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หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาสถิต ิ

หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2554 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยับูรพา 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา คณะวทิยาศาสตร์  ภาควชิาคณิตศาสตร์ 
 

หมวดที ่ 1.  ข้อมูลโดยทัว่ไป 
 
1.  รหัสและช่ือหลกัสูตร 

ภาษาไทย: หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาสถิติ 
ภาษาองักฤษ: Master of Science Program in Statistics 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวชิา   
ช่ือปริญญาภาษาไทย: วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  (สถิติ) 
ช่ือปริญญาภาษาองักฤษ: Master of Science (Statistics) 
อกัษรยอ่ภาษาไทย: วท.ม. (สถิติ) 
อกัษรยอ่ภาษาองักฤษ: M.Sc. (Statistics) 

3.  วชิาเอก 
ไม่มี 

4.  จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 41 หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 
5.1  รูปแบบ     
 เป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาโท 
5.2  ภาษาทีใ่ช้     

 ภาษาไทย 
5.3  การรับเข้าศึกษา  
 รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดใ้นระดบัดี  
 



 2 

5.4  ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่   
 เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนั 
5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 

6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
   หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  เปิดสอนภาคตน้  ปีการศึกษา  2554 
  สภาวชิาการมหาวทิยาลยับูรพาเห็นชอบหลกัสูตรในการประชุมคร้ังท่ี  6/2553   
วนัท่ี  24  เดือนธนัวาคม  พ.ศ.  2553 
  สภามหาวทิยาลยับูรพาเห็นชอบหลกัสูตร  ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2554 วนัท่ี  19  
เดือนมกราคม  พ.ศ.  2554 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมีมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ  ปีการศึกษา 2556 
8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา     

นกัสถิติสามารถปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  
 1.  งานเก่ียวกบัการวางแผนเพื่อการส ารวจ เก็บรวบรวมขอ้มูล จดัระบบ ตีความ สรุปผล 
และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยอาศยัวธีิเชิงสถิติ  
 2.  งานเก่ียวกบัการวางแผนการทดลองต่างๆ โดยใชเ้ทคนิคเชิงสถิติ เพื่อใหไ้ดผ้ลการทดลอง
ท่ีถูกตอ้งแม่นย  ายิง่ข้ึน  

3.  ท างานวจิยัทางดา้นทฤษฎีคณิตศาสตร์และสถิติ และการพิสูจน์อนัประกอบกนัเป็น 
มูลฐานแห่งสถิติ และพฒันาระเบียบวธีิเชิงสถิติ  

4.  งานเก่ียวกบัการจดัท าระบบฐานขอ้มูลและการเช่ือมโยงเครือข่ายขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology)  

5.  งานเก่ียวกบัการสร้างและพฒันาระบบขอ้มูลเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ 
เช่น  การพฒันาก าลงัคน เศรษฐกิจและสังคม เป็นตน้ 

6.  งานเก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพสินคา้โดยอาศยัหลกัการเชิงสถิติ  
7.  น าความรู้ทางดา้นการพยากรณ์มาใชใ้นการพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆ เช่น การพยากรณ์

แนวโนม้การข้ึนลงของหุน้ในตลาดหลกัทรัพย ์การพยากรณ์จ านวนประชากรของประเทศ เป็นตน้ 
8.  งานทางดา้นการค านวณเบ้ียประกนัภยัและเงินส ารองใหก้บับริษทัประกนัภยัและ

ประกนัชีวติ 
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ทั้งน้ีมีแนวทางในการประกอบอาชีพดงัน้ี 
1.  ท างานในดา้นการสอนวชิาคณิตศาสตร์และสถิติทั้งในมหาวทิยาลยั และ

สถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนๆ  
2.  ท  างานในหน่วยงานของรัฐและเอกชน เก็บสถิติและขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัประชากร 

เศรษฐกิจและสังคม หรือท างานในหน่วยงานท่ีตอ้งการนกัวชิาการสถิติ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น 
ส านกังานสถิติแห่งชาติ กรมสรรพากร ตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์กรมอนามยั 
ธนาคาร บริษทัประกนัภยัและประกนัชีวติ บริษทัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองไฟฟ้า และ
บริษทัปิโตรเคมีต่างๆ เป็นตน้ 

3.   ท างานวจิยัทางอุตสาหกรรม การเกษตร การปกครอง ทางสังคมศาสตร์ และอ่ืนๆ  
9.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร (ช่ือ-นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน/คุณวุฒิการศึกษา/
มหาวทิยาลัย/ประเทศ(กรณจีบจากต่างประเทศ/ปี พ.ศ.) 
 1.  นางสาวกิดาการ  สายธนู เลขประจ าตวัประชาชน  5–1002–0006X–XX–X 
  Doctor of Philosophy (Applied Statistics), The University of Alabama, U.S.A. พ.ศ. 2549 
  Master of Science (Statistics), Colorado State University, U.S.A. พ.ศ. 2544 
  พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต (สถิติประยกุต)์, สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2538 
  วทิยาศาสตรบณัฑิต (สถิติ), มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2535 
  ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
 2. นายคณินทร์  ธีรภาพโอฬาร   เลขประจ าตวัประชาชน  3–2002–0062X–XX–X 
  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (สถิติ), สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2548 
  พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต (สถิติประยกุต)์, สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2535 
  วทิยาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์), มหาวทิยาลยับูรพา พ.ศ. 2531 
  ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์

3.  นางพชัรี  วงษเ์กษม เลขประจ าตวัประชาชน  3–1014–0310X–XX–X   
  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (สถิติ), สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2547 
  สถิติศาสตรมหาบณัฑิต (สถิติ), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2532 
  วทิยาศาสตรบณัฑิต (สถิติ), มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2528 
  ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์ 
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4.  นางจุฑาพร  เนียมวงษ ์  เลขประจ าตวัประชาชน  3–2007–0046X–XX–X 
Doctor of Philosophy (Statistics), Newcastle University, UK. พ.ศ.  2551 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (ชีวสถิติ), มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ. 2543 
วทิยาศาสตรบณัฑิต (สถิติ),  มหาวทิยาลยับูรพา พ.ศ. 2537 
ต าแหน่งทางวชิาการ  อาจารย ์

5. นางสาววนิดา  พงษศ์กัด์ิชาติ  เลขประจ าตวัประชาชน  3–1002–0122 X–XX–X 
Doctor of Philosophy (Statistics), University of Newcastle upon Tyne, UK. พ.ศ. 2545 
พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต (สถิติประยกุต)์, สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2535 
วทิยาศาสตรบณัฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2532 

  ต าแหน่งทางวชิาการ  อาจารย ์ 
10.  สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
  ในสถานท่ีตั้ง 
  นอกสถานท่ีตั้ง 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 
  สถิติมีบทบาทส าคญัยิง่ต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจของประเทศโดยอาศยัสถิติ 
เป็นพื้นฐานในการจดัท าแผน การก าหนดเป้าหมายและทิศทางของการพฒันา เช่น การก าหนด 
หรือการวางนโยบายเก่ียวกบัการศึกษาภาคบงัคบั การวางนโยบายเก่ียวกบังบประมาณแผน่ดิน  
การวางนโยบายเก่ียวกบัการคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อตัราค่าจา้งแรงงาน การเก็บภาษีอากร  
เป็นตน้ ในช่วงภาวะวกิฤติเศรษฐกิจในปัจจุบนั สถิติเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อการก าหนด
นโยบายและแกไ้ขปัญหาต่างๆ ของประเทศใหส้อดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจ  นอกจากน้ีสถิติ 
ยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดตามความกา้วหนา้ของแผนพฒันาหรือโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน
ของรัฐ สถาบนัการเงิน เอกชน รวมทั้งระดบัประเทศ ซ่ึงเป็นแผนระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้
ผูบ้ริหารสามารถน าไปแกไ้ขปรับปรุงแผนการด าเนินงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและทนัเวลา หรือเพื่อ 
น าผลท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ส าหรับการวางแผนโครงการอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยๆ กนั 
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11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรม 
  การพฒันาทางสังคมและวฒันธรรมใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนจะตอ้งอาศยั 
การวางแผน การบริหาร และส่งเสริมการพฒันาคุณภาพ รวมทั้งการปรับปรุงระบบการบริหารให้
เอ้ืออ านวยต่อการพฒันามากยิง่ข้ึน การด าเนินการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรมดงักล่าวจะตอ้ง
อาศยัระบบสารสนเทศและขอ้มูลสถิติท่ีมีประสิทธิภาพสูงเพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มูลทั้งในดา้นการศึกษา 
ดา้นอุตสาหกรรม ดา้นรายไดร้ายจ่ายของประชากร ดา้นสาธารณสุข ดา้นคมนาคมและการขนส่ง 
ดงันั้นมหาวทิยาลยับูรพาจึงเล็งเห็นความส าคญัของการพฒันาหลกัสูตรและการผลิตบณัฑิตทาง
สถิติในระดบัสูงใหน้ าความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันาและวางแผนการพฒันาสังคมและวฒันธรรม โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ทางภาคตะวนัออกซ่ึงเป็นแหล่งท่ีตั้งของอุตสาหกรรมท่ีส าคญัของประเทศ  
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1  และ  11.2  ต่อการพฒันาหลักสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของ
สถาบัน 

12.1  การพฒันาหลกัสูตร 
  ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพฒันาหลกัสูตรจึงจ าเป็นตอ้งพฒันา
หลกัสูตรในเชิงรุกท่ีมีศกัยภาพและสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามววิฒันาการของสถิติ โดยการผลิต
บุคลากรระดบัสูงทางสถิติจ าเป็นตอ้งมีความพร้อมท่ีจะปฏิบติังานไดท้นัที และมีศกัยภาพสูงในการ
พฒันาตนเองให้เขา้กบัลกัษณะงานทั้งดา้นวชิาการและวชิาชีพซ่ึงเป็นไปตามนโยบายและวสิัยทศัน์
ของมหาวทิยาลยั มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยแีละการวจิยั และการผลิตบณัฑิตท่ีเก่งและดี 

12.2  ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
  ดว้ยมหาวทิยาลยับูรพาตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีพฒันาชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกท่ีมี
แหล่งอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นจ านวนมาก ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้มูลสถิติในการพฒันาเศรษฐกิจ สังคมและ
วฒันธรรม จึงมีความเหมาะสมท่ีมหาวทิยาลยับูรพาเปิดสอนสาขาวชิาสถิติในระดบัสูงเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการก าลงัคนทางดา้นสถิติทั้งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในภูมิภาคท่ี
มหาวทิยาลยัตั้งอยู ่
13.  ความสัมพนัธ์ (ถ้ามี) กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน (เช่น รายวชิา 
ทีเ่ปิดสอนเพือ่ให้บริการคณะ/ภาควชิาอืน่ หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควชิาอืน่) 

13.1  รายวชิาในหลกัสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 
  ไม่มี 
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 13.2  กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลักสูตรทีเ่ปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ต้องมาเรียน 
รายวชิาท่ีเปิดสอนในหลกัสูตรน้ี นิสิตระดบับณัฑิตศึกษาสาขาอ่ืนภายในคณะ

วทิยาศาสตร์สามารถเลือกเรียนไดใ้นบางรายวชิาทั้งน้ีตามความสนใจของแต่ละคน นอกจากน้ีนิสิต
ระดบับณัฑิตศึกษาต่างคณะก็สามารถเลือกเรียนเป็นวชิาเลือกเสรีได ้ 
 13.3  การบริหารการจัดการ 

ในการจดัการเรียนการสอนนั้นอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรจะตอ้งมีการ
ประสานงานกบัสาขาวชิาหรือคณะต่างๆ ท่ีจดัรายวชิาซ่ึงนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาในหลกัสูตรอ่ืน
ตอ้งเรียนรายวชิาท่ีหลกัสูตรน้ีรับผดิชอบ โดยวางแผนร่วมกนัระหวา่งผูเ้ก่ียวขอ้งตั้งแต่ผูบ้ริหาร 
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน เพื่อก าหนดตารางเรียน ตารางสอบ เน้ือหา กลยทุธ์
การสอน การวดัและประเมินผล โดยใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัปริญญาโทในหลกัสูตรอ่ืนๆ นั้น   
 

หมวดที ่ 2.  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
1.  ปรัชญา ความส าคัญ เหตุผลในการปรับปรุงหลกัสูตรและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

- ปรัชญา - 
  ผลิตบุคลากรในระดบัวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาสถิติ ใหมี้ความรู้
ความสามารถและทกัษะเชิงสถิติ เพื่อสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศดา้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติในลกัษณะท่ีเหมาะสม 

- ความส าคัญ - 
การพฒันาประเทศดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีป็นเร่ืองท่ีส าคญั เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพใหแ้ก่หน่วยงานของรัฐ องคก์รธุรกิจ อุตสาหกรรม ทั้งดา้นการศึกษา ดา้นอุตสาหกรรม 
ดา้นสาธารณสุข การแพทย ์และอ่ืนๆ สถิติในระดบัสูงจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัท่ีช่วยใน 
การวางแผน การควบคุมทางดา้นนโยบายและการจดัการขององคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน 
มหาวทิยาลยับูรพาตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ดงันั้นจึงเป็นโอกาสดีท่ีจะผลิตบณัฑิตในระดบัสูง
ทางดา้นสถิติเพื่อสนบัสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมและสามารถใชท้รัพยากรภายนอกและร่วมมือกบั
ภาคเอกชนสนบัสนุนใหบ้ณัฑิตมีคุณภาพโดยการไปศึกษาดูงาน ตลอดจนเชิญผูป้ระกอบการท่ีมี
ประสบการณ์สูงมาเป็นวทิยากรพิเศษ 
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- เหตุผลในการปรับปรุงหลกัสูตร - 
   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 
วา่ดว้ยมาตรฐานคุณวฒิุตามระดบัคุณวฒิุของแต่ละสาขา/สาขาวชิา เพือ่ใหส้ามารถผลิตบณัฑิตท่ีมี
คุณภาพและเพื่อประโยชน์ต่อการรองรับมาตรฐานคุณวฒิุในระดบัอุดมศึกษา  

สาขาวชิาสถิติ ภาควชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา จึงไดมี้
การปรับปรุงหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (สถิติ) ซ่ึงใชด้ าเนินการสอนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ให้
สัมพนัธ์สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานระดบัอุดมศึกษาดงักล่าว และเพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความ
เขา้ใจในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัมากยิง่ข้ึนจึงไดป้รับเพิ่มจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรโดย
ปรับรายวชิาในหมวดวชิาเสริมพื้นฐานและหมวดวชิาบงัคบั  

- วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร - 
  1. วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร แผน ก แบบ ก(2) 

1.1  เพื่อผลิตบุคลากรในระดบัวทิยาศาสตรมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้
ความสามารถทางดา้นทฤษฎีและวธีิเชิงสถิติ สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการวเิคราะห์และ
วจิยัไดถู้กตอ้ง 

1.2  เพื่อใหม้หาบณัฑิตมีความสามารถในการใหค้  าปรึกษาทางวชิาการ
สถิติได ้

1.3  เพื่อใหม้หาบณัฑิตมีความรู้ดา้นวชิาการเชิงสถิติเพียงพอท่ีจะน า
ความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันางานท่ีเก่ียวขอ้งและศึกษาต่อในระดบัสูงได ้

1.4  เพื่อส่งเสริมการคน้ควา้และการวจิยัเชิงสถิติและสถิติประยกุต ์เพื่อ
สร้างองคค์วามรู้ใหม่หรือเทคโนโลยใีหม่ๆ 
   2.  วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร แผน ข 

2.1  เพื่อผลิตบุคลากรในระดบัวทิยาศาสตรมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้
ความสามารถทางดา้นทฤษฎีและวธีิเชิงสถิติ สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการวเิคราะห์และ
วจิยัไดถู้กตอ้ง 

2.2  เพื่อใหม้หาบณัฑิตมีความสามารถในการใหค้  าปรึกษาทางวชิาการ
สถิติได ้

2.3  เพื่อใหม้หาบณัฑิตมีความรู้ดา้นวชิาการเชิงสถิติเพียงพอท่ีจะน า
ความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันางานท่ีเก่ียวขอ้ง และศึกษาต่อในระดบัสูงได ้

2.4  เพื่อใหม้หาบณัฑิตสามารถน าความรู้ในสาขาสถิติไปประยกุตใ์ชใ้น
วชิาชีพต่าง ๆ 
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2.  แผนพฒันาปรับปรุง 

แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ดัชนีช้ีวดั 
- ปรับปรุงหลกัสูตรสถิติใหมี้
มาตรฐานตามท่ี สกอ. ก าหนด 

- พฒันาหลกัสูตรโดยมีพื้นฐาน
จากหลกัสูตรในระดบัสากล 
- ติดตามประเมินหลกัสูตรอยา่ง
สม ่าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลกัสูตร 
- รายงานผลการประเมิน
หลกัสูตร 

- ปรับปรุงหลกัสูตรเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของหน่วยงานรัฐและเอกชน 
และการเปล่ียนแปลงในยคุ
ปัจจุบนั 

- ศึกษาความตอ้งการในการใช้
มหาบณัฑิตของหน่วยงานรัฐ
และเอกชน 
- ส ารวจความพึงพอใจในการ
ใชม้หาบณัฑิตของหน่วยงาน
รัฐและเอกชน 

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใชบ้ณัฑิตของ
หน่วยงานรัฐและเอกชน 
- ความพึงพอใจในทกัษะ 
ความรู้ ความสามารถในการ
ท างานของมหาบณัฑิต โดย
เฉล่ียในระดบัดี 

- พฒันาบุคลากรดา้นการเรียน
การสอนและบริการวชิาการ 
ใหมี้ประสบการณ์จากการน า
ความรู้ทางสถิติไปปฎิบติังาน
จริง 

- สนบัสนุนบุคลากรดา้น 
การเรียนการสอนใหท้ างาน
บริการวชิาการแก่องคก์ร
ภายนอก 

- ปริมาณงานบริการวชิาการต่อ
อาจารยใ์นหลกัสูตร 

 

หมวดที ่ 3.  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการและโครงสร้างของหลกัสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  
  การจดัการศึกษาเป็นแบบทวิภาค  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
  ไม่มี 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค  
   ไม่มี 
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2.  การด าเนินการหลกัสูตร 
 2.1  ช่วงเวลาด าเนินการเรียนการสอน  

การจดัการเรียนการสอนในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  เป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา และมีคุณสมบติัเป็นไปตามขอ้บงัคบั
มหาวทิยาลยับูรพาวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2552 (เอกสารแนบหมายเลข 6) 
 2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
  นิสิตท่ีเรียนในหลกัสูตรสถิติระดบัสูงจะตอ้งเรียนรายวชิาต่างๆ ท่ีตอ้งใชค้วามรู้
ทางคณิตศาสตร์และมีพื้นฐานเชิงสถิติพอสมควร ดงันั้นจึงอาจมีปัญหาส าหรับนิสิตท่ีส าเร็จ
การศึกษาสาขาอ่ืนท่ีมิใช่สถิติหรือคณิตศาสตร์ ซ่ึงท าใหมี้ความรู้พื้นฐานเชิงสถิติและคณิตศาสตร์ 
ไม่มากเพียงพอ 
 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ปัญหา/ข้อจ ากดัของนิสิตในข้อ 2.3 

