือก วิชาดานสถิติธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 หนวยกิต 

ค. กลุมวิชาโครงงานพิเศษ 4 หนวยกิต 

ง. กลุมวิชาฝกงาน (S หรือ U) 240 ชั่วโมง 

 โครงการสหกิจศึกษา 

ก. กลุมวิชาแกน 51 หนวยกิต 

ข. กลุมวิชาชีพ 42 หนวยกิต 

 - วิชาชีพบังคับ 24 หนวยกิต 

 - วิชาชีพเลือก วิชาดานการประกันภัย 6 หนวยกิต 

 - วิชาชีพเลือก วิชาดานสถิติธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 หนวยกิต 

ค. กลุมวิชาสหกิจศึกษา 7 หนวยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
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3.1.3 รายวิชาในแตละหมวดวิชาและจํานวนหนวยกิต 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 31 หนวยกิต 

  ก. กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 

  หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

080103001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

 (English I) 

080103002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

 (English II) 

และเลือกจากวิชาตอไปนี้ จํานวน 6 หนวยกิต 

  หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

080103030 การอานเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 (Acedemic Reading) 

080103031 การอานขาวและเหตุการณปจจุบัน 3(3-0-6) 

 (News and Current Issue Reading) 

080103032 การเขียนยอหนา 3(3-0-6) 

 (Paragraph Writing) 

080103033 การเขียนเชิงธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Business Writing) 

080103034 การสนทนาภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

 (English Conversation) 

080103035 ทักษะการนําเสนอ 3(3-0-6) 

 (Oral Presentation) 

หรือวิชาอ่ืนๆ ในกลุมวิชาภาษาในหมวดศึกษาท่ัวไปท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

เปดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา 

 

  ข. กลุมวิชาบูรณาการ 3 หนวยกิต 

  หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

040003004 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 3(3-0-6) 

 (Design Thinking) 
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  ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 9 หนวยกิต 

ใหเลือกจากวิชาตอไปนี้ จํานวน 9 หนวยกิต 

  หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

040113005 เคมีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 (Chemistry in Everyday Life) 

040313016 ฟสิกสในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 (Physics in Daily Life) 

040413001 ชีววิทยาในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 (Biology in Daily Life) 

040603002 ระบบคอมพิวเตอรและโปรแกรมประยุกต 3(3-0-6) 

 (Computer System and Applications) 

040603004 เว็บพ้ืนฐานและโปรแกรมประยุกตบนเว็บ 3(3-0-6) 

 (Web Fundamental and Web Applications) 

040713111 วิทยาศาสตรสุขภาพและโภชนาการ 3(3-0-6) 

 (Healthy Science and Nutrition) 

หรือวิชาอ่ืนๆ ในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในหมวดศึกษาท่ัวไปท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา 

 

  ง. กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 6 หนวยกิต 

ใหเลือกจากวิชาตอไปนี้ จํานวน 6 หนวยกิต 

  หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

080203904 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 (Law for Everyday Life) 

080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 (Business and Everyday Life) 

080203908 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานและสังคม 3(3-0-6) 

 (Quality of Life Development in Work and Socialization) 

080303103 จิตวิทยาเพ่ือความสุขในการดํารงชีวิต 3(3-0-6) 

 (Psychology for Happy Life) 

080303104 จิตวิทยาเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6) 

 (Psychology for Work) 

080303201 การพูดเพ่ือประสิทธิผล 3(3-0-6) 

 (Effective Speech) 
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080303601 มนุษยสัมพันธ 3(3-0-6) 

 (Human Relations) 

080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสรางสรรค 3(3-0-6) 

 (Systematic and Creative Thinking) 

หรือวิชาอ่ืนๆ ในกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรในหมวดศึกษาท่ัวไปท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา 

 

  จ. กลุมวิชากีฬาและนันทนาการ 1 หนวยกิต 

ใหเลือกจากวิชาตอไปนี้ จํานวน 1 หนวยกิต 

  หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

080303501 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 (Basketball) 

080303502 วอลเลยบอล 1(0-2-1) 

 (Volleyball) 

080303503 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 (Badminton) 

080303504 ลีลาศ 1(0-2-1) 

 (Dancing) 

080303505 เทเบิลเทนนิส 1(0-2-1) 

 (Table Tennis) 

หรือวิชาอ่ืนๆ ในกลุมวิชากีฬาและนันทนาการในหมวดศึกษาท่ัวไปท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือเปดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
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2) หมวดวิชาเฉพาะ 100 หนวยกิต 

   ก. กลุมวิชาแกน 51 หนวยกิต 

  หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

040203101 คณิตศาสตร 1 3(3-0-6) 

 (Mathematics I) 

040203102 คณิตศาสตร 2 3(3-0-6) 

 (Mathematics II) 

040203202 เมทริกซและการวิเคราะหเวกเตอร 3(3-0-6) 

 (Matrices and Vector Analysis) 

040513101* การเก็บรวบรวมและการจัดการขอมูลทางสถิติ 3(3-0-6) 

 (Statistical Data Collection and Management) 

040513102 ความนาจะเปนเบื้องตน 3(3-0-6) 

 (Introduction to Probability) 

040513103 สถิติวิเคราะห 1 3(3-0-6) 

 (Statistical Analysis I) 

040513104* สถิติวิเคราะห 2 3(3-0-6) 

 (Statistical Analysis II) 

040513105 ทฤษฎีความนาจะเปน 3(3-0-6) 

 (Probability Theory) 

040513106* ทฤษฎีสถิติ 1 3(3-0-6) 

 (Theory of Statistics I) 

040513112* เทคนิคการเลือกตัวอยาง 3(3-0-6) 

 (Sampling Techniques) 

040513113* การประยุกตคอมพิวเตอรทางสถิติ 1 3(2-3-5) 

 (Computer Applications in Statistics I) 

040533101 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับหลักการประกันภัย 3(3-0-6) 

 (General Principles of Insurance) 

040533102 ทฤษฎีดอกเบี้ย 3(3-0-6) 

 (Interest Theory) 

040533103 การวิจัยดําเนินงาน 3(3-0-6) 

 (Operations Research) 

040533104* การพยากรณทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Business Forecasting) 
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040533105* การวิจัยเชิงธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Research Methods in Business) 

080203850 การบัญชีเบื้องตน 3(3-0-6) 

 (Introduction to Accounting) 

 

   ข. กลุมวิชาชีพ 

    - โครงการปกต ิ 45 หนวยกิต 

    - โครงการสหกิจศึกษา 42 หนวยกิต 

 

วิชาบังคับ จํานวน 24 หนวยกิต 

  หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

040513201* การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภท 3(3-0-6) 

 (Categorical Data Analysis) 

040533201 การประกันชีวิต 3(3-0-6) 

 (Life Insurance) 

040533202 การประกันวินาศภัย 3(3-0-6) 

 (Non-Life Insurance) 

040533203 สถิติประกันชีวิต 3(3-0-6) 

 (Life Actuarial Statistics) 

040533204 สถิติประกันวินาศภัย 3(3-0-6) 

 (Casualty Actuarial Statistics) 

040533304 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Corporate Finance) 

040533305 เศรษฐมิติเบื้องตน 3(3-0-6) 

 (Introduction to Econometrics) 

080203820 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 3(3-0-6) 

 (Introduction to Economics) 

 

วิชาชีพเลือก วิชาดานการประกันภัย จํานวน 6 หนวยกิต 

  หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

040533205 ตัวแบบการอยูรอดเบื้องตน 3(3-0-6) 

 (Introductory Survival Models) 

040533206 ตัวแบบคณิตศาสตรประกันภัย 3(3-0-6) 

 (Actuarial Models) 
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040533207 ตัวแบบความเสียหาย 3(3-0-6) 

 (Loss Models) 

040533208 การวิเคราะหประชากรศาสตร 3(3-0-6) 

 (Demographic Analysis) 

040533210 เรื่องคัดเฉพาะทางดานสถิติธุรกิจและการประกันภัย 3(3-0-6) 

 (Selected Topics in Business Statistics and Insurance) 

040533211 กฎหมายประกันภัย 3(3-0-6) 

 (Insurance Laws) 

 

วิชาชีพเลือก วิชาดานสถิติธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - โครงการปกติเลือก 15 หนวยกิต 

 - โครงการสหกิจศึกษาเลือก 12 หนวยกิต 

  หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

040203201 สมการเชิงอนุพันธ 3(3-0-6) 

 (Differential Equations) 

040513107 การวางแผนการทดลอง 3(3-0-6) 

 (Experimental Design) 

040513108 การวิเคราะหหลายตัวแปร 1 3(3-0-6) 

 (Multivariate Analysis I) 

040513114 สถิติเชิงคํานวณ 3(3-0-6) 

 (Computational Statistics) 

040513309* ทฤษฎีการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

 (Decision Theory) 

040513311* การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 3(3-0-6) 

 (Statistical Quality Control) 

040513313 กระบวนการสโตแคสติกเบื้องตนและการประยุกต 3(3-0-6) 

 (Introduction to Stochastic Process and Applications) 

040513314 การจัดการสินคาคงคลัง 3(3-0-6) 

 (Inventory Management) 

040513401 การประยุกตคอมพิวเตอรทางสถิติ 2 3(2-3-5) 

 (Computer Applications in Statistics II) 

040513402* การประมวลผลขอมูลทางสถิติ 3(2-3-5) 

 (Statistical Data Processing) 
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040513403 การจัดการฐานขอมูลทางสถิติ 3(2-3-5) 

 (Statistical Database Management) 

040513404 โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับธุรกิจ 3(2-3-5) 

 (Statistical Packages for Business) 

040513405 การวิเคราะหและออกแบบระบบทางสถิติ 3(2-3-5) 

 (Statistical System Analysis and Design) 

040513406 ระบบการจัดการสารสนเทศทางสถิติ 3(2-3-5) 

 (Statistical Management Information Systems) 

040513407 เหมืองขอมูล 3(2-3-5) 

 (Data Mining) 

040513503 การบริหารคุณภาพ 3(3-0-6) 

 (Quality Management) 

040513504 การบริหารตนทุน 3(3-0-6) 

 (Cost Management) 

040533301 การจําลองและตัวแบบทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Simulation and Business Models) 

040533302 การประยุกตสถิติทางการตลาด 3(3-0-6) 

 (Statistical Applications in Marketing) 

040533303 การบริหารลูกคาสัมพันธ 3(3-0-6) 

 (Customer Relationship Management) 

040533306 เศรษฐศาสตรการเงิน 3(3-0-6) 

 (Financial Economics) 

040533307* อนุกรมเวลาการเงิน 3(3-0-6) 

 (Financial Time Series) 

040533308 การวิเคราะหเชิงตัวเลขสําหรับนักสถิติ 3(3-0-6) 

 (Numerical Analysis for Statisticians) 

040533309 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 3(3-0-6) 

 (Logistics and Supply Chain Management) 
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โครงการปกติ 

   ค. กลุมวิชาโครงงานพิเศษ 4 หนวยกิต 

  หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

040533106 โครงงานพิเศษ 1 1(0-2-1) 

 (Special Project I) 

040533107 โครงงานพิเศษ 2 3(0-6-3) 

 (Special Project II) 

 

   ง. กลุมวิชาฝกงาน (S หรือ U) ไมนับหนวยกิต 

  หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

040533900 การฝกงาน 0(240 ชั่วโมง) 

 (Training) 

 

โครงการสหกิจศึกษา 

   ค. กลุมวิชาสหกิจศึกษา 7 หนวยกิต 

  หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

040533901 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-30-0) 

 (Pre-cooperative Education) 

040533902 สหกิจศึกษา 6(540 ชั่วโมง) 

 (Co-operative Education) 

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ป) ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน 

 

หมายเหตุ * คือ รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

040203101 คณิตศาสตร 1 3(3-0-6) 

 (Mathematics I) 

040513101* การเก็บรวบรวมและการจัดการขอมูลทางสถิติ 3(3-0-6) 

 (Statistical Data Collection and Management) 

040513102 ความนาจะเปนเบื้องตน 3(3-0-6) 

 (Introduction to Probability) 

040533101 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับหลักการประกันภัย 3(3-0-6) 

 (General Principles of Insurance) 

040xxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3(3-0-6) 

 (Science and Mathematics Elective Course) 

080103001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

 (English I) 

0803xxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชากีฬาและนันทนาการ 1(0-2-1) 

 (Sport and Recreation Elective Course) 

 รวม 19(18-2-37) 
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ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

040003004 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 3(3-0-6) 

 (Design Thinking) 

040203102 คณิตศาสตร 2 3(3-0-6) 

 (Mathematics II) 

040513103 สถิติวิเคราะห 1 3(3-0-6) 

 (Statistical Analysis I) 

040533201 การประกันชีวิต 3(3-0-6) 

 (Life Insurance) 

040xxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3(3-0-6) 

 (Science and Mathematics Elective Course) 

080103002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

 (English II) 

080203820 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 3(3-0-6) 

 (Introduction to Economics) 

 รวม 21(21-0-42) 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

040203202 เมทริกซและการวิเคราะหเวกเตอร 3(3-0-6) 

