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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 ไม่มี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน 

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
ในเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. 
นอกเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00 – 21.00 น. 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 แบบ 1.1 
 (1) ผู้เข้าศึกษาต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 

2.75 และในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า 3.25 
 (2) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาสถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์

ประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับชาติ/ นานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง 

 (3) ไม่เคยพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาเนื่องจากการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาสถิติ
ประยุกตไ์ม่ผ่าน 

2.2.2 แบบ 1.2 
 (1) ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือมีระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.50 ในสาขาวิชาสถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

 (2) มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ/ 
นานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง 
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 (3) ไม่เคยพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาเนื่องจากการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาสถิติ
ประยุกตไ์ม่ผ่าน 

2.2.3 แบบ 2.1 
 (1) ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.25 
และเป็นไปตามข้อก าหนดการรับนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

 (2) ไม่เคยพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาเนื่องจากการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาสถิติ
ประยุกตไ์ม่ผ่าน 

 

2.2.4 แบบ 2.2 
 (1) ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.50 
หรือมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ/ นานาชาติ อย่างน้อย 1 
เรื่อง 

 (2) ไม่เคยพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาเนื่องจากการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาสถิติ
ประยุกตไ์ม่ผ่าน 

 ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 2.2.1 – 2.2.4 ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรภาควิชาสถิติประยุกต์ในการพิจารณาคุณสมบัติ 

2.2.5 มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในแบบ 1.2 และแบบ 2.2 ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีอาจมี
ความรู้ขั้นสูงในสาขาวิชาสถิติ หรือสถิติประยุกต์ไม่เพียงพอ และนักศึกษาที่เข้าศึกษาในแบบ 1.1 และแบบ 
2.1 ที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาวิชาสถิติ หรือสถิติประยุกต์อาจมีความรู้ ในสาขาวิชาสถิติ
หรือสถิติประยุกต์ไม่เพียงพอ และปัญหาทางด้านภาษาอังกฤษ 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

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

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
2.5.1 แบบ 1.1  

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ปีที่ 1 
ปีที่ 2 
ปีที่ 3 

5 
- 
- 

5 
5 
- 

5 
5 
5 

5 
5 
5 

5 
5 
5 

รวม 5 10 15 15 15 
บัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 5 5 5 

  
 2.5.2 แบบ 2.1 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 
ปีที่ 1 
ปีที่ 2 
ปีที่ 3 

5 
- 
- 

5 
5 
- 

5 
5 
5 

5 
5 
5 

5 
5 
5 

รวม 5 10 15 15 15 
บัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 5 5 5 
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2.5.3 แบบ 1.2  

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 
ปีที่ 1 
ปีที่ 2 
ปีที่ 3 
ปีที่ 4 

5 
- 
- 
- 

5 
5 
- 
- 

5 
5 
5 
- 

5 
5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 

รวม 5 10 15 20 20 
บัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 5 5 

 2.5.4 แบบ 2.2 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 
ปีที่ 1 
ปีที่ 2 
ปีที่ 3 
ปีที่ 4 

5 
- 
- 
- 

5 
5 
- 
- 

5 
5 
5 
- 

5 
5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 

รวม 5 10 15 20 20 
บัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 5 5 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (บาท) 

รายการ 
งบประมาณแต่ละปี 

2565 2566 2567 2568 2569 

งบประมาณรายได้ 12,789,992 13,429,492 14,100,966 14,806,014 15,546,315 

งบประมาณแผ่นดิน 9,981,043 10,480,095 11,004,100 11,554,305 12,132,020 

รวมรายรับ 22,771,035 23,909,587 25,105,066 26,360,319 27,678,335 

หมายเหตุ ค านวณจาก 5% ของงบประมาณรายได้และงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรจาก 
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ก. งบด าเนินการ      