ปรับพื้นฐานความรู้ทางสถิติและคณิตศาสตร์ โดยจดัการเรียนการสอนรายวชิา 
การวเิคราะห์เชิงสถิติและคณิตศาสตร์ส าหรับสถิติแบบไม่คิดหน่วยกิตในภาคตน้ ปีการศึกษาท่ี 1 
 2.5  แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

ปีการศึกษา 2554 2555 2556 2557 2558 
จ านวนรับเขา้ (ปี 1) 10 10 10 10 10 
นิสิตชั้นปีท่ี  2  10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
คาดวา่จะส าเร็จการศึกษา – – 10 20 20 
 2.6  งบประมาณตามแผน 
  ใชง้บประมาณของคณะวทิยาศาสตร์  ในส่วนของสาขาวิชาสถิติ  ดงัน้ี 

หมวดรายจ่าย 2554 2555 2556 2557 2558 
1.  งบบุคลากร 
2.  งบด าเนินการ 
3.  งบลงทุน 
4.  งบเงินอุดหนุน 

1,438,500 
398,740 
200,000 
850,000 

1,510,425 
398,740 
200,000 
850,000 

1,585,946 
398,740 
300,000 
900,000 

1,665,244 
398,740 
300,000 
900,000 

1,748,506 
398,740 
350,000 
950,000 

รวม 2,889,440  2,959,165  3,184,686  3,263,984   3,447,246  
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 2.7  ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
   แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
   อ่ืนๆ (ระบุ) 
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลยั (ถ้ามี) 

นิสิตท่ีเคยศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เม่ือเขา้ศึกษาในหลกัสูตรน้ี
สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได ้ทั้งน้ีเป็นไปตามขอ้บงัคบัท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด โดยมีรูปแบบการ
เทียบโอน 2 รูปแบบคือ 

1.  การเทียบโอนผลการเรียน หมายความวา่ การขอเทียบโอนหน่วยกิตของ
รายวชิาในระดบัเดียวกนั ท่ีไดเ้คยศึกษามาแลว้จากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ท่ีมหาวทิยาลยัรับรองเพื่อ
ใชน้บัเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในมหาวทิยาลยับูรพา 

2.  การเทียบโอนความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ หมายความวา่ การขอเทียบโอน
ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอธัยาศยัของนิสิต 
เพื่อนบัเป็นหน่วยกิต เทียบเท่ารายวชิาตามหลกัสูตรการศึกษาในมหาวทิยาลยับูรพา 

   หลกัเกณฑก์ารเทียบโอนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยับูรพาวา่ดว้ยการเทียบ
โอนผลการเรียนนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2553  
3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลกัสูตร 
  3.1.1  จ านวนหน่วยกติ หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  ไม่นอ้ยกวา่  41  หน่วยกิต 
  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

แผน ก  แบบ ก(2)   
1)  หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน ไม่นบัหน่วยกิต 
2)  หมวดวชิาบงัคบั                                 17 หน่วยกิต 
3)  หมวดวชิาเลือก 12 หน่วยกิต 
4)  วทิยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
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แผน ข 
1)  หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน ไม่นบัหน่วยกิต 
2)  หมวดวชิาบงัคบั                                 17 หน่วยกิต 
3)  หมวดวชิาเลือก 18 หน่วยกิต 
4)  งานนิพนธ์   6 หน่วยกิต 

 
3.1.3  รายวชิาในหลกัสูตร  

   แผน ก  แบบ ก(2)   
   (1)  หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน   ไม่นบัหน่วยกิต 
  นิสิตทุกคนตอ้งเรียน เพื่อปรับพื้นความรู้พื้นฐานในระดบับณัฑิตศึกษา ใหพ้ร้อมท่ี
จะศึกษาในระดบัปริญญาโทสาขาสถิติต่อไป ทั้งน้ีเป็นการลงทะเบียนแบบไม่นบัหน่วยกิตและ 
ไม่คิดคะแนน โดยวดัผลการศึกษาเป็น S หรือ U ประกอบดว้ยรายวชิาต่างๆ ต่อไปน้ี  
                                                                            จ  านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
  312500 คณิตศาสตร์ส าหรับสถิติ     3(3-0-6) 

Mathematics for Statistics  
312502 การวเิคราะห์เชิงสถิติ     3(3-0-6) 

Statistical Analysis  
(2)  หมวดวชิาบงัคบั    จ านวน  17  หน่วยกิต 

312520 แผนแบบการทดลอง     3(3-0-6) 
   Designs of Experiment  

  312530 ทฤษฎีความน่าจะเป็น     3(3-0-6) 
   Theory of Probability  

312531 ทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ    3(3-0-6) 
Theory of Inferential Statistics  

312550 ทฤษฎีการส ารวจตวัอยา่ง     3(3-0-6) 
Theory of Sample Survey  

312570 คอมพิวเตอร์ส าหรับการวเิคราะห์เชิงสถิติ   3(2-3-5) 
Computer for Statistical Analysis  

312590 สัมมนา 1      1(0-2-1) 
Seminar 1  
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312691 สัมมนา 2      1(0-2-1) 
Seminar 2  
(3)  หมวดวชิาเลือก    จ านวน  12  หน่วยกิต 

312521 การวเิคราะห์การถดถอย     3(3-0-6) 
   Regression Analysis  

312622 เทคนิคการพยากรณ์     3(3-0-6) 
   Forecasting Techniques  

312623 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์    3(3-0-6) 
   Non-parametric Statistics  

312624 การวเิคราะห์หลายตวัแปร    3(3-0-6) 
   Multivariate Analysis  

312625 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงกลุ่ม    3(3-0-6) 
   Categorical Data Analysis  

312626 การวเิคราะห์อนุกรมเวลา     3(3-0-6) 
   Time Series Analysis  

312632 ตวัแบบเชิงเส้น      3(3-0-6) 
   Linear Models  

312640 การวจิยัด าเนินงาน     3(3-0-6) 
   Operations Research  

312641 ก าหนดการเชิงเส้น     3(3-0-6) 
   Linear Programming  

312642 กระบวนการสโทแคสติกหลกัมูล    3(3-0-6) 
   Fundamental Stochastic Processes  

312651 วธีิการวจิยั      3(3-0-6) 
   Research Method  

312660 สถิติประกนัชีวติ      3(3-0-6) 
   Actuarial Statistics  

312671 การคณนาเชิงสถิติ     3(3-0-6) 
   Statistical Computing 
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  312672 การจ าลองเชิงสถิติ     3(3-0-6) 
   Statistical Simulation 

312680 การควบคุมคุณภาพ     3(3-0-6) 
   Quality Control  

312681 ทฤษฎีการตดัสินใจ     3(3-0-6) 
   Decision Theory  

312682 สถิติประชากร      3(3-0-6) 
   Population Statistics  

312683 ตวัแบบเชิงเส้นทัว่ไป     3(3-0-6) 
   Generalized Linear Model  

312684 การวเิคราะห์การอยูร่อด     3(3-0-6) 
   Survival Analysis  

312692 หวัขอ้เฉพาะเชิงสถิติ     3(3-0-6) 
   Staitstical Special Topics  
   (4)  วทิยานิพนธ์     จ านวน  12  หน่วยกิต 

312699 วทิยานิพนธ์      12(0-0-36) 
   Thesis  
 

แผน ข              
(1)  หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน            ไม่นบัหน่วยกิต 

  นิสิตทุกคนตอ้งเรียน เพื่อปรับพื้นความรู้พื้นฐานในระดบับณัฑิตศึกษา ใหพ้ร้อมท่ี
จะศึกษาในระดบัปริญญาโทสาขาสถิติต่อไป ทั้งน้ีเป็นการลงทะเบียนแบบไม่นบัหน่วยกิตและไม่
คิดคะแนน โดยวดัผลการศึกษาเป็น S หรือ U ประกอบดว้ยรายวชิาต่างๆ ต่อไปน้ี  
                                                                            จ  านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

312500 คณิตศาสตร์ส าหรับสถิติ     3(3-0-6) 
Mathematics for Statistics  

312502 การวเิคราะห์เชิงสถิติ     3(3-0-6) 
Statistical Analysis 
 
  



 14 

(2)  หมวดวชิาบงัคบั    จ านวน  17  หน่วยกิต 
312520 แผนแบบการทดลอง     3(3-0-6)  

Designs of Experiment   
312530 ทฤษฎีความน่าจะเป็น     3(3-0-6) 

Theory of Probability  
312531 ทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ    3(3-0-6) 

Theory of Inferential Statistics  
312550 ทฤษฎีการส ารวจตวัอยา่ง     3(3-0-6) 

Theory of Sample Survey  
312570 คอมพิวเตอร์ส าหรับการวเิคราะห์เชิงสถิติ   3(2-3-5) 

Computer for Statistical Analysis  
312590 สัมมนา 1      1(0-2-1) 

Seminar 1  
312691 สัมมนา 2      1(0-2-1) 

Seminar 2  
(3)  หมวดวชิาเลือก    จ านวน  18  หน่วยกิต 

312521 การวเิคราะห์การถดถอย     3(3-0-6) 
   Regression Analysis  

312622 เทคนิคการพยากรณ์     3(3-0-6) 
   Forecasting Techniques  

312623 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์    3(3-0-6) 
   Non-parametric Statistics  

312624 การวเิคราะห์หลายตวัแปร    3(3-0-6) 
   Multivariate Analysis  

312625 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงกลุ่ม    3(3-0-6) 
   Categorical Data Analysis  

312626 การวเิคราะห์อนุกรมเวลา     3(3-0-6) 
   Time Series Analysis  

312632 ตวัแบบเชิงเส้น      3(3-0-6) 
   Linear Models 
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  312640 การวจิยัด าเนินงาน     3(3-0-6) 
   Operations Research  

312641 ก าหนดการเชิงเส้น     3(3-0-6) 
   Linear Programming  

312642 กระบวนการสโทแคสติกหลกัมูล    3(3-0-6) 
   Fundamental Stochastic Processes  

312651 วธีิการวจิยั      3(3-0-6) 
   Research Method  

312660 สถิติประกนัชีวติ      3(3-0-6) 
   Actuarial Statistics  

312671 การคณนาเชิงสถิติ     3(3-0-6) 
   Statistical Computing 
  312672 การจ าลองเชิงสถิติ     3(3-0-6) 
   Statistical Simulation 

312680 การควบคุมคุณภาพ     3(3-0-6) 
   Quality Control  

312681 ทฤษฎีการตดัสินใจ     3(3-0-6) 
   Decision Theory  

312682 สถิติประชากร      3(3-0-6) 
   Population Statistics  

312683 ตวัแบบเชิงเส้นทัว่ไป     3(3-0-6) 
   Generalized Linear Model  

312684 การวเิคราะห์การอยูร่อด     3(3-0-6) 
   Survival Analysis  

312692 หวัขอ้เฉพาะเชิงสถิติ     3(3-0-6) 
   Staitstical Special Topics  
   (4)  งานนิพนธ์     จ านวน  6  หน่วยกิต 

312698 งานนิพนธ์      6(0-0-18) 
   Master Project  
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ความหมายของรหัสวชิา 
เลขรหสั 312  หมายถึง   รายวชิาของสาขาสถิติ 
เลขรหสัตวัท่ี 4 หมายถึง   ชั้นปีท่ีเปิดสอน 
เลขรหสัตวัท่ี 5 หมายถึง   กลุ่มวชิาดงัต่อไปน้ี 

เลข 0 หมายถึง พื้นฐานเชิงสถิติ  
เลข 1 หมายถึง วธีิเชิงสถิติ  
เลข 2 หมายถึง การวเิคราะห์เชิงสถิติ  
เลข 3 หมายถึง ทฤษฎีเชิงสถิติ  
เลข 4 หมายถึง การวจิยัด าเนินงาน  
เลข 5 หมายถึง การชกัตวัอยา่งและระเบียบวธีิวจิยั  
เลข 6 หมายถึง การประกนัภยัเชิงสถิติ  
เลข 7 หมายถึง สถิติการคณนา  
เลข 8 หมายถึง การประยกุต ์ 
เลข 9 หมายถึง หวัขอ้เฉพาะหรือสัมมนาหรือโครงงานหรือวทิยานิพนธ์ 

เลขรหสัตวัท่ี 6 หมายถึง   ล าดบัของรายวชิาในกลุ่มวชิาของเลขรหสัตวัท่ี 5 
 

3.1.4  แสดงแผนการศึกษา  
แผน ก  แบบ ก(2) 

        ปีที ่1   ภาคต้น   
312500 คณิตศาสตร์ส าหรับสถิติ    ไม่นบัรวมหน่วยกิต 

Mathematics for Statistics  
312502 การวเิคราะห์เชิงสถิติ    ไม่นบัรวมหน่วยกิต 

   Statistical Analysis  
312530 ทฤษฎีความน่าจะเป็น     3(3-0-6) 

Theory of Probability  
312570 คอมพิวเตอร์ส าหรับการวเิคราะห์เชิงสถิติ   3(2-3-5) 

Computer for Statistical Analysis  
     จ านวนหน่วยกติรวม 6 
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        ปีที ่1   ภาคปลาย  
312520 แผนแบบการทดลอง     3(3-0-6)  

Designs of Experiment   
312531 ทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ    3(3-0-6) 

Theory of Inferential Statistics  
312550 ทฤษฎีการส ารวจตวัอยา่ง     3(3-0-6) 

Theory of Sample Survey  
312590 สัมมนา 1      1(0-2-1) 

Seminar 1  
วชิาเลือก      3   หน่วยกิต 

     จ านวนหน่วยกติรวม 13 
 

       ปีที ่2   ภาคต้น 
312691 สัมมนา 2      1(0-2-1) 

Seminar 2  
วชิาเลือก      9  หน่วยกิต 

     จ านวนหน่วยกติรวม 10 
 

        ปีที ่2   ภาคปลาย 
312699 วทิยานิพนธ์      12(0-0-36) 

Thesis  
     จ านวนหน่วยกติรวม 12 
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แผน ข  
ปีที ่1   ภาคต้น   

312500 คณิตศาสตร์ส าหรับสถิติ    ไม่นบัรวมหน่วยกิต 
Mathematics for Statistics  

312502 การวเิคราะห์เชิงสถิติ    ไม่นบัรวมหน่วยกิต 
Statistical Analysis  

312530 ทฤษฎีความน่าจะเป็น     3(3-0-6) 
Theory of Probability  

312570 คอมพิวเตอร์ส าหรับการวเิคราะห์เชิงสถิติ   3(2-3-4) 
Computer for Statistical Analysis  

     จ านวนหน่วยกติรวม 6 
 

        ปีที ่1   ภาคปลาย  
312520 แผนแบบการทดลอง     3(3-0-6) 

Designs of Experiment   
312531 ทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ    3(3-0-6) 

Theory of Inferential Statistics  
312550 ทฤษฎีการส ารวจตวัอยา่ง     3(3-0-6) 

Theory of Sample Survey 
312590 สัมมนา 1      1(0-2-1) 

Seminar 1  
วชิาเลือก      3  หน่วยกิต 

     จ านวนหน่วยกติรวม 13 
 
ปีที ่2   ภาคต้น 

312691 สัมมนา 2      1(0-2-1) 
Seminar 2  
วชิาเลือก      9  หน่วยกิต 

     จ านวนหน่วยกติรวม 10 
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ปีที ่2   ภาคปลาย 
312698 งานนิพนธ์      6(0-0-18) 

Master Project  
วชิาเลือก      6  หน่วยกิต 

     จ านวนหน่วยกติรวม 12 
 
3.1.5  ค าอธิบายรายวชิา 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข  1) 
 
3.2  ช่ือ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์  

3.2.1  อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
(1) นางสาวกิดาการ สายธนู  เลขประจ าตวัประชาชน 5–1002–0006X-XX-X 
คุณวุฒิ Doctor of Philosophy (Applied Statistics), The University of Alabama, U.S.A. พ.ศ. 2549 
 Master of Science (Statistics), Colorado State University, U.S.A. พ.ศ. 2544 
 พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต (สถิติประยกุต)์, สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2538 
 วทิยาศาสตรบณัฑิต (สถิติ), มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2535 
ต าแหน่งวชิาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ผลงานทางวชิาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
ภาระการสอนทีม่ีอยู่แล้ว 

312201 สถิติเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
312493 หวัขอ้เลือกสรรเชิงสถิติ 1 3(3-0-6) 
312521 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 3(3-0-6) 
312522 ทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ 3(3-0-6) 
312591 สัมมนา 1 1(0-1-2) 
312645 การวเิคราะห์การถดถอย 3(3-0-6) 
312646 การวเิคราะห์ตวัแปรพหุ 3(3-0-6) 
312663 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 
312692 สัมมนา 1 1(0-1-2) 
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ภาระงานสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 
312521 การวเิคราะห์การถดถอย      3(3-0-6) 
312530 ทฤษฎีความน่าจะเป็น      3(3-0-6) 
312531 ทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ     3(3-0-6) 
312590 สัมมนา 1       1(0-2-1) 
312624 การวเิคราะห์หลายตวัแปร     3(3-0-6)  
312680 การควบคุมคุณภาพ      3(3-0-6) 
312691 สัมมนา 2       1(0-2-1) 
 

(2) นายคณินทร์ ธีรภาพโอฬาร   เลขประจ าตวัประชาชน 3-2002-0062X-XX-X 
คุณวุฒิ ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (สถิติ), สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2548 

พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต (สถิติประยกุต)์, สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2535 
วทิยาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์), มหาวทิยาลยับูรพา พ.ศ. 2531 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ผลงานทางวชิาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 

312201 สถิติเบ้ืองตน้       3(3-0-6) 
312321 สถิติคณิตศาสตร์ 1      3(3-0-6) 
312351 การวจิยัด าเนินงาน 1      3(3-0-6) 
312352 การวจิยัด าเนินงาน 2      3(3-0-6) 
312454 การโปรแกรมเชิงเส้น      3(3-0-6) 
312457 เทคนิคการพยากรณ์      3(3-0-6) 
312502 คณิตศาสตร์ส าหรับสถิติ      3(3-0-6) 
312591 สัมมนา 1 1(0-1-2) 
312654 เทคนิคการพยากรณ์      3(3-0-6) 
312692 สัมมนา 2       1(0-2-1) 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 
312500 คณิตศาสตร์ส าหรับสถิติ      3(3-0-6) 
312590 สัมมนา 1       1(0-2-1) 
312622 เทคนิคการพยากรณ์      3(3-0-6) 
312691 สัมมนา 2       1(0-2-1) 
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(3)  นางพชัรี  วงษเ์กษม  เลขประจ าตวัประชาชน  3–1014–0310X–XX–X   
คุณวุฒิ ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (สถิติ), สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2547 
 สถิติศาสตรมหาบณัฑิต (สถิติ), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2532 
 วทิยาศาสตรบณัฑิต (สถิติ), มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2528 
ต าแหน่งทางวชิาการ  อาจารย ์ 
ผลงานทางวชิาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 