 (Matrices and Vector Analysis) 

040513104* สถิติวิเคราะห 2 3(3-0-6) 

 (Statistical Analysis II) 

040513105 ทฤษฎีความนาจะเปน 3(3-0-6) 

 (Probability Theory) 

040513113 การประยุกตคอมพิวเตอรทางสถิติ 1 3(2-3-5) 

 (Computer Applications in Statistics I) 

080203850 การบัญชีเบื้องตน 3(3-0-6) 

 (Introduction to Accounting) 

0801xxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา 3(3-0-6) 

 (Language Elective Course) 

 รวม 18(17-3-35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 มคอ.2 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

040513106* ทฤษฎีสถิติ 1 3(3-0-6) 

 (Theory of Statistics I) 

040533102 ทฤษฎีดอกเบี้ย 3(3-0-6) 

 (Interest Theory) 

040533103 การวิจัยดําเนินงาน 3(3-0-6) 

 (Operations Research) 

040533202 การประกันวินาศภัย 3(3-0-6) 

 (Non-Life Insurance) 

040xxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3(3-0-6) 

 (Science and Mathematics Elective Course) 

0801xxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา 3(3-0-6) 

 (Language Elective Course) 

 รวม 18(18-0-36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 มคอ.2 

โครงการปกติ 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

040513112* เทคนิคการเลือกตัวอยาง 3(3-0-6) 

 (Sampling Techniques) 

040533203 สถิติประกันชีวิต 3(3-0-6) 

 (Life Actuarial Statistics) 

040533304 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Corporate Finance) 

040533305 เศรษฐมิติเบื้องตน 3(3-0-6) 

 (Introduction to Econometrics) 

0405xxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาชีพ 3(x-x-x) 

 (Professional Elective Course) 

080xxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3(3-0-6) 

 (Social and Humanities Elective Course) 

 รวม 18(x-x-x) 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

040513201 การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภท 3(3-0-6) 

 (Categorical Data Analysis) 

040533104* การพยากรณทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Business Forecasting) 

040533105 การวิจัยเชิงธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Research Methods in Business) 

040533204 สถิติประกันวินาศภัย 3(3-0-6) 

 (Casualty Actuarial Statistics) 

0405xxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาชีพ 3(x-x-x) 

 (Professional Elective Course) 

080xxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3(3-0-6) 

 (Social and Humanities Elective Course) 

 รวม 18(x-x-x) 

 

 

ปท่ี 3 ภาคฤดูรอน 

  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

040533900 การฝกงาน ** 0(240 ชั่วโมง)

 (Training) 

** ไมนับหนวยกิต (S หรือ U) 

 รวม 0(240 ช่ัวโมง) 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

040533106 โครงงานพิเศษ 1 1(0-2-1) 

 (Special Project I) 

0405xxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาชีพ 3(x-x-x) 

 (Professional Elective Course) 

0405xxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาชีพ 3(x-x-x) 

 (Professional Elective Course) 

0405xxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาชีพ 3(x-x-x) 

 (Professional Elective Course) 

0405xxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาชีพ 3(x-x-x) 

 (Professional Elective Course) 

xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

 (Free Elective Course) 

 รวม 16(x-x-x) 

 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

040533107 โครงงานพิเศษ 2 3(0-6-3) 

 (Special Project II) 

0405xxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาชีพ 3(x-x-x) 

 (Professional Elective Course) 

xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

 (Free Elective Course) 

 รวม 9(x-x-x) 
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โครงการสหกิจศึกษา 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

040513112* เทคนิคการเลือกตัวอยาง 3(3-0-6) 

 (Sampling Techniques) 

040533203 สถิติประกันชีวิต 3(3-0-6) 

 (Life Actuarial Statistics) 

040533304 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Corporate Finance) 

040533305 เศรษฐมิติเบื้องตน 3(3-0-6) 

 (Introduction to Econometrics) 

0405xxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาชีพ 3(x-x-x) 

 (Professional Elective Course) 

080xxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3(3-0-6) 

 (Social and Humanities Elective Course) 

xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

 (Free Elective Course) 

 รวม 21(x-x-x) 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

040513201 การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภท 3(3-0-6) 

 (Categorical Data Analysis) 

040533104* การพยากรณทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Business Forecasting) 

040533105 การวิจัยเชิงธุรกิจ 3(2-3-5) 

 (Research Methods in Business) 

040533204 สถิติประกันวินาศภัย 3(3-0-6) 

 (Casualty Actuarial Statistics) 

0405xxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาชีพ 3(x-x-x) 

 (Professional Elective Course) 

0405xxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาชีพ 3(x-x-x) 

 (Professional Elective Course) 

080xxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3(3-0-6) 

 (Social and Humanities Elective Course) 

 รวม 21(x-x-x) 

 

 

ปท่ี 3 ภาคฤดูรอน 

  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

040533901 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-30-0) 

 (Pre-cooperative Education) 

 รวม 1(0-30-0) 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

040533902 สหกิจศึกษา 6(540 ชั่วโมง) 

 (Co-operative Education) 

 รวม 6(540 ช่ัวโมง) 

 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

0405xxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาชีพ 3(x-x-x) 

 (Professional Elective Course) 

0405xxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาชีพ 3(x-x-x) 

 (Professional Elective Course) 

0405xxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาชีพ 3(x-x-x) 

 (Professional Elective Course) 

xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

 (Free Elective Course) 

 รวม 12(x-x-x) 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

 

040003004 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 3(3-0-6) 

 (Design Thinking) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 Prerequisite  : None 

 กระบวนการคิดเชิงออกแบบของนักออกแบบท่ีใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ บริการ และ

กลยุทธใหเปนนวัตกรรม การออกแบบท่ีมีมนุษยเปนศูนยกลางผานกระบวนการตางๆ ไดแก การเขาใจ

อยางลึกซ้ึง การนิยาม และตีกรอบปญหา การระดมความคิด การสรางตนแบบ และการทดสอบ การ

ทํางานเปนทีมและสภาวะแวดลอมในการทํางานท่ีสนับสนุนความคิดสรางสรรคและแนวความคิด 

 Design thinking for designers to develop products, services and strategies 

to innovations, Human-centered design via following processes: Empathy, Define, Ideate, 

Prototype, and Test. Team-working and working environment to support creativity and 

ideas. 

 

040113005 เคมีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 (Chemistry in Everyday Life) 

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 Prerequisite : None 

 ผลิตภัณฑเคมีตางๆ ในชีวิตประจําวัน สบู ยาสีฟน สารทําความสะอาด สารเติมแตงใน

อาหาร นมและผลิตภัณฑของนม เครื่องสําอาง กระดาษ กาว เรซิน ซีเมนต ยารักษาโรค ผลิตภัณฑท่ี

เก่ียวกับการเกษตร รวมท้ังการใชสารเคมีอยางถูกวิธี และการแกไขพิษจากสารเคมีเบื้องตน 

 Ingredients and properties of chemical products in everyday’s life : soap, 

toothpaste, detergent, food additives, milk and its products, cosmetic products, paper, 

adhesives, cement, medicine, and agricultural chemicals, proper uses of chemical 

products and proper first-aid treatment due to chemical exposure. 
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040203101 คณิตศาสตร 1 3(3-0-6) 

 (Mathematics I) 

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 Prerequisite : None 

 ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน ความชันเสนโคง อนุพันธของฟงกชัน ความเร็วและ

อัตราการเปลี่ยนแปลง สูตรเบื้องตนสําหรับหาอนุพันธ อนุพันธอันดับสูง อนุพันธของฟงกชันแฝงและ

สมการอิงตัวแปรเสริม อนุพันธของฟงกชันมูลฐาน การประยุกตของอนุพันธ เสนสัมผัสและเสนตั้งฉาก 

มุมท่ีเสนโคงตัดกัน อัตราสัมพัทธ คาสูงสุดและคาต่ําสุด กฎของโลปตาล อินทิกรัลจํากัดเขตและ

อินทิกรัลไมจํากัดเขต การหาพ้ืนท่ีระหวางเสนโคง เทคนิคการอินทิเกรต 

 Limit and continuity of functions, slope of curves, derivatives of functions, 

velocity and rate of change, differentiation formulas, higher order derivative, derivatives 

of elementary functions and implicit functions, parametric equations, applications of 

differentiation: tangent and normal lines, angles of intersection of curves, related rates, 

maxima and minima, L’Hospital’s rule; definite and indefinite integrals, area between 

curves, techniques of integration. 

 

040203102 คณิตศาสตร 2 3(3-0-6) 

 (Mathematics II) 

 วิชาบังคับกอน :  040203101 คณิตศาสตร 1 

 Prerequisite : 040203101 Mathematics I 

 อินทิกรัลไมตรงแบบ การประยุกตของอินทิกรัลจํากัดเขต เชน การหาความยาวสวนโคง พ้ืนท่ี

ผิวท่ีเกิดจากการหมุน ปริมาตรท่ีเกิดจากการหมุน โมเมนต จุดศูนยกลางมวล โมเมนตความเฉ่ือย ลิมิตและความ

ตอเนื่องของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอยและการประยุกต อินทิกรัลสองชั้น อินทิกรัลสามชั้นและการ

ประยุกต ลําดับและอนุกรม การทดสอบการลูเขา อนุกรมกําลัง อนุกรมแมคลอริน อนุกรมเทยเลอร และอนุกรม

ฟูเรียร 

 Improper integrals; applications of definite integrals, arc length, surface of 

revolution, volume of revolution, etc.; limit and continuity of functions of several 

variables, partial differentiation and applications, double and triple integrals and their 

applications; sequences and series, tests for convergence, power series, Taylor series and 

Fourier series. 
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040203201 สมการเชิงอนุพันธ 3(3-0-6) 

 (Differential Equations) 

 วิชาบังคับกอน :  040203102 คณิตศาสตร 2 

 Prerequisite : 040203102 Mathematics II 

 สมการเชิงอนุพันธอันดับท่ีหนึ่งและการประยุกต สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับท่ี n  

การหาคําตอบประกอบ การหาคําตอบเฉพาะโดยวิธีตัวดําเนินการ วิธีเทียบสัมประสิทธิ์ วิธีแปรตัว

พารามิเตอร การประยุกตของสมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับสูงกวาหนึ่ง การแปลงลาปลาซ ฟงกชัน

ข้ันบันได และอิมพัลสฟงกชัน การแปลงลาปลาซผกผัน ทฤษฎีคอนโวลูชัน การแกสมการเชิงอนุพันธโดยใช

การแปลงลาปลาซ 

 First order differential equations and applications, nth order linear differential 

equations, complementary and particular solutions, methods of D-operators, undetermined 

coefficients and variation of parameter, applications of differential equations of higher order, 

Laplace and inverse Laplace transforms, step and impulse functions, convolution theorem, 

solving differential equations by using Laplace transforms.  

 

040203202 เมทริกซและการวิเคราะหเชิงเวกเตอร 3(3-0-6) 

 (Matrices and Vector Analysis) 

 วิชาบังคับกอน :  040203102 คณิตศาสตร 2 

 Prerequisite : 040203102 Mathematics II 

 เมทริกซ ชนิดของเมทริกซ การบวกและคูณเมทริกซ เมทริกซผกผัน ระบบสมการเชิงเสน

และการหาคําตอบ คาไอเกน ไอเกนเวกเตอร สเกลารและเวกเตอร พีชคณิตของเวกเตอร สมการของ

เสนตรงและระนาบ สนามสเกลารและสนามเวกเตอร อนุพันธของเวกเตอร เสนโคงปริภูมิ อนุพันธระบุ

ทิศทาง เกรเดียนต ไดเวอรเจนซ เคิรล  อินทิกรัลของเวกเตอร อินทิกรัลตามเสน อินทิกรัลตามพ้ืนผิว 

ทฤษฎีบทกรีน ทฤษฎีบทสโตกส ทฤษฎีบทไดเวอรเจนซ 

 Matrices, matrix algebra, inverse matrix, system of linear equations, 

eigenvalues and eigenvectors, scalars and vectors, vector algebra, lines and planes, scalar 

fields and vector fields, derivatives and integrals of vector-valued functions, space curve, 

directional derivatives, gradient, divergence, curl, line and surface integrals, Green’s theorem, 

Stokes’s theorem and Divergence Theorem. 
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040313016 ฟสิกสในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 (Physics in Daily Life) 

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 Prerequisite : None 

 การคนพบทางฟสิกสท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย ความสําคัญของฟสิกส

ตอวิวัฒนาการของประชาคมโลก รูจักเขาใจความสัมพันธกับปรากฏการณธรรมชาติ การนําความรูทาง

ฟสิกสมาประยุกตในชีวิตประจําวัน 

 Physics discovery with impact on human society, importance of physics on 

global community evolution, understanding the relation between physics and natural 

phenomena, application of physics in daily life. 

 

040413001 ชีววิทยาในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 (Biology in Daily Life) 

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 Prerequisite : None 

 ความหมายของชีววิทยา คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต รางกายของมนุษย พันธุศาสตรใน

ชีวิตประจําวัน มนุษยกับจุลินทรีย ความสําคัญและการใชประโยชนจากชีววิทยาในชีวิตประจําวัน 

 Definition of biology, characteristic of life, human body, genetic in daily life, 

man and microorganisms, importance and application of biology in daily life. 

