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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- พิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
 ให้มีมาตรฐานตามข้อก าหนด
 ของ สกอ. และให้สอดคล้อง
 กับความต้องการของผู้ใช้
 บัณฑิต ซึ่งเป็นผู้มีความรู้คู่
 คุณธรรม 

- เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 มาร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 
- ส ารวจความต้องการของผู้ใช้
 บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 

- หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 
- รายงานการประชุม 
- รายงานผลความต้องการ
 และความพึงพอใจในการ
 ใช้บัณฑิต 

- พัฒนาบุคลากรผู้ถ่ายทอด
 ความรู้ 
 
 

- สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนา
 ความรู้จากการลาศึกษาต่อหรือ 
 เข้ารับการอบรม หรือ ประชุม
 วิชาการ หรือการท าวิจัยทั้งใน
 และต่างประเทศ 

-  หลักฐานการพัฒนาตนเอง 
 เช่น แฟ้มผลงานบุคลากร 

- พัฒนาทักษะวิชาชีพของ
 นักศึกษา 
 

- ก าหนดการฝึกงานหรือเข้าร่วม
 โครงการสหกิจศึกษา 

-  รายงานการฝึกงานหรือรายงาน
 โครงงานสหกิจศึกษา 

 

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
   1.1 ระบบ 
        ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การคิดหน่วยกิต  คิดตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับระเบียบต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต 
   1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนในปีการศึกษาที่ 3 โครงการปกติ โดยนักศึกษาเข้าฝึกงานภาคสนาม 
240 ชั่วโมง ก่อนจบการศึกษา 
   1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
        ไม่มี 
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2. การด าเนินการหลักสูตร 
    2.1 วัน- เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
          ภาคการศึกษาต้น                เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
          ภาคการศึกษาปลาย             เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม         
          ภาคการศึกษาฤดูร้อน           เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม  
 

    2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 (1) ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ที่

มีรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
 (2) ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาด้านคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า  

อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาที่เทียบเท่ากันได้ 
 (3) มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย

การศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต 
 (4) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตาม

ระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
          ไม่มี 
 

    2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
          ไม่มี 
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    2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)  

2561 2562 2563 2564 2565 
ระดับปริญญาตรี  
หลักสูตร 4 ปี    

     

     ชั้นปีที่ 1   50 50 50 50 50 
     ชั้นปีที่ 2   - 50 50 50 50 
     ชั้นปีที่ 3 - - 50 50 50 
     ชั้นปีที่ 4 - - - 50 50 

  รวม 50 100 150 200 200 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษา 
- - - 50 50 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 
 

           2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าพัฒนาวิชาการ 4,742,850 4,861,420 4,982,960 5,107,540 5,235,230 
ค่าลงทะเบียน 1,707,960 1,750,660 1,794,430 1,839,290 1,885,270 
ค่าอุดหนุนวิชาการ   3,531,460   3,619,750 3,710,250 3,803,010 3,898,090 

รวมรายรับ 9,982,270  10,231,830 10,487,640 10,749,840 11,018,590 
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 2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ก. งบด าเนินการ      
    เงินเดือน 2,155,755 2,263,500 2,376,680 2,495,520 2,620,300 

           ค่าตอบแทน 461,200 484,300 508,520 553,950 560,650 
           ค่าใช้สอย 109,000 114,500 120,230 126,250 132,560 
           ค่าวัสด ุ 115,600 121,400 127,470 133,850 140,540 
           เงินอุดหนุน 1,152,500 1,210,200 1,270,710 1,334,250 1,400,970 

รวม (ก) 3,994,055 4,193,900 4,403,610 4,643,820 4,855,020 
ข. งบลงทุน      

ค่าครุภัณฑ ์(ยังไม่มี)      
1. ระบบคอมพิวเตอร์คลัส
เตอร์เพื่อจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ 
หลายมิติ (1 ระบบ) 

1,000,000 

    

รวม (ข) 1,000,000     
รวม (ก) + (ข) 4,994,055 4,193,900 4,403,610 4,643,820 4,855,020 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัว
นักศึกษาตลอดหลักสูตร 

92,282 

 
2.7 ระบบการศึกษา 
           ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 
พระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต   
 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
           เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษา  
ระดับปริญญาบัณฑิต   
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 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 134   หน่วยกิต 

 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.1) วิชาศึกษาทั่วไปแกน                                                            
31 
 9 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 ก. กลุ่มวิชาภาษา 
ข. กลุ่มวิชาบูรณาการ 

 6 
 3 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก                                                            22 หนว่ยกิต 
 ก. กลุ่มวิชาภาษา  6 หน่วยกิต 
 ข. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต 
 ค. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3 หน่วยกิต 
 ง. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6 หน่วยกิต 
 จ. กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ  1 หน่วยกิต 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต 
 โครงการปกติ   
 ก. กลุ่มวิชาแกน  54 หน่วยกิต 
 ข. กลุ่มวิชาชีพ  

 - วิชาชีพบังคับ 
 - วิชาชีพเลือก 

39 
21 
18 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 ค. กลุ่มวิชาโครงงานพิเศษ 
ง. กลุ่มวิชาฝึกงาน (S หรือ U) 

  4 
240 

หน่วยกิต 
ชั่วโมง 

 โครงการสหกิจศึกษา   
 ก. กลุ่มวิชาแกน  

ข. กลุ่มวิชาชีพ 
 - วิชาชีพบังคับ 
 - วิชาชีพเลือก 
ค. กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 

54 
36 
21 
15 
  7 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต 
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 3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจ านวนหน่วยกิต 
  1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31   หน่วยกิต 

  1.1)  วิชาศึกษาทั่วไปแกน  9  หน่วยกิต 
  ก.  กลุ่มวิชาภาษา   6 หน่วยกิต 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
080103001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 (English I) 
080103002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
 (English II) 
 ข.  กลุ่มวิชาบูรณาการ   3  หน่วยกิต  
040003002 กระบวนการคิดเชิงออกแบบส าหรับธุรกิจนวัตกรรมใหม่ 3(3-0-6) 
 (Design Thinking for Innovation Startup) 

  1.2)  วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 22   หน่วยกิต 
  ก.  กลุ่มวิชาภาษา   6  หน่วยกิต 

                        ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้จ านวน 6 หน่วยกิต 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

080103012 การอ่าน 1 3(3-0-6) 
 (Reading I) 
080103013 การอ่าน 2 3(3-0-6) 
 (Reading II) 
080103014 การเขียน 1 3(3-0-6) 
 (Writing I) 
080103015 การเขียน 2 3(3-0-6) 
 (Writing II) 
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 (English Conversation I) 
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
 (English Conversation II) 

 080103061 การใช้ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 (Practical English I) 
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 080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
 (Practical English II) 

 ข.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6  หน่วยกิต 
 ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 6 หน่วยกิต 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
080203903 มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 3(3-0-6) 
 (Social, Economics and Politics Dimension) 
080203904 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Law for Everyday Life) 
080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Economy and Everyday Life) 
080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Business and Everyday Life) 

 หรือวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หมวดศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 
พระนครเหนือเปิดสอน 

   ค.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3  หน่วยกิต 
  ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 3 หน่วยกิต 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
080303103 จิตวิทยาเพ่ือความสุขในการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 
 (Psychology for Happy Life) 
080303104 จิตวิทยาเพ่ือการท 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) 

 หรือวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หมวดศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 
พระนครเหนือเปิดสอน 
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   ง.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์   6  หน่วยกิต 
  ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 6 หน่วยกิต 

 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-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) 
040713111 วิทยาศาสตร์สุขภาพและโภชนาการ 3(3-0-6) 
 (Healthy Science and Nutrition) 

 หรือวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์หมวดศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน 
   จ.  กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 1   หน่วยกิต 

 ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้  จ านวน 1 หน่วยกิต 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-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 เทเบิลเทนนิส 1(0-2-1) 
 (Table Tennis)  
หรือวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการหมวดศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน 
 2)  หมวดวิชาเฉพาะ 97  หน่วยกิต 
  ก.  กลุ่มวิชาแกน  
 -   โครงการปกติ 54  หน่วยกิต 
 -   โครงการสหกิจศึกษา 54  หน่วยกิต 



16   มคอ.2 

 
  

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
040203101 คณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
 (Mathematics I) 
040203102 คณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
 (Mathematics II) 
040203202 เมทริกซ์และการวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ 3(3-0-6) 
 (Matrices and Vectors Analysis) 

 040513101 การเก็บรวบรวมและการจัดการข้อมูลทางสถิติ 3(3-0-6) 
   (Statistical Data Collection and Management) 
 040513102 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น 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) 

040513113 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางสถิติ 1 3(2-3-5) 
 (Computer Applications in Statistics I) 
040513401 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางสถิติ 2 3(2-3-5) 
 (Computer Applications in Statistics II) 
040513402 การประมวลผลข้อมูลทางสถิติ 3(2-3-5) 
 (Statistical Data Processing) 
040533104 การพยากรณ์ทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Business Forecasting) 
040563101  ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ          3(3-0-6) 
 (Probability and Statistics Theory) 
040563102 การวิเคราะห์ข้อมูลในการถดถอย  3(3-0-6) 
 (Data Analytics in Regression) 
040563103 การวิเคราะห์หลายตัวแปร  3(3-0-6) 
 (Multivariate Analysis) 
040563104 การเรียนรู้ของเครื่องจักร 3(2-3-5) 
 (Machine Learning) 
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040563105 การวิเคราะห์เชิงสถิติส าหรับข้อมูลขนาดใหญ่ 3(2-3-5) 
 (Statistical Analysis for Big Data) 
040563106 การหาค่าเหมาะสมที่สุดเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Optimization) 
040563107 เครื่องมือส าหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงสถิติ  3(2-3-5) 
 (Tools for Statistical Data Science) 