302101 คณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 1(1-0-2) 
302102 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 2(2-0-4) 
312201 สถิติเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
312322 สถิติคณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
312341 เทคนิคการสุ่มตวัอยา่ง 3(3-0-6) 
312373 ระเบียบวธีิวจิยั 3(3-0-6) 
312501 สถิติส าหรับวทิยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา 2(1-2-3) 
312521 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 3(3-0-6) 
312522 ทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ 3(3-0-6) 
312541 ทฤษฎีการส ารวจตวัอยา่ง 3(3-0-6) 
312591 สัมมนา 1 1(0-1-2) 
312652 ระเบียบวธีิวจิยัส าหรับวทิยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา 2(2-0-4) 
312691 สัมมนา 2       1(0-2-1) 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 
312502 การวเิคราะห์เชิงสถิติ      3(3-0-6) 
312530 ทฤษฎีความน่าจะเป็น      3(3-0-6) 
312531 ทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ     3(3-0-6) 
312550 ทฤษฎีการส ารวจตวัอยา่ง      3(3-0-6)  
312590 สัมมนา 1       1(0-2-1) 
312691 สัมมนา 2       1(0-2-1) 
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 (4)  นางจุฑาพร  เนียมวงษ ์  เลขประจ าตวัประชาชน 3-2007-0046X-XX-X 
คุณวุฒิ Doctor of Philosophy (Statistics), Newcastle University, UK. พ.ศ.  2551 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (ชีวสถิติ), มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ. 2543 
วทิยาศาสตรบณัฑิต (สถิติ),  มหาวทิยาลยับูรพา พ.ศ. 2537 

ต าแหน่งทางวชิาการ  อาจารย ์
ผลงานทางวชิาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 

312201 สถิติเบ้ืองตน้       3(3-0-6) 
312202 ชีวสถิติ        3(3-0-6) 
312331 ความน่าจะเป็นและการประยุกต ์    3(3-0-6) 
312501 สถิติส าหรับวทิยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา 2(1-2-3) 
312503 คอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ    3(3-2-4) 

 312543 สถิติท่ีไม่ใชพ้ารามิเตอร์      3(3-0-6) 
312591 สัมมนา 1 1(0-1-2) 
312692 สัมมนา 2       1(0-2-1) 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 
312502 การวเิคราะห์เชิงสถิติ      3(3-0-6) 
312570  คอมพิวเตอร์ส าหรับการวเิคราะห์เชิงสถิติ    3(2-3-5) 
312590 สัมมนา 1       1(0-2-1) 
312623 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์     3(3-0-6) 
312691 สัมมนา 2       1(0-2-1) 
 

(5) นางสาววนิดา  พงษศ์กัด์ิชาติ  เลขประจ าตวัประชาชน   3-1002-0122X–XX–X 
คุณวุฒิ Doctor of Philosophy (Statistics), University of Newcastle upon Tyne, UK. พ.ศ. 2545    
 พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต (สถิติประยกุต)์, สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2535 

วทิยาศาสตรบณัฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2532 
ต าแหน่งทางวชิาการ  อาจารย ์ 
ผลงานทางวชิาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
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ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 
312201 สถิติเบ้ืองตน้       3(3-0-6) 
312202 ชีวสถิติ        3(3-0-6) 
312342 แผนแบบการทดลอง      3(3-0-6) 
312343 การวเิคราะห์การถดถอย      3(3-0-6) 
312372 การค านวณทางสถิติ      3(2-2-5) 

 312542 แผนแบบการทดลอง      3(3-0-6) 
312591 สัมมนา 1 1(0-1-2) 
312692 สัมมนา 2       1(0-2-1) 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 
312502 การวเิคราะห์เชิงสถิติ      3(3-0-6) 
312520 แผนแบบการทดลอง      3(3-0-6) 
312590 สัมมนา 1       1(0-2-1) 
312691 สัมมนา 2       1(0-2-1) 
 

3.2.2  อาจารย์ประจ า 
 รายช่ือตามรายการในขอ้  3.2.1  และรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
(1) นายจตุภทัร  เมฆพายพั  เลขประจ าตวัประชาชน  3-1020-0242X–XX–X 
คุณวุฒิ วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (สถิติประยกุต)์, สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2545

วทิยาศาสตรบณัฑิต (วทิยาการคอมพิวเตอร์), มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย พ.ศ. 2540 
ต าแหน่งทางวชิาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
ผลงานทางวชิาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 

312201 สถิติเบ้ืองตน้       3(3-0-6) 
312322 สถิติคณิตศาสตร์ 2      3(3-0-6) 
312361 โปรแกรมส าเร็จรูปเชิงสถิติ     3(3-0-6) 
312371 การวเิคราะห์ขอ้มูล      3(3-0-6) 
312463 เทคโนโลยสีารสนเทศทางสถิติ     3(3-0-6) 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 
312671 การคณนาเชิงสถิติ      3(3-0-6) 
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(2) นายบ ารุงศกัด์ิ  เผื่อนอารีย ์  เลขประจ าตวัประชาชน  3-7502-0001X–XX–X 
คุณวุฒิ สถิติศาสตรมหาบณัฑิต (สถิติ), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2551 

วทิยาศาสตรบณัฑิต (สถิติ), มหาวทิยาลยับูรพา พ.ศ. 2548 
ต าแหน่งทางวชิาการ  อาจารย ์ 
ผลงานทางวชิาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 

312201 สถิติเบ้ืองตน้       3(3-0-6) 
312202 ชีวสถิติ        3(3-0-6) 
312361 โปรแกรมส าเร็จรูปเชิงสถิติ     3(3-0-6) 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 
312502 การวเิคราะห์เชิงสถิติ      3(3-0-6) 
 

(3) นางสาวนพรัตน์ กระต่ายทอง  เลขประจ าตวัประชาชน  3-2007-0064X–XX–X 
คุณวุฒิ สถิติศาสตรมหาบณัฑิต (สถิติ), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2542 

วทิยาศาสตรบณัฑิต (สถิติ), มหาวทิยาลยับูรพา พ.ศ. 2538 
ต าแหน่งทางวชิาการ  อาจารย ์ 
ผลงานทางวชิาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 

312201 สถิติเบ้ืองตน้       3(3-0-6) 
312202 ชีวสถิติ        3(3-0-6) 
312211 วธีิการทางสถิติ       3(3-0-6) 
312457 เทคนิคการพยากรณ์      3(3-0-6) 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 
312622 เทคนิคการพยากรณ์      3(3-0-6) 
 

(4) นางปรียารัตน์  นาคสุวรรณ์  เลขประจ าตวัประชาชน  3-2099-0031X–XX–X 
คุณวุฒิ สถิติศาสตรมหาบณัฑิต (สถิติ), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2534 

วทิยาศาสตรบณัฑิต (สถิติ), สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั พ.ศ. 2531 
ต าแหน่งทางวชิาการ  อาจารย ์ 
ผลงานทางวชิาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
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ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 
312201 สถิติเบ้ืองตน้       3(3-0-6) 
312344 การควบคุมคุณภาพ      3(3-0-6) 

 312345 สถิตินอนพาราเมตริก      3(3-0-6) 
 312446 ทฤษฎีการตดัสินใจ      3(3-0-6) 
ภาระงานสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 

312623 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์     3(3-0-6) 
 
(5) นางภทัราภรณ์  ดุริยะกรกุล  เลขประจ าตวัประชาชน  3-2099-0034X–XX–X 
คุณวุฒิ วทิยาศาสตรศาสตรมหาบณัฑิต (สถิติประยกุต)์, สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2543 

วทิยาศาสตรบณัฑิต (สถิติ), มหาวทิยาลยับูรพา พ.ศ. 2538 
ต าแหน่งทางวชิาการ  อาจารย ์ 
ผลงานทางวชิาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 

312201 สถิติเบ้ืองตน้       3(3-0-6) 
312202 ชีวสถิติ        3(3-0-6) 
312211 วธีิการทางสถิติ       3(3-0-6) 
312371  การวเิคราะห์ขอ้มูล      3(3-0-6) 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 
 312651 วธีิการวจิยั       3(3-0-6) 
 
(6) นายอภิศกัด์ิ  ไชยโรจน์วฒันา  เลขประจ าตวัประชาชน  3-1009-0401X–XX–X 
คุณวุฒิ วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  (เทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ),  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2542 

วทิยาศาสตรบณัฑิต (สถิติ) มหาวทิยาลยับูรพา,  2537 
ต าแหน่งทางวชิาการ  อาจารย ์ 
ผลงานทางวชิาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 

312201 สถิติเบ้ืองตน้       3(3-0-6) 
312202 ชีวสถิติ        3(3-0-6) 
312211 วธีิการทางสถิติ       3(3-0-6) 
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312351 การวจิยัด าเนินงาน 1      3(3-0-6) 
312371  การวเิคราะห์ขอ้มูล      3(3-0-6) 
312463 เทคโนโลยสีารสนเทศทางสถิติ     3(3-0-6) 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 
312640 การวจิยัด าเนินงาน      3(3-0-6) 

 
3.2.3  อาจารย์พเิศษ 
(1) นายกมล  บุษบา  เลขประจ าตวัประชาชน  3-7399-0024X–XX–X 
คุณวุฒิ Doctor of Philosophy (Statistics), North Carolina State University, U.S.A. พ.ศ. 2544 

 Master of Arts (Actuarial Science), Ball State Univerisity, U.S.A. พ.ศ. 2538 
 สถิติศาสตรมหาบณัฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2530 
 วทิยาศาสตรบณัฑิต (สถิติ) เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง, มหาวิทยาลยัศิลปากร พ.ศ. 2526 

ต าแหน่งทางวชิาการ  รองศาสตราจารย ์ 
ผลงานทางวชิาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 

 ไม่มี 
ภาระงานสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 

312520 แผนแบบการทดลอง      3(3-0-6) 
 
(2) นางสาวกิตติมา  พฤกภูษณ  เลขประจ าตวัประชาชน  3-7699-0026X–XX–X 
คุณวุฒิ ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (สถิติ), สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2548 
 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (สถิติ), มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2537 

การศึกษาบณัฑิต (คณิตสาสตร์), มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ วทิยาเขตสงขลา พ.ศ. 2527  
ต าแหน่งทางวชิาการ  อาจารย ์ 
ผลงานทางวชิาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 

 ไม่มี 
ภาระงานสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 

312550 ทฤษฎีการส ารวจตวัอยา่ง      3(3-0-6) 
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(3) นางจุฑาธิป  ตณัสถิตย ์  เลขประจ าตวัประชาชน  3-1009-0527X–XX–X 
คุณวุฒิ ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (สถิติ), สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2547 

สถิติศาสตรบณัฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2516 
 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (ชีวสถิติ), มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ. 2530 
ต าแหน่งทางวชิาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
ผลงานทางวชิาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 

 ไม่มี 
ภาระงานสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 

312684 การวเิคราะห์การอยูร่อด      3(3-0-6) 
 

(4) นายชนะ  ปรีชา  เลขประจ าตวัประชาชน  3-1303-0030X–XX–X 
คุณวุฒิ Doctor of Philosophy (Applied Statistics), The University of Northern Colorado, U.S.A. พ.ศ. 2547 
 Master of Science (Mathematics/Statistics), University of New Hampshire, U.S.A. พ.ศ. 2544 
 พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต (สถิติประยกุต)์, สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2532 

การศึกษาบณัฑิต (คณิตศาสตร์), มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ บางเขน พ.ศ. 2526 
ต าแหน่งทางวชิาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
ผลงานทางวชิาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 

 ไม่มี 
ภาระงานสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 

312624 การวเิคราะห์หลายตวัแปร     3(3-0-6) 
 
 
(5) นางสาวเรณุมาศ  กุละศิริมา  เลขประจ าตวัประชาชน  3-1009-0147X–XX–X 
คุณวุฒิ ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (สถิติ), สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2548 
 พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต (สถิติประยกุต)์, สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2528 

การศึกษาบณัฑิต (คณิตศาสตร์), มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ วทิยาเขตสงขลา พ.ศ. 2519 
ต าแหน่งทางวชิาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
ผลงานทางวชิาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
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ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 
 ไม่มี 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 
312521 การวเิคราะห์การถดถอย      3(3-0-6) 

 
4.  องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย (ถ้ามี) 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

งานวจิยัดา้นสถิติท่ีนิสิตสนใจตอ้งเป็นงานวจิยัทางดา้นทฤษฎีหรืองานวิจยัประยกุต์ 
ท่ีน าวธีิเชิงสถิติมาใช ้มีขอบเขตงานวจิยัท่ีสามารถท าใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาท่ีก าหนดตามหลกัสูตร 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นิสิตสามารถท างานวจิยั มีความเช่ียวชาญในการใชว้ธีิเชิงสถิติในการท าวจิยั 
งานวจิยัสามารถเป็นตน้แบบในการพฒันาต่อได ้
 5.3  ช่วงเวลา 

ภาคตน้และภาคปลายของปีการศึกษาท่ี 2 
 5.4  จ านวนหน่วยกติ 

วทิยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต หรืองานนิพนธ์ 6 หน่วยกิต 
5.5  การเตรียมการ 

มีการก าหนดอาจารยค์วบคุมวทิยานิพนธ์หรืองานนิพนธ์และชัว่โมงการให้
ค  าปรึกษา จดัท าบนัทึกการใหค้  าปรึกษา ใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบังานวจิยัทางเวบ็ไซต ์และ
ปรับปรุงใหท้นัสมยัเสมอ อีกทั้งมีตวัอยา่งงานวิจยัใหศึ้กษา 

5.6  กระบวนการประเมินผล  
ประเมินผลจากความกา้วหนา้ในการท างานวจิยัภายใตก้ารใหค้  าปรึกษาจาก

อาจารยค์วบคุมวทิยานิพนธ์หรืองานนิพนธ์ และประเมินผลจากรายงานท่ีไดก้ าหนดรูปแบบการ
น าเสนอตามระยะเวลา โดยมีคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์หรืองานนิพนธ์ตามท่ีมหาวทิยาลยัและ 
สกอ. ก าหนด และน าเสนอผลงานวจิยัตามขอ้บงัคบัของ สกอ. 
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หมวดที ่ 4.  ผลการเรียนรู้  และกลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 
 

1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนิสิต 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนิสิต 
- ดา้นทกัษะดา้นวจิยั และการเรียนรู้ดว้ย 
   ตนเอง 

-   มีกิจกรรมน าเสนอ และอภิปรายผลงานวจิยัท่ีเป็น
ตวัอยา่งท่ีดีมีระเบียบวธีิวจิยัท่ีถูกตอ้ง เนน้การเรียน
แบบแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

-  มีการท าวทิยานิพนธ์ เพื่อเป็นการฝึกเทคนิคและ
กระบวนการวิจยัท่ีน าไปใชจ้ริง 

- ดา้นภาวะผูน้ า และความรับผดิชอบ -   มีกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน ในการสัมมนา  ท่ีส่งเสริม
ใหนิ้สิตมีภาวะผูน้ าทางความคิดกลา้แสดงออก และมี
ความรับผดิชอบต่อผลงานท่ีน าเสนอ 

 

2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1  การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 1.  น าความรู้ทางสถิติไปแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมอยา่งถูกตอ้งโดย

ค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม 
 2.  มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวชิาการ เช่น ไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาเป็น

ของตนเอง หรือไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาใชโ้ดยไม่มีการอา้งอิง ตลอดจนไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริงจาก
ผลการวจิยั 

 3.  เป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพ 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
หลกัสูตรก าหนดใหมี้การสอดแทรก น าประเด็นปัญหาของสังคมมาอภิปรายใน

วชิาท่ีเก่ียวขอ้ง การแนะน าการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งตามหลกัคุณธรรม และจรรยาบรรณ เช่น การอา้งอิง
ผลงานวชิาการใหถู้กตอ้งและครบถว้น และน าเสนอขอ้มูลผลงานวจิยัใหถู้กตอ้งตรงไปตรงมาใน
ระหวา่งการสอนหรืองานท่ีก าหนดใหท้ า ตลอดจนระหวา่งการใหส้ัมมนาและวทิยานิพนธ์  และ 
ยกประเด็นตวัอยา่งปัญหาของสังคมท่ีวงการสถิติควรมีส่วนแกไ้ข 
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2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  1.  มีการประเมินการใชห้ลกัคุณธรรม จริยธรรมในการแกไ้ขปัญหาท่ีน าเสนอ 
  2.  มีการประเมินในวชิาสัมมนาและวชิาอ่ืนๆ ในเร่ืองการอา้งอิงท่ีถูกตอ้ง 

และขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง   
  3.  ตรวจสอบการท าวทิยานิพนธ์ของนิสิตอยา่งใกลชิ้ด และควบคุม ใหเ้ป็น 

ไปตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการท าวจิยั 
2.2  ความรู้ 

2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1.  มีความรู้ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นหลกัการและทฤษฎีเชิงสถิติและ 

สถิติประยกุตใ์นสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.  มีความสามารถในการวิจยั และการปฏิบติัเชิงสถิติและสถิติประยกุต์ 
  3.  เขา้ใจและตระหนกัในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพทางวทิยาศาสตร์ 

2.2.2   กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
เนน้การสอนท่ีผูเ้รียนสามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากงานท่ีมอบหมาย   

เชิญวทิยากรพิเศษมาใหค้วามรู้ในรายวชิาต่างๆ และวชิาสัมมนา จดัการเรียนแบบอภิปรายกลุ่มถึง
หลกัการและทฤษฎีต่างๆ  เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีถ่องแท ้

2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิจากการเรียนและปฏิบติัของนิสิตในวธีิต่างๆ ดงัน้ี 

  1.  สอบกลางภาคและปลายภาค 
  2.  รายงานผลการศึกษา 
  3.  การน าเสนองานหนา้ชั้นเรียน 
  4.  การอภิปรายกลุ่มและสัมมนา 
  5.  การน าเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์ (แผน ก.)  
  6.  การสอบประมวลความรู้ (แผน ข.) 