 

040513101* การเก็บรวบรวมและการจัดการขอมูลทางสถิติ 3(3-0-6) 

 (Statistical Data Collection and Management) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
Prerequisite  : None 

 สถิติและความสําคัญของสถิติ ขอมูลและสารสนเทศทางสถิติ ความสําคัญของขอมูล
ขนาดใหญท่ีมีตอความสําเร็จขององคกร ขอมูลจากการสํารวจ การทดลอง การจําลอง และการคนคืน
จากฐานขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การประกันคุณภาพขอมูล วัฏจักรชีวิตการประมวลผลขอมูล

อิเล็กทรอนิกส การจัดการและเทคนิคการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนทางสถิติ การสรุปและนําเสนอขอมูล 
 Statistics and its essentials; data and statistical information; importance of big 
data on success of an organization; data from survey, experiment, simulation and database 

retrieve; statistical data collection; data quality assurance; electronic data processing life 
cycle; basic statistical techniques and analysis; conclusion and presentation. 
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040513102 ความนาจะเปนเบ้ืองตน  3(3-0-6) 
 (Introduction to Probability) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite  : None 
 การวิเคราะหการจัดหมู ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะเปน 
คาคาดหมาย ความแปรปรวน การแจกแจงความนาจะเปนท่ีสําคัญ 

 Combinatorial analysis; probability; random variables and their probability 
distributions, expectations, variances; special probability distributions. 
 

040513103 สถิติวิเคราะห 1 3(3-0-6) 

 (Statistical Analysis I) 

วิชาบังคับกอน : 040513102 ความนาจะเปนเบื้องตน 
Prerequisite : 040513102 Introduction to Probability 

 การแจกแจงคาตัวอยาง  การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐานสําหรับ 1 ประชากร

และ 2 ประชากร การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ขอสมมติของการวิเคราะหความแปรปรวน 

การเปรียบเทียบเชิงพหุ การวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง การถดถอยเชิงเสนอยางงายและ

สหสัมพันธ การตรวจสอบตัวแบบ การถดถอยพหุเชิงเสนเม่ือมีตัวแปรอิสระ 2 ตัว การวิเคราะหขอมูล

ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

 Sampling distributions; estimation and hypothesis testing for one population 

and two populations; one-way analysis of variance, assumptions underlying analysis of 

variance; multiple comparisons; two-way analysis of variance; simple linear regression and 

correlation; model diagnostics; multiple linear regression with two independent variables; 

data analysis using statistical computer programs. 

 
040513104* สถิติวิเคราะห 2 3(3-0-6) 

 (Statistical Analysis II) 

วิชาบังคับกอน : 040513103 สถิติวิเคราะห 1 
Prerequisite  : 040513103 Statistical Analysis I 
สถิติเสมือนไมใชพารามิเตอร บูตสแทรปและสถิติทดสอบขอมูลลําดับท่ี การควบคุม

คุณภาพเชิงสถิติเบื ้องตน ทฤษฎีการตัดสินใจ การวิเคราะหอนุกรมเวลาเบื้องตน การใชโปรแกรม

สําเร็จรูปในการแกปญหา 

 Nonparametric statistics; bootstrap and permutation tests; introduction to 

statistical quality control; decision theory; introduction to time series analysis; use of 

packages for problem solving. 
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040513105 ทฤษฎีความนาจะเปน 3(3-0-6) 

 (Probability Theory) 

วิชาบังคับกอน : 040203102 คณิตศาสตร 2 และ  

 : 040513102 ความนาจะเปนเบื้องตน 
Prerequisite  : 040203102 Mathematics II and  
 : 040513102 Introduction to Probability 

  เซต ปริภูมิความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจงของตัวแปรสุม การแจกแจงรวม

ของตัวแปรสุม ความนาจะเปนแบบมีเง่ือนไขและความเปนอิสระ ความแปรปรวนรวมและสหสัมพันธ

การแจกแจงของฟงกชันของตัวแปรสุม ฟงกชันกอกําเนิดโมเมนต การแปลงตัวแปร ทฤษฎีบทลิมิต 

 Set, probability space; random variables; distributions of random variables; 

joint distributed random variables; conditional probability and independence; covariance 

and correlation; distributions of functions of random variables; moment generating 

functions; transformations of variables; limit theorem.  

 

040513106* ทฤษฎีสถิติ 1 3(3-0-6) 

 (Theory of Statistics I) 

วิชาบังคับกอน : 040513105 ทฤษฎีความนาจะเปน 

Prerequisite  : 040513105 Probability Theory 
 การแจกแจงคาตัวอยาง สถิติอันดับ การแจกแจงขีดจํากัด ทฤษฎีบทขีดจํากัด

สวนกลาง การประมาณคาแบบจุด ตัวประมาณโมเมนตและตัวประมาณภาวะนาจะเปนสูงสุด สมบัติของ

ตัวประมาณ ความพอเพียงและความสมบูรณ วงศเลขชี้กําลัง การประมาณคาแบบชวง แนวความคิดของ

การทดสอบอํานาจสูงสุด การทดสอบอํานาจสูงสุดเอกรูป การทดสอบอัตราสวนภาวะนาจะเปน 

 Sampling distributions; order statistics; limiting distributions; central limit 

theorem; point estimation; moment and maximum likelihood estimators; properties of 

estimators; sufficiency and completeness; exponential family; interval estimation; 

concept of most powerful test; uniformly most powerful tests; likelihood ratio tests. 
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040513107 การวางแผนการทดลอง 3(3-0-6) 

 (Experimental Design) 

วิชาบังคับกอน : 040513104 สถิติวิเคราะห 2 
Prerequisite  : 040513104 Statistical Analysis II 

 หลักการของแผนแบบการทดลอง ตัวแบบอิทธิพลตรึง อิทธิพลสุมและอิทธิพลผสม 

แผนแบบสุมสมบูรณ แผนแบบบล็อกสมบูรณเชิงสุม แผนแบบจัตุรัสละติน การเปรียบเทียบพหุคูณ  

การประมาณสวนประกอบความแปรปรวน การทดลองแฟกทอเรียล การพัวพัน แผนแบบสปลิตพล็อต  

 Principles of experimental design; fixed, random and mixed effect models; 

completely randomized design; randomized complete block design; latin square design; 

multiple comparisons; estimation of variance component; factorial experiment; 

confounding; split-plot design.   

 

040513108 การวิเคราะหหลายตัวแปร 1 3(3-0-6) 

 (Multivariate Analysis I) 

วิชาบังคับกอน : 040513104 สถิติวิเคราะห 2 
Prerequisite  : 040513104 Statistical Analysis II 

 พีชคณิตของเมทริกซและเวกเตอร การแจกแจงปกติหลายตัวแปร การแจกแจงทีกําลัง

สองของโฮเทลลิง การแจกแจงไคกําลังสอง การประมาณและการทดสอบเวกเตอรคาเฉลี่ย การประมาณ

และการทดสอบความแตกตางระหวางเวกเตอรคาเฉลี่ย การวิเคราะหโปรไฟล การวิเคราะหความ

แปรปรวนหลายตัวแปรทางเดียวและสองทาง การทดสอบเมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวม 

การวิเคราะหแบงกลุม 

 Matrix and vector algebra; multivariate normal distribution; Hotelling’s T2 

distribution; chi-squared distribution; estimation and hypothesis test of a mean vector; 

estimation and hypothesis test of difference between two mean vectors; profile analysis; 

one-way and two-way multivariate analysis of variance; hypothesis tests on variance-

covariance matrix; cluster analysis.  
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040513112* เทคนิคการเลือกตัวอยาง 3(3-0-6) 

 (Sampling Techniques) 

วิชาบังคับกอน : 040513104 สถิติวิเคราะห 2  

 : 040513105 ทฤษฎีความนาจะเปน 
Prerequisite  : 040513104 Statistical Analysis II  
 : 040513105 Probability Theory 

 การเลือกตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน การเลือกตัวอยางแบบสะดวก การเลือก

ตัวอยางแบบเจาะจง การเลือกตัวอยางแบบโควตา การเลือกตัวอยางแบบบังเอิญ การเลือกตัวอยางแบบใช

ความนาจะเปน การเลือกตัวอยางสุมแบบงาย การเลือกตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ การเลือกตัวอยางแบบ

มีระบบ การเลือกตัวอยางแบบกลุม การเลือกตัวอยางหลายขั้น การประมาณแบบอัตราสวนและการ

ถดถอย 

 Non-probability sampling; convenience sampling, purposive sampling, 

quota sampling and accidental sampling; probability sampling; simple random sampling, 

stratified sampling, systematic sampling, cluster sampling, multi-stage sampling; ratio 

and regression estimation. 

 

040513113* การประยุกตคอมพิวเตอรทางสถิติ 1 3(2-3-5) 

 (Computer Applications in Statistics I) 

วิชาบังคับกอน : 040513101 การเก็บรวบรวมและการจัดการขอมูลทางสถิติ 
Prerequisite  : 040513101 Statistical Data Collection and Management 

 หลักการของการพัฒนาโปรแกรม การโปรแกรมเชิงโครงสราง การออกแบบอัลกอริทึม 

ลักษณะและโครงสรางของภาษาคอมพิวเตอรที่เหมาะสมกับงานทางดานสถิติประยุกต การประยุกต

ทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ทิศทางของภาษาคอมพิวเตอรสําหรับงานดานสถิติ 

 Principles of program development; structured programming; algorithm 

design; characteristic and structure of computer languages appropriate for applied 

statistics; statistical applications with statistical computer programs; directions of 

computer language for statistics. 
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040513114 สถิติเชิงคํานวณ 3(3-0-6) 

 (Computational Statistics) 

 วิชาบังคับกอน : 040513105 ทฤษฎีความนาจะเปน 

  040513113 การประยุกตคอมพิวเตอรทางสถิติ 1 

 Prerequisite :  040513105 Probability Theory 

  040513113 Computer Applications in Statistics I 

 การประยุกตทางสถิติโดยใชคอมพิวเตอร การจําลองขอมูล เทคนิคการสรางเลขสุม 

ปริพันธโดยมอนติคารโล วิธีบูตสแทร็บและแจ็กไนฟ วิธีมอนติคารโลในการอนุมานเชิงสถิติ 

  Statistical applications using computer; data simulation; generating random 

number techniques; Monte Carlo integration; bootstrap and jackknife methods; Monte 

Carlo method in statistical inference. 

 

040513201* การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภท 3(3-0-6) 

 (Categorical Data Analysis) 

วิชาบังคับกอน : 040513104 สถิติวิเคราะห 2 

Prerequisite  : 040513104  Statistical Analysis II 

 ตัวแปรและขอมูลจําแนกประเภท ตารางการจรทางเดียว ตารางการจรสองทาง  

ตัวแบบสําหรับขอมูลรายคู ตารางการจรสามทาง การทดสอบค็อกแครน-แมนเทล-เฮนสเซล ตัวแบบเชิง

เสนนัยทั่วไป ตัวแบบถดถอยลอจิสติกตัวแปรตอบสนองทวิภาคและพหุภาค ตัวแบบถดถอยโพรบิต 

การถดถอยปวซง การตรวจสอบและอนุมานตัวแบบ ตัวแบบล็อกเชิงเสน 

 Categorical variable and data; one-way contingency tables; two-way 

contingency tables; models for matched-pair data; three-way contingency tables; Cochran-

Mantel-Haenszel test; generalized linear models; regression models for binary response and 

multinomial response variables; probit regression model; Poisson regression; model and 

inference checking; log-linear models.  
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040513309* ทฤษฎีการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

 (Decision Theory) 

วิชาบังคับกอน : 040513104 สถิติวิเคราะห 2 

Prerequisite  : 040513104 Statistical Analysis II 

 หลักการของทฤษฎีการตัดสินใจ การประยุกตใชทฤษฎีการตัดสินใจ ตัวแบบทฤษฎีการ

ตัดสินใจทางสถิติ แผนภาพการตัดสินใจ ทฤษฎีการตัดสินใจทางสถิติภายใตความแนนอน ทฤษฎีการ

ตัดสินใจทางสถิติภายใตความไมแนนอน ทฤษฎีการตัดสินใจทางสถิติภายใตความเสี่ยง ทฤษฎีการ

ตัดสินใจทางสถิติท่ีอาศัยการสุมตัวอยาง ทฤษฎีอรรถประโยชนเพ่ือการตัดสินใจ 

 Principles of decision theory; applications of decision theory; statistical 

decision theory model; decision trees; statistical decision theory under certainty; 

statistical decision theory under uncertainty; statistical decision theory under risk; 

statistical decision theory with sampling; utility theory for decision making. 
 

