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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
 มาตรฐานตามข้อก าหนดของ สกอ. 
 และใหส้อดคล้องกบัความต้องการ
 ของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งเป็นผู้มีความรู ้
 คู่คุณธรรม 

- เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 มาร่วมในการพฒันาหลักสูตร 
- ส ารวจความต้องการของผู้ใช้
 บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 

- หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒ ิ
- รายงานการประชุม 
- รายงานผลความต้องการและ
 ความพึงพอใจในการใช้บัณฑิต 

- พัฒนาบุคลากรผู้ถ่ายทอดความรู ้
 
 

- สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนา
 ความรู้จากการลาศึกษาต่อหรือ 
 เข้ารับการอบรม หรือประชุม
 วิชาการ หรือการท าวิจัยทั้งใน
 และต่างประเทศ 

-  หลักฐานการพฒันาตนเอง 
 เช่น แฟ้มผลงานบุคลากร 

- พัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา 
 

- ก าหนดการฝึกงานหรือเข้าร่วม
 โครงการสหกจิศึกษา 

-  รายงานการฝึกงานหรือ
 รายงานโครงงานสหกิจศึกษา 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การคิดหน่วยกิต คิดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับระเบียบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

มีการจัดการเรยีนการสอนในภาคฤดูรอ้น จ านวน 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 6 สัปดาห์ โดย 
 - นักศึกษาโครงการปกติเข้าฝึกงานภาคสนาม ในภาคการศึกษาฤดูร้อนของช้ันปีที่ 3 จ านวน 240 ช่ัวโมง  

 - นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาเรียนรายวิชาเตรียมสหกจิศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนของช้ันปทีี่ 3  
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  ภาคการศึกษาที่ 1               เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 
          ภาคการศึกษาที่ 2             เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์       
          ภาคการศึกษาฤดูร้อน           เดอืนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 
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 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 (1) ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ -

คณิตศาสตร์ หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ-คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการหรอืเทียบเท่า หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 

 (2) มีคุณสมบัตอิื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
การศึกษาในระดบัปริญญาบัณฑิต 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา้ 
 นักศึกษาส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่หลากหลาย ซึ่งส่งผลให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ที่
แตกต่างกัน และอาจมีปัญหาในเรื่องการปรับตัวอันเนื่องมาจากระบบการเรียนในระดับมัธยมศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างกัน 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาแนะน าแนวทางการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดับช้ันป ี
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2563 2564 2565 2566 2567 
ระดับปรญิญาตร ี
 ช้ันปีที่ 1 
 ช้ันปีที่ 2 
 ช้ันปีที่ 3 
 ช้ันปีที่ 4 

 
60 
- 
- 
- 

 
60 
60 
- 
- 

 
60 
60 
60 
- 

 
60 
60 
60 
60 

 
60 
60 
60 
60 

รวม 60 120 180 240 240 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 60 60 
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 2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

รายการ 
งบประมาณแตล่ะป ี

2563 2564 2565 2566 2567 
งบประมาณรายได้ 11,600,900 12,180,945 12,789,992 13,429,492 14,100,966 

งบประมาณแผ่นดิน 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 

 หมายเหต ุ ค านวณจาก 5% ของงบประมาณรายได้และงบประมาณแผน่ดินที่ได้รับการจัดสรร จาก 
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 
ก. งบด าเนินการ      

เงินเดือน 2,379,500 2,498,500 2,623,400 2,754,600 2,892,300 
ค่าจ้างช่ัวคราว 943,500 990,700 1,040,200 1,092,200 1,146,800 
ค่าตอบแทน 1,995,800 2,095,600 2,200,400 2,310,400 2,426,000 
ค่าใช้สอย 534,200 560,900 588,900 618,400 649,300 
ค่าวัสด ุ 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      
ค่าครุภัณฑ์ 2,280,000 2,394,000 2,513,700 2,639,300 2,771,300 
ค่าที่ดิน/สิ่งกอ่สร้าง - - - - - 
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 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัว 93,565 บาทต่อปีการศึกษา 

 2.7  ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาเป็นแบบช้ันเรียน เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-

พระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาบัณฑิต 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 134   หน่วยกติ 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 
1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป             32    หน่วยกิต 

  

 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 ก. กลุ่มวิชาภาษา                                                            

31 
12 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

  -  วิชาบังคับ 
     -  วิชาเลือก 

 6 
 6 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

  ข. กลุ่มวิชาบรูณาการ  3 หน่วยกิต 
  ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์  9 หน่วยกิต 
  ง. กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์  3 หน่วยกิต 
  จ. กลุม่วิชามนุษยศาสตร ์  3 หน่วยกิต 
  ฉ. กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ  1 หน่วยกิต 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต 
 โครงการปกติ   
 ก. กลุ่มวิชาแกน  54 หน่วยกิต 
 ข. กลุ่มวิชาชีพ 39 หน่วยกิต 
 ค. กลุ่มวิชาโครงงานพิเศษ 

ง. กลุ่มวิชาฝกึงาน (S หรือ U) 
  4 
240 

หน่วยกิต 
ช่ัวโมง 

 โครงการสหกิจศึกษา   
 ก. กลุ่มวิชาแกน  

ข. กลุ่มวิชาชีพ 
ค. กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 

54 
36 
  7 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 3) หมวดวิชาเลือกเสร ี   6 หน่วยกิต 
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 3.1.3  รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจ านวนหน่วยกิต 
  1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 31   หน่วยกิต 

 ก. กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
  -  วิชาบังคับ  6  หน่วยกิต 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
080103001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 (English I) 
080103002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
 (English II) 

  -  วิชาเลือก  6  หน่วยกิต  
                      ให้เลอืกจากรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 6 หน่วยกิต 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
080103030 การอ่านเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 (Academic Reading) 
080103031 การอ่านข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบนั 3(3-0-6) 
 (News and Current Issues Reading) 
080103032 การเขียนย่อหน้า 3(3-0-6) 
 (Paragraph Writing) 
080103033 การเขียนเชิงธุรกจิ 3(3-0-6) 
 (Business Writing) 
080103034 การสนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 (English Conversation) 
080103035 ทักษะการน าเสนอ 3(3-0-6) 
 (Oral Presentation) 

หรือวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชาภาษาในหมวดศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา 

 
  ข. กลุ่มวิชาบูรณาการ 3  หน่วยกิต 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
040003004 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 3(3-0-6) 
 (Design Thinking) 
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  ค.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์  9  หน่วยกิต 
 ให้เลอืกจากรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 9 หน่วยกิต 

 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
040113005 เคมีในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Chemistry in Everyday Life) 
040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)
 (Physics in Daily Life) 
040413001 ชีววิทยาในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Biology in Daily Life) 
040713002 วิทยาศาสตร์สุขภาพและโภชนาการ 3(3-0-6) 
 (Healthy Science and Nutrition) 

หรือวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในหมวดศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา 

 ง.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3  หน่วยกิต 
 ให้เลอืกจากรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 3 หน่วยกิต 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
080203903 มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 3(3-0-6) 
 (Social, Economic and Political Dimension) 
080203904 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Law for Everyday Life) 
080203905 เศรษฐกจิกับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Economy and Everyday Life) 
080203907 ธุรกิจกบัชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Business and Everyday Life) 

หรือวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ในหมวดศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า -
พระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา 

   จ.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3  หน่วยกิต 
  ให้เลอืกจากรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 3 หน่วยกิต 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
080303103 จิตวิทยาเพื่อความสุขในการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 
 (Psychology for Happy Life) 
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080303104 จิตวิทยาเพื่อการท างาน 3(3-0-6) 
 (Psychology for Work) 
080303601 มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
 (Human Relations) 
080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Systematic and Creative Thinking) 

หรือวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ในหมวดศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า -
พระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา 

   ฉ.  กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 1   หน่วยกิต 
 ให้เลอืกจากรายวิชาต่อไปนี้  จ านวน 1 หน่วยกิต 

หนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
080303501 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 
 (Basketball) 
080303502 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 
 (Volleyball) 
080303503 แบดมินตัน 1(0-2-1) 
 (Badminton) 
080303504 ลีลาศ 1(0-2-1) 
 (Dancing) 
080303505 เทเบิลเทนนสิ 1(0-2-1) 
 (Table Tennis)  

หรือวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการในหมวดศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา 

 2)  หมวดวิชาเฉพาะ 97  หน่วยกิต 
  ก.  กลุ่มวิชาแกน  
 -   โครงการปกต ิ  54  หน่วยกิต 
 -   โครงการสหกิจศึกษา   54  หน่วยกิต 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

040203101 คณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
 (Mathematics I) 
040203102 คณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
 (Mathematics II) 
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040203201 สมการเชิงอนพุันธ์ 3(3-0-6) 
 (Differential Equations) 
040203202 เมทริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์ 3(3-0-6) 
 (Matrices and Vector Analysis) 

 040513101* การเกบ็รวบรวมและการจัดการข้อมลูทางสถิต ิ 3(3-0-6) 
   (Statistical Data Collection and Management) 
 040513102 ความน่าจะเป็นเบือ้งต้น 3(3-0-6) 
   (Introduction to Probability) 
 040513103      สถิติวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 
   (Statistical Analysis I) 
 040513104*     สถิติวิเคราะห์ 2 3(3-0-6) 
   (Statistical Analysis II) 

040513105 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 3(3-0-6) 
 (Probability Theory) 
040513106* ทฤษฎีสถิติ 1 3(3-0-6) 
 (Theory of Statistics I) 
040513107 การวางแผนการทดลอง 3(3-0-6) 
 (Experimental Design) 
040513108 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 1 3(3-0-6) 
 (Multivariate Analysis I) 
040513109 การวิจัยด าเนินงาน 1 3(3-0-6) 
 (Operations Research I) 
040513110* การวิเคราะห์การถดถอย 3(3-0-6) 
 (Regression Analysis) 
040513111* เทคนิคการพยากรณ์ 3(3-0-6) 
 (Forecasting Techniques) 
040513112*  เทคนิคการเลือกตัวอย่าง 3(3-0-6) 
 (Sampling Techniques) 
040513113* การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางสถิติ 1 3(2-3-5) 
 (Computer Applications in Statistics I) 
040513114 สถิติเชิงค านวณ 3(3-0-6) 
 (Computational Statistics) 
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 ข.  กลุ่มวิชาชีพ  
  -   โครงการปกต ิ 39  หน่วยกิต 
  -  โครงการสหกิจศึกษา  36  หน่วยกิต 

ส าหรับโครงการปกติให้เลือก จ านวน 39 หน่วยกิต และส าหรับโครงการสหกิจศึกษาให้เลือก 
จ านวน 36 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

  - วิชาด้านทฤษฎีสถิติ 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

040513201* การวิเคราะห์ข้อมลูจ าแนกประเภท 3(3-0-6) 
 (Categorical Data Analysis) 
040513202 ทฤษฎีสถิติ 2 3(3-0-6) 
 (Theory of Statistics II) 
040513203 สถิตเิสมือนไม่ใช้พารามิเตอร ์ 3(3-0-6) 
 (Nonparametric Statistics) 
040513204 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 2 3(3-0-6) 
 (Multivariate Analysis II) 

 040513205 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านสถิติประยุกต ์   3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Applied Statistics) 
 