เงินเดือน 2,620,300 2,751,320 2,888,890 3,033,335 3,185,001 
ค่าตอบแทน 560,650 588,690 618,130 649,037 681,488 
ค่าใช้สอย 132,560 139,190 146,150 153,458 161,130 
ค่าวัสดุ 140,550 147,580 154,960 162,708 170,843 
เงินอุดหนุน 1,400,970 1,471,020 1,544,570 1,621,799 1,702,888 
รวม (ก) 4,855,030 5,097,800 5,352,700 5,620,335 5,901,352 

ข. งบลงทุน      
ค่าครุภัณฑ์ 652,320 684,940 719,190 755,150 792,907 
ค่าท่ีดิน/สิ่งก่อสร้าง 145,870 153,160 160,820 168,861 177,304 

รวม (ข) 798,190 838,100 880,010 924,011 970,211 
รวม (ก) + รวม (ข) 5,653,220 5,935,900 6,232,710 6,544,346 6,871,563 
จ านวนนักศึกษา 20 

ค่าใช้จ่ายในการผลิตดุษฎีบัณฑิตต่อหัวต่อปี 104,126 บาท   416,503/4 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียนหรือแบบออนไลน์ 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย 
 - เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

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

รวมตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต 
 แบบ 1.2 
 หมวดวิชาบังคับ 72 หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต 

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

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

รวมตลอดหลักสูตร  72  หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจ านวนหน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ 
 แบบ 1.1  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  หน่วยกิต 
040557101 วิทยานิพนธ์  48 
  (Dissertation) 
 

 แบบ 1.2   
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  หน่วยกิต 
040557501 วิทยานิพนธ์  72 
  (Dissertation) 
 

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

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

  
 แบบ 2.2   

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  หน่วยกิต 
   (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 

040545110 สถิติเชิงอนุมาน  3(3-0-6) 
  (Statistical Inference) 
040557201 ทฤษฎีความน่าจะเป็นขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Probability Theory) 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  หน่วยกิต 
   (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 

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

 
 หมวดวิชาเลือก 
 แบบ 2.1 

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

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

040557325 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการวิจัยด าเนินงาน  3(3-0-6) 
  (Selected Topic in Operations Research) 
040557326 การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Data Analysis) 
040557327 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับนักสถิติ  3(3-0-6) 
  (Advanced Mathematics for Statisticians) 
040557328 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Time Series Analysis) 
040557329 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Statistical Quality Control) 
040557330 สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Nonparametric Statistics) 
040557331 วิธีการทางสถิติขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Statistical Methods) 
040557332 การวิเคราะห์หลายตัวแปรขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Multivariate Analysis) 
 

 แบบ 2.2 
  เลือก 4 วิชาจากวิชาต่อไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  หน่วยกิต 
   (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 

040557304 กระบวนการสโตแคสติกขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Stochastic Process) 
040557306 ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไปขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Generalized Linear Models) 
040557307 การวิเคราะห์แผนแบบการทดลองขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Analysis of Experimental Design) 
040557316 การส ารวจตัวอย่างขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Sample Survey) 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  หน่วยกิต 
   (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 

040557322 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านทฤษฎีสถิติ  3(3-0-6) 
  (Selected Topic in Statistics Theory) 
040557323 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านสถิติประยุกต์  3(3-0-6) 
  (Selected Topic in Applied Statistics) 
040557324 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านสถิติธุรกิจและอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
  (Selected Topic in Business and Industrial Statistics) 
040557325 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการวิจัยด าเนินงาน  3(3-0-6) 
  (Selected Topic in Operations Research) 
040557326 การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Data Analysis) 
040557328 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Time Series Analysis) 
040557329 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Statistical Quality Control) 
040557330 สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Nonparametric Statistics) 
040557331 วิธีการทางสถิติขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Statistical Methods) 
040557332 การวิเคราะห์หลายตัวแปรขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Multivariate Analysis) 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 แบบ 1.1 

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

รวม  8  หน่วยกิต 
 

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

รวม  8  หน่วยกิต 
 

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

รวม  8  หน่วยกิต 
 

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

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

รวม  8  หน่วยกิต 
 

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

รวม  8  หน่วยกิต 
 

 แบบ 1.2 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
040557501 วิทยานิพนธ์  9 
  (Dissertation) 