040513311* การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 3(3-0-6) 

 (Statistical Quality Control) 

วิชาบังคับกอน : 040513103 สถิติวิเคราะห 1 

Prerequisite  : 040513103 Statistical Analysis I 

 หลักการและเทคนิคการควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ เครื่องมือ

พ้ืนฐาน ท่ีใชในการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ แผนภูมิควบคุมคุณภาพเชิงคุณลักษณะและเชิงผันแปร 

แผนภูมิควบคุมคุณภาพข้ันสูง การวัดประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุม การวิเคราะหสมรรถภาพของ

กระบวนการ แผนการสุมตัวอยางเพ่ือตรวจรับผลิตภัณฑเชิงคุณลักษณะและเชิงผันแปร แผนการสุม

ตัวอยางแบบตอเนื่องและแผนการสุมแบบอ่ืน  

 Principles and techniques of quality control; statistical process control; 

basis tools for statistical process control; attribute and variable control charts; advanced 

control charts; performance measurement of control charts; analysis of capability 

process; acceptance sampling plans for attributes and variables; continuous and other 

sampling plans. 
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040513313 กระบวนการสโตแคสติกเบ้ืองตนและการประยุกต 3(3-0-6) 

 (Introduction to Stochastic Process and Applications) 

 วิชาบังคับกอน : 040513105 ทฤษฎีความนาจะเปน 

 Prerequisite  : 040513105 Probability Theory 

 กระบวนการปวซง ลูกโซมารคอฟและกระบวนการมารคอฟ กระบวนการเกิดใหม 

กระบวนการมารคอฟเกิดใหม การเคลื่อนไหวบราวเนียน การประยุกต 

 Poisson process; Markov chain and Markov process; renewal process; 

renewal Markov process; brownian motion; applications.  

 

040513314 การจัดการสินคาคงคลัง 3(3-0-6) 

 (Inventory Management) 

 วิชาบังคับกอน : 040533103 การวิจัยดําเนินงาน 

 Prerequisite  : 040533103 Operations Research 

 หลักการสินคาคงคลัง การวิเคราะหจัดกลุมสินคาคงคลัง การวางแผนความตองการ

สินคา ตัวแบบสินคาคงคลังกรณีความตองการสินคาแนนอนสําหรับสินคารายการเดียวและหลาย

รายการ ตัวแบบสินคาคงคลังกรณีความตองการสินคาเปนเชิงความนาจะเปน การกําหนดสินคาคงคลัง

สํารอง การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสินคาคงคลัง 

 Principles of inventory; inventory classification analysis; inventory demand 

planning; deterministic demand models for single and multiple items; probabilistic 

demand models; safety stock determining; evaluation of inventory management 

efficiency. 

 

040513401 การประยุกตคอมพิวเตอรทางสถิติ 2 3(2-3-5) 

 (Computer Applications in Statistics II) 

 วิชาบังคับกอน : 040513113 การประยุกตคอมพิวเตอรทางสถิติ 1 

 Prerequisite : 040513113 Computer Applications in Statistics I 

 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติในองคกร เทคโนโลยีพ้ืนฐานในการพัฒนา

โปรแกรมบนเว็บ เครื่องมือพัฒนาเว็บท่ีเหมาะสมและทันสมัย หลักการออกแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

การพัฒนาซอฟตแวรประยุกตทางสถิติบนเว็บ 

 Roles of statistical information technology in organizations; fundamental 

technologies for web application development; modern and appropriate web 

development tools; design principles of electronic commerce; statistical web application 

development. 
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040513402* การประมวลผลขอมูลทางสถิติ 3(2-3-5) 

 (Statistical Data Processing) 

 วิชาบังคับกอน : 040513104 สถิติวิเคราะห 2 

  040513113 การประยุกตคอมพิวเตอรทางสถิติ 1 

 Prerequisite : 040513104 Statistical Analysis II 

  040513113 Computer Applications in Statistics I 

 ลักษณะของขอมูลทางสถิติ การจัดเตรียมขอมูลเพ่ือการประมวลผล การกําหนดรหัส

ขอมูล รูปแบบของการนําเขาขอมูล วิธีการประมวลผลทางสถิติ เครื่องมือท่ีใชในการแปลผล โปรแกรม

เพ่ือการวิเคราะหทางสถิติ การประยุกตโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดทํารายงาน แปลผลและนําเสนอผล 

 Characteristic of statistical data; data preparation for processing; data 

coding; types of data input; methods of statistical data processing; tools of data 

processing; programs for statistical analysis; applications of computer packages in 

reporting, interpretation and presentation. 

 

040513403 การจัดการฐานขอมูลทางสถิติ 3(2-3-5) 

 (Statistical Database Management) 

 วิชาบังคับกอน : 040513113 การประยุกตคอมพิวเตอรทางสถิติ 1 

 Prerequisite  : 040513113 Computer Applications in Statistics I 

 หลักการพ้ืนฐานของฐานขอมูลและระบบฐานขอมูล ประเภทของขอมูล ตัวแบบขอมูล 

สถาปตยกรรมฐานขอมูล การออกแบบฐานขอมูล ภาษาสอบถาม การจัดการฐานขอมูลขนาดใหญดวย

แพลตฟอรมท่ีเหมาะสม การจัดการฐานขอมูลทางสถิติ การประยุกตระบบการจัดการฐานขอมูลสําหรับ

ขอมูลทางสถิติ การติดตั้งและการบํารุงรักษาฐานขอมูล 

 Fundamental principles of databases and database systems; types of data; 

data models; database architecture; database design; query language; managing big data 

databases with the right platform; statistical database management; applications of 

database system management for statistical data; database installation and 

maintenance. 
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040513404 โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับธุรกิจ 3(2-3-5) 

 (Statistical Packages for Business) 

 วิชาบังคับกอน : 040513101 การเก็บรวบรวมและการจัดการขอมูลทางสถิติ 

 Prerequisite  : 040513101 Statistical Data Collection and Management) 

 ความสําคัญและประเภทของโปรแกรมสําเร็จรูป การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในธุรกิจ

สําหรับการจัดการกับขอมูลท่ีเก่ียวของกับกระบวนการทางสถิติ ท่ีใชในดานการตลาด การผลิต การเงิน 

การบัญชีและการศึกษา  

 Importance and types of packages; business packages for data 

manipulation in statistical method used in marketing, production, finance, accounting 

and education. 

 

040513405 การวิเคราะหและออกแบบระบบทางสถิติ 3(2-3-5) 

 (Statistical System Analysis and Design) 

 วิชาบังคับกอน : 040513113 การประยุกตคอมพิวเตอรทางสถิติ 1 

 Prerequisite  : 040513113 Computer Applications in Statistics I 

 หลักการเก่ียวกับระบบสารสนเทศทางสถิติ วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศทางสถิติ 

การวิเคราะหความตองการระบบ การออกแบบระบบทางสถิติ การควบคุมและพัฒนาระบบงาน การ

ติดตั้งและบํารุงรักษาระบบ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับระบบสารสนเทศทางสถิติ 

 Principles of statistical information system; statistical information systems 

development cycle; system requirements analysis; statistical system design; system 

control and development; system conversion and maintenance; applications of 

computer packages for statistical information systems.  
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040513406 ระบบการจัดการสารสนเทศทางสถิติ 3(2-3-5) 

 (Statistical Management Information Systems) 

 วิชาบังคับกอน : 040513113 การประยุกตคอมพิวเตอรทางสถิติ 1 

 Prerequisite  : 040513113 Computer Applications in Statistics I 

 หลักการของการจัดการระบบสารสนเทศทางสถิติ คุณลักษณะและโครงสรางของระบบ

สารสนเทศทางสถิติ การวิเคราะหและการออกแบบระบบสารสนเทศทางสถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศทาง

สถิติ การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร สํานักงานอัตโนมัติ ระบบผูเชี่ยวชาญ ระบบสนับสนุน

เพ่ือการตัดสินใจ การประยุกตการจัดการระบบสารสนเทศทางสถิติในดานธุรกิจและอุตสาหกรรม 

 Principles of statistical management information system; characteristics and 

infrastructure of statistical information system; statistical information system analysis and 

design; statistical information technology; data communication and computer network; 

office automation, expert system; decision support system; applications of statistical 

management information system in business and industry. 

 

040513407 เหมืองขอมูล 3(2-3-5) 

 (Data Mining) 

 วิชาบังคับกอน : 040513104 สถิติวิเคราะห 2  

  040513113 การประยุกตคอมพิวเตอรทางสถิติ 1 

 Prerequisite  : 040513104 Statistical Analysis II 

  040513113 Computer Applications in Statistics I 

 หลักการเก่ียวกับเหมืองขอมูล ระบบฐานขอมูลทางสถิติกับเหมืองขอมูล ข้ันตอนวิธีและ

เครื่องมือเหมืองขอมูล การวิเคราะหและออกแบบดวยกฎความสัมพันธ การสรางตัวแบบเพ่ือการทํานาย 

เทคนิคการประเมินตัวแบบ การประยุกตเหมืองขอมูลและสถิติในงานดานธุรกิจและอุตสาหกรรม 

 Principles of data mining; statistical database systems and data mining; 

algorithms and data mining tools; analysis and design using association rules; predictive 

modeling; model assessment techniques; application of data mining and statistics in 

business and industry. 
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040513503 การบริหารคุณภาพ 3(3-0-6) 

 (Quality Management) 

 วิชาบังคับกอน : 040513104 สถิติวิเคราะห 2 

 Prerequisite  : 040513104 Statistical Analysis II 

 การวางแผนและการจัดองคกรคุณภาพ คุณภาพและการออกแบบผลิตภัณฑ การผลิต

และจัดจําหนาย การบริหารลูกคาสัมพันธ มนุษยสัมพันธในการควบคุมคุณภาพ กิจกรรมกลุมคิวซีเซอร

เคิล การประยุกตเทคนิคทางสถิติเพ่ือวิเคราะหปญหาคุณภาพ การประกันคุณภาพ การบริหารธุรกิจ

บริการ การบรหิารคุณภาพโดยรวม 

 Planning and organizational quality; quality and product design; 

manufacturing and distribution customer relationship management; human relations in 

quality control; QC circle activities; the application of statistical techniques to analyze 

quality problems; quality assurance; services management; total quality management. 

 

040513504 การบริหารตนทุน 3(3-0-6) 

 (Cost Management) 

 วิชาบังคับกอน : 040513104 สถิติวิเคราะห 2 

 Prerequisite  : 040513104 Statistical Analysis II 

 หลักการโครงสรางตนทุน การบริหารเชิงกลยุทธ หลักการบริหารตนทุน การคิดตนทุน

งาน การคิดตนทุนตามฐานกิจกรรม การประมาณตนทุน การวิเคราะหจุดคุมทุน การวิเคราะหตนทุน-

ปริมาณ-กําไร การวางแผนกําไร การวิเคราะหการลงทุน 

 Principles of cost accounting; cost structure; strategy management; 

principles of cost management; job costing; activity based costing; cost estimation; break-

even point analysis; cost-volume-profit analysis; profit planning; investment analysis. 
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040533101 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับหลักการประกันภัย 3(3-0-6) 

 (General Principles of Insurance) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 Prerequisite  : None 

 ความหมายและหลักการของการประกันภัย การประกันวินาศภัย การประกันภัย

รถยนต การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเล การประกันวินาศภัยแบบอ่ืนๆ การประกันชีวิต 

การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย การ

ประกันชีวิตแบบบํานาญ 

 Definitions and principles of insurance; non-life insurance; motor 

insurance, fire insurance, marine insurance, other non-life insurance products; life 

insurance, term life insurance, whole life insurance, endowment insurance, annuity life 

insurance. 

 

040533102 ทฤษฎีดอกเบ้ีย 3(3-0-6) 

 (Interest Theory) 

 วิชาบังคับกอน : 040203101 คณิตศาสตร 1 

 Prerequisite  : 040203101 Mathematics I 

 การวัดคาดอกเบี้ยเบื้องตน ดอกเบี้ยเชิงเดี่ยว ดอกเบี้ยทบตน คาสวนลด ฟงกชันเงินรวม 

ฟงกชันเงินสะสม คาเงินปจจุบัน เงินรายงวด ลักษณะปญหาของเงินรายงวด หลักพีชคณิตกับการคํานวณ

อัตราดอกเบี้ย ตารางการไถถอนและเงินทุนสะสม พันธบัตรและหลักทรัพยอ่ืนๆ การวิเคราะหโครงการกับ

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน การประยุกตในการแกปญหาทางดานการเงิน 

 Basic measurement of interest, simple interest, compound interest, 

discount value, amount function, accumulation function, present value, annuities; 

problems in annuities, algebra in calculation of interest rate; amortization schedules and 

sinking funds; bonds and other securities; analysis of investment projects and yield rates; 

application in financial problem analysis. 
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040533103 การวิจัยดําเนินงาน 3(3-0-6) 

 (Operations Research) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 Prerequisite  : None 

 การสรางตัวแบบทางคณิตศาสตร กําหนดการเชิงเสน ปญหาควบคู การวิเคราะหความไว 

ปญหาขนสง ปญหาการจัดงาน การวิเคราะหขายงาน ตัวแบบสินคาคงคลัง ทฤษฎีแถวคอย ลูกโซมารคอฟ  

 Formulation of mathematical models; linear programming, dual problem, 

sensitivity analysis; transportation problem; assignment problem; network analysis; 

inventory models; queuing theory; Markov chain. 