 2.3  ทกัษะทางปัญญา 
2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  1.  มีความคิดริเร่ิมในการใชค้วามรู้เชิงสถิติ เพื่อจดัการสถานการณ์หรือ
ประเด็นปัญหาใหม่ทางวชิาการ 
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  2.  สามารถใชค้วามรู้และผลงานวจิยัเพื่อพฒันาความคิดใหม่และบูรณาการ
ความรู้อยา่งสร้างสรรค ์ 

  3.  สามารถวางแผนและด าเนินการวิจยัทางวชิาการไดด้ว้ยตนเอง  
2.3.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
เนน้การสอนท่ีมีการน าเสนอและอภิปรายผลงานวจิยัใหม่อยา่งกวา้งขวาง ใหนิ้สิต

จดัท าหวัเร่ือง  เคา้โครงวทิยานิพนธ์  และวทิยานิพนธ์ดว้ยตนเองโดยค าแนะน าจากอาจารยค์วบคุม
วทิยานิพนธ์ 

2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
    1.  การสอบวดัความสามารถในการคิดแกไ้ขปัญหาตามล าดบัขั้นตอนใน

หลกัการการวจิยัเชิงสถิติและสถิติประยกุต์ 
  2.  การประเมินจากการอภิปรายหนา้ชั้นเรียน หรือรายงานจากกรณีศึกษา 
  3.  การสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ และสอบปากเปล่าวทิยานิพนธ์ 

 2.4  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผดิชอบ 

  1.  สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซบัซอ้นระดบัสูงทางวิชาการไดด้ว้ยตนเอง 
  2.  สามารถรับผดิชอบการด าเนินงาน การประเมิน และปรับปรุงตนเองใหมี้

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานระดบัสูงได ้
  3.  สามารถเป็นผูน้ า และให้ความร่วมมือในการจดัการขอ้โตแ้ยง้และปัญหา

ต่างๆ เพื่อเพิ่มพนูประสิทธิภาพการท างานขององคก์ร 
2.4.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง 

ตัวบุคคลและความรับผดิชอบ 
จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียน

กบัผูเ้รียน ฝึกร่วมกนัคิดในการแกปั้ญหา และแบ่งความรับผดิชอบในการท างานร่วมกนั รวมทั้งฝึก
เป็นผูน้ าในการอภิปรายในแต่ละหวัขอ้  และมีระเบียบปฏิบติัในการใชเ้คร่ืองมือร่วมกนั   

2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคล
และความรับผดิชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในกิจกรรมต่างๆ ท่ีท าร่วมกนั 
รวมทั้งการปฏิบติัตามระเบียบการใชเ้คร่ืองมืออยา่งถูกตอ้ง 
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 2.5  ทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในเชิงวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1.  สามารถคดักรองขอ้มูลเชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูล

และสรุปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.  สามารถน าเสนอผลงานทางวชิาการ โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
2.5.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  

การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ใหมี้การน าเสนอผลงานวจิยัในวชิาต่างๆ และสัมมนาท่ีมีการวเิคราะห์ในเชิง

ตวัเลข และส่งเสริมใหนิ้สิตน าเสนอผลงานวิจยัต่อสาธารณชน ท่ีประชุมวชิาการ และ
วารสารวชิาการ 

2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.  ประเมินจากงานท่ีน าเสนอท่ีมีการใชค้ณิตศาสตร์และสถิติในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล 

2.  ประเมินจากกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 2.6  ผลการเรียนรู้อืน่ ๆ (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 

3.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา  
(Curriculum Mapping) 

(เอกสารแนบหมายเลข 3) 
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หมวดที ่ 5.  หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนิสิต 
 
1.  กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

เกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนนมีทั้งระบบการใหค้ะแนนแบบแสดงค่าระดบัขั้นและแบบไม่
แสดงค่าระดบัขั้น 

ระบบการใหค้ะแนนแบบแสดงค่าระดบัขั้น  ดงัต่อไปน้ี 
ระดบั  A ค่าระดบั  4.0 

 ระดบั  B+ ค่าระดบั  3.5 
 ระดบั  B ค่าระดบั  3.0 
 ระดบั  C+ ค่าระดบั  2.5 
 ระดบั  C ค่าระดบั  2.0 
 ระดบั  D+ ค่าระดบั  1.5 
 ระดบั  D ค่าระดบั  1.0 
 ระดบั  F ค่าระดบั  0.0 
ระบบการใหค้ะแนนแบบไม่แสดงค่าระดบัขั้น แสดงดว้ยสัญลกัษณ์และความหมายต่อไปน้ี   

S   ผา่นตามเกณฑ ์(Satisfactory) 
I   การประเมินผลยงัไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
U  ไม่ผา่นตามเกณฑ ์(Unsatisfactory) 
W  งดเรียนโดยไดรั้บอนุมติั (Withdrawn) 
au  ลงทะเบียนรายวชิาเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิต (Audit) 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 
 2.1  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรประเมินขอ้สอบหรือวธีิการประเมินของแต่ละรายวชิาวา่
สอดคลอ้งกบัความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่ 
 2.2  การประเมินผลของแต่ละรายวชิาตอ้งผา่นท่ีประชุมของภาควชิาหรือคณะกรรมการ
ประจ าหลกัสูตรท่ีไดรั้บแต่งตั้งก่อนประกาศผลระดบัขั้นใหนิ้สิตทราบ 
 2.3  การประเมินผลวทิยานิพนธ์ และงานนิพนธ์ ประเมินโดยคณะกรรมการสอบท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้งตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา 
 2.4  นิสิตระดบัปริญญาโทแผน ข ตอ้งสอบประมวลความรู้ ก่อนสอบป้องกนัเคา้โครง 
งานนิพนธ์ 
 2.5  ตรวจสอบจากรายงานรายวชิา 
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3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยับูรพา โดยมีหลกัเกณฑ์
การใหป้ริญญา  ดงัน้ี 
 3.1  ปริญญามหาบณัฑิต ส าหรับนิสิตเรียนหลกัสูตร แผน ก แบบ ก(2) นิสิตผูมี้สิทธ์ิไดรั้บ
ปริญญามหาบณัฑิตตอ้งสอบไดจ้  านวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตร และไดค้่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสม
ไม่นอ้ยกวา่ 3.00 และผลงานวทิยานิพนธ์ ตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออยา่งนอ้ยตอ้งด าเนินการให้ 
ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพว์ชิาการท่ีมี
มาตรฐานท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดและมีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer Review)  ก่อนการ
ตีพิมพห์รือเสนอต่อท่ีประชุมวชิาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ในลกัษณะท่ีเป็นฉบบั
เตม็ (Full paper) 
 3.2  ปริญญามหาบณัฑิต ส าหรับนิสิตเรียนหลกัสูตร แผน ข นิสิตผูมี้สิทธ์ิไดรั้บปริญญา
มหาบณัฑิตตอ้งสอบไดจ้  านวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตร และไดค้่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมไม่นอ้ย
กวา่ 3.00  และผา่นการสอบประมวลความรู้ 
 รายละเอียดของขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.
2552  ดูจากเอกสารแนบหมายเลข 6 
 

หมวดที ่ 6.  การพฒันาคณาจารย์ 
 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  และอาจารย์พเิศษ 
 1.1  มีการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ใหรู้้จกัมหาวทิยาลยัและคณะ  และใหเ้ขา้ใจวตัถุประสงค์
และเป้าหมายของหลกัสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ  โดยจดัใหมี้อาจารยพ์ี่เล้ียง
เพื่อใหค้  าแนะน าต่างๆ แก่อาจารยใ์หม่ 
 1.2  ใหค้วามรู้แก่อาจารยใ์หม่ในดา้นการบริหารวชิาการของคณะ การประกนัคุณภาพ
การศึกษา กฎระเบียบการศึกษาต่างๆ 
 1.3  มีการแนะน าอาจารยพ์ิเศษใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรตลอดจน
รายวชิาท่ีจะสอน พร้อมทั้งมอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บัอาจารยพ์ิเศษ 
2.  การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1  การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน  การวดัและการประเมินผล 

2.1.1  มหาวทิยาลยัและ/หรือคณะ มีหลกัสูตรอบรมส าหรับอาจารยผ์ูส้อนเก่ียวกบั 
การสอนทัว่ไป และการวดัและประเมินผล  
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2.1.2  อาจารยอ์ยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของจ านวนอาจารยท์ั้งหมดตอ้งผา่นการอบรม
หลกัสูตรเก่ียวกบัการสอนแบบต่างๆ การสร้างแบบทดสอบต่างๆ ตลอดจนการประเมินผล 
การเรียนรู้ท่ีอิงพฒันาการของผูเ้รียน  การใชค้อมพิวเตอร์ในการจดัการเรียนการสอน และการใช้
และผลิตส่ือการสอน 

2.1.3  สนบัสนุนใหมี้การท าวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
2.2  การพฒันาวชิาการและวิชาชีพด้านอืน่ๆ 

2.2.1  สนบัสนุนใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมการอบรมหรือประชุมสัมมนาวชิาการ 
2.2.2  ส่งเสริมใหอ้าจารยท์  าวิจยัทั้งการวจิยัในสาขาวชิาชีพ และการวจิยัเพื่อ

พฒันาการเรียนการสอน     
2.2.3  สนบัสนุนใหอ้าจารยจ์ดัท าผลงานทางวชิาการ เพื่อใหมี้ต าแหน่งทางวชิาการ

สูงข้ึน 
 

หมวดที ่ 7.  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 

1.  การบริหารหลกัสูตร 
หวัหนา้ภาควชิาและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรจ านวน 5 คนเป็นผูรั้บผดิชอบในการ

บริหารหลกัสูตร โดยวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัผูบ้ริหารของคณะ ติดตามและ
รวบรวมขอ้มูล ส าหรับใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองทุกปี ทั้งน้ีโดยมีคณบดี
เป็นผูก้  ากบัดูแลและคอยใหค้  าแนะน า  ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบติั  
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1  การบริหารงบประมาณ 
รายไดข้องหลกัสูตรไดจ้ากเงินอุดหนุนของรัฐ  เงินรายไดข้องมหาวทิยาลยัซ่ึงได้ 

จากค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต  การบริการวชิาการ และอ่ืนๆ โดยน ามาจดัสรรตามความจ าเป็น  
เพื่อใหห้ลกัสูตรสามารถด าเนินงานไดต้ามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  

2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 
หลกัสูตร/คณะมีความพร้อมทั้งดา้นอาคารสถานท่ี และครุภณัฑอ์ยา่งเพียงพอ  

รวมทั้งมีความพร้อมดา้นหนงัสือ  ต ารา  และการสืบคน้ผา่นฐานขอ้มูลโดยมีส านกัหอสมุดกลางท่ีมี
หนงัสือดา้นบริหารจดัการ และฐานขอ้มูลท่ีจะใหสื้บคน้  

 
  



 36 

2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
ประสานงานกบัส านกัหอสมุดกลางในการจดัซ้ือหนงัสือ และต าราท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ

บริการให้อาจารยแ์ละนิสิตไดค้น้ควา้ และใชป้ระกอบการเรียนการสอน โดยอาจารยส์ามารถเสนอ
รายช่ือหนงัสือตลอดจนส่ืออ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นท่ีจะใชใ้นการเรียนการสอนตามหลกัสูตร นอกจากน้ี
อาจารยพ์ิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวชิาและบางหวัขอ้ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายช่ือหนงัสือ 
เพื่อใหส้ านกัหอสมุดกลางจดัซ้ือหนงัสือดว้ย 

ในส่วนของอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และส่ิงก่อสร้างต่างๆ คณะมีการประชุมวางแผนการ
จดัซ้ือครุภณัฑ ์ และจดัสร้างส่ิงก่อสร้างต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของแต่ละหลกัสูตรอยา่ง
เหมาะสม  

2.4  การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
มีการประเมินความเพียงพอของอุปกรณ์  ครุภณัฑ ์ หนงัสือและเอกสารประกอบ 

การเรียน โดยให้นิสิตและอาจารยผ์ูส้อนเป็นผูต้อบแบบสอบถาม 
3.  การบริหารคณาจารย์ 

3.1  การรับอาจารย์ใหม่ 
การรับสมคัรอาจารยใ์หม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยั  โดยภาควชิาเป็น 

ผูก้  าหนดคุณวุฒิและคุณสมบติัท่ีตอ้งการ  
3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งประชุมร่วมกนัในการ
วางแผนจดัการเรียนการสอน ประเมินผลและใหค้วามเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  
เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อเตรียมไวส้ าหรับการปรับปรุงหลกัสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะ
ท าใหบ้รรลุเป้าหมายตามหลกัสูตร เพื่อใหบ้ณัฑิตมีผลการเรียนรู้อยา่งนอ้ยตามท่ีมาตรฐานคุณวุฒิ
ของสาขา 

3.3  การแต่งตั้งอาจารย์พเิศษ 
มีนโยบายในการเชิญผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวชิาเพื่อ

เสริมความรู้ในแก่นิสิต 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีการก าหนดคุณสมบติับุคลากรสนบัสนุนใหต้รงกบัภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบ  

และผา่นการคดัเลือกอยา่งเหมาะสม 
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4.2  การเพิม่ทกัษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน (เช่น การฝึกอบรม ทัศนศึกษา หรือการฝึก
การท าวิจัยร่วมกับอาจารย์ เป็นต้น) 

4.2.1  สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานในหนา้ท่ี 
4.2.2  สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้การท างานกบับุคลากรใน

หน่วยงานอ่ืน 
4.2.3  สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดร่้วมงานกบัอาจารย ์ทั้งดา้นการเรียนการสอน  

การบริการวชิาการ  และการวจิยั 
5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 

5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการ และอืน่ๆ แก่นิสิต 
คณะมีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการใหแ้ก่นิสิตในปีการศึกษาแรก โดย

นิสิตสามารถปรึกษาดา้นวชิาการและอ่ืนๆ กบัอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการได ้ โดยอาจารยท่ี์ปรึกษา
ทางวชิาการทุกคนตอ้งก าหนดชัว่โมงวา่งเพื่อให้นิสิตเขา้ปรึกษาได ้
  หลงัจากท่ีคณะไดอ้นุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์แลว้ ประธานกรรมการ
ควบคุมวทิยานิพนธ์ (อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั) จะท าหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาวชิาการแก่นิสิตแทน 

5.2  การอุทธรณ์ของนิสิต 
เป็นไปตามกฏระเบียบของมหาวทิยาลยั 

6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ส าหรับความตอ้งการก าลงัคนสาขาวชิาสถิตินั้นเป็นท่ีตอ้งการในตลาดแรงงาน

เป็นอยา่งมาก อยา่งไรก็ตามคณะควรจะตอ้งส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตเม่ือครบหลกัสูตร 
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ
ใหม้ากท่ีสุด ส าหรับบณัฑิตของมหาวทิยาลยับูรพาผูใ้ชบ้ณัฑิตจะตอ้งมีความพึงพอใจบณัฑิตโดย
เฉล่ียระดบั 3.5 จากระดบั 5.0 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
  ตวับ่งช้ีผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกนัคุณภาพ
หลกัสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑก์ารประเมินประจ าปี 
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ตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
1. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80  

มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2  
ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา (ถา้มี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนใน 
แต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X X X 

4. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ี 
เปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X X X 

5. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุดปี
การศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดในมคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ี
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน 
กลยทุธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแลว้ 

 X X X X 

8. อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าดา้นการจดัการเรียนการสอน  

X X X X X 
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ตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
9. อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ 

และ/หรือวชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
X X X X X 

10. อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทาง
วชิาการ และ/หรือวชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึง
คร้ัง 

X X X X X 

11. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 
(ถา้มี) ไดรั้บการพฒันาวชิาการ และ/หรือ
วชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

12. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/
บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่
นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนน 5.0 

 X X X X 

13. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อ
บณัฑิตใหม่ เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนน
เตม็ 5.0 

  X X X 

รวมตวับ่งช้ี (ขอ้) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตวับ่งช้ีบงัคบั (ขอ้ท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตวับ่งช้ีตอ้งผา่นรวม (ขอ้) 8 8 8 9 10 
เกณฑ์ประเมิน :  หลกัสูตรไดม้าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุฯ ตอ้งผา่นเกณฑป์ระเมินดงัน้ี 
ตวับ่งช้ีบงัคบั (ตวับ่งช้ีท่ี 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตวับ่งช้ีท่ีมี 
ผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่นอ้ยกวา่ 80% ของตวับ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจ านวนตวับ่งช้ี
บงัคบัและตวับ่งช้ีรวมในแต่ละปี 

 

หมวดที ่ 8.  การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  1.1.1  ประเมินจากผลการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมการแสดงออก   
การอภิปรายโตต้อบ  การตอบค าถาม  การท ากิจกรรมในชั้นเรียน  และผลการสอบ 
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1.1.2  มีการประชุมร่วมกนัของอาจารยใ์นภาควชิา  เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
และใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบักระบวนการประเมินและกลยทุธ์การสอน 

1.2  การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
มีการประเมินการสอนของอาจารยผ์ูส้อนทุกปลายภาคการศึกษาโดยส านกัทะเบียน

และประเมินผล 
2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

2.1  ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า 
2.1.1  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวมโดยนิสิตก่อนจบการศึกษาในรูปของ

แบบสอบถาม 
  2.1.2  ส าหรับศิษยเ์ก่าจะประเมินโดยใชแ้บบสอบถามหรืออาจจะจดัประชุมศิษย์
เก่าตามโอกาสท่ีเหมาะสม 
 2.2  ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือทีป่รึกษา 

ด าเนินการโดยเชิญผูท้รงคุณวฒิุมาใหค้วามเห็นหรือจากขอ้มูลในรายงานผลการ
ด าเนินงานหลกัสูตรหรือจากรายงานของการประเมินผลการประกนัคุณภาพภายใน 

2.3  ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ และ/หรือผู้เกีย่วข้องอืน่ๆ 
 2.3.1  ด าเนินการโดยส่งแบบสอบถามไปยงัผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 2.3.2  มีการประชุมทบทวนหลกัสูตร โดยเชิญ ผูท้รงคุณวฒิุ  ผูใ้ชง้านนิสิต  บณัฑิตใหม่   
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ตามดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงานในขอ้  7  หมวด  7 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1  อาจารยป์ระจ าวชิาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในรายวชิาท่ี
รับผดิชอบในระหวา่งภาคการศึกษา โดยปรับปรุงทนัทีจากขอ้มูลท่ีไดรั้บ 

4.2  หลกัสูตรด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรทุก  5  ปี ทั้งน้ีเพื่อใหห้ลกัสูตรมีความทนัสมยั
และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต โดยพิจารณาจากสรุปผลการด าเนินงานของ
หลกัสูตร รวมทั้งความเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 

 
 
 
 
 



 41 

 

 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 
 

หมายเลข  1 ค าอธิบายรายวชิา 
หมายเลข  2 ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรและอาจารย์พเิศษ 
หมายเลข  3 แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้สู่รายวชิา 
 (Curriculum Mapping) 
หมายเลข  4 ค าส่ังแต่งตั้งกรรมการพฒันาหลกัสูตร 
หมายเลข  5 ตารางเปรียบเทยีบ (กรณหีลกัสูตรปรับปรุง) 
หมายเลข  6 ข้อบังคบัมหาวทิยาลยับูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
 พ.ศ.  2552 
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หมายเลข  1 
ค าอธิบายรายวชิา 

 
หมวดวชิาเสริมพืน้ฐาน                                                                                            ไม่นับหน่วยกติ 
 นิสิตทุกคนตอ้งเรียนเพื่อปรับพื้นความรู้พื้นฐานในระดบับณัฑิตศึกษาใหพ้ร้อมท่ีจะศึกษา
ในระดบัปริญญาโทสาขาสถิติต่อไป ทั้งน้ีเป็นการลงทะเบียนแบบไม่นบัหน่วยกิตและไม่คิด
คะแนน โดยวดัผลการศึกษาเป็น S หรือ U ประกอบดว้ยรายวชิาต่าง ๆ ต่อไปน้ี 
  