รวม  9  หน่วยกิต 
 

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

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

รวม  9  หน่วยกิต 
 

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

รวม  9  หน่วยกิต 
 

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

รวม  9  หน่วยกิต 
 

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

รวม  9  หน่วยกิต 
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
040557501 วิทยานิพนธ์ 9 
  (Dissertation) 

รวม  9  หน่วยกิต 
 

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

รวม  9  หน่วยกิต 
 

 

 แบบ 2.1 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

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

รวม  6  หน่วยกิต 

 

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

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

รวม  9  หน่วยกิต 
 

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

รวม  9  หน่วยกิต 
 

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

รวม  9  หน่วยกิต 
 

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

รวม  9  หน่วยกิต 
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 แบบ 2.2 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
040545110 สถิติเชิงอนุมาน  3(3-0-6) 
  (Statistical Inference) 
040557327 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับนักสถิติ  3(3-0-6) 
  (Advanced Mathematics for Statisticians) 

รวม  6  หน่วยกิต 
 

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

รวม  6  หน่วยกิต 
 

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

รวม  12  หน่วยกิต 
 
 
 
 



25 มคอ.2 

 

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

รวม  12  หน่วยกิต 
 

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

รวม  9  หน่วยกิต 
 

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

รวม  9  หน่วยกิต 
 

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

รวม  9  หน่วยกิต 
 

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

รวม  9  หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

040545110 สถิติเชิงอนุมาน                3(3-0-6) 
(Statistical Inference) 

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
 หลักการลดทอนข้อมูล หลักการความพอเพียง หลักการภาวะน่าจะเป็นสูงสุด ทฤษฎีบทของเบส์ 
การประมาณแบบจุด การประมาณช่วงความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐานโดยปัจจัยของเบส์ 
  Principles of data reduction; principles of sufficiency; principles of maximum 
likelihood; Bayes’ theorem; point estimation; confidence interval estimation; hypothesis 
testing using Bayes’s factor. 

 

040557101 วิทยานิพนธ์  48 
  (Dissertation) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
  นักศึกษาแบบ 1.1 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อที่สนใจตามระเบียบวิธีวิจัยภายใต้
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎและ
ข้อบังคับที่ก าหนดโดยภาควิชาและบัณฑิตวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด นักศึกษาต้องเขียนบทความวิจัยอย่างน้อย
สองเรื่องและตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลเอสซีไอ เอสซีไออี หรือสโกปัสและ
น าเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุมอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 
                  Students for program 1.1 Individual research works by students through their 
interests following research methodology under supervision of supervisors appointed by 
Graduate College. Rules and regulations for undertaking dissertation set by students’ 
department and Graduate College must be observed strictly Atleast two articles extracted 
from their study must be provided and published in international academic journals in SCI/ 
SCIE or SCOPUS databases and atleast one article presented in an international academic 
conference with proceedings. 
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040557201 ทฤษฎีความน่าจะเป็นขั้นสูง  3(3-0-6) 

  (Advanced Probability Theory) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
  ทฤษฎีเมเชอร์ ตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหมาย การลู่เข้า กฎเลขจ านวนมาก ฟังก์ชันคุณลักษณะ 
ทฤษฎีบทขีดจ ากัดส่วนกลาง และความคาดหวังแบบมเีงื่อนไขของมาร์ทิงเกล 
  Measure theory; random variable; expected value; convergence; law of large 
number; characteristic function; central limit theorem; conditional expectation of martingale. 
 
040557202 ทฤษฎีสถิติขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Statistical Theory) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
  การประมาณที่ไม่เอนเอียง การประมาณค่าในตัวแบบอิงพารามิเตอร์และไม่อิงพารามิเตอร์ 
การทดสอบสมมติฐาน การประมาณช่วงความเชื่อมั่น และวิธีแบบเบส์ 
  Unbiased estimation; estimation in parametric and nonparametric models; 
hypothesis testing; confidence interval estimation; Bayesian method. 
 
040557304 กระบวนการสโตแคสติกขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Stochastic Process) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None    
  กระบวนการมาร์คอฟ การแปลงฟังก์ชัน ผลประสาน สหสัมพันธ์ ความหนาแน่นเชิงสเปกตรัม
ก าลัง ทฤษฎีการกรองและทฤษฎีการท านายของกระบวนการคงที่ มาร์ทิงเกลเวลาต่อเนื่อง ทฤษฎีของ
กระบวนการเคลื่อนไหวแบบบราวน์และกระบวนการแพร่กระจาย กระบวนการเลวี แคลคูลัสเชิงสโตแคสติก 
สมการเชิงอนุพันธ์สโตแคสติกและวิธีเชิงตัวเลข 
  Markov process; functional transformation; convolution; correlation; power 
spectral density; filtering and prediction theories of stationary process; continuous time 
martingale; theory of Brownian motion and diffusion processes; Lévy process; stochastic calculus; 

stochastic differential equation and numerical method. 
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040557306 ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไปขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Generalized Linear Models) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
 หลักการตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไปขั้นสูง ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป การอนุมานตัวแบบ การวินิจฉัย
ตัวแบบ การเลือกตัวแบบ ตัวแบบการถดถอยลอจิสติก ตัวแบบการถดถอยปัวซง ตัวแบบล็อกเชิงเส้น 
 Principles of advanced generalized linear model; generalized linear model; 
model inference; model diagnostic; model selection; logistic regression model; Poisson 
regression model; log-linear model. 
 
040557307 การวิเคราะห์แผนแบบการทดลองขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Analysis of Experimental Design) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
  หลักการแผนแบบการทดลอง แผนแบบบล็อก การพัวพัน การวิเคราะห์แผนแบบการ
ทดลองบล็อกสุ่ม จัตุรัสละตินและจัตุรัสเกรโกละติน แผนแบบบล็อกไม่สมบูรณ์ แผนแบบสปลิตพล็อต  
แผนแบบวัดซ้ า แผนแบบแฟกทอเรียล การท าซ้ าบางส่วน ผิวตอบสนอง 
  Principles of experimental design; block design; confounding; analysis of 
randomized block design; Latin and Graeco-Latin squares; incomplete block design; split-plot 
design; repeated measure design; factorial design; fractional replication; response surface. 
 
040557316 การส ารวจตัวอย่างข้ันสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Sample Survey) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
 การสุ่มตัวอย่างหลายขั้นตอน การเลือกตัวอย่างสองครั้ง การประมาณแบบอัตราส่วน 
การก าหนดขนาดตัวอย่าง การส ารวจตัวอย่างไม่ตอบสนอง การจ าลองข้อมูล 
 Multistage sampling; double sampling; ratio estimation; sample size determination; 
non-response sample survey; data simulation. 
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040557322 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านทฤษฎีสถิติ  3(3-0-6) 
  (Selected Topic in Statistics Theory) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
  นักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าต ารา บทความวิชาการ วารสารทางวิชาการ เอกสารวิชาการ  
และเว็บไซต์เพ่ือเลือกหัวข้อที่สนใจทางด้านทฤษฎีสถิติ โดยได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
  Students are required to study textbooks, academic articles, journals, documents 
and websites to select a topic of their interest in statistics theory under advisor’s supervision. 
 

040557323 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านสถิติประยุกต์  3(3-0-6) 
  (Selected Topic in Applied Statistics) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
  นักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าต ารา บทความวิชาการ วารสารทางวิชาการ เอกสารวิชาการ  
และเว็บไซต์เพ่ือเลือกหัวข้อที่สนใจทางด้านสถิติประยุกต์ โดยได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
  Students are required to study textbooks, academic articles, journals, documents 
and websites to select a topic of their interest in applied statistics under advisor’s supervision. 
 