 

040533104* การพยากรณทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Business Forecasting) 

 วิชาบังคับกอน : 040513103 สถิติวิเคราะห 1 

 Prerequisite  : 040513103 Statistical Analysis I 

 หลักการการพยากรณ การประยุกตการพยากรณในทางธุรกิจ ความคลาดเคลื่อนของ

การพยากรณ ชนิดของการพยากรณ การวิเคราะหการถดถอย เทคนิคการทําใหเร ียบ วิธ ีแยก

สวนประกอบ วิธีบอกซเจนกินส การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

 Principles of forecasting, applications of forecasting for business, forecast 

error, type of forecasting methods, regression analysis, smoothing techniques, 

decomposition method, Box-Jenkins method, data analysis using statistical packages.  

 

040533105* การวิจัยเชิงธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Research Methods in Business) 

 วิชาบังคับกอน : 040513104 สถิติวิเคราะห 2 

 Prerequisite  : 040513104 Statistical Analysis II 

 ลักษณะและประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ กระบวนการวิจัยทางธุรกิจ การออกแบบการ

วิจัย หลักการและเทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานการ

วิจัย 

 Characteristics and types of business research; business research approaches; 

research design; principles and techniques of data collection; data processing and analysis; 

research writing. 
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040533106 โครงงานพิเศษ 1 1(0-2-1) 

 (Special Project I) 

 วิชาบังคับกอน : วิชาแกนไมนอยกวา 36 หนวยกิต และวิชาชีพไมนอยกวา 21 หนวยกิต 

 Prerequisite   : At least 36 credits of core course and at least 21 creadits of 

professional elective course. 

 การศึกษาคนควาผลงานวิจัยใหมทางสถิติท่ีสนใจ การประยุกตสถิติกับศาสตรอ่ืน  

การวิเคราะหปญหาทางสถิติท่ีสนใจในปจจุบัน การนําเสนอผลการศึกษาหรือผลการวิเคราะห 

 Studying new interesting statistical approaches, applying statistics with 

other fields, analyzing recent interesting statistical problems; presenting study or 

analytical result. 

 

040533107 โครงงานพิเศษ 2 3(0-6-3) 

 (Special Project II) 

 วิชาบังคับกอน : 040533106 โครงงานพิเศษ 1 หรือความเห็นชอบของภาควิชา 

 Prerequisite : 040533106 Special Project I or Department Permission 

 การจัดทําโครงงานพิเศษท่ีสนใจ โดยการศึกษาคนควาดวยตนเอง ภายใตการควบคุมของ

อาจารยท่ีปรึกษา การนําเสนอผลงานตอคณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดยภาควิชา หรือตอท่ีประชุมวิชาการ 

 Making interesting special project by self study under advisor’s monitoring, 

presenting results to the department committee or in conference. 

 

040533201 การประกันชีวิต 3(3-0-6) 

 (Life Insurance) 

 วิชาบังคับกอน : 040533101 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับหลักการประกันภัย 

 Prerequisite  : 040533101 General Principles of Insurance 

 นโยบายและการจัดการองคกรของบริษัทประกันชีวิต การประกันชีวิตรายบุคคล  

การบริหารงานของการประกันชีวิตรายบุคคล การประกันชีวิตกลุม การบริหารงานประกันชีวิตกลุม สัญญา

แนบทาย การจัดการงานดานสินไหมทดแทน การบริหารหลังการอนุรักษกรมธรรม 

 Policy and organization management of life insurance company; individual life 

insurance, management of individual life insurance, group insurance, management of group 

insurance, endorsement contracts, claim management, management of persistency. 
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040533202 การประกันวินาศภัย 3(3-0-6) 

 (Non-Life Insurance) 

 วิชาบังคับกอน : 040533101 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับหลักการประกันภัย 

 Prerequisite  : 040533101 General Principles of Insurance 

 หลักการของการประกันวินาศภัย การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเล การ

ประกันภัยการขนสงภายในประเทศ การประกันภัยรถยนต การประกันภัยเบ็ดเตล็ด เง่ือนไขกรมธรรม

ประกันภัย เง่ือนไขความคุมครองและรูปแบบกรมธรรมของบริษัทประกันภัย พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย 

หลักการของการประกันภัยตอ 

 Principles of non-life insurance; fire insurance; marine insurance, inland transit 

insurance; motor insurance; miscellaneous insurance; insurance policy condition, coverage 

clause and policy form of insurance companies, premium rating on tariff; Principles of 

reinsurance. 

 

040533203 สถิติประกันชีวิต 3(3-0-6) 

 (Life Actuarial Statistics) 

 วิชาบังคับกอน : 040533102 ทฤษฎีดอกเบี้ย 

  040533201 การประกันชีวิต 

 Prerequisite  : 040533102 Interest Theory 

  040533201 Life Insurance 

 การแจกแจงการอยูรอดและตารางชีพ ฟงกชันการอยูรอด แรงผลักดันภาวะการตาย 

ความสัมพันธของฟงกชันตารางชีพกับฟงกชันการอยูรอด การประกันชีวิต เงินรายปชีวิต เบี้ยประกันชีวิต 

เงินสํารอง 

 Survival distributions and life tables, survival function, force of mortality, 

relation of life table functions and survival function; life insurance, life annuities, life 

insurance premiums; reserves. 
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040533204 สถิติประกันวินาศภัย 3(3-0-6) 

 (Casualty Actuarial Statistics) 

 วิชาบังคับกอน : 080203850 การบัญชีเบื้องตน 

 Prerequisite  : 080203850 Introduction to Accounting 

 หลักพ้ืนฐานการกําหนดเงินสํารองคาสินไหมทดแทน หลักพ้ืนฐานการสรางอัตราเบี้ย

ประกันภัยท่ัวไป ขอมูลสําหรับการสรางอัตราเบี้ยประกันภัย สวนประกอบของการสรางอัตราเบี้ย

ประกันภัย การเปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภยั 

 Introduction to loss reserving, introduction to ratemaking for general 

insurance, data for ratemaking, ingredients of ratemaking; rate changes. 

 

040533205 ตัวแบบการอยูรอดเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 (Introductory Survival Models) 

 วิชาบังคับกอน : 040513106 ทฤษฎสีถิติ 1 

 Prerequisite  : 040513106 Theory of Statistics I 

 ลักษณะเฉพาะของเวลาการอยูรอด เวลาแทจริงและเวลาท่ีถูกตัดปลาย ฟงกชันการ 

อยูรอด ฟงกชันความหนาแนนของความนาจะเปน และฟงกชันความเสี่ยง การประมาณฟงกชันการอยู

รอดดวยวิธีการเสมือนไมใชพารามิเตอร การประมาณโพรดัค-ลิมิต การวิเคราะหตารางชีพ การ

เปรียบเทียบเวลาการอยูรอดสองกลุมหรือมากกวาสองกลุมดวยวิธีการเสมือนไมใชพารามิเตอร ตัวแบบ

การอยูรอดทางพาราเมตริกซ่ึงพบเสมอ การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ วิธีการตรวจสอบจาก

กราฟ การทดสอบสารูปดีและการคัดเลือกตัวแบบ การเปรียบเทียบเวลาการอยูรอดสองกลุมทาง 

พาราเมตริก การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการแกปญหา 

 Special features of survival time, exact time and censored time; survival 

functions, probability density function and hazard function; nonparametric method of 

estimating survival functions, product-limit estimates, life-table analysis, nonparametric 

method for comparison of two or more groups of survival data; some well-known 

parametric survival models; test of survival model fitting, graphical methods, test of 

goodness of fit and model selection; parametric methods for comparing two survival 

models, the use of packages solving. 
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040533206 ตัวแบบคณิตศาสตรประกันภัย 3(3-0-6) 

 (Actuarial Models) 

 วิชาบังคับกอน : 040513105 ทฤษฎีความนาจะเปน 

 Prerequisite  : 040513105 Probability Theory 

 เศรษฐศาสตรของการประกันภัย การประกันภัยและอรรถประโยชน ตัวแบบการเสี่ยงภัย

เดี่ยว การประมาณการแจกแจงของผลรวมคาสินไหมทดแทนของผูเอาประกันภัยรายบุคคลหลายราย  

ตัวแบบการเสี่ยงภัยรวม การแจกแจงของคาสินไหมทดแทนรวม การประยุกตของทฤษฎีความเสี่ยงภัย 

 Economics of insurance, insurance and utility; individual risk models, 

approximations for the distribution of the sum of the claims of many insured individuals; 

collective risk models, aggregate claims distribution; applications of risk theory. 

 

040533207 ตัวแบบความเสียหาย 3(3-0-6) 

 (Loss Models) 

 วิชาบังคับกอน : 040513106 ทฤษฎสีถิติ 1 

 Prerequisite  : 040513106 Theory of Statistics I 

 คําศัพทพ้ืนฐานและลักษณะการกระจายของขอมูลเบื้องตน ลักษณะตัวแบบคณิตศาสตร

ประกันภัย การแจกแจงความถ่ีการเกิดและขนาดของความเสียหาย การสรางตัวแบบความเสียหาย  

การประมาณคาพารามิเตอรและการเลือกตัวแบบ ทฤษฎีความนาเชื่อถือเบื้องตน 

 Basic terminology and measurement of basic quantity distribution; 

characteristics of actuarial models; frequency and severity distributions; modeling loss 

distribution; parameter estimation and model selection; introduction to credibility theory. 

 

040533208 การวิเคราะหประชากรศาสตร 3(3-0-6) 

 (Demographic Analysis) 

 วิชาบังคับกอน : 040513102 ความนาจะเปนเบื้องตน 

 Prerequisite  : 040513102 Introduction to Probability 

 แหลงขอมูลทางประชากร การวัดองคประกอบทางประชากร ภาวะการตาย ภาวะ 

เจริญพันธุ ภาวะสมรส การยายถ่ิน พลวัตประชากร และการประมาณคาประชากร 

 Sources of population data, the measurement of population composition, 

mortality, fertility, nuptiality, migration, population dynamics and population estimation. 
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040533210 เรื่องคัดเฉพาะทางดานสถิติธุรกิจและการประกันภัย 3(3-0-6) 

 (Selected Topics in Business Statistics and Insurance) 

 วิชาบังคับกอน : 040533101 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับหลักการประกันภัย 

 Prerequisite  : 040533101 General Principles of Insurance 

 การคัดเลือกรายวิชาใหเหมาะสมกับเทคโนโลยีท่ีใชงานในปจจุบันหรืองานวิจัยทางดาน

สถิติธุรกิจและการประกันภัย 

 Selecting suitable courses with new technologies or researches in business 

statistics and insurance. 

 

040533211 กฎหมายประกันภัย 3(3-0-6) 

 (Insurance Laws) 

 วิชาบังคับกอน : 040533101 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับหลักการประกันภัย 

 Prerequisite  : 040513101 General Principles of Insurance 

 หลักการประกันภัยและสัญญาประกันภัย หลักกฎหมายวาดวยการประกันภัยตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พระราชบัญญัติประกันชีวิต และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 

ประกาศและกฎกระทรวงเก่ียวกับการควบคุมตัวแทนและนายหนาประกันภัย 

 Insurance principles and insurance contracts; principles of insurance law 

under civil and commercial code, life insurance act and non-life insurance act, 

notifications and regulations related to insurance broker and insurance agent. 

 

040533301 การจําลองและตัวแบบทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Simulation and Business Models) 

 วิชาบังคับกอน : 040533103 การวิจัยดําเนินงาน 

 Prerequisite  : 040533103 Operations Research 

 การจําลอง ตัวอยางตัวแบบการจําลองทางการบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร   

ตัวแปรจําลองเหตุการณแบบไมตอเนื่อง ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีสินคาคงคลัง การสรางตัวเลขคลายสุม การ

สรางตัวแปรสุม การวิเคราะหขอมูลนําเขา เทคนิคการลดความแปรปรวนของการจําลอง เทคนิคการ

วิเคราะหความถูกตองของตัวแบบ 

 Simulation; example for simulation model in use for business 

administration and economic; discrete event simulation models; queuing theory; 

inventory theory; pseudo random number generation; generating random variables; input 

analysis; variance reduction technique of simulation; model validation technique. 
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040533302 การประยุกตสถิติทางการตลาด 3(3-0-6) 

 (Statistical Applications in Marketing) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 Prerequisite  : None 

 แนวคิดการตลาด พฤติกรรมผูบริโภคและการแบงสวนการตลาด การจัดการขอมูล

การตลาด สวนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑและกลยุทธผลิตภัณฑ ราคา และกลยุทธการกําหนด

ราคา ชองทางการจัดจําหนายและการกระจายผลิตภัณฑ การสงเสริมการตลาด แนวคิดการวิจัย

การตลาด เครื่องมือทางสถิติสําหรับการตลาด 

 Marketing concept,  Consumer behavior and market segmentation; Marketing 

data management; Marketing mix; Products and product stategies; Pricing and pricing 

strategies;  Channel of distribution and product distribution; Promotion; Idea for marketing 

research; Statistical tools for marketing. 