 ข.  กลุ่มวิชาชีพ  
  -   โครงการปกติ 39  หน่วยกิต 
  -  โครงการสหกิจศึกษา 36  หน่วยกิต 

วิชาชีพบังคับ จ านวน 21 หน่วยกิต 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

040513203 สถิติเสมือนไม่ใช้พารามิเตอร์ 3(3-0-6) 
 (Nonparametric Statistics) 
040533105 การวิจัยเชิงธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Research Methods in Business) 
040563201 โปรแกรมส าหรับการค านวณเชิงสถิติ 3(2-3-5)  

(Program for Statistical Computing) 
040563202 การจัดการฐานข้อมูลและคลังข้อมูลทางสถิติ 3(2-3-5) 
 (Statistical Database Management and Data Warehouse) 
040563203 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 3(2-3-5) 
 (Data Science and Analytic for Business) 
040563204 เทคโนโลยีเว็บ 3(2-3-5) 
 (Web Technology) 
040563205 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-3-5) 
 (Artificial Intelligence) 
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วิชาชีพเลือก ส าหรับโครงการปกติให้เลือก จ านวน 18  หน่วยกิต และส าหรับโครงการสหกิจศึกษา
ให้เลือก จ านวน 15  หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
040513114 สถิติเชิงค านวณ 3(3-0-6) 
 (Computational Statistics) 
040513201 การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกประเภท 3(3-0-6) 
 (Categorical Data Analysis) 
040513307 กราฟและข่ายงาน 3(3-0-6) 
 (Graphs and Networks) 
040513309 ทฤษฎีการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 (Decision Theory) 
040513313 กระบวนการสโตแคสติกเบื้องต้นและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
 (Introduction to Stochastic Process and Applications) 
040513406 ระบบการจัดการสารสนเทศทางสถิติ   3(2-3-5) 

(Statistical Management Information Systems) 
040533302 การประยุกต์สถิติทางการตลาด 3(3-0-6) 
 (Statistical Applications in Marketing) 
040533307 อนุกรมเวลาการเงิน 3(3-0-6) 
 (Financial Time Series) 
040533308 การวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขส าหรับนักสถิติ 3(3-0-6) 
 (Numerical Analysis for Statisticians) 
040563301  การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Quantitative Analysis for Business) 
040563302 การประมวลผลภาพ 3(2-3-5) 
 (Image Processing) 
040563303 การควบคุมและการจัดการคุณภาพ 3(3-0-6) 
 (Quality Control and Management) 
040563304 การบริหารโครงการ 3(3-0-6) 
 (Project Management) 
040563305 การสร้างภาพนิทัศน์จากข้อมูล 3(2-3-5) 
 (Data Visualization) 
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040563306 การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับข้อมูลเชิงสถิติ 3(2-3-5) 
 (Network Operations for Statistical Data) 
040563307 การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน 3(3-0-6) 
 (Quantitative Analysis in Financial Risk) 

   โครงการปกต ิ

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

040563401 โครงงานพิเศษ 1 1(0-2-1) 
 (Special Project I) 
040563402 โครงงานพิเศษ 2 3(0-6-3) 
 (Special Project II) 

ง.  กลุ่มวิชาฝึกงาน 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

040563900 การฝึกงาน 240 ชั่วโมง 
 (Training) 
 

   โครงการสหกิจศึกษา 

  ค.  กลุ่มวิชาการสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

040563901 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-15-0) 
 (Pre-cooperative Education) 
040563902 สหกิจศึกษา  6(0-480-0) 
 (Co-operative Education) 
 

  3)   หมวดวิชาเลือกเสรี 6   หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 

พระนครเหนือเปิดสอน  
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3.1.4  แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา         ชือ่วิชา                       หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
040203101 คณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) 

 (Mathematics I) 
040513101 การเก็บรวบรวมและการจัดการข้อมูลทางสถิติ 3(3-0-6) 

 (Statistical Data Collection and Management) 
040513102 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น 3(3-0-6) 

 (Introduction to Probability) 
040xxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

 (Science and Mathematics Elective Course) 
080103001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 (English I) 

0803xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (Humanities Elective Course) 

  รวม 18(18-0-36) 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา         ชือ่วิชา                       หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
040003002 กระบวนการคิดเชิงออกแบบส าหรับธุรกิจนวัตกรรมใหม่ 3(3-0-6) 
 (Design Thinking for Innovation Startup) 
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) 
080103002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
 (English II) 
0802xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     3(3-0-6) 

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

  รวม 19(17-5-36) 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา         ชื่อวิชา                       หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
040203202 เมทริกซ์และการวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ 3(3-0-6) 

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

 (Statistical Analysis II) 
040513401 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางสถิติ 2 3(2-3-5) 

 (Computer Applications in Statistics II) 
040563101 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ          3(3-0-6)
 (Probability and Statistics Theory) 
040xxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

 (Science and Mathematics Elective Course) 
0801xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา  3(3-0-6) 
 (Language Elective Course) 
0802xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     3(3-0-6) 

 (Social Sciences Elective Course) 
  รวม 21(20-3-41) 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา         ชื่อวิชา                       หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
040513402 การประมวลผลข้อมูลทางสถิติ 3(2-3-5) 
 (Statistical Data Processing) 

040563102 การวิเคราะห์ข้อมูลในการถดถอย  3(3-0-6)
 (Data analytics in Regression) 
040563103 การวิเคราะห์หลายตัวแปร  3(3-0-6) 
 (Multivariate Analysis) 
040563104 การเรียนรู้ของเครื่องจักร 3(2-3-5) 
 (Machine Learning) 
040563201 โปรแกรมส าหรับการค านวณเชิงสถิติ 3(2-3-5) 

(Program for Statistical Computing) 

0801xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา  3(3-0-6) 
 (Language Elective Course) 

  รวม  18(15-9-33) 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา         ชือ่วิชา                      หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
040533104 การพยากรณ์ทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Business Forecasting) 
040533105 การวิจัยเชิงธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Research Methods in Business) 
040563105 การวิเคราะห์เชิงสถิติส าหรับข้อมูลขนาดใหญ่                              3(2-3-5) 
 (Statistical Analysis for Big Data) 
040563202 การจัดการฐานข้อมูลและคลังข้อมูลทางสถิติ 3(2-3-5) 
 (Statistical Database Management and Data Warehouse) 
0405xxxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ 3(x-x-x) 
 (Professional Elective Course) 
0405xxxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ 3(x-x-x) 
 (Professional Elective Course) 
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
 (Free Elective Course) 

  รวม 21(x-x-x) 
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โครงการปกติ 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา         ชือ่วิชา                    หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
040563106 การหาค่าเหมาะสมที่สุดเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Optimization) 
040563107 เครื่องมือส าหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงสถิติ  3(2-3-5) 
 (Tools for Statistical Data Science) 
040563203 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 3(2-3-5) 

 (Data Science and Analytic for Business) 
040563204 เทคโนโลยีเว็บ 3(2-3-5) 

 (Web Technology) 
0405xxxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ 3(x-x-x) 
 (Professional Elective Course) 
0405xxxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ 3(x-x-x) 
 (Professional Elective Course) 

  รวม 18(x-x-x) 
 

 

ปีท่ี 3 ภาคฤดูร้อน 
รหัสวิชา         ชือ่วิชา                    หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
040563900 การฝึกงาน 240 ชั่วโมง 

 (Training) 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา         ชื่อวิชา                       หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
040563401 โครงงานพิเศษ 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) 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา         ชือ่วิชา                       หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
040513203 สถิติเสมือนไม่ใช้พารามิเตอร์ 3(3-0-6) 

 (Nonparametric Statistics) 
040563205 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-3-5) 

 (Artificial Intelligence) 
040563402 โครงงานพิเศษ 2 3(0-6-3) 

 (Special Project II) 
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
 (Free Elective Course) 

  รวม  12(x-x-x) 
 

โครงการสหกิจศึกษา 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา         ชือ่วิชา                    หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
040563106 การหาค่าเหมาะสมที่สุดเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Optimization) 
040563107 เครื่องมือส าหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงสถิติ  3(2-3-5) 
 (Tools for Statistical Data Science) 
040563203 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 3(2-3-5) 

 (Data Science and Analytic for Business) 
040563204 เทคโนโลยีเว็บ 3(2-3-5) 

 (Web Technology) 
040563901 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-15-0) 
 (Pre- cooperative Education) 
0405xxxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ 3(x-x-x) 
 (Professional Elective Course) 
0405xxxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ 3(x-x-x) 
 (Professional Elective Course) 

  รวม 19(x-x-x) 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา         ชื่อวิชา                       หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
040563902 สหกิจศึกษา 6(0-480-0) 

 (Co-operative Education) 
  รวม 6(0-480-0) 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา         ชือ่วิชา                       หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
040513203 สถิติเสมือนไม่ใช้พารามิเตอร์ 3(3-0-6) 

 (Nonparametric Statistics) 
040563205 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-3-5) 

 (Artificial Intelligence) 
0405xxxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ 3(x-x-x) 
 (Professional Elective Course) 
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
 (Free Elective Course) 

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

040003002 กระบวนการคิดเชิงออกแบบส าหรับธุรกิจนวัตกรรมใหม่   3(3-0-6) 
  (Design Thinking for Innovative Startup) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

Prerequisite  : None 
  แนวคิดพ้ืนฐานของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือใน
การนิยามปัญหา แผนผังความคิด การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม กระบวนการสร้างสรรค์ความคิด การ
สร้างต้นแบบ การทดสอบแนวคิดและต้นแบบ กรณีศึกษา 
  Basic concept of design thinking process,  target group behavior,  problem 
determination tools,  mind map,  interview,  group discussion,  thinking creation process, 
prototype creation, concept and prototype testing, case studies. 
 