040557324 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านสถิติธุรกิจและอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
  (Selected Topic in Business and Industrial Statistics) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
  นักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าต ารา บทความวิชาการ วารสารทางวิชาการ เอกสารวิชาการ  
และเว็บไซต์เพ่ือเลือกหัวข้อที่สนใจทางด้านสถิติธุรกิจ สถิติอุตสาหกรรมและสถิติประยุกต์ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
  Students are required to study textbooks, academic articles, journals, documents 
and websites to select a topic of their interest in business and industrial statistics and other 
areas of applied statistics under advisor’s supervision. 
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040557325 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการวิจัยด าเนินงาน  3(3-0-6) 
  (Selected Topic in Operations Research) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
  นักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าต ารา บทความวิชาการ วารสารทางวิชาการ เอกสารวิชาการ  
และเว็บไซต์เพ่ือเลือกหัวข้อที่สนใจทางด้านการวิจัยด าเนินงานทั้งด้านทฤษฎีและบทประยุกต์ โดยได้รับ
ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
  Students are required to study textbooks, academic articles, journals, documents 
and websites to select a topic of their interest in operations research both theory and 
applications under advisor’s supervision. 
 
040557326 การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Data Analysis) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
  ข้อมูลมหัต ข้อมูลมิติสูง วิธีและการวิเคราะห์ทางสถิติส าหรับข้อมูลมหัตและมิติสูง ข้อจ ากัดของ
การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง ตัวแบบทางสถิติส าหรับข้อมูลมิติสูง การจัดการข้อมูลที่มีสิ่งรบกวนสูง การจ าแนก 
การแบ่งกลุ่ม การวิเคราะห์ความเกี่ยวพัน การประยุกต์การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง 
  Big data; high dimensional data; method and statistical analysis for big and high-
dimensional data; limitation of advanced data analysis; statistical model for high-dimensional 
data; big-noise data management; classification; clustering; association analysis; application of 
advanced data analysis. 
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040557327 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับนักสถิติ   3(3-0-6) 
  (Advanced Mathematics for Statisticians) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
  ระบบจ านวนจริง ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และ
ปริพันธ์ ปริภูมิยุคลิดและปริภูมิเมตริก ปริภูมิผลคูณภายใน การหาอนุพันธ์และปริพันธ์บนปริภูมิหลายมิติของ
จ านวนจริง 
  Real number system; sequence and series of real numbers; limit and continuity; 
differentiation and integration; Euclidean space and metric space; inner product space; 
differentiation and integration on multidimensional space. 
 

040557328 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Time Series Analysis) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น ตัวแบบอนุกรมเวลาขั้นสูง ตัวแบบการปรับแก้
ความคลาดเคลื่อนแบบเวกเตอร์ ตัวแบบฟังก์ชันการแปลง ตัวแบบปริภูมิสถานะ 
 Linear and nonlinear time series analysis; advanced time series model; vector 
error correction model; transform function model; state-space model. 
 