  - วิชาด้านการวิจัยด าเนินงาน 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

040513301 การวิจัยด าเนินงาน 2 3(3-0-6) 
 (Operations Research II) 
040513302 ก าหนดการเชิงเส้น 3(3-0-6) 
 (Linear Programming) 
040513303 ก าหนดการเชิงเส้นจ านวนเต็ม 3(3-0-6) 
 (Integer Linear Programming) 
040513305* การวางแผนการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลัง 3(3-0-6) 
 (Production Planning and Inventory Control) 
040513306 ทฤษฎีแถวคอย 3(3-0-6) 
 (Queueing Theory) 
040513307* กราฟและข่ายงาน 3(3-0-6) 
 (Graphs and Networks) 
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040513308 การจ าลอง 3(3-0-6) 
 (Simulation) 
040513309* ทฤษฎีการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 (Decision Theory) 
040513310 การหาค่าเหมาะที่สุดเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Optimization) 
040513311* การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ  3(3-0-6) 
 (Statistical Quality Control) 
040513312 ความเช่ือถือได้ของผลิตภัณฑ ์ 3(3-0-6) 
 (Product Reliability) 
040513313 กระบวนการสโตแคสติกเบื้องต้นและการประยกุต์ 3(3-0-6) 
 (Introduction to Stochastic Process and Applications) 
040513314 การจัดการสินค้าคงคลัง 3(3-0-6) 
 (Inventory Management) 
 

  - วิชาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
040513401 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางสถิติ 2 3(2-3-5) 
 (Computer Applications in Statistics II) 
040513402* การประมวลผลข้อมลูทางสถิต ิ 3(2-3-5) 
 (Statistical Data Processing) 
040513403      การจัดการฐานข้อมลูทางสถิติ  3(2-3-5) 
 (Statistical Database Management) 
040513404 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับธุรกิจ 3(2-3-5) 
 (Statistical Packages for Business) 
040513405 การวิเคราะห์และออกแบบระบบทางสถิต ิ 3(2-3-5) 

 (Statistical System Analysis and Design) 
040513406 ระบบการจัดการสารสนเทศทางสถิต ิ 3(2-3-5) 

 (Statistical Management Information System) 
040513407 เหมอืงข้อมลู 3(2-3-5) 

 (Data Mining) 
040563105 การวิเคราะห์เชิงสถิติส าหรบัข้อมลูขนาดใหญ ่ 3(2-3-5) 
 (Statistical Analysis for Big Data) 
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  - วิชาด้านสถิติธุรกิจและการประกันภัย 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
040513501 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Business Mathematics) 
040513502* การวิจัยเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Research Methods) 
040513503 การบริหารคุณภาพ 3(3-0-6) 
 (Quality Management) 
040513504 การบริหารต้นทุน 3(3-0-6) 
 (Cost Management) 
040533101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัหลักการประกันภัย 3(3-0-6) 
 (General Principles of Insurance) 
040533102 ทฤษฎีดอกเบี้ย 3(3-0-6) 
 (Interest Theory) 
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) 
040533205 ตัวแบบการอยูร่อดเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introductory Survival Models) 
040533309 โลจสิติกส์และการจัดการโซ่อปุทาน 3(3-0-6) 
 (Logistics and Supply Chain Management) 

 
โครงการปกติ 

  ค.  กลุ่มวิชาโครงงานพิเศษ 4  หน่วยกิต 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

040513115 โครงงานพเิศษ 1 1(0-2-1) 
 (Special Project I) 
040513116 โครงงานพเิศษ 2 3(0-6-3) 
 (Special Project II) 
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ง.  กลุ่มวิชาฝึกงาน (S หรือ U) ไม่นับหน่วยกิต 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

040513900 การฝกึงาน 0(240 ช่ัวโมง) 
 (Training) 
 
โครงการสหกิจศึกษา 

  ค.  กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

040513901 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-30-0) 
 (Pre-cooperative Education) 
040513902 สหกจิศึกษา  6(540 ช่ัวโมง) 
 (Co-operative Education) 

  3)   หมวดวิชาเลือกเสร ี 6   หน่วยกิต 
 เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือเปิดสอน  

 
หมายเหต:ุ * รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
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3.1.4  แผนการศึกษา 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา         ชื่อวิชา                       หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
040203101 คณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) 

 (Mathematics I) 
040513101* การเกบ็รวบรวมและการจัดการข้อมลูทางสถิต ิ 3(3-0-6) 

 (Statistical Data Collection and Management) 

040513102 ความน่าจะเป็นเบือ้งต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Probability) 

040xxxxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (Science and Mathematics Elective Course) 

040xxxxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (Science and Mathematics Elective Course) 

080103001 ภาษาอังกฤษ 1   3(3-0-6) 
 (English I) 

  รวม 18(18-0-36) 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา         ชื่อวิชา                       หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
040003004 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 3(3-0-6) 
 (Design Thinking) 
040203102 คณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6) 

 (Mathematics II) 
040513103 สถิติวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 

 (Statistical Analysis I) 
040513113* การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางสถิติ 1 3(2-3-5) 

 (Computer Applications in Statistics I) 
040xxxxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

 (Science and Mathematics Elective Course) 
080103002 ภาษาอังกฤษ 2   3(3-0-6) 
 (English II) 

0803xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 1(0-2-1) 
 (Sport and Recreation Elective Course) 

  รวม 19(17-5-36) 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา         ชื่อวิชา                       หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
040203202 เมทริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร ์ 3(3-0-6) 

 (Matrices and Vector Analysis) 
040513104* สถิติวิเคราะห์ 2 3(3-0-6) 

 (Statistical Analysis II) 
0802xxxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ 3(3-0-6) 

 (Social Sciences Elective Course) 
0405xxxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ 3(x-x-x) 
 (Professional Elective Course) 
0405xxxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ 3(x-x-x) 
 (Professional Elective Course) 
0801xxxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาภาษา 3(3-0-6) 
 (Language Elective Course) 

  รวม 18(x-x-x) 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา         ชื่อวิชา                       หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

040203201 สมการเชิงอนพุันธ์ 3(3-0-6) 
 (Differential Equations) 
040513105 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 3(3-0-6) 

 (Probability Theory) 
040513108 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 1 3(3-0-6) 

 (Multivariate Analysis I) 
040513109 การวิจัยด าเนินงาน 1 3(3-0-6) 

 (Operations Research I) 
0803xxxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 (Humanities Elective Course) 
0801xxxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาภาษา  3(3-0-6) 
 (Language Elective Course) 

  รวม 18(18-0-36) 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา         ชื่อวิชา                      หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
040513106* ทฤษฎีสถิติ 1 3(3-0-6) 

 (Theory of Statistics I) 
040513107 การวางแผนการทดลอง 3(3-0-6) 

 (Experimental Design) 
040513110* การวิเคราะห์การถดถอย 3(3-0-6) 

 (Regression Analysis) 
0405xxxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ 3(x-x-x) 
 (Professional Elective Course) 
0405xxxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ 3(x-x-x) 
 (Professional Elective Course) 
0405xxxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ 3(x-x-x) 
 (Professional Elective Course) 
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 
 (Free Elective Course) 

  รวม 21(x-x-x) 
โครงการปกติ 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา         ชื่อวิชา                    หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
040513111* เทคนิคการพยากรณ์ 3(3-0-6) 

 (Forecasting Techniques) 
040513112* เทคนิคการเลือกตัวอย่าง 3(3-0-6) 

 (Sampling Techniques) 
040513114 สถิติเชิงค านวณ 3(3-0-6) 
 (Computational Statistics) 
0405xxxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ 3(x-x-x) 
 (Professional Elective Course) 
0405xxxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ 3(x-x-x) 
 (Professional Elective Course) 
0405xxxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ 3(x-x-x) 
 (Professional Elective Course) 
0405xxxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ 3(x-x-x) 
 (Professional Elective Course) 

  รวม 21(x-x-x) 
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ปีท่ี 3 ภาคฤดูร้อน 
รหัสวิชา         ชื่อวิชา                    หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

040513900 การฝกึงาน 0(240 ช่ัวโมง) 
 (Training) 

  รวม 0(240 ชั่วโมง) 

 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา         ชื่อวิชา                       หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
040513115 โครงงานพเิศษ 1  1(0-2-1) 

 (Special Project I) 
0405xxxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ 3(x-x-x) 
 (Professional Elective Course) 
0405xxxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ 3(x-x-x) 
 (Professional Elective Course) 

  รวม 7(x-x-x) 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา         ชื่อวิชา                       หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
040513116 โครงงานพเิศษ 2 3(0-6-3) 

 (Special Project II) 
0405xxxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ 3(x-x-x) 
 (Professional Elective Course) 
0405xxxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ 3(x-x-x) 
 (Professional Elective Course) 
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 
 (Free Elective Course) 

  รวม  12(x-x-x) 
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โครงการสหกิจศึกษา 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา         ชื่อวิชา                    หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

040513111* เทคนิคการพยากรณ์ 3(3-0-6) 
 (Forecasting Techniques) 

040513112* เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง 3(3-0-6) 
 (Sampling Techniques) 

040513114 สถิติเชิงค านวณ 3(3-0-6) 
 (Computational Statistics) 
0405xxxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ 3(x-x-x) 
 (Professional Elective Course) 
0405xxxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ 3(x-x-x) 
 (Professional Elective Course) 
0405xxxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ 3(x-x-x) 
 (Professional Elective Course) 
0405xxxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ 3(x-x-x) 
 (Professional Elective Course) 

  รวม 21(x-x-x) 
 

ปีท่ี 3 ภาคฤดูร้อน 
รหัสวิชา         ชื่อวิชา                    หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
040513901 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-30-0) 
 (Pre- cooperative Education) 

  รวม 1(0-30-0) 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา         ชื่อวิชา                       หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
040513902 สหกจิศึกษา 6(540 ช่ัวโมง) 

 (Co-operative Education) 

  รวม 6(540 ชั่วโมง) 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา         ชื่อวิชา                       หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
0405xxxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ 3(x-x-x) 
 (Professional Elective Course) 
0405xxxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ 3(x-x-x) 
 (Professional Elective Course) 
0405xxxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ 3(x-x-x) 
 (Professional Elective Course) 

xxxxxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 
 (Free Elective Course) 

  รวม 12(x-x-x) 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
 

040003004 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 3(3-0-6) 
 (Design Thinking) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี

Prerequisite  : None 
 กระบวนการคิดเชิงออกแบบของนักออกแบบที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ 
และกลยุทธ์ให้เป็นนวัตกรรม การออกแบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางผ่านกระบวนการต่างๆ ได้แก่ การ
เข้าใจอย่างลึกซึ้ง การนิยาม และตีกรอบปัญหา การระดมความคิด การสร้างต้นแบบ และการทดสอบ 
การท างานเป็นทีมและสภาวะแวดล้อมในการท างานที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และแนวความคิด 
 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 เคมีในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Chemistry in Everyday Life) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี

Prerequisite  : None 
 ผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน สบู่ ยาสีฟัน สารท าความสะอาด สารเติมแต่ง
ในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องส าอาง กระดาษ กาว เรซิน ซีเมนต์ ยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวกับการเกษตร รวมทั้งการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี และการแก้ไขพิษจากสารเคมีเบื้องต้น 

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 คณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
 (Mathematics I) 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ความชันและเส้นสัมผัส อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 
ความเร็วและอัตราการเปลี่ยนแปลง กฎการหาอนุพันธ์ อนุพันธ์อันดับสูง อนุพันธ์ของฟังก์ชันมูลฐาน 
สมการอิงตัวแปรเสริม การประยุกต์ของอนุพันธ์ อัตราสัมพัทธ์ ค่าสูงสุดและค่าต่ าสุด รูปแบบไม่ก าหนด 
ปริพันธ์จ ากัดเขตและปริพันธ์ไม่จ ากัดเขต พื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง เทคนิคการหาปริพันธ์ การหาปริพันธ์
เชิงตัวเลข 
 Limit and continuity of functions, slope and tangent line, derivative of 
function, velocity and rate of change, differentiation rules, higher- higher order 
derivative, derivatives of elementary functions, parametric equations, applications of 
derivative, related rates, maxima and minima, indeterminate forms, definite and 
indefinite integrals, area between curves, techniques of integration, numerical 
integration. 
 