040113005 เคมีในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Chemistry in Everyday Life) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

Prerequisite  : None 
  ผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน สบู่ ยาสีฟัน สารท าความสะอาด สารเติมแต่งใน
อาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องส าอาง กระดาษ กาว เรซิน ซีเมนต์ ยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวกับการเกษตร 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 ความเร็ว
และอัตราการเปลี่ยนแปลง กฎการหาอนุพันธ์ อนุพันธ์อันดับสูง อนุพันธ์ของฟังก์ชันมูลฐาน สมการ อิงตัว
แปรเสริม การประยุกต์ของอนุพันธ์ อัตราสัมพัทธ์ ค่าสูงสุดและค่าต่ าสุด รูปแบบไม่ก าหนด ปริพันธ์จ ากัด
เขตและปริพันธ์ไม่จ ากัดเขต พ้ืนที่ระหว่างเส้นโค้ง เทคนิคการหาปริพันธ์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข 
 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 พ้ืนที่ผิวที่เกิดจาก
การหมุน ปริมาตรที่เกิดจากการหมุน ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ย่อยและการ
ประยุกต์ ปริพันธ์สองชั้นและปริพันธ์สามชั้น การประยุกต์ของปริพันธ์หลายชั้น ล าดับและอนุกรม การ
ทดสอบการลู่เข้า 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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040203202 เมทริกซ์และการวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ 3(3-0-6) 
 (Matrices and Vectors Analysis) 

วิชาบังคับก่อน : 040203102 คณิตศาสตร์ 2   
Prerequisite  : 040203102 Mathematics II 

 เมทริกซ์ พีชคณิตของเมทริกข์ เมทริกซ์ผกผัน ระบบสมการเชิงเส้น ค่าไอเกนและไอเกน
เวกเตอร์ สเกลาร์และเวกเตอร์ พีชคณิตของเวกเตอร์ สมการของเส้นตรงและระนาบ สนามสเกลาร์และ
สนามเวกเตอร์ อนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ เส้นโค้งปริภูมิ อนุพันธ์ระบุทิศทาง เกรเดียนต์ ไดวอร์เจนซ์ 
เคิร์ลปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามพ้ืนผิว 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. 
 
040313016   ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
 (Physics in Daily Life) 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 การค้นพบทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์ ความส าคัญของฟิสิกส์ต่อ
วิวัฒนาการของประชาคมโลก รู้จักเข้าใจความสัมพันธ์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ การน าความรู้ทางฟิสิกส์
มาประยุกต์ในชีวิตประจ 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. 
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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 การเก็บรวบรวมและการจัดการข้อมูลทางสถิติ 3(3-0-6) 
 (Statistical Data Collection and Management) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 สถิติและความส าคัญของสถิติ ข้อมูลและสารสนเทศทางสถิติ การได้มาของข้อมูลโดย
วิธีการส ารวจ การทดลอง การจ าลอง และการค้นคืนจากฐานข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ การ
ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล วัฏจักรการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการและการวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้นทางสถิติ การสรุปและน าเสนอข้อมูล 
 Statistics and its essentials,  data and statistical information,  data from 
survey, experiment, simulation and retrieving data from database,  methods of data 
collection; assuring data quality,  electronic data processing life cycle,  basic statistical 
techniques and analysis, conclusion and presentation. 
 
040513102 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Probability) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 การวิเคราะห์การจัดหมู่  ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของ 
ตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหมาย ความแปรปรวน การแจกแจงความน่าจะเป็นที่ส าคัญ 
 Combinatorial analysis, probability, random variables and their probability 
distributions, expectations, variances, some special probability distributions. 
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040513103 สถิติวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 
 (Statistical Analysis I) 
 วิชาบังคับก่อน : 040513102 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น หรือโดยความเห็นชอบของ

ภาควิชา 
 Prerequisite : 040513102 Introduction to Probability or Department 

Permission 
 การแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณและการทดสอบสมมติฐานส าหรับ 1 ประชากร และ 2 
ประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ข้อสมมติของการวิเคราะห์ความแปรปรวน การเปรียบเทียบเชิง
พหุ  การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและสหสัมพันธ์  การตรวจสอบตัวแบบ การถดถอยพหุ เชิงเส้นเมื่อมี 
ตัวแปรอิสระ 2 ตัว การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส 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, simple linear regression and correlation, model diagnostics, 
multiple linear regression with two independent variables, analysis of covariance, data 
analysis using statistical packages.  
 
040513104 สถิติวิเคราะห์ 2 3(3-0-6) 
 (Statistical Analysis II) 
 วิชาบังคับก่อน : 040513103 สถิติวิเคราะห์ 1 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite : 040513103 Statistical Analysis I or Department Permission 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกประเภท สถิติเสมือนไม่ใช้พารามิเตอร์ การควบคุมคุณภาพเชิง
สถิต ิทฤษฎีการตัดสินใจ เลขดัชนี การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 
 Categorical data analysis, nonparametric statistics, statistical quality control, 
decision theory, index number, time series analysis. 
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040513113 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางสถิติ 1 3(2-3-5) 
 (Computer Applications in Statistics I) 
 วิชาบังคับก่อน : 040513101 การเก็บรวบรวมและการจัดการข้อมูลทางสถิติ  
  หรือความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite : 040513101 Statistical Data Collection and Management  
  or Department Permission  
 หลักการของการพัฒนาโปรแกรม การโปรแกรมโครงสร้าง การออกแบบอัลกอริทึม 
ลักษณะและโครงสร้างของภาษาที่เหมาะสมกับงานทางสถิติประยุกต์ การพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปและ
การประยุกต์ทางสถิติด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ทิศทางของภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับงานด้านสถิติ  
 Principles of program development, structured programming, algorithms 
design, characteristics and structure of computer languages appropriate for applied 
statistics, software package development and statistical applications using computer 
languages, directions of computer language for statistics. 
 
040513114 สถิติเชิงค านวณ        3(3-0-6) 
 (Computational Statistics) 
 วิชาบังคับก่อน : 040563101 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ หรือความเห็นชอบของ

ภาควิชา 
 Prerequisite : 040563101 Probability and Statistics Theory or Department  
  Permission  
 การประยุกต์ทางสถิติ โดยใช้คอมพิวเตอร์  การจ าลองข้อมูล เทคนิคการสร้างเลขสุ่ม  
การอินทิกรัลโดยมอนติคาร์โล เทคนิคมอนติคาร์โลที่เกี่ยวข้องกับการอนุมานเชิงสถิติ 
 Statistical applications using computer, data simulation, generating random 
number techniques, Monte Carlo techniques for integration and statistical inference. 
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040513201 การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกประเภท 3(3-0-6) 
 (Categorical Data Analysis) 

วิชาบังคับก่อน : 040513104 สถิติวิเคราะห์ 2 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite  : 040513104  Statistical Analysis II or Department Permission 

 ตัวแปรจ าแนกประเภทและข้อมูลจ าแนกประเภท ตารางการจร โครงสร้างความน่าจะเป็น
ส าหรับตารางการจร การวิเคราะห์ข้อมูลในตารางทางเดียวและสองทางส าหรับขนาดตัวอย่างเล็กและขนาด
ตัวอย่างใหญ่ การวิเคราะห์ข้อมูลรายคู่ ตารางการจรสามทาง วิธีคอแครน -แมนเทล-แฮนเซล ตัวแบบเชิง
เส้น นัยทั่วไป ตัวแบบถดถอยส าหรับตัวแปรตอบสนองเป็นตัวแปรทวิภาคและพหุภาค ตัวแบบถดถอย
ปัวซง การตรวจสอบและอนุมานตัวแบบ ตัวแบบล็อกลิเนียร์ 
 Categorical variable and categorical data,  contingency table,  probability 
structure for contingency tables,  analysis of data in one-way and two-way contingency 
tables for small and large samples,  analysis of matched pair data,  three-way contingency 
tables, Cochran-Mantel-Haenszel methods, generalized linear models, regression models for 
binary response and multinomial response variables, Poisson regression, model Inference 
and model checking, loglinear models.  
 
040513203 สถิติเสมือนไม่ใช้พารามิเตอร์ 3(3-0-6) 
 (Nonparametric Statistics) 

วิชาบังคับก่อน : 040513104 สถิติวิเคราะห์ 2 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite  : 040513104  Statistical Analysis II or Department Permission  

 หลักของสถิติเสมือนไม่ใช้พารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐานกรณี 1 กลุ่มตัวอย่าง การ
ทดสอบสมมติฐานกรณี 2 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระกัน การทดสอบสมมติฐานกรณี 2 กลุ่มตัวอย่างที่มี
ความสัมพันธ์กัน การทดสอบสมมติฐานกรณีหลายกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระกัน การทดสอบสมมติฐานกรณี
หลายกลุ่มตัวอย่างที่มีความสัมพันธ์กัน การทดสอบสมมติฐานการแจกแจงของข้อมูลตัวอย่าง สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ และการทดสอบสมมติฐาน การสร้างช่วงความเชื่อมั่น 
 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. 
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040513307 กราฟและข่ายงาน 3(3-0-6) 
 (Graphs and Networks) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite  : None 

 หลักการทฤษฎีกราฟ การประยุกต์กราฟและข่ายงานในการแก้ปัญหาเส้นทางที่สั้นที่สุด 
ปัญหาต้นไม้ที่กระจายไปทั่วกราฟ ปัญหาการไหลสูงสุดเพ่ือให้ค่าใช้จ่ายต่ าสุด ปัญหาการจับคู่ เทคนิคเพิร์ท
และซีพีเอ็ม การเร่งงาน การจัดสรรทรัพยากรในการบริหารโครงการ 
 Principles of graph theory, applications of graphs and networks to solve 
shortest path problem, spanning tree problem, maximum flow-minimum cost problem, 
matching problem, PERT and CPM techniques, project crashing, resource allocation in 
project management.  
 