312500 คณิตศาสตร์ส าหรับสถิติ      3(3-0-6) 
  Mathematics for Statistics  

พีชคณิตเชิงเส้นหลกัมูล เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต ์ปริภูมิเวกเตอร์ ค่าเฉพาะและ
เวกเตอร์เฉพาะ การแปลงเชิงเส้น ลิมิตและภาวะความต่อเน่ือง สมการเชิงอนุพนัธ์และสมการเชิง
อนุพนัธ์ยอ่ย การหาค่าสูงสุดและค่าต ่าสุด จาโคเบียน การหาปริพนัธ์ อนัดบัและอนุกรม            

Fundamental linear algebra, matrix, determinant, vector space, eigenvalue and 
eigenvector, linear transformation, limit and continuity, differential equation and partial 
differential equation, maximization and minimization,  Jacobian, integration, sequence and series 

 

312502 การวเิคราะห์เชิงสถิติ      3(3-0-6) 
  Statistical Analysis  

สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน
เก่ียวกบัค่าเฉล่ียประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง  
การวเิคราะห์การถดถอยและสหสัมพนัธ์เชิงเดียว การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การทดสอบดว้ย 
ไคก าลงัสอง การทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์  

Descriptive Statistics, inferential statistics, estimation and hypothesis testing 
about one and two population means, one-way and two-way analysis of variance, simple 
regression and correlation analysis, multiple regression analysis, chi-square test, non-parametric 
test 
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2.  หมวดวชิาบังคับ        14  หน่วยกติ 
312520 แผนแบบการทดลอง      3(3-0-6) 

  Designs of Experiment   
  บุรพวชิา:  312530  

หลกัการออกแบบการทดลอง แผนแบบสุ่มสมบูรณ์ การเปรียบเทียบพหุคูณ  
แผนแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบจตุัรัสละติน การทดลองแฟกทอเรียล การวเิคราะห์ 
ความแปรปรวนร่วม  แผนแบบสปริทพลอต แผนแบบล็อกไม่สมบูรณ์ การคอนฟาวด ์แผนแบบ
เศษส่วนแฟกทอเรียล แผนแบบซอ้นในหวัขอ้อ่ืน ๆ 
  Prerequisite:  312530  

Principles of experimental design, completely randomized design, multiple 
comparisons, randomized complete block design, Latin square design, factorial experiment, 
analysis of covariance, split-plot design, incomplete block design, confounding, fractional 
factorial design, nested designs, other topics 
 

312530 ทฤษฎีความน่าจะเป็น      3(3-0-6) 
Theory of Probability  

  ปริภูมิความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่ม ฟังกช์นัการแจกแจงหน่ึงตวัแปรและหลายตวั
แปรการแจกแจงตามขอบและการแจกแจงมีเง่ือนไข ค่าคาดหมายและความแปรปรวนของ 
ตวัแปรสุ่มหน่ึงตวัแปรและหลายตวั การแจกแจงความน่าจะเป็นพิเศษอ่ืน ๆ  การแจกแจงของ
ฟังกช์นัของตวัแปรสุ่ม โมเมนตแ์ละฟังกช์นัก่อก าเนิดโมเมนต ์ทฤษฎีลิมิต อสมการเชบีเชฟ  
กฎของเลขจ านวนมาก ทฤษฎีบทลิมิตสู่ส่วนกลาง  

Probability space, random variable, univariate and multivariate distribution 
functions, marginal distribution and conditional distributions, expected value and variance of 
univariate and multivariate random variable, some special probability distributions, distribution of 
functions of random variables, moments and moment generating functions, limit theory, 
Chebyshev’s inequality, law of large number, central limit theorem 
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312531 ทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ     3(3-0-6) 
  Theory of Inferential Statistics  
  บุรพวชิา:  312530  

ตวัอยา่งสุ่ม การแจกแจงของตวัอยา่ง การประมาณค่าแบบจุด คุณสมบติัของ 
ตวัประมาณค่า วธีิการหาตวัประมาณค่าแบบจุด ทฤษฎีบทราวและแบล็คแวลล ์ทฤษฎีบท 
เลมานน์เชฟเฟ   การประมาณค่าแบบช่วง วธีิการหาตวัประมาณแบบช่วง การทดสอบสมมุติฐาน  
บทตั้งเนยม์านเพียร์สัน การทดสอบท่ีมีก าลงัสูงสุด การทดสอบอตัราส่วนควรจะเป็นและ 
การทดสอบอ่ืน ๆ 
  Prerequisite:  312530 

Random samples, sampling distributions, point estimations. properties of point 
estimators, methods of finding point estimators, Rao-Blackwell theorem, Lehmann-Scheffe 
theorem, interval estimation, method of finding interval estimation, hypothesis testing,  
Neyman-Pearson lemma, uniformly most powerful test, likelihood ratio test, other tests 
 

312550 ทฤษฎีการส ารวจตวัอยา่ง      3(3-0-6) 
  Theory of Sample Survey  
  วธีิการชกัตวัอยา่ง การชกัตวัอยา่งแบบใชแ้ละไม่ใชค้วามน่าจะเป็น การชกัตวัอยา่ง
แบบสุ่มเชิงเดียว การชกัตวัอยา่งแบบเป็นระบบ การชกัตวัอยา่งแบบใชค้วามน่าจะเป็นไม่เท่ากนั    
การชกัตวัอยา่งแบบแบ่งเป็นชั้น การชกัตวัอยา่งแบบแบ่งกลุ่มหลายขั้น  ค่าคลาดเคล่ือนและ 
ความเอนเอียงในการส ารวจตวัอยา่ง 

Methods of sampling, probability and non-probability sampling, simple random 
sampling, systematic sampling, unequal probability sampling, stratified sampling, multi-stage cluster 
sampling, error and unbiasedness in sample survey 
 

 312570 คอมพิวเตอร์ส าหรับการวเิคราะห์เชิงสถิติ                                            3(2-3-5) 
      Computer for Statistical Analysis  

    การเขียนโปรแกรมและการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเชิงสถิติส าหรับการวิเคราะห์
ขอ้มูล 

    Programming and using of statistical packages for data analysis 
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 312590 สัมมนา 1       1(0-2-1) 
  Seminar 1  

สัมมนาหวัขอ้เฉพาะในสถิติหรือสถิติประยกุต์ 
Seminar on special topics in statistics and applied statistics 

 
 312691 สัมมนา 2       1(0-2-1) 

Seminar 2 
สัมมนาหวัขอ้เฉพาะในสถิติหรือสถิติประยกุต์ 
Seminar on special topics in statistics and applied statistics 

 
หมวดวชิาเลอืก 
ส าหรับหลกัสูตรแผน ก แบบ ก(2) ใหเ้ลือกเรียนเพื่อใหไ้ดห้น่วยกิตรวม  12 หน่วยกิต 
ส าหรับหลกัสูตรแผน ข ใหเ้ลือกเรียนเพื่อใหไ้ดห้น่วยกิตรวม  16  หน่วยกิต 

312521 การวเิคราะห์การถดถอย      3(3-0-6) 
Regression Analysis 

  บุรพวชิา:  312530 
การถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียวและพหุคูณ  การคดัเลือกตวัแปรอิสระ ปัญหาใน 

การวเิคราะห์การถดถอย  การถดถอยและการสร้างตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์ การวดัความถูกตอ้งของ 
ตวัแบบ  การประยกุตก์ารถดถอยและปัญหาการวเิคราะห์ความแปรปรวน การวเิคราะห์การถดถอย
ไม่เชิงเส้น 

Prerequisite:  312530  
Simple and multiple linear regression, independent variables selection, problems 

in regression analysis, regression and mathematical model building, measures of model adequacy, 
applied to regression and analysis of variance problems, non-linear regression analysis 
 

312622 เทคนิคการพยากรณ์      3(3-0-6) 
Forecasting Techniques  
บุรพวชิา:  312530  
บทบาทของการพยากรณ์ในการท าการตดัสินใจ การพยากรณ์เชิงคุณภาพและ 

เชิงปริมาณ ตวัแบบและการสร้างตวัแบบ การเลือกวธีิการพยากรณ์ เทคนิคการปรับเรียบ  
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การวเิคราะห์แนวโนม้และฤดูกาล  อนุกรมเวลาบอ็กซ์เจนกินส์ กรณีศึกษา 
Prerequisite:  312530 
The role of forecasting in decision making, qualitative and quantitative 

forecasting, models and model constructions, forecasting methods selection, smoothing 
techniques, trend and seasonal analysis, Box-Jenkins time series, case study 
 

312623 สถิติศาสตร์ไมอิ่งพารามิเตอร์     3(3-0-6) 
Non-parametric Statistics  
การทดสอบท่ีมีพื้นฐานบนการแจกแจงทวนิาม เช่น การทดสอบทวนิามและ 

การทดสอบเคร่ืองหมาย ตารางการจร การทดสอบภาวะสารูปดี  การทดสอบส าหรับความเป็นอิสระ 
การทดสอบความเหมือน วธีิการทดสอบท่ีมีพื้นฐานบนล าดบัท่ี การทดสอบชนิดคอลโมโกรอฟ 
สเมียร์นอฟ 

Tests based on the binomial distribution such as the binomial test and the sign 
test, contingency tables,  goodness of fit test, test for independence, homogeneity test, methods of 
test based on ranks, tests of the Kolmogorov-Smirnov type 

 

312624 การวเิคราะห์หลายตวัแปร     3(3-0-6) 
Multivariate Analysis  

  บุรพวชิา:  312531  
  การแจกแจงปรกติหลายตวัแปร การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน
เก่ียวกบั เวกเตอร์ค่าเฉล่ียส าหรับการแจกแจงปรกติหลายตวัแปร  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของ 
หลายตวัแปร การวเิคราะห์การถดถอยหลายตวัแปร  การวิเคราะห์ส่วนประกอบหลกั  การวเิคราะห์
ปัจจยั การวเิคราะห์การจ าแนก การวเิคราะห์กลุ่ม 
 
  Prerequisite:  312531  

Multivariate normal distribution, estimation and hypothesis testing about the 
mean vector for multivariate normal distribution, multivariate analysis of variance, multivariate 
regression analysis, principal component analysis, factor analysis, discriminant analysis, cluster 
analysis 
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312625 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงกลุ่ม     3(3-0-6) 
Categorical Data Analysis  
ลกัษณะและคุณสมบติับางประการของขอ้มูลเชิงกลุ่ม ตารางการจรสองทางและ 

สามทาง การถดถอยแบบโลจิสติค ตวัแบบโพรบิท ตวัแบบเชิงเส้นโดยอาศยัลอการิทึมส าหรับ 
ตารางการจร การประมาณค่าความควรจะเป็นสูงสุด ตวัแบบเชิงเส้นทัว่ไปส าหรับตารางการจร 

Characteristics and some properties of the categorical data, two-way and  
three-way contingency tables, logistic regression, probit model, log-linear model for contingency 
tables, maximum likelihood estimation, generalized linear model for contingency tables 

 
312626 การวเิคราะห์อนุกรมเวลา      3(3-0-6) 

Time Series Analysis  
  บุรพวชิา:  312530  
  วธีิการปรับเรียบส าหรับอนุกรมเวลาท่ีมีฤดูกาลและไม่มีฤดูกาล การวเิคราะห์ 
ค่าคลาดเคล่ือนจากการพยากรณ์ ตวัแบบอารีมาส าหรับอนุกรมเวลาท่ีไม่มีฤดูกาลและท่ีมีฤดูกาล 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแบบปรับเรียบดว้ยเส้นโคง้เลขช้ีก าลงัและตวัแบบอารีมา การวเิคราะห์
อนุกรมเวลาหลายตวัแปร 
  Prerequisite:  312530  

Smoothing methods for seasonal and non-seasonal time series, analysis of 
forecast error, ARIMA model for seasonal and non-seasonal time series, relationship between 
exponential smoothing model and ARIMA model, multivariate time series analysis 

 
312632 ตวัแบบเชิงเส้น       3(3-0-6) 

Linear Models  
  บุรพวชิา:  312530  

ปริภูมิเชิงเส้น ทฤษฎีเมทริกซ์ การแจกแจงปรกติหลายตวัแปร การแจกแจงของ 
รูปแบบก าลงัสอง  ตวัแบบเชิงเส้นทัว่ไปแบบล าดบัท่ีเตม็และล าดบัท่ีไม่เตม็ การประมาณค่าและ 
การทดสอบสมมุติฐานส าหรับตวัแบบเชิงเส้น ทฤษฎีบทเกาส์มาร์คอฟ ตวัแบบสุ่มและผสม  
การวเิคราะห์ค่าตกคา้ง 
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Prerequisite:  312530 
Linear space, matrix theory, multivariate normal distribution, distribution of 

quadratic forms, the full rank and not full rank general linear models,  estimation and hypothesis 
testing for the linear models, Gauss-Markov theorem, random and mixed model, residual analysis 
 

312640 การวจิยัด าเนินงาน      3(3-0-6) 
Operations Research 
ธรรมชาติของการวจิยัด าเนินงาน ก าหนดการเชิงคณิตศาสตร์ รวมทั้งก าหนดการ 

เชิงเส้นและไม่เชิงเส้น วธีิซิมเพล็กซ์มาตรฐาน ปัญหาการจดัสรรและการขนส่ง การวิเคราะห์
ข่ายงาน ก าหนดการพลวตั ทฤษฎีแถวคอย ตวัแบบสินคา้คงคลงั การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับ
แกปั้ญหาการวจิยัด าเนินงาน 

The nature of operations research, mathematical programming, including linear 
and non-linear programming, standard simplex method, transportation and assignment problems, 
network analysis, dynamic programming, queueing theory, inventory model, using package for 
solving operations research problems 

 
312641 ก าหนดการเชิงเส้น      3(3-0-6) 

Linear Programming 
ตวัแบบก าหนดการเชิงเส้น รากฐานเชิงคณิตศาสตร์และการแปลความหมายของ

ก าหนดการเชิงเส้น ขั้นตอนวิธีซิมเพล็กซ์และวธีิซิมเพล็กซ์แกไ้ข ภาวะคู่กนั การวเิคราะห์หลงั 
ค่าเหมาะท่ีสุดและก าหนดการพาราเมทริกซ์ ตวัแปรมีขอบเขต ขอบเขตบนทัว่ไปและหลกัการแยก 

Linear programming models, Mathematical foundation and interpretation of 
linear programming, the simplex and revised simplex algorithms, duality, post optimality analysis 
and parametric programming, bounded variables, generalized upper bounds and decomposition 
principle 
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312642 กระบวนการสโทแคสติกหลกัมูล     3(3-0-6) 
Fundamental Stochastic Processes  
บุรพวชิา:  312530  
กระบวนการสโทแคสติกในเวลาวยิตุและต่อเน่ือง  แนวเดินแบบสุ่ม  เหตุการณ์ 

เวยีนเกิด ลูกโซ่มาร์คอฟ  กระบวนการแตกก่ิง  กระบวนการเกิดและดบั กระบวนการปัวซง  
กระบวนการเร่ิมใหม่และกระบวนการคงท่ี การประยกุตก์ระบวนการสโทแคสติก 

Prerequisite:  312530 
Discrete and continuous time stochastic processes, random walk, recurrent event, 

Markov chain, branching processes, birth and death processes, Poisson process, renewal process 
and stationary process, applications to stochastic processes 

 

312651 วธีิการวจิยั       3(3-0-6) 
Research Methods  
หลกัการของวจิยั ระเบียบวธีิวจิยั กระบวนการวจิยั การออกแบบการวจิยั  

การส ารวจตวัอยา่ง  เคร่ืองมือส าหรับการวจิยั  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล  การวเิคราะห์เชิงสถิติ
ส าหรับการวจิยั การเขียนรายงานการวจิยั กรณีศึกษา 

Principle of research methods, research methodology, process of research, 
research design, sample survey, tools for research, methods of data collection, statistical analysis 
in research, writing research report, case study 

 

312660 สถิติประกนัชีวติ       3(3-0-6) 
Acturial Statistics  
บุรพาวชิา:  312530  
ความรู้เบ้ืองตน้ของการประกนัชีวติ การค านวณอตัราดอกเบ้ีย มูลค่าสะสม  

มูลค่าปัจจุบนั และค่ารายปี การสร้างตารางมรณะ การศึกษาชนิดของกรมธรรมป์ระกนัชีวติในแบบ
ต่างๆ เพื่อค านวณค่ารายปีตามการทรงชีพ เบ้ียประกนัภยัสุทธิรายปี เบ้ียประกนัภยัรวม และ 
เงินส ารอง 
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Prerequisite:  312530  
Introduction to life insurance, calculation of interest rates, accumulated value, 

present value and annuity, construction of mortality table, study of various types of policy in order 
to calculate in life annuity, net annual premium, gross premium and reserve 

 

312671 การคณนาเชิงสถิติ      3(3-0-6) 
  Statistical Computing  

ความรู้เบ้ืองตน้ของการคณนาเชิงสถิติ วธีิเชิงตวัเลขพื้นฐาน พีชคณิตเชิงตวัเลข  
วธีิเชิงสถิติไม่เชิงเส้น การหาอนุพนัธ์เชิงตวัเลขและการประมาณค่า เทคนิคการคณนาส าหรับ 
การแจกแจงความน่าจะเป็น หวัขอ้อ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเชิงสถิติ 

Introduction to statistical computing, fundamental numerical methods, numerical 
linear algebra, non-linear statistical methods, numerical differentiation and approximation, 
computing techniques for probability distribution, interesting topics, using statistical packages 

 

312672 การจ าลองเชิงสถิติ      3(3-0-6) 
  Statistical Simulation 
  การจ าลองเบ้ืองตน้ การสร้างตวัเลขสุ่มเทียม การทดสอบความเป็นสุ่ม การสร้าง
เหตุการณ์สุ่ม การก่อก าเนิดของจ านวนเชิงสุ่มท่ีต่อเน่ืองและวยิตุจากการแจกแจงท่ีก าหนด  
การจ าลองแบบมอนติคาร์โล ประสิทธิภาพของตวัแบบจ าลอง ภาษาของการจ าลองเบ้ืองตน้และ 
การประยกุตใ์ช ้
  Introduction to simulation, generation of pseudo-random number, test for 
randommess, generation of random events, generation of continuous and discrete random number 
from specified distribution, Monte Carlo simulation, efficiency of simulation model, simulation 
language and applications 
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312680 การควบคุมคุณภาพ      3(3-0-6) 
  Quality Control 

ความรู้เบ้ืองตน้และสถิติพื้นฐานของทฤษฎีความน่าจะเป็นในการควบคุมคุณภาพ  
แผนภูมิควบคุมส าหรับขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ แผนภูมิชิวฮาร์ท แผนภูมิ CUSUM และแผนภูมิ 
EWMA แผนภูมิควบคุมส าหรับขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะ ไดแ้ก่ แผนภูมิควบคุมส าหรับเศษส่วน
ผลิตภณัฑท่ี์บกพร่อง แผนภูมิควบคุมส าหรับจ านวนผลิตภณัฑท่ี์บกพร่อง แผนแบบการชกัตวัอยา่ง
เพื่อการยอมรับ ความสามารถของกระบวนการ 