040203102 คณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
 (Mathematics II) 
 วิชาบังคับก่อน :  040203101 คณิตศาสตร์ 1 
 Prerequisite : 040203101 Mathematics I 
 ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของปริพันธ์จ ากัดเขต ความยาวส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิด
จากการหมุน ปริมาตรที่เกิดจากการหมุน ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ย่อยและ
การประยุกต์ ปริพันธ์สองช้ันและปริพันธ์สามช้ัน การประยุกต์ของปริพันธ์หลายช้ัน ล าดับและอนุกรม 
การทดสอบการลู่เข้า อนุกรมก าลัง อนุกรมเทย์เลอร์และอนุกรมแมคลอริน 
 Improper integrals; applications of definite integrals, arc length, area of 
surface of revolution, volume of revolution, functions of several variables, limit and 
continuity, partial derivative and applications, double and triple integrals, applications 
of multiple integral, sequences and series, tests for convergence, power series, Taylor 
and Maclaurin series. 
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040203201 สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6) 
 (Differential Equations) 
 วิชาบังคับก่อน :  040203102 คณิตศาสตร์ 2 
 Prerequisite : 040203102 Mathematics II 
 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่หนึ่งและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับที่ n 
การหาค าตอบประกอบ การหาค าตอบเฉพาะโดยวิธีตัวด าเนินการ วิธีเทียบสัมประสิทธิ์ วิธีแปรตัว
พารามิเตอร์ การประยุกต์ของสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูงกว่าหนึ่ง การแปลงลาปลาซ ฟังก์ชัน
ข้ันบันได และอิมพัลส์ฟังก์ชัน การแปลงลาปลาซผกผนั ทฤษฎีคอนโวลูชัน การแก้สมการเชิงอนุพันธ์โดย
ใช้การแปลงลาปลาซ 
 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 เมทริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร ์ 3(3-0-6) 
 (Matrices and Vector Analysis) 

วิชาบังคับก่อน : 040203102 คณิตศาสตร์ 2   
Prerequisite  : 040203102 Mathematics II 

 เมทริกซ์ พีชคณิตของเมทริกข์ เมทริกซ์ผกผัน ระบบสมการเชิงเส้น ค่าไอเกนและ
ไอเกนเวกเตอร์ สเกลาร์และเวกเตอร์ พีชคณิตของเวกเตอร์ สมการของเส้นตรงและระนาบ สนามสเกลาร์
และสนามเวกเตอร์ อนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ เส้นโค้งปริภูมิ อนุพันธ์ระบุทิศทาง เกรเดียนต์ 
ไดวอร์เจนซ์ เคิร์ลปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามพื้นผิว ทฤษฎีบทกรีน 
ทฤษฎีบทสโตกส์ ทฤษฎีบทไดเวอร์เจนซ์ 
 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 of vector-valued functions, space curve, 
directional derivatives, gradient, divergence, curl, integrals of vector-valued functions, 
line integral, surface integral, Green's theorem, Stokes's theorem divergence theorem. 
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040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Physics in Daily Life) 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 การค้นพบทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์ ความส าคัญของฟิสิกส์
ต่อวิวัฒนาการของประชาคมโลก รู้จักเข้าใจความสัมพันธ์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ การน าความรู้ทาง
ฟิสิกส์มาประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน 
 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 ชีววิทยาในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Biology in Daily Life) 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 ความหมายของชีววิทยา คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต ร่างกายของมนุษย์ พันธุศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน มนุษย์กับจุลินทรีย์ ความส าคัญและการใช้ประโยชน์จากชีววิทยาในชีวิตประจ าวัน 
 Definition of biology, characteristic of life, human body, genetic in daily 
life, man and microorganisms, importance and application of biology in daily life. 
 

040513101* การเก็บรวบรวมและการจัดการข้อมลูทางสถิติ 3(3-0-6) 
 (Statistical Data Collection and Management) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
Prerequisite  : None 

 สถิติและความส าคัญของสถิติ ข้อมูลและสารสนเทศทางสถิติ ความส าคัญของข้อมูล
ขนาดใหญ่ที่มีต่อความส าเร็จขององค์กร ข้อมูลจากการส ารวจ การทดลอง การจ าลอง และการค้นคืน
จากฐานข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การประกันคุณภาพข้อมูล วัฏจักรชีวิตการประมวลผลข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทางสถิติ การสรุปและน าเสนอข้อมูล 

 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. 
 



29 มคอ.2  

 

 

040513102 ความน่าจะเป็นเบ้ืองต้น  3(3-0-6) 
 (Introduction to Probability) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
Prerequisite  : None 

 การวิเคราะห์การจัดหมู่ ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น 
ค่าคาดหมาย ความแปรปรวน การแจกแจงความน่าจะเป็นที่ส าคัญ 
 Combinatorial analysis; probability; random variables and their probability 
distributions, expectations, variances; special probability distributions.  
 

040513103 สถิติวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 
 (Statistical Analysis I) 

วิชาบังคับก่อน : 040513102 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น 
  Prerequisite  : 040513102 Introduction to Probability 
 การแจกแจงค่าตัวอย่าง  การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานส าหรับ 1 ประชากร
และ 2 ประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ข้อสมมติของการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
การเปรียบเทียบเชิงพหุ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและ
สหสัมพันธ์ การตรวจสอบตัวแบบ การถดถอยพหุเชิงเส้นเมื่อมีตัวแปรอิสระ 2 ตัว การวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 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* สถิติวิเคราะห์ 2 3(3-0-6) 
 (Statistical Analysis II) 

วิชาบังคับก่อน : 040513103 สถิติวิเคราะห์ 1 
Prerequisite  : 040513103 Statistical Analysis I 
สถิติเสมือนไม่ใช้พารามิเตอร์ บูตสแทรปและสถิติทดสอบข้อมูลล าดับที่ การควบคุม

คุณภาพเชิงสถิติเบื้องต้น ทฤษฎีการตัดสินใจ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาเบื้องต้น การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการแก้ปัญหา 
 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 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 3(3-0-6) 
 (Probability Theory) 

วิชาบังคับก่อน : 040203102  คณิตศาสตร์ 2 และ  
 040513102  ความน่าจะเป็นเบือ้งต้น 

 Prerequisite  : 040203102  Mathematics II and  
  040513102  Introduction to Probability 
 เซต ปริภูมิความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงร่วม
ของตัวแปรสุ่ม ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขและความเป็นอิสระ ความแปรปรวนร่วมและสหสัมพันธ์
การแจกแจงของฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์ 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) 

วิชาบังคับก่อน : 040513105 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 
 Prerequisite  : 040513105 Probability Theory 

 การแจกแจงค่าตัวอย่าง สถิติอันดับ การแจกแจงขีดจ ากัด ทฤษฎีบทขีดจ ากัด
ส่วนกลาง การประมาณค่าแบบจุด ตัวประมาณโมเมนต์และตัวประมาณภาวะน่าจะเป็นสูงสุด สมบัติของ
ตัวประมาณ ความพอเพยีงและความสมบูรณ์ วงศ์เลขช้ีก าลัง การประมาณค่าแบบช่วง แนวความคิดของ
การทดสอบอ านาจสูงสุด การทดสอบอ านาจสูงสุดเอกรูป การทดสอบอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น 
           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) 

วิชาบังคับก่อน : 040513104 สถิติวิเคราะห์ 2 
Prerequisite  : 040513104 Statistical Analysis II 

 หลักการของแผนแบบการทดลอง ตัวแบบอิทธิพลตรึง อิทธิพลสุ่มและอิทธิพลผสม 
แผนแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบบล็อกสมบูรณ์เชิงสุ่ม แผนแบบจัตุรัสละติน การเปรียบเทียบพหุคูณ การ
ประมาณส่วนประกอบความแปรปรวน 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 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 1 3(3-0-6) 
 (Multivariate Analysis I) 

วิชาบังคับก่อน : 040513104 สถิติวิเคราะห์ 2 
Prerequisite  : 040513104 Statistical Analysis II 

 พีชคณิตของเมทริกซ์และเวกเตอร์ การแจกแจงปกติหลายตัวแปร การแจกแจงทีก าลัง
สองของโฮเทลลิง การแจกแจงไคก าลังสอง การประมาณและการทดสอบเวกเตอร์ค่าเฉลี่ย การประมาณ
และการทดสอบความแตกต่างระหว่างเวกเตอร์ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์โปรไฟล์ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนหลายตัวแปรทางเดียวและสองทาง การทดสอบเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม 
การวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม 
 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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040513109 การวิจัยด าเนินงาน 1 3(3-0-6) 
 (Operations Research I) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
  Prerequisite  : None 
 การสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ ก าหนดการเชิงเส้น ปัญหาควบคู่ การวิเคราะห์ความไว 
ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการจัดงาน ตัวแบบข่ายงาน ก าหนดการเชิงเส้นจ านวนเต็ม ก าหนดการไม่เชิงเส้น 
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการแก้ปัญหา 
 Formulation of mathematical models; linear programming; dual problem; 
sensitivity analysis; transportation problem; assignment problem; network models; integer 
linear programming; nonlinear programming; use of packages for problem solving.  
 