 

040533303 การบริหารลูกคาสัมพันธ 3(3-0-6) 

 (Customer Relationship Management) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 Prerequisite : None 

 การบริหารลูกคาสัมพันธ การกําหนดกระบวนการบริหารลูกคาสัมพันธในธุรกิจ คลังขอมูล 

เครื่องมือวิเคราะหสารสนเทศ โครงสรางของการบริหารลูกคาสัมพันธ ตัวแบบเชิงตรรก การประยุกตใช

ขอมูลการบริหารลูกคาสัมพันธในธุรกิจ 

 Customer relationship management; process determination of customer 

relationship management in business; data warehouse; information analysis tools; 

structure of customer relationship management; logical models; customer relationship 

management information and its applications in business. 
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040533304 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Corporate Finance) 

 วิชาบังคับกอน : 080203850 การบัญชีเบื้องตน 

 Prerequisite : 080203850 Introduction to Accounting 

 การเงิน ประเภทของธุรกิจ งบการเงิน การวิเคราะหงบการเงิน การวัดและประเมินผล

สมรรถนะทางการเงิน เครื่องมือทางการเงิน มูลคาเงินตามเวลา ความเสี่ยงและผลตอบแทน งบประมาณ

การลงทุน ตนทุนของเงินทุน โครงสรางของเงินทุนและภาระผูกพัน การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะ

ยาว การประเมินมูลคาหุนทุนและหุนกู นโยบายปนผล 

 Finance; type of business; financial statement, financial statement analysis; 

measure and assessment of financial performance; financial instruments; time value of 

money; risk and return; capital budget; cost of capital; capital structure and leverage, 

short-term and long-term financing; bonds and stock valuation, dividend policy. 

 

040533305 เศรษฐมิติเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 (Introduction to Econometrics) 

 วิชาบังคับกอน : 040513103 สถิติวิเคราะหฺ 1 

  080203820 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 

 Prerequisite : 040513103 Statistical Analysis I 

  080203820 Introduction to Economics 

 ตัวแบบเชิงเสนแบบสมการเดี่ยว การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐาน ปญหา

ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไมคงท่ี ปญหาอัตตสหสัมพันธ  

การประมาณคาดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุดแบบวางนัยท่ัวไป การประยุกตของตัวแบบเศรษฐมิติ การใช

โปรแกรมสําเร็จรูป 

 Single equation linear models; estimation and hypothesis testing; 

mulicollinearity, heteroscedasticity, autocorrelation; generalized least squares estimation; 

application of econometric models; use of package programs. 
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040533306 เศรษฐศาสตรการเงิน 3(3-0-6) 

 (Financial Economics) 

 วิชาบังคับกอน : 080203820 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 

 Prerequisite : 080203820 Introduction to Economics 

 ตลาดเงินและตลาดทุนในระดับจุลภาค สินทรัพยทางการเงิน ความเสี่ยงทางการเงิน 

ทฤษฎีวาดวยดุลยภาพการกําหนดราคาสินทรัพยทางการเงิน แบบจําลอง CAPM และ APT โครงสราง

อัตราดอกเบี้ย ตราสารหนี้ ตราสารทุน อนุพันธทางการเงิน ปญหาอสมมาตรของขอมูลขาวสารในตลาด

การเงิน ความม่ันคงของสถาบันการเงิน การกํากับดูแลสถาบันการเงิน สถาบันประกันเงินฝาก 

 Money and capital markets at the micro level; financial assets; financial 

risks; theory of equilibrium pricing of financial assets; the CAPM and APT models; interest 

rate structure; bond and equity instruments; financial derivatives; asymmetric information 

in financial market; security of financial institutions; monitoring and controlling of 

financial institutions; the deposit insurance system. 

 

040533307* อนุกรมเวลาการเงิน 3(3-0-6) 

 (Financial Time Series) 
วิชาบังคับกอน : 040513106 ทฤษฎสีถิติ 1 

Prerequisite : 040513106 Theory of Statistics I 

 ลักษณะเฉพาะของอนุกรมเวลาการเงิน อนุกรมเวลาเชิงเสนและบทประยุกต ตัวแบบ

อนุกรมเวลาความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไมคงท่ีแบบมีเง่ือนไข 

 Financial time series and their characteristics; linear time series analysis 

and its applications; conditional heteroscedastic time series models. 

 

040533308 การวิเคราะหเชิงตัวเลขสําหรับนักสถิติ 3(3-0-6) 

 (Numerical Analysis for Statisticians) 

 วิชาบังคับกอน : 040203202 เมทริกซและการวิเคราะหเวกเตอร 

 Prerequisite : 040203202 Matrices and Vectors Analysis 

 วิธีการหาคําตอบของระบบสมการ การประมาณคาโดยสไปลนฟงกชัน ข้ันตอนอีเอ็ม 

การคํานวณบูทสแตรป 

 The solution of equations systems; approximation by Spline functions;  

EM algorithm; Bootstrap calculations. 
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040533309 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 3(3-0-6) 

 (Logistics and Supply Chain Management) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 Prerequisite : None 

 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับโลจิสติกสและการจัดการโซอุปทาน การจัดการอุปสงค การจัดซ้ือ

จัดหาและซัพพลายเออรสัมพันธ การวิเคราะหตนทุนโลจิสติกส การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา การ

ขนสงและศูนยกระจายสินคา เทคโนโลยีระบบขนถายวัสดุและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน โลจิสติกสระหวางประเทศ 

 Introduction to logistics and supply chain management; demand 

management, procurement and supplier relationship, logistics cost analysis; inventory and 

warehousing management; transportation and distribution management; materials handing 

and packaging technology; information technology for logistics and supply chain 

management; international logistics 

 

040533900 การฝกงาน 0(240 ช่ัวโมง) 

 (Training) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 Prerequisite : None 

 การฝกงานในภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการ หรือสถาบันวิจัย และตองไดรับความ

เห็นชอบจากภาควิชา ใชเวลา 240 ชั่วโมงข้ึนไป โดยนักศึกษาจะตองจัดทํารายงานการปฏิบัติงานสง

ภาควิชา ผลการตัดเกรดเปน S/U 

 Training in industries, establishments or research institutes approved by the 

department; students must spend at least 240 hours in training and submit reports for 

completion with S or U grading. 

 

040533901 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-30-0) 

 (Pre-cooperative Education) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 Prerequisite : None 

 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับโครงการสหกิจศึกษา ระเบียบท่ีเก่ียวของกับสหกิจศึกษา การ

บรรยายพิเศษ และกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาโครงการสหกิจศึกษา 

 Fundamental of cooperative education; regulation of cooperative 

education; special seminar; pre-cooperative education activities. 
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040533902 สหกิจศึกษา 6(540 ช่ัวโมง) 

 (Co-operative Education) 

 วิชาบังคับกอน : 040533901 เตรียมสหกิจศึกษา 

 Prerequisite : 040513901 Pre-cooperative Education 

 การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยนําความรูทางสถิติไปประยุกตภายใตการ

กํากับด ูแลของผู เชี ่ยวชาญของสถานประกอบการและอาจารย น ิเทศ การนําเสนอผลงานตอ

คณะกรรมการ 

 Internship at cooperative enterprises by applying statistical knowledge 

under supervision and guidance of experts in the workplace and cooperative advisors; 

presenting the result to the committees. 

 

040603002 ระบบคอมพิวเตอรและโปรแกรมประยุกต 3(3-0-6) 

 (Computer System and Applications) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 Prerequisite : None 

 ระบบคอมพิวเตอร การแกปญหาโดยใชคอมพิวเตอร การใชงานโปรแกรมประยุกตเพ่ือ

เพื่อเปนเครื ่องมือในการแกปญหา การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสําหรับการประมวลผลเอกสาร

ประมวลผลขอมูล การเขาถึงระบบเครือขาย และการสื่อสารอิเล็กทรอนิกสไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 Computer system, computer-based problem solving, computer 

applications as a problem-solving tool, computer technology in document processing 

and data processing, accessing to network systems and efficient electronic 

communications. 

 

040603004 เว็บพ้ืนฐานและโปรแกรมประยุกตบนเว็บ 3(3-0-6) 

 (Web Fundamental and Web Applications) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 Prerequisite : None 

 หลักการเว็บ สถาปตยกรรมเว็บ โพรโทคอล การคนหาขอมูลบนเว็บ บริการบนเว็บ 

เครือขายสังคม ภาษา HTML โปรแกรมประยุกตสําหรับการสรางเว็บไซต โปรแกรมประยุกตบนเว็บ 

สําหรับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โปรแกรมประยุกตบนเว็บสําหรับสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

 Web Concepts, Web Architecture, Protocols, Web Searching, Services, 

Social Networks, HTML Language, Website Builder Applications, Web Applications for E-

Commerce, Web Applications for E-Office. 
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040713002 วิทยาศาสตรสุขภาพและโภชนาการ 3(3-0-6) 

 (Healthy Science and Nutrition) 

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 Prerequisite  : None 

 ระบบตางๆ ของรางกายและการดูแลสุขภาพเบื้องตน อาหารและสารอาหารท่ีรางกาย

ควรไดรับ การบริโภคท่ีถูกหลักอนามัย ความปลอดภัยในอาหาร โรคและความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนจากการ

บริโภคอาหาร 

 Body systems and primary health care, Food and nutrients that the body 

needs in each meal hygienic food, Food safety, disease and disorders caused by the 

consumption of food. 

 

080103001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

 (English I) 

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 Prerequisite : None 

 การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนในระดับพ้ืนฐาน เพ่ือ

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันโดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใชภาษา ผานการ

เรียนรูคําศัพทและไวยากรณจากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความท่ัวไป การเขียนประโยค

และยอหนาท่ีมีโครงสรางไมซับซอน การฝกทักษะเพ่ิมเติมท่ีศูนยการเรียนรูแบบพ่ึงตนเองผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส 

 Integrated skills of listening, speaking, reading, and writing at basic level in 

order to apply in daily life with the cultural awareness of diverse users. Learning 

vocabulary and grammatical structures through conversations, academic and general 

journals. Writing non-complex sentences and paragraphs. Extensive practice at Self-

Access Learning Center (SALC) and through e-Learning. 
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080103002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

 (English II) 

 วิชาบังคับกอน : 080103001 ภาษาอังกฤษ 1  

 Prerequisite : 080103001 English I 

 การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนในระดับท่ีสูงข้ึนเพ่ือ

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน โดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใชภาษา ผานการ

เรียนรูคําศัพทและไวยากรณจากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความท่ัวไป การเขียนประโยค

ท่ีมี โครงสรางไมซับซอนและยอหนาขนาดสั้น การฝกทักษะเพ่ิมเติมท่ีศูนยการเรียนรูแบบพ่ึงตนเองและ

การเรียนรูดวยตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

 Integrated skills of listening, speaking, reading, and writing at basic level in 

order to apply in daily life with the cultural awareness of diverse users. Learning 

vocabulary and grammatical structures through conversations, academic and general 

journals. Writing complex sentences and paragraphs. Extensive practice at Self-Access 

Learning Center (SALC) and through e-Learning to promote life-long learning. 

 

080103030 การอานเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 (Academic Reading) 

 วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2  

 Prerequisite : 080103002 English II 

 กลยุทธการอาน การพัฒนาความสามารถดานการอานโดยเนนเนื้อหาเชิงวิชาการ 

 Reading strategies, reading ability development, focusing on academic 

topics. 

 

080103031 การอานขาวและเหตุการณปจจุบัน 3(3-0-6) 

 (News and Current Issues Reading) 

 วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 

 Prerequisite : 080103002 English II 

 กลยุทธการอาน การพัฒนาความสามารถดานการอานโดยเนนขาวและเหตุการณ

ปจจุบัน 

 Reading strategies, reading ability development, focusing on news and 

current issues. 
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080103032 การเขียนยอหนา 3(3-0-6) 

 (Paragraph Writing) 

 วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2  

 Prerequisite : 080103002 English II 

 การเขียนประโยคชนิดตางๆ การเขียนยอหนาประเภทตางๆ เพ่ือการสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพ องคประกอบของยอหนา การใชกระบวนการเขียนเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน 

 Writing different types of sentences, writing different types of paragraphs 

for effective communication, paragraph components, process of writing for writing skill 

development. 

 

080103033 การเขียนเชิงธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Business Writing) 

 วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 

 Prerequisite : 080103002 English II 

 หลักและการฝกเขียนเชงิธุรกิจ จดหมายเชิงธุรกิจ การเขียนบันทึกขอความและรายงาน 

การเขียนอธิบายกราฟสําหรับนําเสนองานเชิงธุรกิจ 

 Principles and practices of writing for business, business correspondence, 

writing memos and reports, describing graphs for business presentation 

 

080103034 การสนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 (English Conversation) 

 วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 

 Prerequisite : 080103002 English II 

 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเนนการพูด การฟง และการออกเสียง การสนทนา

ภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน 

 English communication skills with an emphasis on speaking, listening, and 

pronunciation; function languages in daily conversation. 
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080103035 ทักษะการนําเสนอ 3(3-0-6) 

 (Oral Presentation) 

 วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 

 Prerequisite : 080103002 English II 

 ทักษะการพูดเพ่ือการนําเสนอเชิงวิชาการและธุรกิจแบบเตรียมตัวและไมเตรียมตัว 

 English oral presentation skills for academic and business purposes; 

prepared and impromptu presentations. 