040513309   ทฤษฎีการตัดสินใจ       3(3-0-6) 
 (Decision Theory) 
 วิชาบังคับก่อน : 040513104 สถิติวิเคราะห์ 2 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite : 040513104 Statistical Analysis II or Department Permission  
 หลักการของทฤษฎีการตัดสินใจ การประยุกต์ทฤษฎีการตัดสินใจ เครื่องมือและวิธีการ
ต่างๆ ภายใต้สภาวการณ์ที่แตกต่างกัน ตัวแบบทฤษฎีการตัดสินใจทางสถิติ แผนภาพการตัดสินใจ ทฤษฎี
การตัดสินใจทางสถิติภายใต้ความแน่นอน ทฤษฎีการตัดสินใจทางสถิติภายใต้ความไม่แน่นอน ทฤษฎีการ
ตัดสินใจทางสถิติภายใต้ความเสี่ยง ทฤษฎีการตัดสินใจทางสถิติที่อาศัยการสุ่มตัวอย่าง ทฤษฎี
อรรถประโยชน์ในการตัดสินใจ 
 Principles of decision theory, application of decision theory, tools and 
methods under various situations, 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. 
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040513313 กระบวนการสโตแคสติกเบื้องต้นและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
 (Introduction to Stochastic Process and Applications) 
 วิชาบังคับก่อน : 040563101 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ หรือโดยความเห็นชอบของ
  ภาควิชา 
 Prerequisite : 040563101 Probability and Statistics Theory or Department  
  Permission 
 กระบวนการปัวซง ลูกโซ่มาร์คอฟและกระบวนการมาร์คอฟ กระบวนการเกิดใหม่ 
กระบวนการ มาร์คอฟเกิดใหม่ การเคลื่อนที่แบบบราวเนียน การประยุกต์ 
 Poisson process, Markov chain and Markov process, renewal process, 
renewal Markov process, brownian motion, its applications.  
 
040513401 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางสถิติ 2     3(2-3-5) 
 (Computer Applications in Statistics II) 
 วิชาบังคับก่อน : 040513113 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางสถิติ 1  
  หรือความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite : 040513113 Computer Applications in Statistics I  
  or Department Permission 
 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติในองค์กร เทคโนโลยีพ้ืนฐานในการพัฒนา
โปรแกรมบนเว็บ เครื่องมือพัฒนาเว็บที่เหมาะสมและทันสมัย หลักการออกแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ทางสถิติบนเว็บ 
 Roles of statistical information technology in organization,  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 
  หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite : 040513104 Statistical Analysis II 
  040513113 Computer Applications in Statistics I 
  or Department Permission 
 ลักษณะของข้อมูลทางสถิติ การจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือการประมวลผล การก าหนดรหัสข้อมูล 
รูปแบบของการน าเข้าข้อมูล วิธีการประมวลผลทางสถิติ เครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผล ชุดค าสั่งเพ่ือการ
วิเคราะห์ทางสถิติ การประยุกต์โปรแกรมส าเร็จรูปในการจัดท ารายงานและน 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 of computer output. 
 
040513406   ระบบการจัดการสารสนเทศทางสถิติ     3(2-3-5) 
 (Statistical Management Information Systems) 
 วิชาบังคับก่อน : 040513113 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางสถิติ 1  
  หรือความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite : 040513113 Computer Applications in Statistics I  
  or Department Permission 
 หลักการของการจัดการระบบสารสนเทศทางสถิติ คุณลักษณะและโครงสร้างของระบบ
สารสนเทศทางสถิติ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางสถิติ  เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
สถิติ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส านักงานอัตโนมัติ ระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบสนับสนุนเพื่อ
การตัดสินใจ การประยุกต์การจัดการระบบสารสนเทศทางสถิติในด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 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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040533104 การพยากรณ์ทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Business Forecasting) 
 วิชาบังคับก่อน : 040513103 สถิติวิเคราะห์ 1 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite : 040513103 Statistical Analysis I or Department Permission  
 หลักการการพยากรณ์ การประยุกต์การพยากรณ์ในทางธุรกิจ ความคลาดเคลื่อนของการ
พยากรณ์ ชนิดของการพยากรณ์ การวิเคราะห์การถดถอย เทคนิคค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เทคนิคการปรับให้เรียบ 
เทคนิคการแยกองค์ประกอบ วิธีการพยากรณ์ของบ็อกเจนกิ้นส์ 
 Principles of forecasting, applications of forecasting for business, forecast 
error, type of forecasting methods, regression analysis, moving average techniques, 
exponential smoothing techniques, decomposition techniques, Box-Jenkins method. 
 

040533105   การวิจัยเชิงธุรกิจ        3(3-0-6) 
 (Research Methods in Business) 
 วิชาบังคับก่อน : 040513104 สถิติวิเคราะห์ 2 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite : 040513104 Statistical Analysis II or Department Permission 
 ลักษณะทั่วไปและประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ กระบวนการวิจัยทางธุรกิจ การออกแบบการ
วิจัย หลักการและเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย 
 General characteristics and types of business research,  business research 
approaches,  research design,  principles and techniques of data collection,  data processing 
and analysis, research writing. 
 

040533302 การประยุกต์สถิติทางการตลาด      3(3-0-6) 
 (Statistical Applications in Marketing) 
 วิชาบังคับก่อน : 040513104 สถิติวิเคราะห์ 2 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite : 040513104 Statistical Analysis II or Department Permission 
 ความหมายและความส าคัญของการตลาดในฐานะที่เป็นกิจกรรมหลักทางธุรกิจ แนวคิด
และหลักการตลาดสมัยใหม่ ระบบการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสมทางการตลาด เครื่องมือทาง
สถิติที่ช่วยในการบริหารการตลาดให้มีประสิทธิภาพ บทบาทและความรับผิดชอบของนักสถิติที่มีต่อ
การตลาด เศรษฐกิจ และสังคม 
 Meaning and importance of marketing as a main business activity, concepts 
and principles of modern marketing systems, marketing system and consumer behavior, 
marketing mix, statistical tools for marketing, roles and responsibilities of statisticians on 
marketing, economy and society. 



38   มคอ.2 

 
  

040533307 อนุกรมเวลาการเงิน 3(3-0-6) 
 (Financial Time Series) 
 วิชาบังคับก่อน :  040563101 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ  
 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite :  040563101 Probability and Statistics Theory   
  or Department Permission 
 ลักษณะเฉพาะของอนุกรมเวลาการเงิน อนุกรมเวลาเชิงเส้นและบทประยุกต์ ตัวแบบ
อนุกรมเวลาที่ความแปรปรวนมีเงื่อนไข 

 Financial time series and their characteristics, linear time series analysis and 
its applications, conditional heteroscedastic time series models. 
 
040533308  การวิเคราะห์เชิงตัวเลขส าหรับนักสถิติ     3(3-0-6) 
 (Numerical Analysis for Statisticians) 
 วิชาบังคับก่อน : 040203202 เมทริกซ์และการวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ 
  หรือความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite : 040203202 Matrices and Vectors Analysis  
  or Department Permission  
 วิธีการหาค าตอบของระบบสมการ การประมาณค่าโดยสไปล์นฟังก์ชัน ขั้นตอนอีเอ็ม การ
ค านวณบูทสแตรป 
 The solution of equations systems,  approximation by Spline functions, EM 
algorithm, Bootstrap calculations. 
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040563101  ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ 3(3-0-6) 
 (Probability and Statistics Theory) 
 วิชาบังคับก่อน :  040203102 คณิตศาสตร์ 2 และ 040513102 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น   
       หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite :  040203102 Mathematics II and 040513102 Introduction to  
       Probability or Department Permission 
 ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวแปรสุ่ม คุณสมบัติของตัวแปรสุ่ม  ฟังก์ชัน
ของตัวแปรสุ่ม ทฤษฎีลิมิต การแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม การประมาณค่า คุณสมบัติของตัวประมาณ การ
ทดสอบสมมติฐาน 
 Probability, random variables,  distributions of random variables, properties of 
random variables, functions of random variables, limit theorems, sampling distributions, 
estimations, properties of estimators, hypothesis testing.  
 
040563102   การวิเคราะห์ข้อมูลในการถดถอย       3(3-0-6) 
 (Data Analytics in Regression) 
 วิชาบังคับก่อน: 040513103 สถิติวิเคราะห์ 1 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite : 040513103 Statistical analysis I or Department Permission 
 การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ การถดถอยเชิงล าดับชั้น การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ การสร้างตัวแบบถดถอย การเลือกและการประเมินตัวแบบ การถดถอยโลจิสติก 
ฟังก์ชันโลจิสติก การจ าลองตัวแบบ 
 Simple linear regression, multiple linear regression, hierarchical regression, 
correlation analysis, model building, model selection and assessment, logistic regression, 
logistic function, model fitting. 
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040563103 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 3(3-0-6) 
 (Multivariate Analysis) 

วิชาบังคับก่อน : 040513104 สถิติวิเคราะห์ 2 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite :  040513104 Statistical Analysis II or Department Permission 
การประมาณและการทดสอบเวกเตอร์เฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปรทาง

เดียวและสองทาง การวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม การวิเคราะห์ส่วนประกอบหลัก การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์
เส้นทาง การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คานอนิคัล การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
แก้ปัญหา 
 Estimation and hypothesis test of a mean vector, one-way and two-way 
multivariate analysis of variance, cluster analysis; principal component analysis, factor analysis, 
path analysis, discriminant analysis, canonical correlation analysis, the use of packages for 
problem solving. 
 