Basic statistics and introduction to probability theory in quality control, control 
charts for variables such as Shewhart chart, CUSUM chart and EWMA chart, control charts for 
attributes such as control chart for fraction nonconforming, control chart for defects, acceptance 
sampling designs, process capability 

 

312681 ทฤษฎีการตดัสินใจ      3(3-0-6) 
Decision Theory  
บุรพวชิา:  312530  
ลกัษณะของปัญหาการตดัสินใจเชิงสถิติ การวิเคราะห์การตดัสินใจภายใต ้ 

สภาวการณ์ไม่แน่นอนโดยใชค้วามน่าจะเป็นก่อนและความน่าจะเป็นภายหลงั รวมทั้งทฤษฎี
อรรถประโยชน์ การท าการตดัสินใจดว้ยการแจกแจงความน่าจะเป็นบางชนิด เช่น ทวินาม ปัวซง 
ปรกติและบีตา การวเิคราะห์การตดัสินใจโดยล าดบั 

Prerequisite:  312530 
Characteristic of statistical decision problems, analysis of decision under 

uncertainty using prior and posterior probability including utility theory, decision making with 
some probability distributions such as binomial, Poisson, normal and beta, sequential decision 
analysis 
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312682 สถิติประชากร       3(3-0-6) 
Population Statistics  
หลกัพื้นฐานทางประชากรศาสตร์ เทคนิคเชิงสถิติส าหรับการสร้างตวัแบบ

ประชากร การวิเคราะห์ลกัษณะของประชากรท่ีเก่ียวกบัการเกิด การตาย และการยา้ยถ่ิน 
Fundamental population science, statistical techniques for building population 

model. analysis of characteristics of population about birth, death and migration 
 

312683 ตวัแบบเชิงเส้นทัว่ไป      3(3-0-6) 
Generalized Linear Model  
จุดก าเนิดของตวัแบบเชิงเส้นทัว่ไป  ตวัแบบเชิงเส้นแบบฉบบั  การวเิคราะห์โพรบิท  

ตวัแบบโลจิทส าหรับสัดส่วน  ตวัแบบเชิงเส้นลอการิทึมส าหรับจ านวนนบั ตวัแบบพหุนามผกผนั   
ขอ้มูลทวภิาค ขอ้มูลเชิงพหุ  ตวัแบบควรจะเป็นควอไซ  และตวัแบบส าหรับขอ้มูลการอยูร่อด 

The origin of generalize linear models, classical linear models, probit analysis, 
logit models for proportions, log-linear models for counts, inverse polynomial models, binary 
data, polytomous data, quasi-likelihood models, and models for survival data 

 
312684 การวเิคราะห์การอยูร่อด      3(3-0-6) 

  Survival Analysis  
บุรพวชิา:  312530  
ตวัแบบการลม้เหลวเชิงสถิติ การทดสอบช่วงชีวิต ตวัแบบของคาแพลนไมเออร์  

ตวัแบบของคอกซ์ 
Prerequisite:  312530  
Statistical failure model, life time testing,  Kaplan-Meier model, the Cox model 

 

312692 หวัขอ้เฉพาะเชิงสถิติ      3(3-0-6) 
Staitstical Special Topics  
หวัขอ้เฉพาะจากสถิติหรือสถิติประยกุตท่ี์ไม่รวมอยูใ่นรายวชิาอ่ืน ๆ 
Selected topics from the area of statistics or applied statistics which are not 

included in other courses 
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งานนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ 
ส าหรับหลกัสูตรแผน ก แบบ ก(2) ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาวิทยานิพนธ์ 
ส าหรับหลกัสูตรแผน ข ใหเ้ลือกเรียนรายวชิางานนิพนธ์ 
 

312698 งานนิพนธ์       6(0-0-18) 
Master Project 
ศึกษาและวจิยัในหวัขอ้ทางสถิติหรือสถิติประยกุต์ การน าเสนอและการเขียน

รายงาน การสอบปากเปล่าในเร่ืองท่ีเขียนรายงาน 
Study and research on a topic in statistics or applied statistics, presentation and 

writing report, an oral examination on the report is also required 
 

312699 วทิยานิพนธ์       12(0-0-36) 
  Thesis  

ศึกษาและวจิยัในหวัขอ้ทางสถิติหรือสถิติประยกุต์ ภายใตค้วามดูแลและ 
การแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ สอบปากเปล่าวทิยานิพนธ์ 

Study and research on a topic in statistics or applied statistics under the 
supervision and guidance of a supervisor, an oral examination is also required 
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หมายเลข  2 
ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรและอาจารย์พเิศษ 

 
อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
(1) นางสาวกดิาการ  สายธนู 
ผลงานทางวชิาการ 
นนัทวนั จุลมุสิก และ กิดาการ สายธนู. (2553). การประมาณค่าพารามิเตอร์ในการถดถอยเชิงเส้น

พหุคูณเม่ือค่าคลาดเคล่ือนมีอตัตสหสัมพนัธ์และมีพหุสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ. 
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.. 38(2): 289 - 302. 

จตุภทัร เมฆพายพั และ กิดาการ สายธนู. (2552). การประยกุตใ์ชข้่ายงานระบบประสาทส าหรับ
แผนภูมิควบคุมคุณภาพแบบหลายตวัแปร. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 14(2):99 – 110. 

กิดาการ สายธนู และปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์. (2551). การหาค่าประมาณของขีดจ ากดัควบคุมของวธีิ
ข่ายงานระบบประสาท ส าหรับการควบคุมคุณภาพแบบหลายตวัแปร. วารสารวิทยาศาสตร์
บูรพา.  13(2):57 – 65.  

Saithanu, K. (2007). Neural Networks : Construction and Evaluation. Encyclopedia of Statistics 
in Quality and Reliability. John Wiley & Sons Ltd. Chichester. UK. 1234 – 1239. 

การวเิคราะห์หลายตวัแปร (Multivariate Analysis) พ.ศ.2553  จ านวน  218  หนา้ 
การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) พ.ศ.2553  จ านวน  199  หนา้ 
การวเิคราะห์การถดถอย (Regression Analysis)  พ.ศ.2553  จ  านวน  214  หนา้ 
ทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ (Theory of Inferential Statistics)  พ.ศ.2553  จ านวน  174  หนา้ 
ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Theory of Probability)  พ.ศ.2551  จ  านวน  164  หนา้ 
สถิติเบ้ืองตน้ (Elementary Statistics)  พ.ศ.2549  จ  านวน  180  หนา้ 
 (2) นายคณินทร์  ธีรภาพโอฬาร 
ผลงานทางวชิาการ 
Teerapabolarn, K. (2010). A Poisson-binomial relative error uniform bound. Statistical 

Methodology. 7:69 – 76.  
Teerapabolarn, K. (2009). A Note on Poisson Approximation for Independent Geometric Random 

Variables. International Mathematical Forum. 4:531 – 535. 
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Teerapabolarn, K. (2009). Bounds on Approximating the Yule Distribution by the Poisson and 
Geometric Distributions. International Journal of Applied Mathematics & Statistics. 
14:86 – 93. 

Teerapabolarn, K. (2009). Poisson approximation to the beta-binomial distribution. International 
Mathematical Forum. 5:1253 – 1256.  

นิวตัร สุวรรณะ  พชัรี วงษเ์กษม และ คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร. (2552). ตวัประมาณค่าอตัราส่วน
แบบแยกของค่าเฉล่ียประชากรในการชกัตวัอยา่งอยา่งง่ายแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ. วารสาร
วิทยาศาสตร์ มข.. 37(4):495 – 505.  

คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร. (2552). ขอบเขตบนและล่างของความคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์ระหวา่งฟังกช์นั
การแจกแจงสะสมของตวัแปรสุ่มทวนิามนิเสธและตวัแปรสุ่มปัวซง. วารสารวิทยาศาสตร์ 
มข. 37(1):92 – 101.  

Teerapabolarn, K. (2008). Poisson approximation to the beta-negative Binomial distribution. 
International Journal of Contemporary  Mathematical Sciences. 3:457 – 461.  

Wongkasem, P., Teerapabolarn K. and Gulasirima, R. (2008). On approximating a generalized 
binomial by binomial and Poisson distributions. International Journal of Statistics and 
Systems. 3:113 – 124.                                   

Teerapabolarn, K. (2008). A bound on the binomial approximation to the beta binomial 
distribution. International Mathematical Forum. 3:355 – 1358.   

Teerapabolarn, K. (2008). On the geometric approximation to the Polya distribution. 
International Mathematical Forum. 3:1359 – 1362.   

Teerapabolarn, K. (2008). On the negative binomial approximation to the beta-negative binomial 
distribution. International Journal of Contemporary Mathematical Sciences. 3:1213 – 1216.  

คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร พชัรี วงษเ์กษม และ เสาวรส ศรีสุข (2551). ความคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์ของ
การประมาณการแจกแจงทวินามนิเสธดว้ยการแจกแจงปัวซง. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 
13:26 – 32.       

Teerapabolarn, K. (2007). A bound on the Poisson-binomial relative error. Statistica 
Methodology. 4:407 – 415.                                                                                                                                                                     

Teerapabolarn, K. (2007). A note on binomial approximation for dependent indicators. 
International Mathematical Forum. 2:1869 – 1875.   

http://www.champa.kku.ac.th/sci_journal/book/37_4/495.pdf
http://www.champa.kku.ac.th/sci_journal/book/37_4/495.pdf
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Teerapabolarn, K. and Wongkasem, P. (2007). Poisson approximation for independent geometric 
random variables. International Mathematical Forum. 2:3211 – 3218. 

Teerapabolarn, K. and Santiwipanont, T. (2007). Two non-uniform bounds in the Poisson 
approximation of sums of dependent indicators.  Thai Journal of Mathematics. 5:15 – 39.  

Teerapabolarn, K. and Neammanee, K. (2006). Poisson approximation for sums of dependent 
Bernoulli random variables. ActaMathematica Academiae Paedagogicae 
Nyiregyhaziensis. 22:87 – 99. 

Teerapabolarn, K. and Neammanee, K. (2006). A non-uniform bound on matching problem. 
Kyungpook Mathematical Journal. 46:489 – 496.     

Teerapabolarn, K. (2006). A non-uniform bound in probability approximation via  the Stein-Chen 
method. Stochastic Modelling and Applications. 9:1 – 15.  

Teerapabolarn, K. (2006). A non-uniform bound on Poisson approximation for sums of Bernoulli 
random variables with small mean.  Thai Journal of Mathematics. 4:179 – 196.   

Teerapabolarn, K. and Neammanee, K. (2005). A non-uniform bound on Poisson approximation 
for dependent trials. Stochastic Modelling and Applications. 8: 17 – 31. 

Teerapabolarn, K. and Neammanee. K. (2005). A non-uniform bound on Poisson approximation 
in somatic cell hybrid model. Mathematical Biosciences. 195:56 – 64. 

Teerapabolarn, K., Neammanee, K. and Chongcharoen, S. (2004). Approximation of the 
probability of non-isolated vertices in random graphs. Annual Meeting in Applied 
Statistics 2004. National Institute of Development Administration. 9 – 18. 

คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร. (2540). การเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบธรรมดา : ระเบียบวธีิการพยากรณ์ท่ีไม่
ธรรมดา, วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 5(1):119 – 130. 

คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร. (2539). การใชร้ะเบียบวธีิของนิวตนัในการหาค่าสูงสุด (ต ่าสุด) ของ
ฟังกช์นัตวัแปรเดียว. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา.  4(1):73 – 80. 

คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร. (2539). การวเิคราะห์พสัดุคงคลงัท่ีมีอุปสงคแ์ละช่วงเวลาน าไม่     แน่นอน  
โดยใชก้ารจ าลองแบบมอนติคาร์โล. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 4(2):99 – 120. 

การวจิยัด าเนินงาน 2 (Operations Research II)  พ.ศ.2548  จ านวน  281  หนา้ 
การวจิยัด าเนินการเบ้ืองตน้ พ.ศ.2542  จ านวน  547  หนา้ 
การวเิคราะห์พสัดุคงคลงัเบ้ืองตน้  พ.ศ.2541  จ านวน  192  หนา้ 
การวจิยัด าเนินการ 1 (Operations Research I) พ.ศ.2541  จ านวน  207  หนา้ 
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(3) นางพชัรี  วงษ์เกษม 
นิวตัร สุวรรณะ  พชัรี วงษเ์กษม และ คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร. (2552). ตวัประมาณค่าอตัราส่วน

แบบแยกของค่าเฉล่ียประชากรในการชกัตวัอยา่งอยา่งง่ายแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ. วารสาร
วิทยาศาสตร์ มข.. 37(4):495 – 505.  

Wongkasem, P., Teerapabolarn K. and R. Gulasirima. (2008). On approximating a generalized 
binomial by binomial and Poisson distributions. International Journal of Statistics and 
System. 3:113-124. 

คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร พชัรี วงษเ์กษม และ เสาวรส ศรีสุข (2551). ความคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์ของ
การ ประมาณการแจกแจงทวินามนิเสธดว้ยการแจกแจงปัวซง . วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 
13: 26-32.  

Teerapabolarn, K. and Wongkasem, P. (2007). Poisson approximation for independent geometric 
random variables. International Mathematical Forum. 2:3211-3218. 

พชัรี วงษเ์กษม, วชิิต หล่อจีระชุณห์กุล และจิราวลัย ์จิตรถเวช. "A Two-step Algorithm a Sample 
Size Using Random Sampling for Discovering Association Rules" การประชุมวิชาการ
สถิติประยกุต์ระดับชาติ ประจ าปี 2547. สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ, 
ตุลาคม 2547. 

สถิติเบ้ืองตน้ (Elementary Statistics)  พ.ศ.2550  จ  านวน  150  หนา้ 
สถิติเบ้ืองตน้ส าหรับวศิวกรรม (Elementary Statisitcs for Engineer)  พ.ศ.2550  จ  านวน  180  หนา้ 
 
 (4) นางจุฑาพร  เนียมวงษ์ 
ผลงานทางวชิาการ 
Jutaporn Jindasawat. (2005). Distribution of Run length for a sequence data. Joint Seminar for 

Postgraduate students of Newcastle University and Durham University. UK. 
Jutaporn Jindasawat. (2004). Testing the order of a Markov chain Model. the 27th Annual 

Conference of Research Students in Probability and Statistics (RSC2004). University of 
Sheffiled. UK. 

ความน่าจะเป็นและการประยุกต ์พ.ศ.2552  จ  านวน 124หนา้ 
สถิติท่ีไม่อิงพารามิเตอร์ พ.ศ.2552  จ  านวน 95 หนา้ 
คอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ (ภาษาซี) พ.ศ.2552  จ  านวน 97 หนา้ 
คอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ (SPSS & Minitab) พ.ศ.2552  จ  านวน 36 หนา้ 

http://www.champa.kku.ac.th/sci_journal/book/37_4/495.pdf
http://www.champa.kku.ac.th/sci_journal/book/37_4/495.pdf
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 (5) นางสาววนิดา  พงษ์ศักดิ์ชาติ 
ผลงานทางวชิาการ 
Chanawat Tuntiwaranurak, Kashane Chalermwat, Vanida Pongsakchat, Ardool Meepool, Edward 

Suchart Upatham and Maleeya Kruatrachue. (2008). Infection of Nematopsis oocysts in 
Different Size Classes of the Framed Mussel Perna viridis in Thailand. Aquaculture. 
281:12 – 16. 

วนิดา พงษศ์กัด์ิชาติ. (2549). การส ารวจวิจยัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ การท่าเรือแห่งประเทศ
ไทย ปีงบประมาณ 2549. วทิยาลยัพาณิชนาวี มหาวทิยาลยับูรพา. 

วนิดา พงษศ์กัด์ิชาติ. (2547). การส ารวจวิจยัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ การท่าเรือแห่งประเทศ
ไทย ปีงบประมาณ 2547. วทิยาลยัพาณิชนาวี มหาวทิยาลยับูรพา. 

แผนแบบการทดลอง (Experimental Designs) พ.ศ.2551 จ านวน 152 หนา้ 
การวเิคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) พ.ศ.2551 จ  านวน 159 หนา้ 
แผนแบบการทดลอง (Designs of Experiment) พ.ศ.2551 จ  านวน 244 หนา้ 
สถิติเบ้ืองตน้ (Elementary Statistics) พ.ศ.2552 จ  านวน 149 หนา้ 
ชีวสถิติ (Biostatistics) พ.ศ.2552 จ  านวน 163 หนา้  
 
อาจารย์ประจ า 
(1) นายจตุภัทร  เมฆพายพั 
ผลงานทางวชิากร 
จตุภทัร เมฆพายพั และ กิดาการ สายธนู. (2552). การประยกุตใ์ชข้่ายงานระบบประสาทส าหรับ

แผนภูมิควบคุมคุณภาพแบบหลายตวัแปร. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 14(2):99 – 110. 
จตุภทัร เมฆพายพั. (2552). แผนภูมิควบคุมคุณภาพหลายตวัแปรดว้ยข่ายงานระบบประสาทส าหรับ

การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ. วารสารวิทยาศาสตร์ มข 37(4): 
386 – 397. 

การวจิยัและการวเิคราะห์เชิงสถิติ (Research and Statistical Analysis)  พ.ศ.2552 จ านวน  264  หนา้ 
เทคโนโลยสีารสนเทศทางสถิติ (Statistics Information Technology)  พ.ศ.2552  จ  านวน  208  หนา้ 
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (Statistics Package)  พ.ศ.2552 จ านวน  342  หนา้ 
การอนุมานเชิงสถิติ (Statistical Inference)  พ.ศ.2551  จ  านวน  278  หนา้ 
สถิติเบ้ืองตน้ (Elementary Statistics)  พ.ศ.2550  จ านวน  243  หนา้ 
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(2) นายบ ารุงศักดิ์  เผือ่นอารีย์ 
ผลงานทางวชิาการ 
สถิติเบ้ืองตน้ (Elementary Statistics)  พ.ศ.2553  จ  านวน  159  หนา้ 
 
(3) นางสาวนพรัตน์  กระต่ายทอง 
เทคนิคการพยากรณ์ (Forecast Techniques)  พ.ศ.2548  จ  านวน  168  หนา้ 
ชีวสถิติ (Biostatistics)  พ.ศ.2547  จ  านวน  269  หนา้ 
สถิติเบ้ืองตน้ (Elementary Statistics)  พ.ศ.2545  จ  านวน  199  หนา้ 
 
(4)  นางปรียารัตน์  นาคสุวรรณ์ 
กิดาการ สายธนู และ ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์. (2551). การหาค่าประมาณของขีดจ ากดัควบคุมของ

วธีิข่ายงานระบบประสาท ส าหรับการควบคุมคุณภาพแบบหลายตวัแปร.  
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 13(2):57 – 65. 