040557329 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Statistical Quality Control) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
  การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ แผนภูมิควบคุมแบบถ่วงน้ าหนักด้วยเวลา แผนภูมิควบคุมหลาย
ตัวแปร แผนการเลือกตัวอย่างเพ่ือการยอมรับขั้นสูง ปัญหาของการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติขั้นสูง 
  Statistical quality control; time-weighted control chart; multivariate control chart; 
advanced acceptance sampling plan; problem of advanced statistical quality control. 
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040557330 สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Nonparametric Statistics) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
  การทดสอบสมมติฐานในตัวแบบไม่อิงพารามิเตอร์ ช่วงความเชื่อมั่นไม่อิงพารามิเตอร์   
การประมาณค่าความหนาแน่นไม่อิงพารามิเตอร์ การวิเคราะห์ถดถอยไม่อิงพารามิเตอร์ การวิเคราะห์ถดถอย
แบบกึ่งพารามิเตอร์ แผนภูมิควบคุมไม่อิงพารามิเตอร์ 
  Hypothesis testing in nonparametric model; nonparametric confidence interval; 
nonparametric density estimation; nonparametric regression analysis; semiparametric regression 
analysis; nonparametric control chart. 
040557331 วิธีการทางสถิติขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Statistical Methods) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
  การวิเคราะห์ข้อมูล การคัดเลือกตัวแบบ การตรวจสอบความสมเหตุสมผลตัวแบบ สถิติแบบเบส์ 
คอพูลา การวิเคราะห์ถดถอยแบบริดจ์และเลโซ ตัวประมาณหดตัว ค่าประมาณเจมส์-สไตน์ การวิเคราะห์
ถดถอยควอนไทล์ วิธีบูตสแทร็ป 
  Data analysis; model selection; model validation; Bayesian statistics; copulas; 
ridge and LASSO regression; shrinkage estimator; James-Stein estimator; quantile regression; 
bootstrap method.  
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040557332 การวิเคราะห์หลายตัวแปรขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Multivariate Analysis) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
  ทฤษฎีการวิเคราะห์หลายตัวแปร การถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์ส่วนประกอบหลัก การ
วิเคราะห์ปัจจัย สหสัมพันธ์คานอนิคัล การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม ค่าประมาณไม่แปรเปลี่ยน ตัวประมาณรับได้ 
ตัวประมาณแบบหลักค่าต่ าสุดของค่าสูงสุด ตัวประมาณเจมส์-สไตน์ อสมการความน่าจะเป็นหลายตัวตัวแปร 
เมเจอไรเซชันและฟังก์ชันเชอร์ การประมาณค่าแบบไม่อิงพารามิเตอร์และวิธีแบบเบส์ 
  Multivariate analysis theory; multiple regression; principal component analysis; 
factor analysis; canonical correlation; discriminant analysis; invariance estimation; admissible 
estimator; minimax estimator; James-Stein estimator; multivariate probability inequalities; 
majorization and Schur functions; nonparametric estimation and Bayesian method. 

 
040557401 วิทยานิพนธ์  36 
  (Dissertation) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
  นักศึกษาแบบ 2.1 ต้องศึกษาค้นคว้าหัวข้อที่สนใจและท าวิทยานิพนธ์ภายใต้ค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่ก าหนดโดย
ภาควิชาและบัณฑิตวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด นักศึกษาต้องเขียนบทความวิจัยอย่างน้อยสองเรื่องและลงตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลเอสซีไอ เอสซีไออีหรือสโกปัสหนึ่งเรื่องและอีกหนึ่งเรื่องตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ และน าเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีรายงานการประชุมอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 
   Students for program 2.1 are required to study research works through their interests 
and conduct a dissertation under supervision of advisors appointed by Graduate College. Rules and 
regulations for undertaking dissertation set by students’ department and Graduate College must be 
observed strictly  atleast two articles extracted from their study must be provided, one of which 
must be published in an international academic journal in SCI/ SCIE or SCOPUS databases and 
another published in an approved international academic journal and atleast one article presented 
in an international academic conference with proceedings. 
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040557501 วิทยานิพนธ์  72 
  (Dissertation) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อที่สนใจตามระเบียบวิธีวิจัยในแนวทางที่ธ ารงไว้ซึ่ง
จรรยาบรรณนักวิจัย ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษา
ต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับท่ีก าหนดโดยภาควิชาและบัณฑิตวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด                 
                  Individual research works by students through their interests following research 
methodology under code of ethics for researchers under supervision of supervisors appointed 
by Graduate College. Rules and regulations for undertaking dissertation set by students’ 
department and Graduate College must be observed strictly 
 
040557601 วิทยานิพนธ์         48 
  (Dissertation) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
  ต้องศึกษาค้นคว้าหัวข้อที่สนใจและท าวิทยานิพนธ์ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับ
การแต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่ก าหนดโดยภาควิชาและบัณฑิตวิทยาลัย
อย่างเคร่งครัด 
  are required to study research works through their interests and conduct a dissertation 
under supervision of advisors appointed by Graduate College. Rules and regulations for undertaking 
dissertation set by students’ department and Graduate College must be observed strictly. 
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3.2  ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 
ที ่