040563104   การเรียนรู้ของเครื่องจักร       3(2-3-5) 
 (Machine Learning) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 แนวคิดการเรียนรู้ของเครื่องจักร การเรียนรู้ต้นไม้ตัดสินใจ โครงข่ายประสาทเทียม การ
ประเมินค่าสมมติฐาน การเรียนรู้แบบเบส์ ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงค านวณ การเรียนรู้ตามตัวอย่าง การเรียนรู้
ชุดของกฏ รวมการเรียนรู้เชิงอุปนัยและการวิเคราะห์ การเรียนรู้การเสริมแรง  
 Concept of machine learning, decision tree learning, artificial neural 
networks, evaluating hypotheses, bayesian learning, computational learning theory, 
instance-based learning, learning sets of rules, combining inductive and analytical learning, 
reinforcement learning. 
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040563105 การวิเคราะห์เชิงสถิตสิ าหรับข้อมูลขนาดใหญ่   3(2-3-5)  
 (Statistical Analysis for Big Data) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite :  None 
 รูปแบบหรือลักษณะของข้อมูลขนาดใหญ่ทางสถิติ หลักการและเทคโนโลยีส าหรับการท างาน
กับข้อมูลขนาดใหญท่างสถิต ิ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. 
 
040563106 การหาค่าเหมาะสมที่สุดเบื้องต้น  3(3-0-6) 
 (Introduction to Optimization) 
 วิชาบังคับก่อน : 040203101 คณิตศาสตร์ 1 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite :  040203101 Mathematics I or Department Permission 
 การหาค่าเหมาะสมที่สุด การหาค่าเหมาะสมที่สุดของฟังก์ชันหนึ ่งตัวแปร  การหาค่า
เหมาะสมที่สุดของฟังก์ชันหลายตัวแปรปราศจากเงื่อนไขบังคับ การหาค่าเหมาะสมที่สุดของฟังก์ชันหลาย
ตัวแปรด้วยเงื่อนไขบังคับ การหาค่าเหมาะสมที่สุดด้วยขั้นตอนวิธีการพิเศษ ก าหนดการเชิงเส้น  
 Optimization, single-variable optimization, multi-variable optimization without 
constraints, multi-variable optimization with constraints, optimization with special 
algorithm, linear programming. 
 

040563107 เครื่องมือส าหรับวทิยาศาสตร์ข้อมูลเชิงสถิติ   3(2-3-5) 
 (Tools for Statistical Data Science) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 การลดมิติข้อมูล การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก การวิเคราะห์องค์ประกอบที่เป็นอิสระ 
การหาคุณลักษณะพิเศษ การวิเคราะห์เครือข่าย การปรับเรียบและการรวมตัว การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
สมรรถนะสูง สตรีมม่ิงอัลกอริทึมในการวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ 
 Dimension reduction, principal component analysis, independent 
component analysis, feature extraction, network analysis, smoothing and aggregation, 
application of high performance computing and streaming algorithms to the analysis of 
large data sets. 
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040563201 โปรแกรมส าหรับการค านวณเชิงสถิติ  3(2-3-5) 
 (Program for Statistical Computing) 
 วิชาบังคับก่อน : 040513113 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางสถิติ 1 
 Prerequisite :  040513113 Computer Applications in Statistics I 
 การสร้างฟังก์ชันและโครงสร้างข้อมูล การวนซ้ าและการควบคุมสายงาน การท างานด้วย
เวกเตอร์และเมทริกซ์ การน าข้อมูลเข้าและออก การอ่านข้อมูลจาก SQL การท างานกับข้อมูล การจัดการ
ข้อมูล การจ าลอง ตัวแบบเชิงเส้น การโปรแกรมกราฟิก   
 Functions and data structures, loops and flow control, working with vector 
and matrix, import and export data, reading data from SQL databases, working with data, 
manipulating data, simulation, linear models, graphics programming. 
 

040563202 การจัดการฐานข้อมูลและคลังข้อมูลทางสถิติ  3(2-3-5) 
 (Statistical Database Management and Data Warehouse) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 ประเภทของข้อมูล  แฟ้มข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล ตัวแบบข้อมูล การท าเหมืองข้อมูล 
รูปแบบข้อมูลหลายมิติ คลังข้อมูล สถาปัตยกรรมคลังข้อมูล การพัฒนาคลังข้อมูล เทคโนโลยีคลังข้อมูล 
สถานการณป์ัจจุบัน และกรณีศึกษาโดยข้อมูลสถิติ  
 Types of data, file, database management,  data models, data mining, 
multidimensional data model, data warehouse, data warehouse architecture, data warehouse 
implementation, data warehouse technology, current topics and case study with 
statistical data. 



43   มคอ.2 

 
  

040563203 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  3(2-3-5) 
 (Data Science and Analytic for Business) 
 วิชาบังคับก่อน : 040513401 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางสถิติ 2        
  หรือความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite : 040513401 Computer Applications in Statistics II 
   or Department Permission 
 หลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการประยุกต์ใช้เชิงธุรกิจ การรวมกันของ
ข้อมูล การท าความสะอาดข้อมูล การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาและการจัดการข้อมูลวิทยาศาสตร์  เชิง
ธุรกิจ กรณีศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ 
 Principles and methods of data science and its applications for business, 
data integration, data cleansing, tools for data science, analytic and management for 
business, case study of data science analytic. 

 
040563204   เทคโนโลยีเว็บ        3(2-3-5) 
 (Web Technology) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite :  None 
 เทคโนโลยีในการสร้างเว็บ ฐานข้อมูลบนเว็บ โครงข่ายการเชื่อมต่อข้อมูล ทีซีพี/ไอพีโมเดล 
ความมัง่คงและความเป็นส่วนตัว แนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคต 
 Technology to build web, web database, data connection network, TCP/IP 
model, security and privacy, technology trends.  
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040563205 ปัญญาประดิษฐ์  3(2-3-5) 
 (Artificial Intelligence)  

 วิชาบังคับก่อน : 040563104 การเรียนรู้ของเครื่องจักร หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 

 Prerequisite :  040563104 Machine Learning or Department Permission 
    แนะน าปัญหาพ้ืนฐาน ทฤษฎีและอัลกอริทึมของปัญญาประดิษฐ์ การค้นหาแบบมีและไม่มี
ข้อมูล ปัญหาแบบสอดคล้องกับเงื่อนไขบังคับ การตัดสินใจโดยใช้ทฤษฎีเกม ตรรกศาสตร์ ความน่าจะเป็น
และความไม่แน่นอน อรรถประโยชน์และคุณค่าของข้อมูล ต้นไม้การตัดสินใจ ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม 
ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์ และการประยุกต์  
    Introduces the fundamental problems, theories, and algorithms of the 
artificial intelligence field, uninformed and informed search, constraint-satisfaction 
problems, decision making using game theory, logic, probability and uncertainty, utility and 
value of information, decision trees, genetic algorithm, evolutionary algorithm and 
applications. 
 
040563301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ    3(3-0-6) 
 (Quantitative Analysis for Business)  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 ตัวแบบการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตัวแบบการก าหนดเชิงเส้น ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการ
ก าหนดงาน ตัวแบบสินค้าคงคลัง การวิเคราะห์ข่ายงาน ตัวแบบแถวคอย ปัญหาการแข่งขัน โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการแก้ปัญหา  
 Quantitative analysis model, linear programming model, transportation 
problem, assignment problem, inventory model, network analysis, queuing model, 
competitive problem, the use of packages for problem solving. 
 



45   มคอ.2 

 
  

040563302    การประมวลผลภาพ               3(2-3-5) 
 (Image Processing) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite  : None 
 ขั้นตอนพ้ืนฐานในการประมวลรูปภาพ รูปแบบแฟ้มข้อมูลภาพดิจิทัล การปรับแต่งภาพ 
การบีบอัดภาพและการรับรู้ภาพ ภาษาภาพ การจัดการกับชุดข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและการ
สร้างภาพนิทัศน์จากข้อมูล การรับรู้ทางทัศนะของมนุษย์ การโกหกด้วยภาพนิทัศน์และกราฟ กราฟิก
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิก การสร้างภาพนิทัศน์แสดงการแจกแจงของข้อมูล  การตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่อเนื่องด้วยกราฟและกราฟิกส าหรับการวิเคราะห์ถดถอย 
 Fundamental concepts in image processing, techniques in digital image, file 
format for digital image, graphic capture, image compression and perception, visual language 
data manipulation, exploratory data analysis and data visualization, human visual 
perception, how to tell a lie with visualization and graphs, graphics for exploratory data 
analysis, visualization for data distribution, regression graphics. 
 
040563303   การควบคุมและการจัดการคุณภาพ      3(3-0-6) 
 (Quality Control and Management) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 หลักการการควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เครื่องมือพ้ืนฐานที่ใช้ในการ
ควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุมคุณภาพเชิงคุณลักษณะและเชิงผันแปร การวิเคราะห์ความสามารถของ
กระบวนการ แผนการสุ่มตัวอย่างเพ่ือการยอมรับผลิตภัณฑ์เชิงคุณลักษณะและเชิงผันแปร แผนการสุ่ม
ตัวอย่างแบบต่อเนื่อง และองค์การมาตรฐานสากล 
 Principles of quality control, total quality management, basic tools for 
process control; attribute and variable control charts; analysis of capability process; 
acceptance sampling plans for attributes and variables; continuous sampling plans, 
international organization for standardization. 
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040563304  การบริหารโครงการ 3(3-0-6) 
 (Project Management) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 การวางแผนและการด าเนินงานของโครงการ ข้อจ ากัดของโครงการ เทคนิคการจัดการ
ตารางปฏิบัติงาน วิธีการจัดสรรทรัพยากร การประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการ เทคนิคการบริหารโครงการ
ด้วย PERT และ CPM การวิเคราะห์และการประเมินผลโครงการเพ่ือการตัดสินใจ การตรวจสอบและการ
ควบคุมโครงการ  
 Project planing and operating; project constraints; schedule management 
techniques, resource allocation methods, project cost estimation, project management 
techniques with PERT and CPM, project analysis and evaluation for decision making, 
project monitoring and controlling. 
 