 

080203820 เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 (Introduction to Economics)  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 Prerequisite : None 

 ความรูพ้ืนฐานทางดานเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาค อุปสงคและอุปทาน การผลิต

และตนทุน ตลาดตางๆ ในทางเศรษฐศาสตร การเงิน การคลัง การคา และการเงินระหวางประเทศ 

รายไดประชาชาติ การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 The fundamentals of micro and macro economics; supply and demand; 

cost of production; markets in economics; monetary policy and public finance; 

international income and economic development. 

 

080203850 การบัญชีเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 (Introduction to Accounting)  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 Prerequisite : None 

 หลักการพ้ืนฐานของการบัญชี วัตถุประสงคและประโยชนของการบัญชี ประเภทและ

ความหมายของศัพททางการบัญชี การบันทึกรายการบัญชี การจัดทํารายการปรับปรุงและกระดาษ 

ทําการ การปดบัญชี การหาผลการดําเนินงานและการจัดทํางบการเงิน การควบคุมเก่ียวกับเงินสด 

วิธีการคํานวณราคาทุนและการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ 

 Principles of accounting, objectives and benefits, types and meaning of 

technical accounting terms, journal recording and posting, adjustment process and 

working papers, closing accounts, measuring business income and financial statement 

preparation, cash controlling, and inventory record. 
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080203904 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 (Law for Everyday Life) 

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 Prerequisite : None 

 ลักษณะและวิวัฒนาการของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ความรูเก่ียวกับ กฎหมาย

เก่ียวกับวงจรชีวิตในสังคมและการเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศ 

 Characteristics and evolution of law, types of law, legal knowledge about 

life cycle in society and being good citizenship. 

 

080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 (Business and Everyday Life) 

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 Prerequisite : None 

 ความสําคัญของธุรกิจในชีวิตประจําวัน สภาพแวดลอมทางธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ การ

จัดการธุรกิจ การจัดการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจและความ

รับผิดชอบตอสังคม 

 The essential of business in everyday life, business environment, types of 

business, business management, business information technology management, business 

ethics and social responsibility. 

 

080203908 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานและสังคม 3(3-0-6) 

 (Quality of Life Development in Work and Socialization) 

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 Prerequisite : None 

 เนื้อหาและคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน การสรางแนวคิด

เจตคติตอตนเองและตอสังคม บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน การบริหารตนให

เขากับชีวิตและสังคม การปรับตนเพ่ือรวมกิจกรรมทางสังคม เทคนิคการครองใจคน การวิเคราะหงาน 

การสอนงาน การฝกอบรมและการพัฒนา การสื่อสารในองคการ การบริหารเงินสวนบุคคล และการ

สรางผลิตผลในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

ความสําคัญของธุรกิจในชีวิตประจําวัน สภาพแวดลอมทางธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ การจัดการธุรกิจ 

การจัดการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม 
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 Content and concept of moral and ethics, quality of life development self 

and social attitude development, self and social responsibilities, work-life balance 

management, public mind, techniques in understanding people, work analysis, training, 

communication in organization, personal financial management and effective work. 

The essential of business in everyday life, business environment, types of business, 

business management, business information technology management, business ethics 

and social responsibility. 

 

080303103 จิตวิทยาเพ่ือความสุขในการดํารงชีวิต 3(3-0-6) 

 (Psychology for Happy Life) 

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 Prerequisite : None 

 พฤติกรรมการอยูรวมกันของมนุษย การพัฒนาความสามารถดานการคิดการใชเหตุผล

และการแกปญหา แรงจูงใจทางสังคมและความสัมพันธระหวางบุคคล ความดึงดูดใจความชอบพอและ

ความรัก การสรางมิตรภาพและการเลือกคูครอง การจัดการกับปญหาชีวิตและสังคม การเอาชนะใจ

ตนเอง โดยอาศัยหลักการทางจิตวิทยาและการปรับปรุงตนเองเพ่ือการดํารงชีวิตอยางเปนสุข 

 How a variety of factors and human behaviors can contribute to the 

development of a happy life. Thinking and reasoning, problem solving, social motives 

and interpersonal relationship, attraction, liking and love, friendship, mate selection, life 

and special problem management, and self-control and self-development as 

components of a happy life. 

 

080303104 จิตวิทยาเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6) 

 (Psychology for Work) 

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 Prerequisite : None 

 จิตวิทยาเพ่ือการทํางาน การจูงใจ การตัดสินใจ การแกปญหา ความขัดแยงในการทํางาน 

ความคิดริเริ่มสรางสรรค การประสานงาน ภาวะผูนาํ การสรางทีมงาน และการสื่อสารในท่ีทํางาน 

 Psychology applied to work: motivation, decision-making, problem-solving, 

conflicts at work, creative thinking, coordination, leadership, team building and 

communication at workplace. 
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080303201 การพูดเพ่ือประสิทธิผล 3(3-0-6) 

 (Effective Speech) 

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 Prerequisite : None 

 ความสําคัญของการพูด องคประกอบของการพูด ประเภทของการพูด การวิเคราะห

กลุมผูฟง การเตรียมการพูด และการใชหลักจิตวิทยาในการพูด การพูดเพื่อใหเกิดประสิทธิผล การ

พูดในโอกาสตาง ๆ การประเมินผลการพูดของตนเองและผูอ่ืน 

 The significance of speech, aspects of speaking, types of speech, audience 

analysis, speech writing and preparation for the presentation, the application of 

psychological approaches to speech presentation, speech for different occasions, evaluation 

of speech, self-evaluation and evaluation of others. 

 

080303501 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 (Basketball) 

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 Prerequisite : None 

 ประวัติของกีฬาบาสเกตบอล เทคนิคการเลน กฎ กติกา การเลือกใชอุปกรณท่ีเหมาะสม  

การฝกทักษะเบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนบาสเกตบอล การเปนผูเลนและผูชมท่ีดี 

 History of basketball, techniques, rules, regulations, usage of proper 

equipment, practice in basic skills and applying the skills to play games, good 

sportsmanship and spectator. 

 

080303502 วอลเลยบอล 1(0-2-1) 

 (Volleyball) 

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 Prerequisite : None 

 ประวัติของกีฬาวอลเลยบอล เทคนิคการเลน กฎ กติกา การเลือกใชอุปกรณท่ีเหมาะสม  

การฝกทักษะเบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนวอลเลยบอล การเปนผูเลนและผูชมท่ีดี 

 History of volleyball, techniques, rules, regulations, usage of proper 

equipment, practice in basic skills and applying the skills to play games, good sportsmanship 

and spectator. 
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080303503 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 (Badminton) 

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 Prerequisite : None 

 ประวัติของกีฬาแบดมินตัน เทคนิคการเลน กฎ กติกา การเลือกใชอุปกรณท่ีเหมาะสม  

การฝกทักษะเบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนแบดมินตัน การเปนผูเลนและผูชมท่ีดี 

 History of badminton, techniques, rules, regulations, usage of proper 

equipment, practice in basic skills and applying the skills to play games, good 

sportsmanship and spectator. 

 

080303504 ลีลาศ 1(0-2-1) 

 (Dancing) 

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 Prerequisite : None 

 ประวัติของการลีลาศ ทักษะเบื้องตนของการลีลาศ มารยาทของการลีลาศ การปลูกฝง

ความรู ความเขาใจ และเจตคติท่ีดี การเตนรําแบบละติน และแบบบอลรูม  

 History of dancing, basic dancing skills, dancing etiquette for developing 

knowledge, understanding and positive attitudes, Latin dancing and ballroom dancing. 

 

080303505 เทเบิลเทนนิส 1(0-2-1) 

 (Table Tennis) 

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 Prerequisite : None 

 ประวัติของกีฬาเทเบิลเทนนิส เทคนิคการเลน กฎ กติกา การเลือกใชอุปกรณท่ีเหมาะสม 

การฝกทักษะเบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนเทเบิลเทนนิส การเปนผูเลนและผูชมท่ีดี 

 History of table tennis, techniques, rules, regulations, usage of proper 

equipment, practice in basic skills and applying the skills to play games, good sportsmanship 

and spectator. 
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080303601 มนุษยสัมพันธ  3(3-0-6) 

 (Human Relations) 

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 Prerequisite : None 

 หลักการและทฤษฎีวาดวยพฤติกรรมของบุคคล การเขาใจตนเองและผูอ่ืน การพัฒนา

ตนเอง การติดตอสื่อสาร การทํางานเปนทีม ภาวะผูนํา ความขัดแยงและการบริหารความขัดแยง สังคม 

วัฒนธรรม มารยาททางสังคม หลักธรรมทางศาสนาและการประยุกตใชในการสรางมนุษยสัมพันธ 

 Principles and theories of human behavior, understanding one’s self and 

others’, self-development, communication, team working, leadership, conflicts and 

conflict management, society and culture, social etiquette, religious principles and 

application to enhance human relations. 

 

080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสรางสรรค 3(3-0-6) 

 (Systematic and Creative Thinking) 

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 Prerequisite : None 

 ระบบ พ้ืนฐานการทํางานของสมอง กระบวนการทางจิตวิทยาในการเขาใจความคิดของ

มนุษย การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห การคิดเชิงวิพากษ การคิดเชิงกลยุทธ การคิดเชิงสังเคราะห 

ความคิดสรางสรรค การคิดเชิงบูรณาการ และวิธีพัฒนาการคิด 

 System, neurological system, psychological process to understand 

human’s thought: systematic thinking, analytical thinking, strategic thinking, synthesis 

thinking, creative thinking, integrative thinking, techniques for developing thinking. 
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3.2 ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับท่ี ช่ือ-นามสกุล 
คุณวุฒิและ 

สาขาวิชาเอก 

สําเรจ็การศึกษาจาก 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

ผลงานทาง
วิชาการ 

(การคนควา 
วิจัยหรือ 

การแตงตํารา) 

ภาระการสอน 
(ช่ัวโมง/สัปดาห) 

สถาบัน ป พ.ศ. ท่ีมีอยูแลว 
ท่ีจะมีใน 
หลักสตูร 
ปรับปรุง 

1 นางสาวอุไรวรรณ  เจรญิกีรติกุล 

3-3301-00246-31-3 

3 

ปร.ด. (สถิติ) 

วท.ม. (การประกันภัย) 

วท.บ. (สถิติ) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

2556 

2540 

2536 

ผูชวยศาสตราจารย ตามเอกสาร 

หนา 109 

15 15 

2 นางสาวจีรภา  สรรพกิจกําจร 

3-4199-00544-78-2 

3 

ปร.ด. (สถิติประยุกต) 

 

สต.ม. (สถิติ) 

วท.บ. (สถิติ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

2557 

 

2535 

2530 

ผูชวยศาสตราจารย ตามเอกสาร 

หนา 110 

6 6 

3 นางสาวนุชรินทร  ทิพยวรรณากร 

5-1020-99022-36-4 

5- 

วศ.ด. (วิศวกรรม 

        อุตสาหการ) 

สต.ม. (สถิต)ิ 

วท.บ. (สถิติประยุกต) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2558 

 

2541 

2537 

ผูชวยศาสตราจารย ตามเอกสาร 

หนา 110 

3 3 

4 นายบุญกอง  ทะกลโยธิน 

3-3301-01204-01-1 

3-3301-01204-01 

สต.ม. (สถิติ) 

ศศ.บ. (สถิติ) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

2534 

2529 

ผูชวยศาสตราจารย ตามเอกสาร 

หนา 110 

6 6 
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ลําดับท่ี ช่ือ-นามสกุล 
คุณวุฒิและ 

สาขาวิชาเอก 

สําเรจ็การศึกษาจาก 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

ผลงานทาง
วิชาการ 

(การคนควา 
วิจัยหรือ 

การแตงตํารา) 

ภาระการสอน 
(ช่ัวโมง/สัปดาห) 

สถาบัน ป พ.ศ. ท่ีมีอยูแลว 
ท่ีจะมีใน 
หลักสตูร 
ปรับปรุง 

5 นายชนาพันธุ  ชนาเนตร 

3-1202-00108-29-1 

3-1202-00108-29-1 

ปร.ด. (สถิติประยุกต) 

 

วท.ม. (สถิติประยุกต) 

วท.บ. (การวิจัยดําเนินงาน) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

2558 

 

2545 

2541 

ผูชวยศาสตราจารย ตามเอกสาร 

หนา 110 

3 3 

 

3.2.2 อาจารยผูสอน 

ลําดับท่ี ช่ือ-นามสกุล 
คุณวุฒิและ 

สาขาวิชาเอก 

สําเรจ็การศึกษาจาก 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

ผลงานทาง
วิชาการ 

(การคนควา 
วิจัยหรือ 

การแตงตํารา) 

ภาระการสอน 
(ช่ัวโมง/สัปดาห) 

สถาบัน ป พ.ศ. ท่ีมีอยูแลว 
ท่ีจะมีใน 
หลักสตูร 
ปรับปรุง 

1 นางสาวเสาวณิต  สุขภารังษี Ph.D. (Mathematical  

         Science) 

สต.ม. (สถิติ) 