040513110* การวิเคราะห์การถดถอย 3(3-0-6) 
 (Regression Analysis) 

วิชาบังคับก่อน : 040513104 สถิติวิเคราะห์ 2 
Prerequisite  : 040513104 Statistical Analysis II 

 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ การ
ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ การแปลงและการถ่วงน้ าหนักเพื ่อแก้ปัญหาความ     ไม่
เหมาะสมของตัวแบบถดถอย การวินิจฉัยค่าสังเกตที่อยู่ห่างไกลและค่าสังเกตที่มีอิทธิพล การวิเคราะห์การ
ถดถอยโพลิโนเมียล การวิเคราะห์การถดถอยกรณีตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ การคัดเลือก
ตัวแปรอิสระและการสร้างตัวแบบถดถอย อัตตสหสัมพันธ์  ปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กัน 
การตรวจสอบตัวแบบถดถอยพหุคูณ ปัญหาอัตตสหสัมพันธ์ในข้อมูลอนุกรมเวลาการวิเคราะห์สหสัมพันธ์
และการวิเคราะห์การถดถอยไม่เชิงเส้นเมื่อตัวแปรตามเป็นแบบทวิภาค การวิเคราะห์การถดถอยกรณี
ตัวแปรตามเป็นดัมมี่ 

 Simple linear regression analysis; multiple linear regression analysis; 
model adequacy checking; transformations and weighting to correct model inadequacies; 
diagnostics for leverage and influence observations; polynomial regression analysis; 
regression analysis for indicator variables; variable selection and model building; 
autocorrelation; multicollinearity; diagnostic checking for multiple regression model; 
autocorrelation problem in time series data; correlation and nonlinear regression analysis 
with a binary response variable; regression model by using dummy as dependent variable. 
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040513111* เทคนิคการพยากรณ์ 3(3-0-6) 
 (Forecasting Techniques) 

วิชาบังคับก่อน : 040513104 สถิติวิเคราะห์ 2 
Prerequisite  : 040513104  Statistical Analysis II 

 วิธีแยกส่วนประกอบ เทคนิคการท าให้เรียบ วิธีบอกซ์-เจนกินส์ อนุกรมเวลาที่เป็น
แบบนิ่ง อนุกรมเวลาที่ไม่เป็นแบบไม่นิ่ง การประมาณค่า การตรวจสอบความถูกต้อง การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 Decomposition method; smoothing techniques; Box–Jenkins method; 
stationary time series; nonstationary time series; estimation; diagnostic checking; data 
analysis using statistical packages.  

 
040513112* เทคนิคการเลือกตัวอย่าง 3(3-0-6) 
 (Sampling Techniques) 
 วิชาบังคับก่อน : 040513104 สถิติวิเคราะห์ 2  
  040513105 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 
 Prerequisite  : 040513104  Statistical Analysis II  
  040513105 Probability Theory 
 การเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น การเลือกตัวอย่างแบบสะดวก การเลือก
ตัวอย่างแบบเจาะจง การเลือกตัวอย่างแบบโควตา การเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ การเลือกตัวอย่างแบบใช้
ความน่าจะเป็น การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ การเลือกตัวอย่าง  
แบบมีระบบ การเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม การเลือกตัวอย่างหลายข้ัน การประมาณแบบอัตราส่วนและ   
การถดถอย 
 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. 
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040513113* การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางสถิติ 1 3(2-3-5) 
 (Computer Applications in Statistics I) 
 วิชาบังคับก่อน : 040513101 การเก็บรวบรวมและการจัดการข้อมูลทางสถิติ  
 Prerequisite  : 040513101 Statistical Data Collection and Management 
 หลักการของการพัฒนาโปรแกรม การโปรแกรมเชิงโครงสร้าง การออกแบบอัลกอริทึม 
ลักษณะและโครงสร้างของภาษาคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับงานทางด้านสถิติประยุกต์  การประยุกต์
ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ทิศทางของภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับงานด้านสถิติ 
 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. 
 
040513114 สถิติเชิงค านวณ 3(3-0-6) 
 (Computational Statistics) 
 วิชาบังคับก่อน : 040513105 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 
  040513113 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางสถิติ 1 
 Prerequisite :  040513105  Probability Theory 
  040513113  Computer Applications in Statistics I 
 การประยุกต์ทางสถิติโดยใช้คอมพิวเตอร์ การจ าลองข้อมูล เทคนิคการสร้างเลขสุ่ม  
ปริพันธ์โดยมอนติคาร์โล วิธีบูตสแทร็บและแจ็กไนฟ์ วิธีมอนติคาร์โลในการอนุมานเชิงสถิติ 
 Statistical applications using computer; data simulation; generating random 
number techniques; Monte Carlo integration; bootstrap and jackknife methods; Monte 
Carlo method in statistical inference. 
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040513115 โครงงานพิเศษ 1 1(0-2-1) 
 (Special Project I) 
 วิชาบังคับก่อน : วิชาแกนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และ 
  วิชาชีพไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
 Prerequisite :  At least 36 credits of core course and   
 at least 21 credits of professional elective course.  
 การค้นคว้าผลงานวิจัยใหม่ทางสถิติที่สนใจ การประยุกต์สถิติกับศาสตร์อื่น ก าร
วิเคราะห์ปัญหาทางสถิติที่สนใจในปัจจุบัน การน าเสนอผลการศึกษาหรือผลการวิเคราะห์ 
 New interesting statistical approaches; applying statistics with other 
fields; analyzing recent interesting statistical problems; presenting study or analytical 
result. 
 
040513116 โครงงานพิเศษ 2 3(0-6-3) 
 (Special Project II) 
 วิชาบังคับก่อน : 040513115 โครงงานพิเศษ 1 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 

Prerequisite  : 040513115 Special Project I or Department Permission 
 การจัดท าโครงงานพิเศษที่สนใจ โดยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ภายใต้การควบคุมของ
อาจารย์ที่ปรึกษา การน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยภาควิชาหรือต่อที่ประชุมวิชาการ 
 Making interesting special project by self study under advisor’s monitoring; 
presenting results to the department committee or in conference. 
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040513201* การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกประเภท 3(3-0-6) 
 (Categorical Data Analysis) 

วิชาบังคับก่อน : 040513104 สถิติวิเคราะห์ 2 
Prerequisite  : 040513104  Statistical Analysis II 

 ตัวแปรและข้อมูลจ าแนกประเภท ตารางการจรทางเดียว ตารางการจรสองทาง ตัว
แบบส าหรับข้อมูลรายคู่  ตารางการจรสามทาง การทดสอบค็อกแครน-แมนเทล-เฮนส์เซล ตัวแบบเชิง
เส้นนัยทั่วไป ตัวแบบถดถอยลอจิสติกตัวแปรตอบสนองทวิภาคและพหุภาค  ตัวแบบถดถอยโพรบิต 
การถดถอยปัวซง การตรวจสอบและอนุมานตัวแบบ ตัวแบบล็อกเชิงเส้น 
 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.  
 
040513202 ทฤษฎีสถิติ 2 3(3-0-6) 
 (Theory of Statistics II) 

วิชาบังคับก่อน : 040513106 ทฤษฎีสถิติ 1 
Prerequisite  : 040513106 Theory of Statistics I 

 การทดสอบมีเงื่อนไข การทดสอบเชิงล าดับ การทดสอบภาวะสารูปดี การทดสอบ
ด้วยเครื่องหมาย การทดสอบทวินามส าหรับควอนไทล์ การทดสอบความเป็นอิสระ  
      Conditional tests; sequential tests; goodness of fit tests; sign tests; 
binomial test on quantiles; tests of independence.  
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040513203 สถิติเสมือนไม่ใช้พารามิเตอร ์ 3(3-0-6) 
 (Nonparametric Statistics) 

วิชาบังคับก่อน : 040513104 สถิตวิิเคราะห์ 2 
Prerequisite  : 040513104  Statistical Analysis II 

 หลักของสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐานกรณี 1 กลุ่มตัวอย่าง การ
ทดสอบสมมติฐานกรณี 2 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระกัน การทดสอบสมมติฐานกรณี 2 กลุ่มตัวอย่างที่มี
ความสัมพันธ์กัน การทดสอบสมมติฐานกรณีหลายกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระกัน การทดสอบสมมติฐาน
กรณีหลายกลุ่มตัวอย่างที่มีความสัมพันธ์กัน การทดสอบสมมติฐานการแจกแจงของข้อมูลตัวอย่าง 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ และการทดสอบสมมติฐาน ช่วงความเช่ือมั่น 
 Principles of nonparametric statistics; hypothesis testing for one-sample 
case, hypothesis testing for two-independent samples case; hypothesis testing for two 
related samples case; hypothesis testing for several independent samples case; 
hypothesis testing for several related samples case; hypothesis testing for sample 
distribution; correlation coefficient and hypothesis testing; confidence interval. 
 
040513204 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 2 3(3-0-6) 
 (Multivariate Analysis II) 

วิชาบังคับก่อน : 040513108 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 1 
Prerequisite  : 040513108  Multivariate Analysis I 

 การวิเคราะห์ส่วนประกอบหลัก การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์
จ าแนกกลุ่ม การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คานอนิคัล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
  Principal component analysis; factor analysis; path analysis; discriminant 
analysis; canonical correlation analysis; data analysis using statistical packages. 

 
040513205 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านสถิติประยุกต์ 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Applied Statistics) 

วิชาบังคับก่อน : 040513103 สถิติวิเคราะห์ 1 
Prerequisite  : 040513103 Statistical Analysis I 

 การคัดเลือกเนื้อหาให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่ใช้งานในปัจจุบันหรืองานวิจัยทางด้าน
สถิติประยุกต์ 
 Selecting suitable topics with new technologies or researches in applied 
statistics. 
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040513301 การวิจัยด าเนินงาน 2 3(3-0-6) 
 (Operations Research II) 

วิชาบังคับก่อน : 040513109 การวิจัยด าเนินงาน 1  
Prerequisite  : 040513109 Operations Research I 

 การวิเคราะห์การตัดสินใจเบื้องต้น ทฤษฎีเกม ลูกโซ่มาร์คอฟและการประยุกต์ ตัวแบบ
สินค้าคงคลัง ตัวแบบแถวคอย โปรแกรมพลวัต การจ าลองเบื้องต้น การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
แก้ปัญหา 
 Introduction to decision analysis; game theory; Markov chains and its 
application; inventory models; queueing models; dynamic programming; introduction to 
simulation; the use of packages for problem solving. 
 
040513302 ก าหนดการเชิงเส้น 3(3-0-6) 
 (Linear Programming) 

วิชาบังคับก่อน : 040513109 การวิจัยด าเนินงาน 1  
Prerequisite  : 040513109 Operations Research I 
หลักการก าหนดการเชิงเส้น การสร้างตัวแบบก าหนดการเชิงเส้น พีชคณิตของวิธี

ซิมเพล็กซ์ วิธีรีไวซ์ซิมเพล็กซ์ ปัญหาควบคู่ การวิเคราะห์ความไว ก าหนดการเชิงเส้นจ านวนเต็ม วิธี
แตกกิ่งปัญหาและการก าหนดขอบเขต วิธีการตัดพื้นที่ค าตอบออก  

Priciples of linear programming; formulation of linear programming models; 
algebra of simplex method; revised simplex method; dual problem; sensitivity analysis;  
integer linear programming; branch and bound methods; cutting plane methods. 

 
040513303 ก าหนดการเชิงเส้นจ านวนเต็ม 3(3-0-6) 
 (Integer Linear Programming) 

วิชาบังคับก่อน : 040513109 การวิจัยด าเนินงาน 1  
Prerequisite  : 040513109 Operations Research I 
ก าหนดการเชิงเส้น ก าหนดการเชิงเส้นจ านวนเต็ม วิธีแตกกิ่งปัญหาและการก าหนด

ขอบเขต วิธีการตัดพื้นที่ค าตอบออก วิธีการตัดแบบเศษส่วนและวิธีการตัดแบบจ านวนเต็มแบบดูอัล 
ก าหนดการเชิงเส้นแบบผสม ก าหนดการเชิงเส้นแบบทวิภาค 

Linear programming; integer linear programming; branch and bound 
method; cutting plane methods, fractional cuts, dual all integer cuts; mixed integer linear 
programming; binary linear programming. 
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040513305* การวางแผนการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลัง 3(3-0-6) 
 (Production Planning and Inventory Control) 

วิชาบังคับก่อน : 040513109 การวิจัยด าเนินงาน 1  
Prerequisite  : 040513109 Operations Research I 
หลักการวางแผนการผลติและการควบคุมการสินค้าคงคลัง การพยากรณ์ความต้องการ 

การควบคุมสินค้าคงคลัง การวางแผนและการจัดตารางการผลิตหลัก การวางแผนความต้องการวัสดุ
และก าลังการผลิต การจัดสมดุลสายงานผลิต การจัดล าดับงานและตารางการผลิต เทคนิคการบริหาร
โครงการด้วยเพิร์ทและซีพีเอ็ม การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการแก้ปัญหา 

Principles of production planning and inventory control; forecasting 
demand; inventory control; planning and master production scheduling; material 
requirement and capacity planning; line balancing; sequencing and scheduling; project 
management by PERT and CPM techniques; use of packages for problem solving. 
 