สถิติเบ้ืองตน้ (Elementary Statistics)  พ.ศ.2553  จ านวน  228  หนา้ 
การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)  พ.ศ.2553  จ านวน  172  หนา้ 
สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics)  พ.ศ.2552  จ  านวน  159  หนา้ 
 
(5) นางภัทราภรณ์  ดุริยะกรกุล 
สถิติเบ้ืองตน้ (Elementary Statistics)  พ.ศ.2553  จ  านวน  179  หนา้ 
วธีิเชิงสถิติ (Statistical Methods) พ.ศ.2552  จ านวน  259  หนา้ 
การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  พ.ศ.2551  จ านวน  220  หนา้ 
ชีวสถิติ (Biostatistics) พ.ศ.2550  จ านวน  178  หนา้ 
 
6.  อาจารย์อภิศักดิ์  ไชยโรจน์วฒันา 

ไม่มี 
 
 
 
 
 



 60 

อาจารย์พเิศษ 
(1) นายกมล บุษบา 
ผลงานทางวชิาการ 
Budsaba, K., Dehua, Q.,and Volodin, A. (2010) Complete Convergence for Weighted Sums of 

Arrays of Rowwise  -mixing Random Variables, Theory of Probability and its 
Applications /Stochastic Analysis and Applications. Vol. 19(4):225-232. 

Budsaba, K.,  Borkowski, J.J.,  and Boonlha, K. (2009) Simple Latin Cubic Sampling +1 and -k 
Sampling Designs, Thailand Statistician: Journal of Thai Statistical Association.  Vol. 
7(1) January 2009: 13-27. 

Tosasukul, J., Budsaba, K., and  Volodin, A. (2009) Dependent Bootstrap Confidence Intervals 
for a Population Mean, Thailand Statistician: Journal of Thai Statistical Association. Vol. 
7(1) January 2009: 43-51. 

Budsaba, K., Chen, P., Panishkan, K., and Volodin, A. (2009) Strong Laws for Certain Types of 
U-statistics Based on Negatively Associated Random Variables, Siberian Advances in 
Mathematics. Vol. 19(4):225-232. 

Budsaba, K.., Ngamkham, T., and Volodin, A. (2009) Confidence Intervals for a Ratio of 
Binomial Proportions Based on Unbiased Estimators, Proceedings of The 6th Sino-
International Symposium on Probability, Statistics, and Quantitative management. 
Taiwan, ROC. May 30, 2009: 2-15.  

Budsaba, K.., Chaimongkol, S., Pete, S., Sardarli, A., and Volodin, A. (2009) Mathematical 
Modeling of Job vacancies-Employment rate Correlation, Proceedings: Third 
International Conference on Modeling, Simulation and Applied Optimization 
(ICMSA’09). Sharjah, UAE. January 20-22, 2009: 1-4. 

กมล  บุษบา. (2552) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวธีิการทดสอบพหุคูณแบบปิด 
เม่ือประยกุตใ์ชก้บัขอ้มูลท่ีจดัล าดบั. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  17(2):13-25. 

กมล  บุษบา สายทอง อมรวเิชษฐ ์และสารตรัย  วชัราภรณ์. (2552) การศึกษาเปรียบเทียบ 
ความน่าเช่ือถือของโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานวเิคราะห์ทางสถิติ. วารสารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  17(3):32-41.  



 61 

Budsaba, K., Chen, P., Panishkan, K., and Volodin, A. (2008)  Strong Laws for Certain Types U-
statistics Based on Negatively Associated Random Variables, Proceedings of The 5th 
Sino-International Symposium on Probability, Statistics, and Quantitative Management, 
Taipei, Taiwan, ROC. May 17, 2008: 1-9.  

Budsaba, K., Chaimongkol, S., Pete S., Sardarli, A., and Volodin, A.  (2008)  Estimation of 
Prosperity and Depression Periods in a Labour Market, Thailand Statistician: Journal of 
Thai Statistical Association.  Vol. 6(2)  July 2008: 163-172. 

Ahmed, S. E., Budsaba, K., Lisawadi, S., and Volodin, A. (2008)  Parametric Estimation for the 
Birnbaum-saunders Lifetime Distribution Based on a New Parameterization, Thailand 
Statistician: Journal of Thai Statistical Association.  Vol. 6(2) July 2008: 213-240. 

หทยัรัตน์  วงศช์ยัสุวฒัน์ และ กมล  บุษบา (2551) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวธีิการทดสอบ
พหุคูณแบบปิดส าหรับค่าเฉล่ียประชากร ภายใตโ้ครงสร้างของสหสัมพนัธ์แบบไม่เท่ากนั. 
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 31(1): 201-213. 

Rinnakorn, C. and Budsaba, K. (2007) A Power Comparison of Goodness-of-fit Tests for 
Normality Based on the Likelihood Ratio and the Non-likelihood Ratio, Thailand 
Statistician: Journal of Thai Statistical Association.  Vol. 5 July 2007: 57-68. 

Budsaba, K. , Chen P., and Volodin, A. (2007) Limiting Behavior of Moving Average Processes 
based on a sequence of Rho- Mixing Random Variables, Thailand Statistician: Journal 
of Thai Statistical Association. Vol. 5 July 2007: 69-80. 

Budsaba, K. , Chen P., and Volodin, A. (2007) Limiting Behavior of Moving Average Processes 
based on a sequence of Rho- Mixing and Negatively Associated Random Variables, 
Lobachevskii Journal of Mathematics. Vol. 26: 17-25. 

Budsaba, K., Phatthanangkul, T., Tosasukul, J., and Volodin, A. (2007)  Asymptotic Probability 
for Weighted Deviations of Dependent Bootstrap Means from the Sample Mean, 
Proceedings of The 4th Sino-International Symposium on Probability, Statistics, and 
Quantitative Management, Taipei, Taiwan, ROC. May 12, 2007: 3-10.  

หทยัรัตน์  วงศช์ยัสุวฒัน์ และ กมล  บุษบา. (2550) การควบคุมอตัราความผดิพลาดของวธีิการ
ทดสอบพหุคูณแบบปิดส าหรับค่าเฉล่ียประชากร. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  15(2): 22-32. 

 



 62 

Budsaba, K. and Smith, C. E. (2006) Detecting a Random Component In a Two Compartment 
Model: An Independent Random Effects Simulation Study, Thammasat International 
Journal of  Science and Technology. 11(1): 1-13.   

Budsaba, K. and Smith, C. E. (2006) Detecting a Random Component  in a Two Compartment 
Model: Correlated Random Effects Simulation Study, Thailand Statistician: Journal of 
Thai Statistical Association.  Vol. 4 July 2006: 63-83.   

กมล  บุษบา วราฤทธ์ิ  พานิชกิจโกศลกุลและ นลินธร  อิทธิพงศธร. (2549) การศึกษาเปรียบเทียบ
กระบวนการรับเขา้นกัศึกษาแบบต่างๆ ของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
15(1): 81-87. 

ภคณฐั  ประกอบใสและกมล  บุษบา. (2549) การวเิคราะห์การถดถอยจากการส ารวจตวัอยา่งท่ีมีการ
ปรับตามแผนแบบการชกัตวัอยา่งดว้ย PROC SURVEYREG. วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 14(2): 83-90. 

กมล  บุษบา. (2549) การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแผนแบบการทดลองสุ่มสมบูรณ์ กรณี 
ความแปรปรวนไม่เท่ากนัดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ. วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 14(2): 91-97. 

ณรงคเ์ดช  สายพรชยัและกมล  บุษบา. (2548) รูปทรงและการแจกแจงของตวัแปรสุ่มทีแบบเบข้อง
เพียร์สันรูปแบบท่ีส่ี. วารสาร Thailand Statistician Vol. 3 July 2005: 57-76. 

รัชดา  ศงัขวณิชและกมล  บุษบา. (2548) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมส าหรับ
ตรวจสอบความแปรปรวนของกระบวนการกรณีการแจกแจงของขอ้มูลไม่เป็นแบบปกติ.  
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27(6): 1299-1310. 

ศิริธร  เลิศพานิช  พิมพสุ์ดา  อุดค ามี กมล  บุษบาและวภิา  ตงัคนานท์. (2548) สภาวะท่ีเหมาะสม
ของวธีิการเพาะเล้ียง Bacteriophage T4r เพื่อเพิ่มขนาดของ plaque. วารสารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  13(3): 33-43. 

ดิสธร  เสมาเงิน  กมล  บุษบาและอุษา  วิเศษสุมน. (2548) การสร้างจิตส านึกในการทิ้งขยะของ
นกัเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั. วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  13(3): 33-43. 

ณรงคเ์ดช  สายพรชยัและกมล  บุษบา. (2548) รูปทรงและการแจกแจงของตวัแปรสุ่มทีแบบเบข้อง
โจนส์-แฟดดี. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27(5): 1123-
1134. 



 63 

กมล  บุษบา. (2548) การประมาณค่าเฉล่ียจากการส ารวจตวัอยา่งท่ีปรับตามแผนแบบการชกั
ตวัอยา่งดว้ย PROC SURVEYMEANS. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 13(1): 70-76. 

Budsaba, K. and  Smith, C. E. (2004) Testing the Need for a Random Effects  Model in a Two 
Compartment Model. Thammasat International Journal of  Science and Technology.  
9(2): 1-10.   

กมล  บุษบา และ สายทอง  อมรวเิชษฐ ์(2547) การติดตามผลนกัศึกษาโครงการเรียนดีจากชนบท
และโครงการเรียนดีแต่ขาดโอกาสทางการศึกษาในเขตเมือง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 12(2): 58-67. 

กมล  บุษบา. (2547) การประมาณค่าวกิฤตส าหรับการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียเพื่อใชใ้นแผนภาพ 
เขม็ทิศ.  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 12(2): 68-77. 

กมล  บุษบา. (2547) การค านวณค่าคลาดเคล่ือนมาตรฐานท่ีไม่ถูกตอ้งของโปรแกรม SPSS ในการ
ทดลองแบบแฟกทอเรียลกรณีตวัแบบอิทธิพลผสม. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 12(1): 77-82. 

กมล  บุษบา. (2547) การวเิคราะห์แผนแบบการทดลองสปลิทพลอทดว้ย SPSS และขอ้ควรระวงั. 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 12(3): 60-65. 

กมล  บุษบา. (2546) การรายงานค่า p-value ท่ีท าใหเ้ขา้ใจผดิของโปรแกรม SPSS ส าหรับ 
การวเิคราะห์ขอ้มูลในตารางไขวด้ว้ยไค-สแควร์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 11(2): 83-86.  

Riviere, J.E., Smith, C.E., Budsaba, K., Brooks, J.D., Olajos, E.J., Salem, H., and Monteiro-
Riviere, N.A. (2001) Use of Methyl Salicylate as a  Simulant to Predict  the Percutaneous  
Absorption of Sulfur Mustard. Journal of Applied Toxicology. 21: 91-99. 

Baynes, R. E., Brooks, J. D., Budsaba, K., Smith, C. E., and Riviere, J. E.  (2001) Mixture Effects 
of JP-8 Additives on the Dermal Disposition of Jet Fuel Components. Toxicology and 
Applied Pharmacology. 175:269-281. 

Budsaba, K., Smith, C.E. and Riviere, J.E. (2000) Compass Plots: A Combination of Star Plot and 
Analysis of Means (ANOM) to Visualize Significant Interactions in Complex 
Toxicology Studies. Toxicology Methods. 10:313-331. 



 64 

Budsaba, K., Smith, C.E., and Riviere, J.E. (1999) Compass Plots: A Joint Graphical 
Representation of  the Factorial  Design, Treatment Means, and Fitted Effects. Institute of 
Statistics Mimeo Series Number 2519. September, 1999. 34 pages. 

Riviere, J.E., Brooks, J.D., Monteiro - Riviere, N.A., Budsaba, K., and Smith, C.E. (1999) 
Dermal Absorption and Distribution of Topically Dosed Jet Fuels Jet - A, JP-8, and JP-8 
(100). Toxicology and Applied Pharmacology. 160:60-75. 

กมล  บุษบา.  (2531)  การประยกุตก์ารแจกแจงแบบทวนิามในปัญหาการเดินสุ่ม  วารสารสถิติ  
สมาคมสถิติแห่งประเทศไทย.  15: 42-45. 

กมล  บุษบา. (2531)  การประมาณค่าความแปรปรวนจากการเลือกตวัอยา่งแบบมีระบบ  วารสาร
สถิติสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย.  15(2): 19-24. 

กมล  บุษบา. (2531) โปรแกรม SPSS/PC+ Studentware วารสารสถิติสมาคมสถิติแห่ง 
ประเทศไทย. 15(2): 50-54. 

การวเิคราะห์การทดลองเชิงสถิติดว้ย SPSS: วเิคราะห์เชิงลึกพร้อมตวัอยา่งจากปัญหาจริง,  
โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต ปทุมธานี พ.ศ. 2551 จ านวน 693 หนา้ 

การออกแบการทดลองขั้นพื้นฐานและการวิเคราะห์ดว้ย SPSS,  
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  พ.ศ.2550 จ านวน 363 หนา้). 

การวเิคราะห์การทดลองดว้ย SPSS, คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
พ.ศ.2550 จ านวน 592 หนา้ 

การออกแบบการทดลองขั้นพื้นฐาน, ปทุมธานี : โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2547 
จ านวน 247 หนา้ 

การออกแบบการทดลอง, คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  พ.ศ.2545 
จ านวน 359 หนา้ 

เทคนิคการใช ้SPSS / PC+ Studentware  ในงานวจิยัและสถิติวเิคราะห์, คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2536 จ านวน 629  หนา้ 

สถิติท่ีใชใ้นจิตวทิยา 2: ตอน การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม SPSS / PC+, คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  พ.ศ.2534 จ านวน 94 หนา้ 

สถิติ  3: ตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม SPSS/PC+ Studentware, คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  พ.ศ.2534 จ านวน 98 หนา้ 

การประมวลผลดว้ยโปรแกรม SPSS/PC+ Studentware, คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ.2534 จ านวน 340 หนา้ 



 65 

การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแผนการทดลองแบบต่าง ๆ ดว้ย SPSS for Windows: ศึกษาจากตวัอยา่ง, 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ.2534 จ านวน 119 หนา้ 

การออกแบบการทดลอง เล่ม 1, คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
พ.ศ.2533 จ านวน 143 หนา้ 

การออกแบบการทดลอง  เล่ม 2, คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
พ.ศ.2533 จ านวน 167 หนา้ 

สถิติ 3 เล่ม 1, คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ.2533 จ านวน 111 หนา้  
สถิติ 3 เล่ม 2, คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ.2533 จ านวน 128 หนา้ 
SPSS/PC+ Studentware กบังานวจิยั, คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

พ.ศ.2533 จ านวน 242 หนา้ 
แบบสอบถาม  การลงรหสัและแนวทางการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม SPSS/PC+ Studentware. 

ศูนยฝึ์กอบรมและพฒันาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  พ.ศ.2533 
จ านวน 142 หนา้ 
 

(2)  นางสาวกติติมา  พฤกภูษณ 
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พึงพอใจในการอ่าน", วารสารวทิยาศาสตร์ลาดกระบงั, 15(1). 
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(4)  นายชนะ ปรีชา 
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หมายเลข 3 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 ความรับผิดชอบหลกั          ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 1 .  คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4 .  ทั ก ษ ะ
ค ว า ม สั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะใน
การวิเคราะห์
เ ชิ ง ตั ว เ ล ข 
การ ส่ือสาร 

และการใ ช้
เทค โน โลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
312500 คณิตศาสตร์ส าหรับสถิต ิ               
312502 การวิเคราะห์เชิงสถิต ิ               
312520 แผนแบบการทดลอง               
312521 การวเิคราะห์การถดถอย               
312530 ทฤษฎีความน่าจะเป็น               
312531 ทฤษฎีการอนมุานเชิงสถิต ิ               
312550 ทฤษฎีการส ารวจตวัอยา่ง               
312570 คอมพิวเตอร์ส าหรับการวิเคราะห์เชิงสถิต ิ               
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 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
 ความรับผิดชอบหลกั          ความรับผิดชอบรอง 

        

รายวิชา 1 .  คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4 .  ทั ก ษ ะ
ค ว า ม สั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะใน
การวิเคราะห์
เ ชิ ง ตั ว เ ล ข 
การ ส่ือสาร 

และการใ ช้
เทค โน โลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
312622 เทคนิคการพยากรณ์                
312623 สถิตศิาสตร์ไมอิ่งพารามิเตอร์               
312624 การวิเคราะห์หลายตวัแปร               
312625 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงกลุม่               
312626 การวิเคราะห์อนกุรมเวลา               
312632 ตวัแบบเชิงเส้น               
312640 การวิจยัด าเนินงาน               
312641 ก าหนดการเชิงเส้น               

 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

                                                                                       
69 

 
             

 
 

 
 

                               
70  



 

 

70 

 ความรับผิดชอบหลกั           ความรับผิดชอบรอง 
               

รายวิชา 1.  คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4.  ทั ก ษ ะ
ค ว า ม สั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะใน
การวิเคราะห์
เ ชิ ง ตั ว เ ล ข 
การ ส่ือสาร 

และการใ ช้
เทค โน โลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
312642 กระบวนการสโทแคสตกิหลกัมลู               
312651 วิธีการวิจยั               
312660 สถิตปิระกนัชีวิต               
312671 การคณนาเชิงสถิต ิ               
312672 การจ าลองเชิงสถิต ิ               
312680 การควบคมุคณุภาพ               
312681 ทฤษฎีการตดัสินใจ               
312682 สถิตปิระชากร               
312683 ตวัแบบเชิงเส้นทัว่ไป               

 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
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 ความรับผิดชอบหลกั           ความรับผิดชอบรอง 
               

รายวิชา 1 .  คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4 .  ทั ก ษ ะ
ค ว า ม สั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะใน
การวิเคราะห์
เ ชิ ง ตั ว เ ล ข 
การ ส่ือสาร 

และการใ ช้
เทค โน โลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
312684 การวิเคราะห์การอยูร่อด               
312690 สมัมนา 1               
312691 สมัมนา 2               
312692 หวัข้อเฉพาะเชิงสถิต ิ                
312698 งานนิพนธ์               
312699 วิทยานิพนธ์               
 
 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของคณะวิทยาศาสตร์ 
1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 3.  ด้านทกัษะทางปัญญา 
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1)    น าความรู้ทางสถิติไปแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสงัคมอย่างถูกต้องโดยค านึงถึง
คณุธรรม และจริยธรรม 

2)    มีคณุธรรมและจริยธรรมทางวิชาการ เช่น ไมน่ าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเอง หรือไม่น าผลงานของผู้ อื่นมาใช้โดยไม่มีการอ้างอิง ตลอดจนไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริงจากผลการวิจยั 

3)    เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบ
อาชีพ 

 
2.  ด้านความรู้ 

1)   มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลกัการและทฤษฎีเชิงสถิติและสถิติ
ประยกุต์ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง 

2)    มีความสามารถในการวิจยั และการปฏิบตัิเชิงสถิติและสถิติประยกุต์ 
3)    เข้าใจและตระหนกัในกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์ 

 
  