040563305 การสร้างภาพนิทัศน์จากข้อมูล 3(2-3-5) 
 (Data Visualization) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 การสร้างภาพนิทัศน์ส าหรับตัวแปรจัดประเภท การสร้างภาพนิทัศน์ส าหรับฟังก์ชันทาง
คณิตศาสตร์และสถิติการสร้างภาพนิทัศน์ส าหรับข้อมูลอนุกรมเวลา การสร้างภาพนิทัศน์กราฟิก การสร้าง
ภาพนิทัศน์จากสารสนเทศ การสร้างภาพนิทัศน์จากข้อมูลข่ายงาน การค านวณเส้นทางสั้นสุด การวิเคราะห์
การไหลของข่ายงาน 
 Visualization for categorical data, visualization for mathematical and 
statistical functions, visualization for time-series data, graphic visualization, information 
visualization, visualization of network data; shortest path calculations, flow network 
analysis. 
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040563306 การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับข้อมูลเชิงสถิติ   3(2-3-5) 
 (Network Operations for Statistical Data) 
 วิชาบังคับก่อน : 040513113 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางสถิติ 1  
  หรือความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite : 040513113 Computer Applications in Statistics I  
  or Department Permission 
 ความรู้พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย เทคโนโลยีเครือข่าย เครือข่ายไร้สาย 
ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย 
 Computer network fundamentals, network devices, networking technology, 
wireless network, network security system. 
 
040563307 การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน    3(3-0-6) 
 Quantitative Analysis in Financial Risk 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน เครื่องมือในการวัดความเสี่ยงทางการเงิน แนวคิด
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาความเสี่ยงทางการเงิน การใช้สถิติและคณิตศาสตร์ในการพยากรณ์ 
การวางแผนและการตัดสินใจทางการเงิน 
 Analysis of financial risk, tools of financial risk, the fundamental concept of 
mathematical for solving financial risk problem, applied mathematics and statistics for 
forecasting, planning and decisions making. 
 
040563401 โครงงานพิเศษ 1 1(0-2-1) 
 (Special Project I) 
 วิชาบังคับก่อน : วิชาแกนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และวิชาชีพไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
 Prerequisite : At least 36 credits of core course and at least 21 creadits of 

professional elective course. 
 การศึกษาค้นคว้าผลงานวิจัยใหม่ทางสถิติที่สนใจ การประยุกต์สถิติกับศาสตร์อ่ืน การ
วิเคราะห์ปัญหาทางสถิติท่ีสนใจในปัจจุบัน การน าเสนอผลการศึกษาหรือผลการวิเคราะห์ 
 Studying new interesting statistical approaches, applying statistics with other 
fields, analyzing recent interesting statistical problems; presenting study or analytical 
result. 
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040563402 โครงงานพิเศษ 2 3(0-6-3) 
 (Special Project II) 
 วิชาบังคับก่อน : 040563401 โครงงานพิเศษ 1 
 Prerequisite : 040563401 Special Project I 
 การจัดท าโครงงานพิเศษที่สนใจ โดยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ภายใต้การควบคุมของ
อาจารย์ที่ปรึกษา การน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยภาควิชา หรือต่อที่ประชุมวิชาการ 
 Making interesting special project by self study under advisor’s monitoring, 
presenting results to the department committee or in conference. 
 
040563900 การฝึกงาน 240 ชั่วโมง 
 (Training) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 การฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการ หรือสถาบันวิจัย และต้องได้รับความ
เห็นชอบจากภาควิชา ใช้เวลา 240 ชั่วโมงขึ้นไป โดยนักศึกษาจะต้องจัดท ารายงานการปฏิบัติงานส่ง
ภาควิชา (S หรือ U) 
 Training in industries, establishments or research institutes approved by the 
department; students must spend at least 240 hours in training and submit reports for 
completion. (S or U) 
 
040563901 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-15-0) 
 (Pre-cooperative Education) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงการสหกิจศึกษา ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา การบรรยาย
พิเศษ และกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโครงการสหกิจศึกษา 
 Fundamental of cooperative education; regulation of cooperative education; 
special seminar; pre-cooperative education activities. 
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040563902 สหกิจศึกษา 6(0-480-0) 
 (Co-operative Education) 
 วิชาบังคับก่อน : 040563901 เตรียมสหกิจศึกษา 
 Prerequisite : 040563901 Pre-cooperative Education 
 การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยน าความรู้ทางสถิติไปประยุกต์ภายใต้การ
ก ากับดูแลของผู้เชี่ยวชาญของสถานประกอบการและอาจารย์นิเทศ การน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ  
 Internship at cooperative enterprises by applying statistical knowledge 
under supervision and guidance of experts in the workplace and cooperative advisors; 
presenting the result to the committees. 
 
040713111 วิทยาศาสตร์สุขภาพและโภชนาการ 3(3-0-6) 
 (Healthy Science and Nutrition) 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 ระบบต่างๆ ของร่างกายและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น อาหารและสารอาหารที่ร่างกายควร
ได้รับ การบริโภคที่ถูกหลักอนามัย ความปลอดภัยในอาหาร โรคและความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการบริโภค
อาหาร 
 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 และการเขียนในระดับพ้ืนฐาน เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันโดยค านึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา ผ่านการเรียนรู้
ค าศัพท์และไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคและย่อ
หน้าที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน การฝึกทักษะเพ่ิมเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพ่ึงตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 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 และการเขียนในระดับที่สูงขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน โดยค านึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา ผ่านการเรียนรู้ค าศัพท์และ
ไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคที่มี  โครงสร้างไม่
ซับซ้อนและย่อหน้าขนาดสั้น การฝึกทักษะเพ่ิมเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพ่ึงตนเองและการเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 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. 
 
080103012 การอ่าน 1 3(3-0-6) 
 (Reading I) 
 วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2  
 Prerequisite : 080103002 English II 
 เทคนิคและกลวิธีการอ่าน พัฒนาทักษะการอ่านโดยการท ากิจกรรมในชั้นเรียนและ
การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 Reading techniques and strategies, encouraging students to develop their 
reading abilities through class activities and self-access learning. 
 
080103013 การอ่าน 2 3(3-0-6) 
 (Reading II) 
 วิชาบังคับก่อน : 080103012 การอ่าน 1 
 Prerequisite : 080103012 Reading I 
 กลวิธีการอ่านแบบอภิปัญญา การประยุกต์กลวิธีการอ่านเพ่ือความเข้าใจโดยการท า
กิจกรรมในชั้นเรียน  
 Metacognitive strategies in reading, applying strategies to develop 
comprehension skills through class activities. 
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080103014 การเขียน 1 3(3-0-6) 
 (Writing I) 
 วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2  
 Prerequisite : 080103002 English II 
 การเขียนย่อหน้า องค์ประกอบของย่อหน้า กระบวนการเขียน กิจกรรมการให้ข้อมูล
ป้อนกลับจากเพ่ือนและครูผู้สอน 
 Writing paragraph, narratives, descriptive and expository types, paragraph 
components, writing process, peer feedback and teacher feedback activities. 
 
080103015 การเขียน 2 3(3-0-6) 
 (Writing II) 
 วิชาบังคับก่อน : 080103014 การเขียน 1 
 Prerequisite : 080103014 Writing I 
 การเขียนย่อหน้าขนาดยาว การเขียนเล่าเรื่อง การเขียนเชิงโต้แย้ง การเขียนอธิบายและ
การเขียนรายงาน 
 Writing long paragraphs, narrative, argumentative, descriptive and report 
writing. 
 
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 (English Conversation I) 
 วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2  
 Prerequisite : 080103002 English II 
 ทักษะการออกเสียงและการพูดเบื้องต้นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การแนะน าตนเอง 
การบรรยายลักษณะสิ่งต่าง ๆ การบอกทศิทางและการแสดงความคิดเห็น 
 Fundamental skill in pronunciation and speaking skill for communication in 
daily life, self introduction, describing things, and expressing opinions. 
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080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
 (English Conversation II) 
 วิชาบังคับก่อน : 080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 
 Prerequisite : 080103016 English Conversation I 
 ทักษะการออกเสียงและการพูดในระดับโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น เพ่ือการสื่อสารใน
สถานการณ์แบบเตรียมตัวและแบบไม่เตรียมตัว ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันโดยเน้น
การพูดและฟัง 
 Pronunciation and speaking skill with complex sentences in both 
prepared and impromptu situations, english communication skills in daily life with an 
emphasis on speaking and listening. 
 
080103061 การใช้ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 (Practical English I) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ประกอบด้วยโครงสร้างรูป
ประโยคพื้นฐาน ค าศัพท์ และการอ่านบทความสั้นๆ ทักษะการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจ าวัน 
 Integrated skills of listening, speaking, reading and writing with basic 
sentence structures, vocabulary and short of passages, basic communication skills for 
everyday life. 
 
080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
 (Practical English II) 
 วิชาบังคับก่อน : 080103061 การใช้ภาษาอังกฤษ 1 
 Prerequisite : 080103061 Practical English I 
 การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การเขียน และการอ่านในชีวิตประจ าวัน การบูรณาการ
ไวยากรณ์ ค าศัพท์ และการใช้ภาษาในสถานการณ์ที่หลากหลาย การพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร 
 Integrated skills of listening, speaking, writing and reading for daily life, 
integrating gramma, vocabulary and functions in varieties of situations, developing 
competence in English communication. 
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080203903 มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง     3(3-0-6) 
 (Social, Economic and Political Dimension) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

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 : ไม่มี 

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. 
 