040513306 ทฤษฎีแถวคอย 3(3-0-6) 
 (Queueing Theory) 

วิชาบังคับก่อน : 040513109 การวิจัยด าเนินงาน 1  
Prerequisite  : 040513109 Operations Research I 

 โครงสร้างระบบแถวคอย การวิเคราะห์ตัวแบบแถวคอย กระบวนการเกิดและตาย 
ระบบแถวคอยซึ่งมีสถานีรับบริการแห่งเดียวและหลายแห่งที่มีแถวคอยจ ากัดและไม่จ ากัด สถานีรับ
บริการแห่งเดียวและหลายแห่งที่มีความยาวแถวคอยจ ากัดและไม่จ ากัดแถวคอยแบบกลุ่ม ตัวแบบ
แถวคอยที่มีการแจกแจงแบบไม่เป็นปัวซง การประยุกต์ 
 Structure of queueing systems; analysis of queueing models; birth-death 
process, single and multiple severs in queueing systems with finite and infinite storages; 
single and multiple servers in queueing systems with finite and infinite population; non-
poisson queueing models; applications. 
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040513307* กราฟและขา่ยงาน 3(3-0-6) 
 (Graphs and Networks) 

วิชาบังคับก่อน : 040513109 การวิจัยด าเนินงาน 1  
Prerequisite  : 040513109 Operations Research I 

 หลักการทฤษฎีกราฟ การประยุกตใ์ช้กราฟและข่ายงาน การระบายสีกราฟ ปัญหาเส้นทาง
ที่สั้นที่สุด ปัญหาต้นไม้ที่กระจายไปทั่วกราฟ การไหลในข่ายงาน ปัญหาการจับคู่ ปัญหาการเดินทางของ
พนักงานขายการบริหารโครงการด้วยเทคนิคเพิร์ทและซีพีเอ็ม การเร่งโครงการ การจัดสรรทรัพยากรในการ
บริหารโครงการ 
 Principles of graph theory; applications of graphs and networks; graph 
coloring; shortest path problem; spanning tree problem; network flow; matching 
problem; traveling salesman problem; project management with PERT and CPM 
techniques; project crashing; resource allocation in project management.  

 
040513308 การจ าลอง 3(3-0-6) 
 (Simulation) 

วิชาบังคับก่อน :  040513105 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 
Prerequisite :  040513105 Probability Theory 

 หลักการการจ าลอง ตัวแบบการจ าลองของตัวอย่าง สถิติส าหรับการจ าลอง ตัวแบบ
การจ าลองแบบไม่ต่อเนื่อง ระบบแถวคอย ระบบสินค้าคงคลัง ตัวแบบการถดถอย ตัวแบบเชิงเส้น 
ปัญหาระบบการควบคุมคุณภาพ การสร้างตัวเลขคล้ายสุ่ม การสร้างตัวแปรสุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลน าเข้า 
การลดความแปรปรวน การวิเคราะห์ความถูกต้องของตัวแบบ 
 Principles of simulation; sample simulation models; statistics for simulation; 
discrete simulation models; queueing system; inventory system; regression models; 
linear models; quality control system problems; pseudorandom number generating; 
random variables generating; input data analysis; variance reduction; model validation. 
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040513309* ทฤษฎีการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 (Decision Theory) 

วิชาบังคับก่อน : 040513104 สถิติวิเคราะห์ 2 
Prerequisite  : 040513104 Statistical Analysis II 

 หลักการของทฤษฎีการตัดสินใจ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตัดสินใจ ตัวแบบทฤษฎีการ
ตัดสินใจทางสถิติ แผนภาพการตัดสินใจ ทฤษฎีการตัดสินใจทางสถิติภายใต้ความแน่นอน ทฤษฎีการ
ตัดสินใจทางสถิติภายใต้ความไม่แน่นอน ทฤษฎีการตัดสินใจทางสถิติภายใต้ความเสี่ยง ทฤษฎีการ
ตัดสินใจทางสถิติที่อาศัยการสุ่มตัวอย่าง ทฤษฎีอรรถประโยชน์เพื่อการตัดสินใจ 
 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. 
 
040513310  การหาค่าเหมาะท่ีสุดเบ้ืองต้น   3(3-0-6) 
  (Introduction to Optimization) 

วิชาบังคับก่อน : 040203101 คณิตศาสตร์ 1 
Prerequisite  : 040203101 Mathematics I 

 การหาค่าเหมาะสมที่สุดของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร การหาค่าเหมาะสมที่สุดของฟังก์ชัน
หลายตัวแปรปราศจากเงื่อนไขบังคับ การหาค่าเหมาะสมที่สุดของฟังก์ชันหลายตัวแปรด้วยเงื่อนไข
บังคับ การหาค่าเหมาะสมที่สุดด้วยข้ันตอนวิธีการพิเศษ ก าหนดการเชิงเส้น  
 Single-variable optimization; multi-variable optimization without constraints; 
multi-variable optimization with constraints; optimization with special algorithm; 
linear programming. 
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040513311* การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 3(3-0-6) 
 (Statistical Quality Control) 

วิชาบังคับก่อน : 040513103 สถิติวิเคราะห์ 1 
Prerequisite  : 040513103 Statistical Analysis I 
หลักการและเทคนิคการควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ เครื่องมือพื้นฐาน 

ที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ แผนภูมิควบคุมคุณภาพเชิงคุณลักษณะและเชิงผันแปร แผนภูมิควบคุม
คุณภาพข้ันสูง การวัดประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุม การวิเคราะห์สมรรถภาพของกระบวนการ 
แผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจรับผลิตภัณฑ์ เชิงคุณลักษณะและเชิงผันแปร แผนการสุ่มตัวอย่าง
แบบต่อเนื่องและแผนการสุ่มแบบอื่น  
 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. 
 
040513312 ความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6) 
 (Product Reliability) 

วิชาบังคับก่อน : 040513104 สถิติวิเคราะห์ 2 
 040513105 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 
Prerequisite :  040513104 Statistics Analysis II  
 040513105 Probability Theory  
ค าจ ากัดความและหลักการของความเช่ือถือได้ของผลิตภัณฑ์ ฟังก์ชันความเช่ือถือได้ 

ฟังก์ชันอัตราการสูญเสีย การวัดความเช่ือถือได้ เวลาการใช้งานได้ของผลิตภัณฑ์ วิธีประมาณฟังก์ชัน
ความเสี่ยงและฟังก์ชันความเช่ือถือได้ ตัวแบบของระบบอนุกรมขนานและระบบผสม การทดสอบความ
เช่ือถือได้ การประยุกต์ใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์และการซ่อมบ ารุง 

Definitions and principles of product reliability; reliability functions; failure 
rate function; measures of reliability; product lifetime; estimation of hazard and 
reliability function; models of parallel and mixed system; reliability testing; applications 
in process control; product design and maintenance. 
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040513313 กระบวนการสโตแคสติกเบ้ืองต้นและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
 (Introduction to Stochastic Process and Applications) 
 วิชาบังคับก่อน : 040513105 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 
 Prerequisite : 040513105 Probability Theory 
 กระบวนการปัวซง ลูกโซ่มาร์คอฟและกระบวนการมาร์คอฟ กระบวนการ เกิดใหม่ 
กระบวนการมาร์คอฟเกิดใหม่ การเคลื่อนไหวบราวเนียน การประยุกต์ 
 Poisson process; Markov chain and Markov process; renewal process; 
renewal Markov process; brownian motion; applications.  

 
040513314 การจัดการสินค้าคงคลัง 3(3-0-6) 
 (Inventory Management) 

วิชาบังคับก่อน : 040513109 การวิจัยด าเนินงาน 1  
Prerequisite  : 040513109 Operations Research I  
หลักการสินค้าคงคลัง การวิเคราะห์จัดกลุ่มสินค้าคงคลัง การวางแผนความต้องการสินค้า  

ตัวแบบสินค้าคงคลังกรณีความต้องการสินค้าแน่นอนส าหรับสินค้ารายการเดียวและหลายรายการ 
ตัวแบบสินค้าคงคลังกรณีความต้องการสินค้าเป็นเชิงความน่าจะเป็น การก าหนดสินค้าคงคลังส ารอง 
การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง 

 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 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางสถิติ 2 3(2-3-5)
 (Computer Applications in Statistics II) 
 วิชาบังคับก่อน : 040513113  การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางสถิติ 1 
 Prerequisite  : 040513113  Computer Applications in Statistics I 
                 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติในองค์กร เทคโนโลยีพื้นฐานในการพัฒนา
โปรแกรมบนเว็บ เครื่องมือพัฒนาเว็บที่เหมาะสมและทันสมัย หลักการออกแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ทางสถิติบนเว็บ 
 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* การประมวลผลข้อมูลทางสถิติ 3(2-3-5) 
 (Statistical Data Processing) 
 วิชาบังคับก่อน : 040513104  สถิติวิเคราะห์ 2  
   040513113  การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางสถิติ 1  
 Prerequisite  : 040513104  Statistical Analysis II 
   040513113  Computer Applications in Statistics I 

ลักษณะของข้อมูลทางสถิติ การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการประมวลผล การก าหนดรหัส
ข้อมูล รูปแบบของการน าเข้าข้อมูล วิธีการประมวลผลทางสถิติ เครื ่องมือที ่ใช้ในการ แปลผล 
โปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ การประยุกต์โปรแกรมส าเร็จรูปในการจัดท ารายงาน แปลผลและ
น าเสนอผล 
 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 การจัดการฐานข้อมูลทางสถิติ 3(2-3-5) 
 (Statistical Database Management) 
 วิชาบังคับก่อน : 040513113  การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางสถิติ 1 
 Prerequisite  : 040513113  Computer Applications in Statistics I 
 หลักการพื้นฐานของฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูล ประเภทของข้อมูล ตัวแบบข้อมูล 
สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล ภาษาสอบถาม การจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย
แพลตฟอร์มที่เหมาะสม การจัดการฐานข้อมูลทางสถิติ การประยุกต์ระบบการจัดการฐานข้อมูลส าหรับ
ข้อมูลทางสถิติ การติดตั้งและการบ ารุงรักษาฐานข้อมูล 
  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. 
 