1)   มีความคิดริเร่ิมในการใช้ความรู้เชิงสถิติ เพ่ือจัดการสถานการณ์หรือ
ประเดน็ปัญหาใหมท่างวิชาการ 

2)   สามารถใช้ความรู้และผลงานวิจยั เพ่ือพฒันาความคิดใหม่ และบูรณาการ
ความรู้อย่างสร้างสรรค์  

3)   สามารถวางแผนและด าเนินการวิจยัทางวิชาการได้ด้วยตนเอง  
 
4.  ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1)   สามารถแก้ไขปัญหาท่ีมีความซบัซ้อนระดบัสงูทางวิชาการได้ด้วยตนเอง 
2)   สามารถรับผิดชอบการด าเนินงาน การประเมิน และปรับปรุงตนเองให้มี

ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานระดบัสงูได้ 

3)   สามารถเป็นผู้น า และให้ความร่วมมือในการจดัการข้อโต้แย้งและปัญหา
ตา่งๆ เพ่ือเพ่ิมพนูประสิทธิภาพการท างานขององค์กร 

 
5.  ด้านทักษะในเชิงวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1)   สามารถคดักรองข้อมลูเชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล
และสรุปได้อย่างถกูต้อง 

2)    สามารถน าเสนอผลงานทางวิชาการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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หมายเลข 5 
ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติระหว่างหลักสูตรเดมิ (พ.ศ. 2548) กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2553) 
 1. แผน ก แบบ ก(2) 
     1.1 ช่ือหลกัสตูร จ านวนหนว่ยกิต และโครงสร้างหลกัสตูร 

หลกัสตูรเดมิ (พ.ศ. 2548) หลกัสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2553) หมายเหต ุ
ช่ือหลักสูตร 
หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสถิต ิ

ช่ือหลักสูตร 
หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสถิต ิ

คงเดมิ 

จ านวนหน่วยกิต 
หนว่ยกิตรวม                                             ไม่น้อยกว่า      38 หน่วย
กิต 

จ านวนหน่วยกิต 
หนว่ยกิตรวม                                             ไมน้่อยกวา่ 41 หนว่ยกิต 

ปรับเพิ่ม 

โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวิชาเสริมพืน้ฐาน                         ไมน่บัหนว่ยกิต 
2) หมวดวิชาบงัคบั                                                      14 หนว่ยกิต 
3) หมวดวิชาเลือก                                      ไมน้่อยกวา่ 12 หนว่ยกิต 
4) วิทยานิพนธ์                                                           12 หนว่ยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวิชาเสริมพืน้ฐาน                         ไมน่บัหนว่ยกิต 
2) หมวดวิชาบงัคบั                                                      17 หนว่ยกิต 
3) หมวดวิชาเลือก                                      ไมน้่อยกวา่ 12 หนว่ยกิต 
4) วิทยานิพนธ์                                                            12 หนว่ยกิต 

 
คงเดมิ 
ปรับเพิ่ม 
คงเดมิ 
คงเดมิ 
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     1.2 หมวดวิชาเสริมพืน้ฐาน (ไมน่บัหนว่ยกิต จ านวน 6 หนว่ยกิต) 
หลกัสตูรเดมิ (พ.ศ. 2548) หมายเหต ุ หลกัสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2553) หมายเหต ุ

นิสิตทุกคนต้องเรียน เพ่ือปรับพืน้ความรู้พืน้ฐานในระดับ
บณัฑิตศกึษา ให้พร้อมท่ีจะศึกษาในระดบัปริญญาโทสาขา
สถิติตอ่ไป ทัง้นีเ้ป็นการลงทะเบียนแบบไม่นบัหน่วยกิตและ
ไม่ คิ ดคะแนน  โดยวัดผลการศึ กษา เ ป็น  S ห รื อ  U 
ประกอบด้วยรายวิชาตา่งๆ ตอ่ไปนี ้
312502  คณิตศาสตร์ส าหรับสถิต ิ                        3(3-0-6) 
312503  คอมพิวเตอร์เพ่ือการวิเคราะห์เชิงสถิต ิ     3(2-3-4) 

 
 
 
 
 
 

ยกเลิก 

นิสิตทุกคนต้องเรียน เพ่ือปรับพืน้ความรู้พืน้ฐานในระดับ
บณัฑิตศกึษา ให้พร้อมท่ีจะศกึษาในระดบัปริญญาโทสาขา
สถิตติอ่ไป ทัง้นีเ้ป็นการลงทะเบียนแบบไม่นบัหน่วยกิตและ
ไม่คิ ดคะแนน  โดยวัดผลการศึกษา เ ป็น  S ห รื อ  U 
ประกอบด้วยรายวิชาตา่งๆ ตอ่ไปนี ้
312500  คณิตศาสตร์ส าหรับสถิต ิ                       3(3-0-6) 
312502  การวิเคราะห์เชิงสถิต ิ                            3(3-0-6) 

 
 
 
 
 

เปล่ืยนรหสั 
เปิดเพิ่ม 
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     1.3 หมวดวิชาบงัคบั  
หลกัสตูรเดมิ (จ านวน 14 หนว่ยกิต)  หมายเหต ุ หลกัสตูรปรับปรุง (จ านวน 17 หน่วยกิต) หมายเหต ุ

312521  ทฤษฎีความนา่จะเป็น                            3(3-0-6) 
312522  ทฤษฎีการอนมุานเชิงสถิต ิ                     3(3-0-6) 
312541  ทฤษฎีการส ารวจตวัอยา่ง                       3(3-0-6) 
312542  แผนแบบการทดลอง                              3(3-0-6) 
312591  สมัมนา 1                                              1(0-2-1) 
312692  สมัมนา 2                                              1(0-2-1) 
 

 
 
 
 
 

 

312530  ทฤษฎีความนา่จะเป็น                          3(3-0-6) 
312531  ทฤษฎีการอนมุานเชิงสถิต ิ                    3(3-0-6) 
312550  ทฤษฎีการส ารวจตวัอยา่ง                      3(3-0-6) 
 
312520  แผนแบบการทดลอง                             3(3-0-6) 
 
312590  สมัมนา 1                                             1(0-2-1) 
312691  สมัมนา 2                                             1(0-2-1) 
312570  คอมพิวเตอร์ส าหรับการวิเคราะห์เชิงสถิต3ิ(2-3-5) 

เปล่ียนรหสั 
เปล่ียนรหสั 
เปล่ียนรหสั// 
ปรับเนือ้หา 
เปล่ียนรหสั/ 
เพิ่มเนือ้หา 
เปล่ียนรหสั 
เปล่ืยนรหสั 

ย้ายมาจากหมวด
วิชาเสริมพืน้ฐาน/
เปล่ียนรหสั/
เปล่ียนช่ือ 
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     1.4 หมวดวิชาเลือก 
หลกัสตูรเดมิ (จ านวน 12 หนว่ยกิต)  หมายเหต ุ หลกัสตูรปรับปรุง (จ านวน 12 หน่วยกิต) หมายเหต ุ

312543  สถิตท่ีิไมใ่ช้พารามิเตอร์ 
312544  ทฤษฎีการตดัสินใจ 
312561  การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงกลุม่ 
312645  การวิเคราะห์การถดถอย                                                        
312646  การวิเคราะห์ตวัแปรพห ุ
312647  ตวัแบบเชิงเส้น 
312648  การวิเคราะห์อนกุรมเวลา 
312649  สถิตปิระชากร 
312651  การวิจยัด าเนินงาน 
312652  ก าหนดการเชิงเส้น 
312653  กระบวนการเฟ้นสุม่เบือ้งต้น 
312654  เทคนิคการพยากรณ์ 
312662  ตวัแบบเชิงเส้นทัว่ไป 
312663  การควบคมุคณุภาพ 
312664  การวิเคราะห์การอยูร่อด 
312665  สถิตปิระกนัภยั 
312671  วิธีการวิจยั 
312672  การคณนาทางสถิต ิ

3(3-0-6)                              
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-3-4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยกเลิก 
 

312623  สถิตศิาสตร์ไมอิ่งพารามิเตอร์ 
312681  ทฤษฎีการตดัสินใจ 
312625  การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงกลุม่ 
312521  การวิเคราะห์การถดถอย                                                        
312624  การวิเคราะห์หลายตวัแปร 
312632  ตวัแบบเชิงเส้น 
312626  การวิเคราะห์อนกุรมเวลา 
312682  สถิตปิระชากร 
312640  การวิจยัด าเนินงาน 
312641  ก าหนดการเชิงเส้น 
312642  กระบวนการสโตแคสตกิหลกัมลู 
312622  เทคนิคการพยากรณ์ 
312683  ตวัแบบเชิงเส้นทัว่ไป 
312680  การควบคมุคณุภาพ 
312684  การวิเคราะห์การอยูร่อด 
312660  สถิตปิระกนัชีวิต 
312651  วิธีการวิจยั 
312671  การคณนาเชิงสถิต ิ

3(3-0-6)                              
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

เปล่ียนรหสัและช่ือ 
เปล่ียนรหสั 
เปล่ียนรหสั 
เปล่ียนรหสั 

เปล่ียนรหสัและช่ือ 
เปล่ียนรหสั 
เปล่ียนรหสั 
เปล่ียนรหสั 
เปล่ียนรหสั 
เปล่ียนรหสั 

เปล่ียนรหสัและช่ือ 
เปล่ียนรหสั 
เปล่ียนรหสั 
เปล่ียนรหสั 
เปล่ียนรหสั 
เปิดเพิ่ม 
เปล่ียนรหสั 

เปล่ียนรหสัและช่ือ 
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312693  หวัข้อเฉพาะทางสถิต ิ
      

3(3-0-6) 
 

312692  หวัข้อเฉพาะเชิงสถิต ิ
312672  การจ าลองเชิงสถิต ิ

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

เปล่ียนรหสัและช่ือ 
เปิดเพิ่ม 

 
     1.5 วิทยานิพนธ์ (12 หนว่ยกิต) 

หลกัสตูรเดมิ (จ านวน 12 หนว่ยกิต)  หมายเหต ุ หลกัสตูรปรับปรุง (จ านวน 12 หน่วยกิต) หมายเหต ุ
312699  วิทยานิพนธ์ 
      

1 2 ( 0 -0 -
36) 
 

 312699  วิทยานิพนธ์ 1 2 ( 0 -0 -
36) 
 

คงเดมิ 
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 2. แผน ข 
     2.1 ช่ือหลกัสตูร จ านวนหนว่ยกิต และโครงสร้างหลกัสตูร 

หลกัสตูรเดมิ (พ.ศ. 2548) หลกัสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2553) หมายเหต ุ
ช่ือหลักสูตร 
หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสถิต ิ

ช่ือหลักสูตร 
หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสถิต ิ

คงเดมิ 

จ านวนหน่วยกิต 
หนว่ยกิตรวม                                             ไม่น้อยกว่า      38 หน่วย
กิต 

จ านวนหน่วยกิต 
หนว่ยกิตรวม                                             ไม่น้อยกว่า      41 หน่วย
กิต 

ปรับเพิ่ม 

โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวิชาเสริมพืน้ฐาน                         ไมน่บัหนว่ยกิต 
2) หมวดวิชาบงัคบั                                                            14 
หนว่ยกิต 
3) หมวดวิชาเลือก                                      ไม่น้อยกว่า     18 หน่วย

โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวิชาเสริมพืน้ฐาน                         ไมน่บัหนว่ยกิต 
2) หมวดวิชาบงัคบั                                                            17 
หนว่ยกิต 
3) หมวดวิชาเลือก                                      ไม่น้อยกว่า     18 หน่วย

 
คงเดมิ 
ปรับเพิ่ม 
คงเดมิ 
คงเดมิ 
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กิต 
4) งานนิพนธ์                                                                     6 หน่วย
กิต 

กิต 
4) วิทยานิพนธ์                                                                    6 
หนว่ยกิต 

     2.2 หมวดวิชาเสริมพืน้ฐาน (ไมน่บัหนว่ยกิต จ านวน 6 หนว่ยกิต) 
หลกัสตูรเดมิ (พ.ศ. 2548) หมายเหต ุ หลกัสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2553) หมายเหต ุ

นิสิตทุกคนต้องเรียน เพ่ือปรับพืน้ความรู้พืน้ฐานในระดับ
บณัฑิตศกึษา ให้พร้อมท่ีจะศึกษาในระดบัปริญญาโทสาขา
สถิติตอ่ไป ทัง้นีเ้ป็นการลงทะเบียนแบบไม่นบัหน่วยกิตและ
ไม่ คิ ดคะแนน  โดยวัดผลการศึ กษา เ ป็น  S ห รื อ  U 
ประกอบด้วยรายวิชาตา่งๆ ตอ่ไปนี ้
312502  คณิตศาสตร์ส าหรับสถิติ                              3(3-
0-6) 
312503  คอมพิวเตอร์เพ่ือการวิเคราะห์เชิงสถิติ         3(2-3-
4) 

 
 
 
 
 
 

ยกเลิก 

นิสิตทุกคนต้องเรียน เพ่ือปรับพืน้ความรู้พืน้ฐานในระดับ
บณัฑิตศกึษา ให้พร้อมท่ีจะศกึษาในระดบัปริญญาโทสาขา
สถิตติอ่ไป ทัง้นีเ้ป็นการลงทะเบียนแบบไม่นบัหน่วยกิตและ
ไม่คิ ดคะแนน  โดยวัดผลการศึกษา เ ป็น  S ห รื อ  U 
ประกอบด้วยรายวิชาตา่งๆ ตอ่ไปนี ้
312500  คณิตศาสตร์ส าหรับสถิติ                             3(3-
0-6) 
312502  การวิเคราะห์เชิงสถิติ                                  3(3-
0-6) 

 
 
 
 
 

เปล่ืยนรหสั 
เปิดเพิ่ม 

 
 
     2.3 หมวดวิชาบงัคบั  

หลกัสตูรเดมิ (จ านวน 14 หนว่ยกิต)  หมายเหต ุ หลกัสตูรปรับปรุง (จ านวน 17 หน่วยกิต) หมายเหต ุ
312521  ทฤษฎีความนา่จะเป็น                                  3(3-
0-6) 

 
 

312530  ทฤษฎีความน่าจะเป็น                                3(3-
0-6) 

เปล่ียนรหสั 
เปล่ียนรหสั 
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312522  ทฤษฎีการอนมุานเชิงสถิติ                           3(3-
0-6) 
312541  ทฤษฎีการส ารวจตวัอย่าง                             3(3-
0-6) 
312542  แผนแบบการทดลอง                                    3(3-
0-6) 
3 1 2 5 9 1   สั ม ม น า  1                                                      
1(0-2-1) 
3 1 2 6 9 2   สั ม ม น า  2                                                      
1(0-2-1) 
 

 
 
 

 

312531  ทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ                         3(3-
0-6) 
312550  ทฤษฎีการส ารวจตวัอย่าง                           3(3-
0-6) 
 
312520  แผนแบบการทดลอง                                  3(3-
0-6) 
 
3 1 2 5 9 0   สั ม ม น า  1                                                    
1(0-2-1) 
3 1 2 6 9 1   สั ม ม น า  2                                                    
1(0-2-1) 
312570  คอมพิวเตอร์ส าหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติ 3(2-3-
5) 

เปล่ียนรหสั// 
ปรับเนือ้หา 
เปล่ียนรหสั/ 
เพิ่มเนือ้หา 
เปล่ียนรหสั 
เปล่ืยนรหสั 

ย้ายมาจากหมวด
วิชาเสริมพืน้ฐาน/
เปล่ียนรหสั/
เปล่ียนช่ือ 
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     2.4 หมวดวิชาเลือก 

หลกัสตูรเดมิ (จ านวน 18 หนว่ยกิต)  หมายเหต ุ หลกัสตูรปรับปรุง (จ านวน 18 หน่วยกิต) หมายเหต ุ
312543  สถิตท่ีิไมใ่ช้พารามิเตอร์ 
312544  ทฤษฎีการตดัสินใจ 
312561  การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงกลุม่ 
312645  การวิเคราะห์การถดถอย                                                        
312646  การวิเคราะห์ตวัแปรพห ุ
312647  ตวัแบบเชิงเส้น 
312648  การวิเคราะห์อนกุรมเวลา 
312649  สถิตปิระชากร 
312651  การวิจยัด าเนินงาน 
312652  ก าหนดการเชิงเส้น 
312653  กระบวนการเฟ้นสุม่เบือ้งต้น 
312654  เทคนิคการพยากรณ์ 
312662  ตวัแบบเชิงเส้นทัว่ไป 
312663  การควบคมุคณุภาพ 
312664  การวิเคราะห์การอยูร่อด 

3(3-0-6)                              
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

312623  สถิตศิาสตร์ไมอิ่งพารามิเตอร์ 
312681  ทฤษฎีการตดัสินใจ 
312625  การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงกลุม่ 
312521  การวิเคราะห์การถดถอย                                                        
312624  การวิเคราะห์หลายตวัแปร 
312632  ตวัแบบเชิงเส้น 
312626  การวิเคราะห์อนกุรมเวลา 
312682  สถิตปิระชากร 
312640  การวิจยัด าเนินงาน 
312641  ก าหนดการเชิงเส้น 
312642  กระบวนการสโตแคสตกิหลกัมลู 
312622  เทคนิคการพยากรณ์ 
312683  ตวัแบบเชิงเส้นทัว่ไป 
312680  การควบคมุคณุภาพ 
312684  การวิเคราะห์การอยูร่อด 

3(3-0-6)                              
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

เปล่ียนรหสัและช่ือ 
เปล่ียนรหสั 
เปล่ียนรหสั 
เปล่ียนรหสั 

เปล่ียนรหสัและช่ือ 
เปล่ียนรหสั 
เปล่ียนรหสั 
เปล่ียนรหสั 
เปล่ียนรหสั 
เปล่ียนรหสั 

เปล่ียนรหสัและช่ือ 
เปล่ียนรหสั 
เปล่ียนรหสั 
เปล่ียนรหสั 
เปล่ียนรหสั 
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312665  สถิตปิระกนัภยั 
312671  วิธีการวิจยั 
312672  การคณนาทางสถิต ิ
312693  หวัข้อเฉพาะทางสถิต ิ
      

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-3-4) 
3(3-0-6) 
 

ยกเลิก 
 

312660  สถิตปิระกนัชีวิต 
312651  วิธีการวิจยั 
312671  การคณนาเชิงสถิต ิ
312692  หวัข้อเฉพาะเชิงสถิต ิ
312672  การจ าลองเชิงสถิต ิ

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

เปิดเพิ่ม 
เปล่ียนรหสั 

เปล่ียนรหสัและช่ือ 
เปล่ียนรหสัและช่ือ 

เปิดเพิ่ม 
 
     1.5 งานนิพนธ์ (12 หนว่ยกิต) 

หลกัสตูรเดมิ (จ านวน 6 หน่วยกิต)  หมายเหต ุ หลกัสตูรปรับปรุง (จ านวน 6 หนว่ยกิต) หมายเหต ุ
312698  งานนิพนธ์ 
      

6(0-0-18) 
 

 312699  วิทยานิพนธ์ 6(0-0-18) 
 

คงเดมิ 
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