ช่ือ-นามสกุล 
 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
 

ส าเรจ็การศึกษาจากสถาบัน 

ปี พ.ศ.  
ที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

 
 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระการสอน 
(ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

ปีการศึกษา 
ที่ม ี

อยู่แล้ว 
ที่จะมีใน

หลักสตูรนี ้
1. นางนวลพรรณ  ลอว์สัน Ph.D. (Social Statistics) 

สต.ม. (สถิติ) 
วท.บ. (สถิติประยุกต์) 

University of Southampton, United Kingdom  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2557 
2543 
2540 

รอง
ศาสตราจารย ์

ตามเอกสาร 
ภาคผนวก หน้า 116 

3 3 

2. นางสาวอรไท  พลเสน Ph.D. (Statistics) 
สต.ม. สถิต ิ
วท.บ. สถิติประยุกต ์

University of Leeds, United Kingdom 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2555 
2542 
2538 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 

ตามเอกสาร 
ภาคผนวก หน้า 116 

3 3 

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

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2556 
2546 
2541 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 

ตามเอกสาร 
ภาคผนวก หน้า 117 

3 3 

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

สต.ม. (สถิติ) 
วท.บ. (สถิติประยุกต์) 

University of Technology Sydney, Australia 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

2552 
 

2543 
2540 

ศาสตราจารย ์ ตามเอกสาร 
ภาคผนวก หน้า 117 

3 3 

5. นายสอาด นิวิศพงศ ์ Ph.D. (Statistics) 
สต.ม. (สถิติ) 

กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 

La Trobe University, Australia 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณโุลก 

2550 
2532 

2528 

ศาสตราจารย ์ ตามเอกสาร 
ภาคผนวก หน้า 119 

3 3 
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ล าดับ 
ที ่

ช่ือ-นามสกุล 
 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
 

ส าเรจ็การศึกษาจากสถาบัน 

ปี พ.ศ.  
ที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

 
 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระการสอน 
(ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

ปีการศึกษา 
ที่ม ี

อยู่แล้ว 
ที่จะมีใน

หลักสตูรนี ้
6. นางสาวยุพาภรณ์ อารีพงษ ์ Ph.D. (Mathematical 

Science) 

สต.ม. (สถติิ) 

วท.บ. (สถิติ) 

University of Technology Sydney, Australia  

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2552 

 

2543 

2540 

ศาสตราจารย ์ ตามเอกสาร 
ภาคผนวก หน้า 121 

3 3 

7. นางสาวอุไรวรรณ เจริญกรีติกลุ 

 

ปร.ด. (สถติิ) 

วท.ม. (การประกันภัย) 

วท.บ. (สถิติ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2556 

2540 

2536 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ตามเอกสาร 
ภาคผนวก หน้า 122 

3 3 

8. นางสุภารตัน์   นิวิศพงศ์ 

 

ปร.ด. (สถติิประยุกต์) 

วท.ม. (สถิติประยุกต์) 

กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณโุลก 

2553 

2543 

2528 

รอง

ศาสตราจารย ์

ตามเอกสาร 
ภาคผนวก หน้า 123 

3 3 

9. นางศิรประภา   มโนมัธย ์ วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

วท.ม. (สถิติประยุกต์) 

บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) 

วท.บ. (สถิติประยุกต์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

2555 

2540 

2540 

2537 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ตามเอกสาร 
ภาคผนวก หน้า 125 

3 3 
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ล าดับ 
ที ่

ช่ือ-นามสกุล 
 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
 

ส าเรจ็การศึกษาจากสถาบัน 

ปี พ.ศ.  
ที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

 
 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระการสอน 
(ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

ปีการศึกษา 
ที่ม ี

อยู่แล้ว 
ที่จะมีใน

หลักสตูรนี ้
10. นางสาวสุวิมล   พันธ์แย้ม 

  

ปร.ด. (สถติิประยุกต์) 

วท.ม. (สถิติประยุกต์) 

วท.บ. (สถิติประยุกต์) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2557 

2547 

2542 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

 