040513404 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับธุรกิจ 3(2-3-5) 
 (Statistical Packages for Business) 
 วิชาบังคับก่อน : 040513101 การเก็บรวบรวมและการจัดการข้อมูลทางสถิติ  
 Prerequisite  : 040513101 Statistical Data Collection and Management) 
 ความส าคัญและประเภทของโปรแกรมส าเร็จรูป การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในธุรกิจ
ส าหรับการจัดการกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางสถิติ ที่ใช้ในด้านการตลาด การผลิต การเงิน 
การบัญชีและการศึกษา  
 Importance and types of packages; business packages for data manipulation 
in statistical method used in marketing, production, finance, accounting and education.  
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040513405 การวิเคราะห์และออกแบบระบบทางสถิติ 3(2-3-5) 
 (Statistical System Analysis and Design) 
 วิชาบังคับก่อน : 040513113  การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางสถิติ 1 
 Prerequisite  : 040513113  Computer Applications in Statistics I 

หลักการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางสถิติ วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศทางสถิติ 
การวิเคราะห์ความต้องการระบบ การออกแบบระบบทางสถิติ การควบคุมและพัฒนาระบบงาน การ
ติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับระบบสารสนเทศทางสถิติ 

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.  
 

040513406 ระบบการจัดการสารสนเทศทางสถิติ 3(2-3-5) 
 (Statistical Management Information Systems) 
 วิชาบังคับก่อน : 040513113  การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางสถิติ 1 
 Prerequisite  : 040513113  Computer Applications in Statistics I 
 หลักการของการจัดการระบบสารสนเทศทางสถิติ คุณลักษณะและโครงสร้างของ
ระบบสารสนเทศทางสถิติ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางสถิติ เทคโนโลยี
สารสนเทศทางสถิติ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส านักงานอัตโนมัติ ระบบผู้เช่ียวชาญ 
ระบบสนับสนุนเพื่อการตัดสินใจ การประยุกต์การจัดการระบบสารสนเทศทางสถิติในด้านธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 
 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. 
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040513407 เหมืองข้อมูล 3(2-3-5) 
 (Data Mining) 
 วิชาบังคับก่อน : 040513104  สถิติวิเคราะห์ 2  
   040513113  การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางสถิติ 1 
 Prerequisite  : 040513104  Statistical Analysis II 
   040513113  Computer Applications in Statistics I 

หลักการเกี่ยวกับเหมืองข้อมูล ระบบฐานข้อมูลทางสถิติกับเหมืองข้อมูล ข้ันตอนวิธี
และเครื่องมือเหมืองข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบด้วยกฎความสัมพันธ์ การสร้างตัวแบบเพื่อการ
ท านาย เทคนิคการประเมินตัวแบบ การประยุกต์เหมืองข้อมูลและสถิติในงานด้านธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 
 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. 
 

040513501 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Business Mathematics) 

วิชาบังคับก่อน : 040203101 คณิตศาสตร์ 1 
Prerequisite : 040203101 Mathematics I 

 สมการเส้นตรง สมการไม่เชิงเส้น อนุพันธ์ การหาค่าเหมาะที่สุดของฟังก์ชันส าหรับตัว
แปรเดียว ปริพันธ์ เมทริกซ์ การประยุกต์ในทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ คณิตศาสตร์การเงิน ดอกเบี้ย
เชิงเดี่ยว ดอกเบี้ยทบต้น ค่ารายงวด 

 Linear equation; non-linear equation; differentiation; optimization for 
univariate functions; Integration; matrix; applications in economics and business; 
financial mathematics, simple Interest, compound Interest, annuities. 
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040513502* การวิจัยเบ้ืองต้น 3(2-2-5) 
 (Introduction to Research Methods) 

วิชาบังคับก่อน : 040513104 สถิติวิเคราะห์ 2 
Prerequisite  : 040513104 Statistical Analysis II 

 ลักษณะทั่วไปของงานวิจัย ประเภทของงานวิจัย ข้ันตอนการท าวิจัย การก าหนด
ปัญหาการวิจัย การเขียนข้อเสนองานวิจัย เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม 
การรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การแปลผล การเขียนรายงานการวิจัย การเสนอผลการวิจัย 
จรรยาบรรณของนักวิจัย  

 Characteristics of research; research classification; research process; 
identification of research problems; writing of research proposal; questionnaire design; 
data collection; processing; interpretation; report writing; presentation; ethics of 
researchers. 

 
040513503 การบริหารคุณภาพ 3(3-0-6) 
 (Quality Management) 

วิชาบังคับก่อน : 040513104 สถิติวิเคราะห์ 2 
Prerequisite  : 040513104 Statistical Analysis II 

 การวางแผนและการจัดองค์กรคุณภาพ คุณภาพและการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต
และจัดจ าหน่าย การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ในการควบคุมคุณภาพ กิจกรรมกลุ่มคิวซีเซอร์เคิล 
การประยุกต์เทคนิคทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพ การประกันคุณภาพ การบริหารธุรกิจบริการ 
การบริหารคุณภาพโดยรวม 

 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. 
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040513504 การบริหารต้นทุน 3(3-0-6) 
 (Cost Management) 

วิชาบังคับก่อน : 040513104 สถิติวิเคราะห์ 2 
Prerequisite  : 040513104 Statistical Analysis II 

 หลักการโครงสร้างต้นทุน การบริหารเชิงกลยุทธ์ หลักการบริหารต้นทุน การคิดต้นทุน
งาน การคิดต้นทุนตามฐานกิจกรรม การประมาณต้นทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวิเคราะห์ต้นทุน- 
ปริมาณ-ก าไร  การวางแผนก าไร การวิเคราะห์การลงทุน 

 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. 

 
040513900 การฝึกงาน 0(240 ชั่วโมง) 
 (Training) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี

Prerequisite : None 
 การฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการ หรือสถาบันวิจัย และต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากภาควิชา ใช้เวลา 240 ช่ัวโมงข้ึนไป โดยนักศึกษาจะต้องจัดท ารายงานการปฏิบัติงาน
ส่งภาควิชา  

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.  

 
040513901 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-30-0) 
 (Pre-cooperative Education) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี

Prerequisite : None 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงการสหกิจศึกษา ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา การ

บรรยายพิเศษ และกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโครงการสหกิจศึกษา  
Fundamental of cooperative education; regulation of cooperative 

education; special seminar; pre-cooperative education activities. 
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040513902 สหกิจศึกษา 6(540 ชั่วโมง) 
 (Co-operative Education) 
 วิชาบังคับก่อน : 040513901  เตรียมสหกิจศึกษา  

Prerequisite : 040513901  Pre-cooperative Education 
 การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเสมือนบุคลากรในหน่วยงาน การใช้ความรู้
และทักษะทางสถิติไปประยุกต์ภายใต้การก ากับดูแลของผู้เช่ียวชาญของสถานประกอบการและอาจารย์
นิเทศเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน การน าเสนอโครงงานต่อสถานประกอบการและ
คณะกรรมการ 
 Internship at cooperative enterprises by applying statistical knowledge 
under supervision and guidance of experts in the workplace and cooperative advisors 
at least 16 weeks; presenting the result to the committees. 
 
040533101 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับหลักการประกันภัย 3(3-0-6) 
 (General Principles of Insurance) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 ความหมายและหลักการของการประกันภัย การประกันวินาศภัย การประกันภัย
รถยนต์ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเล การประกันวินาศภัยแบบอื่นๆ การประกันชีวิต 
การประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ การ
ประกันชีวิตแบบบ านาญ 
 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) 
 วิชาบังคับก่อน : 040203101 คณิตศาสตร์ 1 
 Prerequisite : 040203101 Mathematics I 
 การวัดค่าดอกเบี้ยเบื้องต้น ดอกเบี้ยเชิงเดี่ยว ดอกเบี้ยทบต้น ค่าส่วนลด ฟังก์ชันเงินรวม 
ฟังก์ชันเงินสะสม ค่าเงินปัจจุบัน เงินรายงวด ลักษณะปัญหาของเงินรายงวด หลักพีชคณิตกับการค านวณ
อัตราดอกเบี้ย ตารางการไถ่ถอนและเงินทุนสะสม พันธบัตรและหลักทรัพย์อื่นๆ การวิเคราะห์โครงการกับ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน การประยุกต์ในการแก้ปัญหาทางด้านการเงิน 
 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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040533201 การประกันชีวิต 3(3-0-6) 
 (Life Insurance) 
 วิชาบังคับก่อน : 040533101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลกัการประกันภัย 
 Prerequisite : 040533101 General Principles of Insurance 
 นโยบายและการจัดการองค์กรของบริษัทประกันชีวิต การประกันชีวิตรายบุคคล  
การบริหารงานของการประกันชีวิตรายบุคคล การประกันชีวิตกลุ่ม การบริหารงานประกันชีวิตกลุ่ม สัญญา
แนบท้าย การจัดการงานด้านสินไหมทดแทน การบริหารหลังการอนุรักษ์กรมธรรม์ 
 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. 
 
040533202 การประกันวินาศภัย 3(3-0-6) 
 (Non-Life Insurance) 
 วิชาบังคับก่อน : 040533101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลกัการประกันภัย 
 Prerequisite : 040533101 General Principles of Insurance 
 หลักการของการประกันวินาศภัย การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเล การ
ประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด เงื่อนไขกรมธรรม์
ประกันภัย เงื่อนไขความคุ้มครองและรูปแบบกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัย พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย 
หลักการของการประกันภัยต่อ 
 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) 
 วิชาบังคับก่อน : 040533102 ทฤษฎีดอกเบี้ย 
  040533201 การประกันชีวิต 
 Prerequisite : 040533102 Interest Theory 
  040533201 Life Insurance 
 การแจกแจงการอยู่รอดและตารางชีพ ฟังก์ชันการอยู่รอด แรงผลักดันภาวะการตาย 
ความสัมพันธ์ของฟังก์ชันตารางชีพกับฟังก์ชันการอยู่รอด การประกันชีวิต เงินรายปีชีวิต เบี้ยประกัน
ชีวิต เงินส ารอง 
 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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040533205 ตัวแบบการอยู่รอดเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
 (Introductory Survival Models) 
 วิชาบังคับก่อน : 040513106 ทฤษฎีสถิติ 1 
 Prerequisite : 040513106 Theory of Statistics I 
 ลักษณะเฉพาะของเวลาการอยู่รอด เวลาแท้จริงและเวลาที่ถูกตัดปลาย ฟังก์ชันการ 
อยู่รอด ฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็น และฟังก์ชันความเสี่ยง การประมาณฟังก์ชันการอยู่
รอดด้วยวิธีการเสมือนไม่ใช้พารามิเตอร์ การประมาณโพรดัค-ลิมิต การวิเคราะห์ตารางชีพ การ
เปรียบเทียบเวลาการอยู่รอดสองกลุ่มหรือมากกว่าสองกลุ่มด้วยวิธีการเสมือนไม่ใช้พารามิเตอร์ ตัวแบบ
การอยู่รอดทางพาราเมตริกซึ่งพบเสมอ การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ วิธีการตรวจสอบจาก
กราฟ การทดสอบสารูปดีและการคัดเลือกตัวแบบ การเปรียบเทียบเวลาการอยู่ รอดสองกลุ่มทาง 
พาราเมตริก การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการแก้ปัญหา 
 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. 