080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Economy and Everyday Life) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

Prerequisite  : None 
 การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคม การบริโภค การออม การเงินและการ
ธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง การน าแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับชีวิต  ประจ าวันในด้านต่างๆของ
มนุษย์  

 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. 
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080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
 (Business and Everyday Life) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

Prerequisite  : None 
 ความส าคัญของธุรกิจในชีวิตประจ าวัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ การ
จัดการธุรกิจ การจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
  The essential of business in everyday life, business environment, types of 
business, business management, business information technology management, business 
ethics and social responsibility. 
 
080303103 จิตวิทยาเพื่อความสุขในการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 
 (Psychology for Happy Life) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

Prerequisite  : None 
  พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ การพัฒนาความสามารถด้านการคิดการใช้เหตุผลและ
การแก้ปัญหา แรงจูงใจทางสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความดึงดูดใจ ความชอบพอและความรัก 
การสร้างมิตรภาพและการเลือกคู่ครอง การจัดการกับปัญหาชีวิตและสังคม การเอาชนะใจตนเอง  โดย
อาศัยหลักการทางจิตวิทยาและการปรับปรุงตนเองเพ่ือการด 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 จิตวิทยาเพื่อการท างาน 3(3-0-6) 
 (Psychology for Work) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

Prerequisite  : None 
 จิตวิทยาเพ่ือการท 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 :  ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 ประวัติของกีฬาบาสเกตบอล เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม  
การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถน าทักษะไปใช้ในการเล่นบาสเกตบอล การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี 
 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 :  ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 ประวัติของกีฬาวอลเลย์บอล เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม  
การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถน าทักษะไปใช้ในการเล่นวอลเลย์บอล การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี 
 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 :  ไม่มี 
 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 :  ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 ประวัติของการลีลาศ ทักษะเบื้องต้นของการลีลาศ มารยาทของการลีลาศ การปลูกฝัง
ความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติท่ีดี 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 :  ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 ประวัติของกีฬาเทเบิลเทนนิส เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม การ
ฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถน 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. 
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080303601 มนุษยสัมพันธ์  3(3-0-6) 
 (Human Relations) 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 หลักการและทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมของบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน 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 :  ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 ระบบ พ้ืนฐานการท างานของสมอง กระบวนการทางจิตวิทยาในการเข้าใจความคิดของ
มนุษย์ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงสังเคราะห์ 
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    ชือ่ – นามสกุล  เลขประจ าตัวประชาชน*  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
   3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ 
ที่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิและ 

สาขาวิชาเอก 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลงานทาง
วิชาการ 

(การค้นคว้าวิจัย
หรือการแต่งต ารา) 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์ 

สถาบัน/ประเทศ ปี พ.ศ. ที่มีอยู่
แล้ว 

ที่จะมีใน 
หลักสูตร 
ปรับปรุง 

1. 
 
 
 
 

 

นางเพียรพูล เกิดวิชยั 
 
 
 

- Ph.D. (Applied Statistics) 
 
- วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ) 
- วท.บ. (สถิติประยุกต์) 

University of Reading/  
ประเทศสหราชอาณาจักร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 
พระนครเหนือ 

2557 
 

2541 
 

2535 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

ตามเอกสารหน้า 
66 

6 6 

2. 
 
 

 

นางสาวมูรตี สมบูรณ ์
 
 

- Ph.D. (Statistics)         
- วท.ม. (สถิติประยุกต์และ       
  เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
- วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2559 
2552 

 
2549 

อาจารย ์ ตามเอกสารหน้า 
67 

6 6 

3. 
 

นางสาววิกานดา ผาพันธ์ - Ph.D. (Statistics)         
- วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
- วท.บ. (สถิติ) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2558 
2554 
2552 

อาจารย ์ ตามเอกสารหน้า 
67 

6 6 
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ล าดับ 
ที่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิและ 

สาขาวิชาเอก 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลงานทาง
วิชาการ 

(การค้นคว้าวิจัย
หรือการแต่งต ารา) 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์ 

สถาบัน/ประเทศ ปี พ.ศ. ที่มีอยู่
แล้ว 

ที่จะมีใน 
หลักสูตร 
ปรับปรุง 

4. 
 
 

 

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

University of Leeds/  
ประเทศสหราชอาณาจักร 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 
พระนครเหนือ 

2555 
 

2542 
2538 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

ตามเอกสารหน้า 
68 

6 6 

5. นางกอบกุล รวีสวัสดิ ์ - ปร.ด. (สถิติประยุกต์) 
 
- วท.ม. (การประกันภัย) 
- วท.บ. (สถิติ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 
พระนครเหนือ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2559 
 

2545 
2541 

อาจารย ์ ตามเอกสารหน้า 
69 

6 6 

6. นางสาวเสาวณิต   สุขภารังษี - Ph.D. (Mathematical 

 Science) 

- สต.ม. (สถิติ) 

- วท.บ. (สถิติประยุกต์) 

 

University of Technology Sydney/ 

ประเทศออสเตรเลีย 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 

พระนครเหนือ 

2552 

 

2543 

2540 

รองศาสตราจารย ์

 

ตามเอกสารหน้า 
69 

6 6 

 

 



     

 
  

60                                                          มคอ.2 

ล าดับ 
ที่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิและ 

สาขาวิชาเอก 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลงานทาง
วิชาการ 

(การค้นคว้าวิจัย
หรือการแต่งต ารา) 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์ 

สถาบัน/ประเทศ ปี พ.ศ. ที่มีอยู่
แล้ว 

ที่จะมีใน 
หลักสูตร 
ปรับปรุง 

7. นายฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ 

3-1006-01480-90-6 

- ปร.ด. (สถิติประยุกต์) 
 

- สต.ม. (สถิติ) 

- วท.บ. (สถิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 
พระนครเหนือ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2559 
 

2532 

2522 

รองศาสตราจารย ์ ตามเอกสาร 

หน้า 71 

9 9 

8. นายสอาด  นิวิศพงศ์ - Ph.D. (Statistics) 

- สต.ม. (สถิติ) 

- กศ.บ. (คณิตศาสตร)์ 

La Trobe University/ประเทศออสเตรเลีย 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ,  

วิทยาเขตพิษณุโลก 

2550 

2532 

2528 

รองศาสตราจารย ์ ตามเอกสาร 

หน้า 71 

9 9 

9. นางนวลพรรณ  ลอว์สนั - Ph.D. (Social Statistics 

  and Demography) 

- สต.ม. (สถิติ) 

- วท.บ. (สถิติประยุกต์) 

University of Southampton,  

ประเทศสหราชอาณาจักร 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2557 

 

2543 

2540 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ตามเอกสาร 

หน้า 73 

6 6 
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ล าดับ 
ที่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิและ 

สาขาวิชาเอก 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลงานทาง
วิชาการ 

(การค้นคว้าวิจัย
หรือการแต่งต ารา) 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์ 

สถาบัน/ประเทศ ปี พ.ศ. ที่มีอยู่
แล้ว 

ที่จะมีใน 
หลักสูตร 
ปรับปรุง 

10. นางสาวอุไรวรรณ เจริญกีรติกุล 
3120200108291 

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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2556 
2540 
2536 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ตามเอกสาร 
หน้า 73 

15 15 

11. นางสาวนชุรินทร์ ทิพยวรรณากร - วศ.ด. (วิศวกรรม 

  อุตสาหการ) 

- สต.ม. (สถิติ) 

- วท.บ. (สถิติประยุกต์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2558 

 

2541 

2537 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ตามเอกสาร 

หน้า 74 

3 3 

12. นางสาวยุพาภรณ์  อารีพงษ ์ - Ph.D. (Mathematical       

  Science)     

- สต.ม. (สถิติ) 

- วท.บ. (สถิติ) 

University of Technology Sydney/

ประเทศออสเตรเลีย 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2552 

 

2543 

2540 

รองศาสตราจารย ์

 

ตามเอกสาร 

หน้า 74 

6 6 

13. นางสาวคณิตา เพ็ชรัตน ์ - ปร.ด. (สถิติประยุกต์) 
 
- วท.ม. (สถิติประยุกต์) 
- วท.บ. (สถิติ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2556 
 

2546 
2541 

อาจารย ์
 
 

ตามเอกสาร 
หน้า 76 

6 6 
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ล าดับ 
ที่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิและ 

สาขาวิชาเอก 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลงานทาง
วิชาการ 

(การค้นคว้าวิจัย
หรือการแต่งต ารา) 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์ 

สถาบัน/ประเทศ ปี พ.ศ. ที่มีอยู่
แล้ว 

ที่จะมีใน 
หลักสูตร 
ปรับปรุง 

14. นายชนาพันธุ์   ชนาเนตร 
3120200108291 

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

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, ประเทศไทย 

2558 
 

2545 
2541 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

ตามเอกสาร 
หน้า 77 

3 3 

15. นางสาวสุวิมล   พนัธ์แย้ม 

 

- ปร.ด. (สถิติประยุกต์) 

 

- วท.ม. (สถิติประยุกต์) 

- วท.บ. (สถิติประยุกต์) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 

พระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2557 

 

2547 

2542 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

 

ตามเอกสาร 

หน้า 78 

6 6 
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ล าดับ 
ที่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิและ 

สาขาวิชาเอก 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลงานทาง
วิชาการ 

(การค้นคว้าวิจัย
หรือการแต่งต ารา) 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์ 

สถาบัน/ประเทศ ปี พ.ศ. ที่มีอยู่
แล้ว 

ที่จะมีใน 
หลักสูตร 
ปรับปรุง 

16. นางศิรประภา   มโนมัธย ์
 

- วศ.ด. (วิศวกรรม 
  อุตสาหการ) 
- วท.ม. (สถิติประยุกต์) 
- บธ.บ. (การเงินและ 
  การธนาคาร) 
- วท.บ. (สถิติประยุกต์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2555 
 