ตามเอกสาร 
ภาคผนวก หน้า 125 

3 3 

11. นางเพียรพูล  กมลจิตรป์ระภา 
 (เกิดวิชัย) 

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

University of Reading, United Kingdom 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2557 
2541 

 
2535 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 

ตามเอกสาร 
ภาคผนวก หน้า 126 

3 3 

12. นายชนาพันธุ์  ชนาเนตร ปร.ด. (สถติิประยุกต์) 
วท.ม. (สถิติประยุกต์) 
วท.บ. (การวิจัยด าเนินงาน) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2558 
2545 
2541 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 

ตามเอกสาร 
ภาคผนวก หน้า 127 

3 3 

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

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2558 
2554 
2552 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 

ตามเอกสาร 
ภาคผนวก หน้า 127 

3 3 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ไม่มี 
4.2 ช่วงเวลา 

ไม่มี 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ไม่มี 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานพิเศษหรืองานวิจัย 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

ข้อก าหนดในการท าวิทยานิพนธ์ ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกศึกษาหลักสูตรแต่ละแบบ จะต้องท าวิจัย 
โดยการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตามที่ก าหนดในหลักสูตร และท าการวิจัยขั้นสูงด้านสถิติหรือสถิติประยุกต์ 
ทั้งนี้อาจเป็นงานวิจัยที่ได้รับโจทย์จากภาคอุตสาหกรรมหรือเป็นงานวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
และน าไปต่อยอดงานวิจัยในอนาคตได้ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ในการท าวิทยานิพนธ์นักศึกษาต้องมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง โดยมี

การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัย ผลงานจะต้องมีการน าเสนอด้วยปากเปล่า
ต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง และผลงานวิจัยจะต้องได้รับการตีพิมพ์  
หรือด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer review) ก่อนการตีพิมพ์ อยู่ในฐานข้อมูล 
SCI/SCIE/SCOPUS อย่างน้อย 1 เรื่อง และอยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น อย่างน้อย 1 เรื่อง 

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

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

โดยนักศึกษาจะเลือกเรียนวิชาเลือกที่เหมาะสมกับการท าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาด าเนินการเสนอชื่อหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
ด าเนินการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ ท าการวิจัย การสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ท าการวิจัยเพ่ิมเติม  
จนเสร็จสิ้น เขียนวิทยานิพนธ์ สอบวิทยานิพนธ์ และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประมวลผลจากเนื้องานที่ศึกษาจากการสอบวิชาวิทยานิพนธ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอน 
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่ดีตอ่

จรรยาบรรณทางวิชาชีพและสังคม 
- มีการสอดแทรกความรู้ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ในรายวิชาทีส่อน 
(2) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 

สามารถท างานเป็นทีมได ้
- ก าหนดให้มีรายวิชาที่ก าหนดให้นักศึกษาต้องท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้น ากลุ่มและผู้ตามเพื่อฝึกฝนการท างาน
รวมกันเป็นทีม 

(3) มีวินัยและความรับผิดชอบ - ก าหนดกฎเกณฑ์การเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบแก่นักศึกษา 
เช่น ก าหนดเวลาการส่งงานที่ชัดเจน เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาส่งงานท่ี
ได้รับมอบหมายภายในก าหนดเวลา เป็นต้น 

(4) มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง 

- มอบหมายงานเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
ด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้นอกเหนือจากความรู้ที่ ได้รับ 
ภายในห้องเรียน 

(5) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับ
ผู้อื่นไดด้ ี

- ก าหนดให้นักศึกษามีโอกาสในการน าเสนอรายงานในช้ันเรียน  
เพื่อฝึกฝนทักษะในด้านการติดต่อสื่อสารกับเพือ่นร่วมชั้นเรียน 

(6) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

- มีการเชิญผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศมาบรรยาย/อบรมให้นักศึกษา 
มีโอกาสสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มนักศึกษาหรือ
บุคคลภายนอก 

(7) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้
เป็นอย่างด ี

- ส่งเสริมให้ เกิดการแสวงหาความรู้  และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มี 
ความทันสมัย 

 
  