วท.บ. (สถิติประยุกต) 

 

University of Technology Sydney, 

Australia  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

2552 

 

2543 

2540 

รองศาสตราจารย ตามเอกสาร 

หนา 112 

6 6 
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มคอ.2 

ลําดับท่ี ช่ือ-นามสกุล 
คุณวุฒิและ 

สาขาวิชาเอก 

สําเรจ็การศึกษาจาก 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

ผลงานทาง
วิชาการ 

(การคนควา 
วิจัยหรือ 

การแตงตํารา) 

ภาระการสอน 
(ช่ัวโมง/สัปดาห) 

สถาบัน ป พ.ศ. ท่ีมีอยูแลว 
ท่ีจะมีใน 
หลักสตูร 
ปรับปรุง 

2 นายฐิตนนท  จารุโรจนกีรต ิ ปร.ด. (สถิติประยุกต) 

 

สต.ม. (สถิติ) 

วท.บ. (สถิติศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

2559 

 

2532 

2522 

รองศาสตราจารย ตามเอกสาร 

หนา 112 

9 9 

3 นายสอาด  นิวิศพงศ Ph.D. (Statistics) 

สต.ม. (สถิต)ิ 

กศ.บ. (คณิตศาสตร) 

La Trobe University, Australia 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยาเขตพิษณุโลก 

2550 

2532 

2528 

รองศาสตราจารย ตามเอกสาร 

หนา 113 

9 9 

4 นางเพียรพูล  เกิดวิชัย Ph.D. (Applied  

         Statistics) 

วท.ม. (วิทยาการ 

         คอมพิวเตอรและ 

         สารสนเทศ) 

วท.บ. (สถิติประยุกต) 

University of Reading, UK 
 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2557 

 

2541 

 

 

2535 

ผูชวยศาสตราจารย ตามเอกสาร 

หนา 113 

3 6 
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มคอ.2 

ลําดับท่ี ช่ือ-นามสกุล 
คุณวุฒิและ 

สาขาวิชาเอก 

สําเรจ็การศึกษาจาก 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

ผลงานทาง
วิชาการ 

(การคนควา 
วิจัยหรือ 

การแตงตํารา) 

ภาระการสอน 
(ช่ัวโมง/สัปดาห) 

สถาบัน ป พ.ศ. ท่ีมีอยูแลว 
ท่ีจะมีใน 
หลักสตูร 
ปรับปรุง 

5 นางศิรประภา  มโนมัธย วศ.ด. (วิศวกรรม 

         อุตสาหการ) 

วท.ม. (สถิติประยุกต) 

บธ.บ. (การเงินและ 

  การธนาคาร) 

วท.บ. (สถิติประยุกต) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2555 

 

2540 

2540 

 

2537 

ผูชวยศาสตราจารย ตามเอกสาร 

หนา 113 

6 6 

6 นางสาวอรไท  พลเสน Ph.D. (Statistics) 

สต.ม. (สถิติ) 

วท.บ. (สถิติประยุกต) 

University of Leeds, UK 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2555 

2542 

2538 

ผูชวยศาสตราจารย ตามเอกสาร 

หนา 114 

6 6 

7 นางนวลพรรณ  ลอวสนั Ph.D. (Social Statistics 

       and Demography) 

สต.ม. (สถิติ) 

วท.บ. (สถิติประยุกต) 

University of Southampton, UK 

 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2557 

 

2543 

2540 

ผูชวยศาสตราจารย ตามเอกสาร 

หนา 114 

6 6 

8 นางสาวสุวิมล  พันธแยม 

 

ปร.ด. (สถิติประยุกต) 

 

วท.ม. (สถิติประยุกต) 

วท.บ. (สถิติประยุกต) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2557 

 

2547 

2542 

ผูชวยศาสตราจารย ตามเอกสาร 

หนา 115 

6 6 
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มคอ.2 

ลําดับท่ี ช่ือ-นามสกุล 
คุณวุฒิและ 

สาขาวิชาเอก 

สําเรจ็การศึกษาจาก 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

ผลงานทาง
วิชาการ 

(การคนควา 
วิจัยหรือ 

การแตงตํารา) 

ภาระการสอน 
(ช่ัวโมง/สัปดาห) 

สถาบัน ป พ.ศ. ท่ีมีอยูแลว 
ท่ีจะมีใน 
หลักสตูร 
ปรับปรุง 

9 นางสุภารตัน  นิวิศพงศ ปร.ด. (สถิติประยุกต) 

 

วท.ม. (สถิติประยุกต) 

กศ.บ. (คณิตศาสตร) 

 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

วิทยาเขตพิษณุโลก 

2553 

 

2543 

2528 

 

รองศาสตราจารย ตามเอกสาร 

หนา 115 

3 3 

10 นางสาวยุพาภรณ  อารีพงษ Ph.D. (Mathematical  

         Science) 

สต.ม. (สถิติ) 

วท.บ. (สถิติ) 

University of Technology Sydney, 

Australia 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

2552 

 

2543 

2540 

รองศาสตราจารย ตามเอกสาร 

หนา 115 

6 6 

11 นางสาวคณติา  เพ็ชรัตน ปร.ด. (สถิติประยุกต) 

 

วท.ม. (สถิติประยุกต) 

วท.บ. (สถิติ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2556 

 

2546 

2541 

ผูชวยศาสตราจารย 

 

ตามเอกสาร 

หนา 116 

3 6 

12 นางสาววิกานดา  ผาพันธ ปร.ด. (สถิติ)  

        (หลักสูตรนานาชาติ) 

วท.ม. (คณิตศาสตร 

         ประยุกต) 

วท.บ. (สถิติ) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

2558 

 

2554 

 

2552 

ผูชวยศาสตราจารย 

 

ตามเอกสาร 

หนา 116 

3 3 
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มคอ.2 

ลําดับท่ี ช่ือ-นามสกุล 
คุณวุฒิและ 

สาขาวิชาเอก 

สําเรจ็การศึกษาจาก 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

ผลงานทาง
วิชาการ 

(การคนควา 
วิจัยหรือ 

การแตงตํารา) 

ภาระการสอน 
(ช่ัวโมง/สัปดาห) 

สถาบัน ป พ.ศ. ท่ีมีอยูแลว 
ท่ีจะมีใน 
หลักสตูร 
ปรับปรุง 

13 นางสาวมูรตี  สมบูรณ 

 

 

ปร.ด. (สถิติ) 

        (หลักสูตรนานาชาติ) 

วท.ม. (สถิติประยุกตและ 

      เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

วท.บ. (คณิตศาสตร) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

2559 

 

2552 

 

2549 

อาจารย ตามเอกสาร 

หนา 116 

- 3 

14 นางสาววิลาสินี  ประจติร ปร.ด. (สถิติประยุกต) 

 

วท.ม. (สถิติประยุกต) 

 

วท.บ. (สถิติประยุกต) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2559 

 

2552 

 

2549 

อาจารย ตามเอกสาร 

หนา 117 

- 3 

15 นางกรองแกว  หวังนิเวศนกุล พบ.ม. (สถิติประยุกต) 

วท.บ. (ฟสิกส) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 

2529 

2524 

ผูชวยศาสตราจารย ตามเอกสาร 

หนา 117 

6 6 

16 นางกอบกุล  รวีสวัสดิ ์ ปร.ด. (สถิติประยุกต) 

 

วท.ม. (การประกันภัย) 

วท.บ. (สถิติ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
 

2559 

 

2545 

2541 

อาจารย ตามเอกสาร 

หนา 117 

6 6 
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มคอ.2 

ลําดับท่ี ช่ือ-นามสกุล 
คุณวุฒิและ 

สาขาวิชาเอก 

สําเรจ็การศึกษาจาก 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

ผลงานทาง
วิชาการ 

(การคนควา 
วิจัยหรือ 

การแตงตํารา) 

ภาระการสอน 
(ช่ัวโมง/สัปดาห) 

สถาบัน ป พ.ศ. 
  

17 รอยเอกมานพ  วราภักดิ ์ M.S. (Statistics/Actuarial 

        Science) 

พบ.ม. (การวิจัย 

         ดําเนินการ) 

คบ. (คณิตศาสตร) 

University of Iowa, USA 

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2528 

 

2516 

 

2514 

รองศาสตราจารย ตามเอกสาร 

หนา 118 

6 6 

18 นางโชติมา  พัวศิร ิ ปร.ด. บรหิารธุรกิจ 

    (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

M.Com. (Marketing) 

 

M.A. (Management) 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 

University of New South Wales,  

Australia 

Nottingham University, UK  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

2552 

 

2546 

 

2544 

2542 

- ตามเอกสาร 

หนา 118 

6 6 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณการฝกงานภาคสนาม 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณการฝกงานภาคสนาม 

(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

(2) ประยุกตใชความรูดานวิชาการสถิติธุรกิจและการประกันภัยกับงานจริง 

(3) มนษยสัมพันธ กลาแสดงออกและความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

(4) ระเบียบวินัย ตรงตอเวลา สามารถเรียนรู และปรับตัวใหเขากับสภาพสังคมการทํางาน 

4.2 ชวงเวลา 

- โครงการปกติ 

 ภาคการศึกษาฤดูรอนของชั้นปท่ี 3 เดือนเมษายน – พฤษภาคม 

- โครงการสหกิจ 

   ภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปท่ี 4 เดือนมิถุนายน– เดือนกันยายน 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

จัดเต็มเวลาภาคฤดูรอน รวม 240 ชั่วโมง 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

 นักศึกษาตองผานวิชาแกนไมนอยกวา 36 หนวยกิต และผานวิชาชีพไมนอยกวา 21 หนวยกิต หัวขอ

ในการทําโครงงาน ตองเปนหัวขอท่ีเก่ียวของกับการประยุกตใชความรูและทักษะดานสถิติธุรกิจและดาน

การประกันภัย โดยมีรายงานท่ีตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนดอยางเครงครัด 

5.1 คําอธิบายโดยยอ 

  หัวขอวิชาโครงงานตองเก่ียวของกับการใชความรู ทักษะทางสถิติและคอมพิวเตอรในขอบขาย

หัวขอท่ีนักศึกษาสนใจ ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานพิเศษ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

  นักศึกษาสามารถทํางานเปนทีม สามารถนําความรูทางสถิติและคอมพิวเตอร เพ่ือแกปญหางาน

อยางเหมาะสมและดําเนินงานเสร็จทันเวลาท่ีภาควิชากําหนด 

5.3 ชวงเวลา 

โครงการปกต ิ

ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ของชั้นปท่ี 4 

5.4 จํานวนหนวยกิต 

 4 หนวยกิต 

5.5 การเตรียมการ 

  มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับ

โครงงานทางเว็บไซตและปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ 
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5.6 กระบวนการประเมินผล 

  ประเมินผลจากความกาวหนาของโครงงานท่ีบันทึกในสมุดใหคําปรึกษาโดยอาจารยท่ีปรึกษา 

และประเมินผลจากรูปเลมรายงานฉบับสมบูรณรวมท้ังการนําเสนอตามระยะเวลาท่ีกําหนด โดยการจัด

สอบการนําเสนอท่ีมีคณะกรรมการไมต่ํากวา 3 คน 

 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม และ

ทัศนคติท่ีดีตอจรรยาบรรณทาง

วิชาชีพและสังคม 

- จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม เชน 

การจัดโครงการบําเพ็ญประโยชนแกสังคม เปนตน 

(2) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม 

สามารถทํางานเปนทีมได 

- กําหนดใหมีรายวิชาท่ีกําหนดใหนักศึกษาตองทํางาน

รวมกันเปนกลุม เพ่ือเสริมสรางความเปนผูนํากลุมและ

ผูตามเพ่ือฝกฝนการทํางานรวมกันเปนทีม 

(3) มีวินัยและความรับผิดชอบ - กําหนดกฎเกณฑการเสริมสรางวินัยและความ

รับผิดชอบแกนักศึกษา เชน กําหนดเวลาการสงงานท่ี

ชัดเจนเพ่ือกระตุนใหนักศึกษาสงงานท่ีไดรับ

มอบหมายภายในกําหนดเวลา 

(4) คนควาหาความรูดวยตนเอง - มอบหมายงานเพ่ือใหนักศึกษามีโอกาสไดคนควาหา

ความรูเพ่ิมเติมดวยตนเอง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู

นอกเหนือจากความรูท่ีไดรับภายในหองเรียน 

(5) มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร

กับผูอ่ืนไดดี 

- กําหนดใหนักศึกษามีโอกาสในการนําเสนอรายงานใน

ชั้นเรียนเพ่ือฝกฝนทักษะในดานการติดตอสื่อสารกับ

เพ่ือนรวมชั้นเรียน 

(6) มีความสามารถในการใชภาษาไทย

และภาษาตางประเทศ 

- กําหนดใหนักศึกษามีโอกาสสื่อสารแลกเปลีย่นความ

คิดเห็นในกลุมนักศึกษาหรือบุคคลภายนอก 

(7) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

ไดเปนอยางดี 

- สงเสริมใหเกิดการแสวงหาความรู และเทคโนโลยีใหม 

ๆ ท่ีมีความทันสมัย 

 

 

 

 