2540 
2540 

 
2537 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ตามเอกสาร 
หน้า 78 

6 6 

17. นางสาวจีรภา   สรรพกิจก าจร 

3419900544782 

- ปร.ด. (สถิติประยุกต์) 

 

- สต.ม. (สถิติ) 

- วท.บ. (สถิติ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 

พระนครเหนือ, ประเทศไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, ประเทศไทย 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น, ประเทศไทย 

2556 

 

2535 

2530 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ตามเอกสาร 

หน้า 79 

6 6 

18. นางวิจติรา  พลเยี่ยม 

 

- M.S. (Statistics) 

 

- วท.บ. (สถิติศาสตร์) 

University of the Philippines (UPLB)/ 

ประเทศฟิลิปปินส ์

มหาวิทยาลยัรามค าแหง, ประเทศไทย 

2532 

 

2519 

รองศาสตราจารย ์ ตามเอกสาร 

หน้า 79 

3 3 
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ล าดับ 
ที่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิและ 

สาขาวิชาเอก 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลงานทาง
วิชาการ 

(การค้นคว้าวิจัย
หรือการแต่งต ารา) 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์ 

สถาบัน/ประเทศ ปี พ.ศ. ที่มีอยู่
แล้ว 

ที่จะมีใน 
หลักสูตร 
ปรับปรุง 

19. นางสุภารัตน์   นิวิศพงศ ์

 

- ปร.ด. (สถิติประยุกต์) 

 

- วท.ม. (สถิติประยุกต์) 

 

- กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 

พระนครเหนือ 

สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

วิทยาเขตพิษณุโลก 

2553 

 

2543 

 

2528 

อาจารย ์
 

ตามเอกสาร 

หน้า 79 

3 3 
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   3.2.2  อาจารยผู้์ร่วมสอน 

ล าดับ 
ที่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิและ 

สาขาวิชาเอก 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลงานทาง
วิชาการ 

(การค้นคว้าวิจัย
หรือการแต่งต ารา) 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์ 

สถาบัน/ประเทศ ปี พ.ศ. ที่มีอยู่
แล้ว 

ที่จะมีใน 
หลักสูตร 
ปรับปรุง 

1. นายบุญกอง  ทะกลโยธิน - สต.ม. (สถิติ) 

- ศศ.บ. (สถิติ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2534 

2529 

อาจารย ์ - 6 6 

2. นางกรองแก้ว   หวังนิเวศน์กุล - พบ.ม. (สถิติประยุกต)์ 
- วท.บ. (ฟิสิกส์) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2529 
2524 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ -  9 9 

3. นางสาววลิาสินี ปีระจิตร - ปร.ด. (สถิติประยุกต์) 

 

- วท.ม. (สถิติประยุกต์) 

- วท.บ. (สถิติประยุกต์) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 

พระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2559 

 

2552 

2549 

อาจารย ์

 

- 6 6 
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ผลงานวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 1. นางเพียรพูล เกิดวิชัย 
    1) Kirdwichai, K. (2017) “Identifying Trends and Patterns in Incidence of AIDS in 

Bangkok Using Generalizsed Linear Mixed Models.” In Proceeding of World 
Congress on Engineering 2017, London, U.K., July 5-7, pp. 574-578. 

2)  Watcharakorn, C., Sudarat, S., Chanutta, N. and Kirdwichai, P. (2016) “Multiple 
 Regression Analysis for Predicting Rate of Traffic Accident Death in Thailand.”
 UAMC 2016, Bangkok, Thailand, April 23, pp.28-29. 

    3) Kirdwichai, P. (2016) “An Efficient Association Test for High Dimensional Data,  
   with Application in Genetic Studies.”Lecture Notes in Engineering and Computer    

  Scicence, Vol. 2224, pp. 618-622. (Best Paper Award) 
4)  Ariya, T., Chutinun, S., Noppamas, W. and Kirdwichai, P. (2016) “Fitting Multiple 
 Regression Model to Multicollinear Data for Predicting Thailand’s Rice Export 
 Volume.” In Proceedings of the 4th Academic Science and Technology Conference 
 2016, Bangkok, Thailand, May 31 pp.40. 
5) Aticha, T., Titima, J., Charindhorn, B. and Kirdwichai, P. (2016) “Multiple Regression 

Analysis for Predicting the Number of AIDs Patient in Bangkok.” In Proceedings 
of the 4th Academic Science and Technology Conference 2016, Bangkok, 
Thailand, May  31, pp.39. 

6)  Kirdwichai, P. (2014) “Efficient Analysis of Genomewide Association Studies of 
Complex Disease Using Nonparametric Regression.” In Proceeding of IASSL 
Statistics International Conference 2014, Colombo, Sri Lanka, December 28-30, 
pp.38. 
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 2. นางสาวมูรตี สมบูรณ์ 
1)  บุณยนุช สกลทวีโชติ, อาทิตยา สิทธิเสรีเสมอ กนิษฐา หาญสูงเนิน วิกานดา ผาพันธ์ และมูรตี 

สมบูรณ์ (2561) “การประมาณค่าช่วงความเชื่อมั่นเชิงเส้นวงรีส าหรับการแจกแจงเบิร์นบัม-
แซนเดอร์” การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ ระดับชาติ , คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย, 12- 13 มีนาคม 2561, หน้า P1.  

2)  ฮายาโตะ มาสุโมโตะ, มยุรา นาสวน, เยาวลักษณ์ จุดประสงค์, ชนาพันธุ์ ชนาเนตร และมูรตี 
สมบูรณ์ (2561) “ช่วงความเชื่อมั่นบูตสแตรปของ CNpk ส าหรับการแจกแจงไวบูลล์และ
แกมมา” การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ ระดับชาติ , คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย, 12- 13 มีนาคม 2561, หน้า A42. 

 
3. นางสาววิกานดา ผาพันธ์ 
 1) Phaphan, W. (2017) “A New Hybrid Heuristic for Minimizing Total Flow Time in 

Permutation Flow Shop.” In Proceedings of the 3rd International Conference on 
Industrial and Business Engineering, Sapporo, Japan, August 17-19. pp. 81-86. 

2)   Phaphan, W. (2017) “Parameter Estimation of the Crack Lifetime Distribution 
Using the Expectation–Maximization Algorithm.” Far East Journal of Mathematical 
Science, Vol. 102, No.5, pp.933-948. 

3)  ธนะเมศฐ์ ธรรมปิติพัฒน์, เกษศิรินทร์ ศรีสอน, ศิวิมล สาตสิน และวิกานดา ผาพันธ์ (2560) 
“การสร้าง ตัวเลขสุ่มของการแจกแจงรอยร้าวแบบสองพารามิเตอร์ โดยวิธีการปฏิเสธ -ยอมรับ 
(Generating Random Variables for A New Two-parameter Crack Distribution by 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์การฝึกงานภาคสนาม 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์การฝึกงานภาคสนาม 
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
(2) ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิชาการสถิติกับงานจริง 
(3) มนษยสัมพันธ์ กล้าแสดงออกและความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
(4) ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา สามารถเรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมการท างาน 

4.2 ช่วงเวลา 
ภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
จัดเต็มเวลาภาคฤดูร้อน รวม 240 ชั่วโมง 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท 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 เพ่ือ

แก้ปัญหางานอย่างเหมาะสมและด าเนินการเสร็จทันเวลา 
5.3 ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 4 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
4 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

โครงงานทางเว็บไซต์และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ 
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     5.6 กระบวนการประเมินผล 

 ประเมินผลจากความก้าวหน้าของโครงงานที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
และประเมินผลจากรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์รวมทั้งการน าเสนอตามระยะเวลาที่ก าหนด และจัดสอบ
โครงงานพิเศษ โดยมีคณะกรรมการสอบไม่ต่ ากว่า 3 คน 

 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

(1)  มีคุณธรรม จริยธรรม และ 

 ทัศนคติที่ดีต่อจรรยาบรรณ

 ทางวิชาชีพและสังคม 

-   จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เช่น การ
 จัดโครงการบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม เป็นต้น 

(2) มีภาวะความเป็นผู้น าและ 
 ผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมได้ 

-   ก าหนดให้มีรายวิชาที่ก าหนดให้นักศึกษาต้องท างาน
 ร่วมกันเป็นกลุ่ม เพ่ือเสริมสร้างความเป็นผู้น ากลุ่มและ 
 ผู้ตามเพื่อฝึกฝนการท างานร่วมกันเป็นทีม 

(3) มีวินัยและความรับผิดชอบ 
  

-   ก าหนดกฎเกณฑ์การเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ
 แก่นักศึกษา เช่น ก าหนดเวลาการส่งงานที่ชัดเจน เพ่ือ
 กระตุ้นให้นักศึกษาส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ภายในก าหนดเวลา 

(4) ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
  

-   มอบหมายงานเพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสได้ค้นคว้าหา
 ความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง เพื่อเพ่ิมพูนความรู้นอก
 เหนือ จากความรู้ที่ได้รับภายในห้องเรียน 

(5) มีความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้ดี 

-   ก าหนดให้นักศึกษามีโอกาสในการน าเสนอรายงานใน
 ชั้นเรียน เพ่ือฝึกฝนทักษะในด้านการติดต่อสื่อสารกับ
 เพ่ือนร่วมชั้นเรียน 

(6) มีความสามารถในการใช้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

-   ก าหนดให้นักศึกษามีโอกาสสื่อสารแลกเปลี่ยนความ
 คิดเห็นในกลุ่มนักศึกษาหรือบุคคลภายนอก 

(7) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี 

-   ส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
 ที่มีความทันสมัย   

 