 
040533309 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
 (Logistics and Supply Chain Management) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน การจัดการอุปสงค์ การจัดซื้อ
จัดหาและซัพพลายเออร์สัมพันธ์ การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า การ
ขนส่งและศูนย์กระจายสินค้า เทคโนโลยีระบบขนถ่ายวัสดุและบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 
 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 
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040563105 การวิเคราะห์เชิงสถิติส าหรับข้อมูลขนาดใหญ่ 3(2-3-5)  
 (Statistical Analysis for Big Data) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite :  None 
 รูปแบบหรือลักษณะของข้อมูลขนาดใหญ่ทางสถิติ หลักการและเทคโนโลยีส าหรับการ
ท างานกับข้อมูลขนาดใหญ่ทางสถิต ิการค านวณข้อมูลขนาดใหญ่ อุปกรณ์อินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง 
 Format or type of statistical big data; principles and technologies for 
working with statistical big data; big data computation; internet of thing devices. 
 
040713002 วิทยาศาสตร์สุขภาพและโภชนาการ 3(3-0-6) 
 (Healthy Science and Nutrition) 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 ระบบต่างๆ ของร่างกายและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น อาหารและสารอาหารที่ร่างกาย
ควรได้รับ การบริโภคที่ถูกหลักอนามัย ความปลอดภัยในอาหาร โรคและความผิดปกติที่เกิดข้ึนจากการ
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) 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับพื้นฐาน เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันโดยค านึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา ผ่านการ
เรียนรู้ค าศัพท์และไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยค
และย่อหน้าที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน การฝึกทักษะเพิ่มเติมที่ ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 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) 
 วิชาบังคับก่อน : 080103001 ภาษาอังกฤษ 1  
 Prerequisite : 080103001 English I 
 การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับที่สูงข้ึนเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยค านึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา ผ่านการ
เรียนรู้ค าศัพท์และไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยค
ที่มี โครงสร้างไม่ซับซ้อนและย่อหน้าขนาดสั้น การฝึกทักษะเพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองและ
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 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 การอ่านเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 (Academic Reading) 
 วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 
 Prerequisite : 080103002 English II 
 กลยุทธ์การอ่าน การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านโดยเน้นเนื้อหาเชิงวิชาการ 
 Reading strategies, reading ability development, focusing on academic topics. 
 
080103031 การอ่านข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน 3(3-0-6) 
 (News and Current Issues Reading) 
 วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 
 Prerequisite : 080103002 English II 
 กลยุทธ์การอ่าน การพัฒนาความสามารถด้านการอา่นโดยเน้นข่าวและเหตุการณ์ปัจจบุนั 
 Reading strategies, reading ability development, focusing on news and 
current issues. 
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080103032 การเขียนย่อหน้า 3(3-0-6) 
 (Paragraph Writing) 
 วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 
 Prerequisite : 080103002 English II 
 การเขียนประโยคชนิดต่างๆ การเขียนย่อหน้าประเภทต่าง ๆ เพื่อการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ องค์ประกอบของย่อหน้า การใช้กระบวนการเขียนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน 
 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) 
 วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 
 Prerequisite : 080103002 English II 
 หลักและการฝึกเขียนเชิงธุรกิจ จดหมายเชิงธุรกิจ การเขียนบันทึกข้อความและรายงาน 
การเขียนอธิบายกราฟส าหรับน าเสนองานเชิงธุรกิจ 
 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) 
 วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 
 Prerequisite : 080103002 English II 
 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการพูด การฟัง และการออกเสียง การสนทนา
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 English communication skills with an emphasis on speaking, listening, and 
pronunciation; function languages in daily conversation. 
 



55 มคอ.2  

 

 

080103035 ทักษะการน าเสนอ 3(3-0-6) 
 (Oral Presentation) 
 วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 
 Prerequisite : 080103002 English II 
 ทักษะการพูดเพื่อการน าเสนอเชิงวิชาการและธุรกิจแบบเตรียมตัวและไม่เตรียมตัว 
 English oral presentation skills for academic and business purposes; prepared 
and impromptu presentations. 
 
080203903 มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 3(3-0-6) 
 (Social, Economic and Political Dimension) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี

Prerequisite  : None 
 ความส าคัญของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง การเปลี่ยนแปลงและโอกาส พลวัตรสังคม 
และการปรับตัวของสังคมไทย จริยธรรมกับการด ารงชีวิตในสังคมพลวัตรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 Important characteristics of society, economics and politics, development 
and change of society, social dimensions, ethics and living in dynamic society to sustainable 
development. 
 
080203904 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Law for Everyday Life) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี

Prerequisite  : None 
ลักษณะและวิวัฒนาการของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย

เกี่ยวกับ วงจรชีวิตในสังคมและการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ 
 Characteristics and evolution of law, types of law, legal knowledge about 
life cycle in society and being good citizenship. 
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080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Economy and Everyday Life) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี

Prerequisite  : None 
 การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคม การบริโภค การออม การเงินและการ
ธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การน าแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับชีวิต  ประจ าวันในด้าน
ต่างๆของมนุษย์  

 Economics in everyday life, consumption, investment, inflation, deflation, 
financial institutions, taxation, various economic conditions, economic problems, 
government direction in economic problem solving, self-adaptation to various 
economic situations. 
 
080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Business and Everyday Life) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี

Prerequisite  : None 
 ความส าคัญของธุรกิจในชีวิตประจ าวัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  ประเภทของธุรกิจ 
การจัดการธุรกิจ การจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
 The essential of business in everyday life, business environment, types 
of business, business management, business information technology management, 
business ethics and social responsibility. 
 
080303103 จิตวิทยาเพ่ือความสุขในการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 
 (Psychology for Happy Life) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี

Prerequisite  : None 
 พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ การพัฒนาความสามารถด้านการคิดการใช้เหตุผล
และการแก้ปัญหา แรงจูงใจทางสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความดึงดูดใจ ความชอบพอและ
ความรัก การสร้างมิตรภาพและการเลือกคู่ครอง การจัดการกับปัญหาชีวิตและสังคม การเอาชนะใจ
ตนเอง โดยอาศัยหลักการทางจิตวิทยาและการปรับปรุงตนเองเพื่อการด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 

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. 
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080303104 จิตวิทยาเพ่ือการท างาน 3(3-0-6) 
 (Psychology for Work) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี

Prerequisite  : None 
 จิตวิทยาเพื่อการท างาน การจูงใจ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา ความขัดแย้งในการท างาน 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การประสานงาน ภาวะผู้น า การสร้างทีมงาน และการสื่อสารในที่ท างาน  

 Psychology applied to work: motivation, decision-making, problem-solving, 
conflicts at work, creative thinking, coordination, leadership, team building and 
communication at workplace.   
 
080303501 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 
 (Basketball) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี

Prerequisite  : None 
 ประวัติของกีฬาบาสเกตบอล เทคนิคการเล่น  กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่
เหมาะสม  การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถน าทักษะไปใช้ในการเล่นบาสเกตบอล การเป็นผู้เล่นและ
ผู้ชมที่ด ี
 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 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 
 (Volleyball) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี

Prerequisite  : None 
 ประวัติของกีฬาวอลเลย์บอล เทคนิคการเล่น  กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่
เหมาะสม  การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถน าทักษะไปใช้ในการเล่นวอลเลย์บอล การเป็นผู้เล่นและ
ผู้ชมที่ด ี
 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) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี

Prerequisite  : None 
 ประวัติของกีฬาแบดมินตัน เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม  
การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถน าทักษะไปใช้ในการเล่นแบดมินตัน การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี 
 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) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี

Prerequisite  : None 
                    ประวัติของการลีลาศ ทักษะเบื้องต้นของการลีลาศ มารยาทของการลีลาศ การปลูกฝัง
ความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดี การเต้นร าแบบละติน 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) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี

Prerequisite  : None 
 ประวัติของกีฬาเทเบิลเทนนิส เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม 
การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถน าทักษะไปใช้ในการเล่นเทเบิลเทนนิส การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี 
 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. 

 



59 มคอ.2  

 

 

080303601 มนุษยสัมพันธ์  3(3-0-6) 
 (Human Relations) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี

Prerequisite  : None 
 หลักการและทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมของบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การพัฒนา
ตนเอง การติดต่อสื่อสาร การท างานเป็นทีม ภาวะผู้น า ความขัดแย้งและการบริหารความขัดแย้ง สังคม 
วัฒนธรรม มารยาททางสังคม หลักธรรมทางศาสนาและการประยุกต์ใช้ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
 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 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Systematic and Creative Thinking) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี

Prerequisite  : None 
 ระบบ พื้นฐานการท างานของสมอง กระบวนการทางจิตวิทยาในการเข้าใจความคิด
ของมนุษย์ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิง
สังเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ 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  ชื่อ – นามสกุล  ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย ์
   3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิและ 

สาขาวิชาเอก 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลงานทาง
วิชาการ 

(การค้นคว้าวจิัย
หรือการแต่งต ารา) 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์ 

สถาบัน/ประเทศ ปี พ.ศ. ที่มีอยู่
แล้ว 

ที่จะมีใน 
หลักสูตร 
ปรับปรงุ 

1 นางสาวสุวิมล   พันธ์แย้ม* 
 

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 
พระนครเหนือ 

2557 
 

2547 
 

2542 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

ตามเอกสาร 
หน้า 106 

6 6 

2 นางศิรประภา   มโนมัธย ์
 

- วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
- วท.ม. (สถติิประยุกต์) 
- บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) 
- วท.บ. (สถติิประยุกต์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 
พระนครเหนือ 

2555 
2540 
2540 
2537 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

ตามเอกสาร 
หน้า 106 

6 6 

3 นางสุภารัตน์   นิวิศพงศ ์
 

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 
พระนครเหนือ 
สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
วิทยาเขตพษิณุโลก 

2553 
 

2543 
2528 

รองศาสตราจารย ์ ตามเอกสาร 
หน้า  107 

6 6 
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ล าดับ 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิและ 

สาขาวิชาเอก 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลงานทาง
วิชาการ 

(การค้นคว้าวจิัย
หรือการแต่งต ารา) 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์ 

สถาบัน/ประเทศ ปี พ.ศ. ที่มีอยู่
แล้ว 

ที่จะมีใน 
หลักสูตร 
ปรับปรงุ 

4 นางนวลพรรณ  ลอว์สัน - Ph.D. (Social Statistics) 
- สต.ม. (สถิติ) 
- วท.บ. (สถติิประยุกต์) 

University of Southampton, UK 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 
พระนครเหนือ 

2557 
 

2543 
2540 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ตามเอกสาร 
หน้า 108 

6 6 

5 นางสาวคณิตา เพช็รัตน์ - ปร.ด. (สถิติประยุกต์) 
 
- วท.ม. (สถติิประยุกต์) 
 
- วท.บ. (สถติิ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2556 
 

2546 
 

2541 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

ตามเอกสาร 
หน้า 108 

6 6 

  

หมายเหตุ  *  ประธานหลักสูตร 
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   3.2.2  อาจารย์ผู้สอน 

ล าดับ 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิและ 

สาขาวิชาเอก 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลงานทาง
วิชาการ 

(การค้นคว้าวจิัย
หรือการแต่งต ารา) 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์ 

สถาบัน/ประเทศ ปี พ.ศ. ที่มีอยู่
แล้ว 

ที่จะมีใน 
หลักสูตร 
ปรับปรงุ 

1 นายฐตินนท์ จารุโรจน์กีรต ิ
 

- ปร.ด. (สถิติประยุกต์) 
 

- สต.ม. (สถิติ) 
- วท.บ. (สถติิศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 
พระนครเหนือ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2559 
 

2532 
2522 

รองศาสตราจารย ์ ตามเอกสาร 
หน้า 111 

6 6 

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

La Trobe University, Australia 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
วิทยาเขตพษิณุโลก 

2550 
2532 
2528 

รองศาสตราจารย ์ ตามเอกสาร 
หน้า 111 

6 6 

3 นายบุญกอง  ทะกลโยธิน - สต.ม. (สถิติ) 
- ศศ.บ. (สถติิ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2534 
2529 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ตามเอกสาร 
หน้า 111 

6 6 

4 นางสาวจีรภา สรรพกิจก าจร 
 

- ปร.ด. (สถิติประยุกต์) 
 
- สต.ม. (สถิติ) 
- วท.บ. (สถติิ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 
พระนครเหนือ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2556 
 

2535 
2530 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ตามเอกสาร 
หน้า 112 

6 6 
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ล าดับ 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิและ 

สาขาวิชาเอก 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลงานทาง
วิชาการ 

(การค้นคว้าวจิัย
หรือการแต่งต ารา) 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์ 

สถาบัน/ประเทศ ปี พ.ศ. ที่มีอยู่
แล้ว 

ที่จะมีใน 
หลักสูตร 
ปรับปรงุ 

5 นางเพยีรพูล เกิดวิชยั 
 
 
 

- Ph.D. (Applied Statistics) 
- วท.ม. (วทิยาการคอมพวิเตอร์ 
 และสารสนเทศ) 
- วท.บ. (สถติิประยุกต์) 

University of Reading, UK 
สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 
พระนครเหนือ 

2557 
2541 

 
2535 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

ตามเอกสาร 
หน้า 112 

6 6 

6 นางสาวอุไรวรรณ  
เจริญกีรติกุล 

 

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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2556 
2540 
2536 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ตามเอกสาร 
หน้า 112 

6 6 

7 นางสาวนุชรินทร์  
ทิพยวรรณากร 

- วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
- สต.ม. (สถิติ) 
- วท.บ. (สถติิประยุกต์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 
พระนครเหนือ 

2558 
2541 
2537 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ตามเอกสาร 
หน้า 113 

6 6 

8 นางสาวอรไท พลเสน - Ph.D. (Statistics) 
- สต.ม. (สถิติ) 
- วท.บ. (สถติิประยุกต์) 

University of Leeds, UK 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า - 
พระนครเหนือ 

2555 
2542 
2538 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

ตามเอกสาร 
หน้า 113 

6 6 
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ล าดับ 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิและ 

สาขาวิชาเอก 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลงานทาง
วิชาการ 

(การค้นคว้าวจิัย
หรือการแต่งต ารา) 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์ 

สถาบัน/ประเทศ ปี พ.ศ. ที่มีอยู่
แล้ว 

ที่จะมีใน 
หลักสูตร 
ปรับปรงุ 

9 นางสาวเสาวณิต สขุภารังษ ี - Ph.D. (Mathematical 
Science) 
- สต.ม. (สถิติ) 
- วท.บ. (สถติิประยุกต์) 
 

University of Technology Sydney, 
Australia 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า - 
พระนครเหนือ 

2552 
 

2543 
2540 

รองศาสตราจารย ์
 

ตามเอกสาร 
หน้า 113 

6 6 

10 นางสาวยุพาภรณ์ อารีพงษ ์ - Ph.D. (Mathematical Science)     
 
- สต.ม. (สถิติ) 
- วท.บ. (สถติิ) 

University of Technology Sydney, 
Australia 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2552 
 

2543 
2540 

รองศาสตราจารย ์
 

ตามเอกสาร 
หน้า 114 

6 6 

  11 นายชนาพันธุ์ ชนาเนตร 
 

- ปร.ด. (สถิติประยุกต์) 
 
- วท.ม.  (สถิติประยุกต์) 
 
- วท.บ. (การวิจัยด าเนินงาน) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2558 
 

2545 
 

2541 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

ตามเอกสาร 
หน้า 114 

6 6 
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ล าดับ 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิและ 

สาขาวิชาเอก 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลงานทาง
วิชาการ 

(การค้นคว้าวจิัย
หรือการแต่งต ารา) 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์ 

สถาบัน/ประเทศ ปี พ.ศ. ที่มีอยู่
แล้ว 

ที่จะมีใน 
หลักสูตร 
ปรับปรงุ 

12 นางสาววิกานดา ผาพันธ ์ - ปร.ด. (สถิติ) (หลักสูตรนานาชาติ) 
- วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
- วท.บ. (สถติิ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2558 
2554 
2552 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

ตามเอกสาร 
หน้า 114 

6 6 

13 
 
 

 

นางสาวมูรตี สมบูรณ์ 
 
 

- ปร.ด. (สถิติ) (หลักสูตรนานาชาติ) 
- วท.ม. (สถติิประยุกต์และ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2559 
2552 

 
2549 

อาจารย ์ ตามเอกสาร 
หน้า 115 

6 6 

14 
 

นางสาววิลาสินี ปีระจติร - ปร.ด. (สถิติประยุกต์) 
 
- วท.ม. (สถติิประยุกต์) 
 
- วท.บ. (สถติิประยุกต์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า - 
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า - 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า - 
พระนครเหนือ 

2559 
 

2552 
 

2549 

อาจารย ์ ตามเอกสาร 
หน้า 115 

6 6 
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ล าดับ 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิและ 

สาขาวิชาเอก 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลงานทาง
วิชาการ 

(การค้นคว้าวจิัย
หรือการแต่งต ารา) 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์ 

สถาบัน/ประเทศ ปี พ.ศ. ที่มีอยู่
แล้ว 

ที่จะมีใน 
หลักสูตร 
ปรับปรงุ 

15 นางกรองแก้ว หวังนิเวศน์กุล - พบ.ม. (สถิติประยุกต์) 
- วท.บ. (ฟิสิกส)์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2529 
2524 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ตามเอกสาร 
หน้า 116 

6 6 

16 นางกอบกุล รวีสวัสดิ ์ - ปร.ด. (สถิติประยุกต์) 
 
- วท.ม. (การประกันภัย) 
- วท.บ. (สถติิ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 
พระนครเหนือ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2559 
 

2545 
2541 

อาจารย ์
 

ตามเอกสาร 
หน้า 116 

6 6 

17 ร้อยเอกมานพ วราภักดิ ์ M.S. (Statistics/Actuarial 
       Science) 
พบ.ม. (การวิจัยด าเนินการ) 
คบ. (คณิตศาสตร์) 

University of Iowa, USA 
 
สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2528 
 

2516 
2514 

รองศาสตราจารย ์ ตามเอกสาร 
หน้า 116 

6 6 

18 นางโชติมา  พัวศิริ ปร.ด. บริหารธุรกิจ 
      (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
M.Com. (Marketing) 
 
M.A. (Management) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
University of New South Wales,  
Australia 
Nottingham University, UK  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2552 
 

2546 
 

2544 
2542 

- ตามเอกสาร 
หน้า 116 

6 6 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์การฝึกงานภาคสนาม 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์การฝึกงานภาคสนาม 

(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
(2) ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิชาการสถิติกับงานจริง 
(3) มนุษยสัมพันธ์ กล้าแสดงออกและความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
(4) ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา สามารถเรียนรู้ และปรับตัวใหเ้ข้ากับสภาพสังคมการท างาน 

4.2 ช่วงเวลา 
- โครงการปกติ 
 ภาคการศึกษาฤดูร้อนของช้ันปีที่ 3   
- โครงการสหกิจ 

ภาคการศึกษาที่ 1 ของช้ันปีที่ 4   
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

จัดเต็มเวลาภาคฤดูร้อน รวม 240 ช่ัวโมง 

5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานพิเศษหรืองานวิจัย 
นักศึกษาต้องผ่านวิชาแกนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และผ่านวิชาชีพไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

หัวข้อในการท าโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านสถิติ โดยมีรายงาน 
ที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
โครงงานพิเศษต้องเกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้ทักษะทางสถิติและคอมพิวเตอร์ในขอบข่ายหัวข้อที่

นักศึกษาสนใจ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีมได้ และสามารถน าความรู้ทางสถิติและคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหา
งานอย่างเหมาะสมและด าเนินการเสร็จทันเวลาที่ภาควิชาก าหนด 

5.3 ช่วงเวลา 
- โครงการปกติ 
 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของช้ันปีที่ 4 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
- โครงการปกติ 
 4 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
มีการก าหนดช่ัวโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

โครงงานทางเว็ปไซต์และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ 
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5.6 กระบวนการประเมินผล 

ประเมนิผลจากความก้าวหน้าของโครงงานทีบ่ันทึกในสมดุใหค้ าปรึกษาโดยอาจารย์ทีป่รกึษาและ
ประเมินผลจากรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์รวมทั้งการน าเสนอตามระยะเวลาที่ก าหนด และจัดสอบ
โครงงานพิเศษ โดยมีคณะกรรมการสอบไม่ต่ ากว่า 3 คน 

 
หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
(1)  มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
 ทัศนคติที่ดีต่อจรรยาบรรณ
 ทางวิชาชีพและสงัคม 

-   จัดกิจกรรมเพื่อเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม เช่น การ
 จัดโครงการบ าเพญ็ประโยชน์แกส่ังคม เป็นต้น 

(2) มีภาวะความเป็นผู้น าและ 
 ผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมได ้

-   ก าหนดให้มรีายวิชาที่ก าหนดให้นักศึกษาต้องท างาน
 ร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้น ากลุ่มและ 
 ผู้ตามเพือ่ฝกึฝนการท างานร่วมกันเป็นทีม 

(3) มีวินัยและความรับผิดชอบ 
  

-   ก าหนดกฎเกณฑ์การเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ
 แก่นักศึกษา เช่น ก าหนดเวลาการสง่งานที่ชัดเจนเพื่อ
 กระตุ้นให้นกัศึกษาส่งงานที่ได้รบัมอบหมาย 
 ภายในก าหนดเวลา 

(4) ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
  

-   มอบหมายงานเพื่อให้นกัศึกษามีโอกาสได้ค้นคว้าหา
 ความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้นอกเหนือ
 จากความรู้ที่ได้รับภายในห้องเรียน 

(5) มีความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสารกบัผู้อื่นได้ดี 

-   ก าหนดให้นักศึกษามีโอกาสในการน าเสนอรายงานใน
 ช้ันเรียน เพื่อฝึกฝนทักษะในด้านการติดต่อสือ่สารกับ
 เพื่อนร่วมช้ันเรียน 

(6) มีความสามารถในการใช้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

-   ก าหนดให้นักศึกษามีโอกาสสือ่สารแลกเปลี่ยนความ
 คิดเห็นในกลุ่มนักศึกษาหรือบุคคลภายนอก 

(7) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีได้เป็นอย่างด ี

-   ส่งเสริมใหเ้กิดการแสวงหาความรู้ และเทคโนโลยใีหม่ ๆ 
 ที่มีความทันสมัย   

 


