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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถติิ 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตร ภาควชิาสถิต ิ
 

 

หมวดที ่1. ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

  ภาษาไทย:  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 
  ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Science Program in Statistics 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

  ช่ือเต็ม (ภาษาไทย):  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) 
  ช่ือยอ (ภาษาไทย): วท.บ. (สถิต)ิ 
  ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science (Statistics) 
  ช่ือยอ (ภาษาอังกฤษ): B.Sc. (Statistics) 

3. วิชาเอก 

  สถิติ 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

  ไมนอยกวา 133 หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 
   หลักสูตรระดับปริญญาตร ี(4 ป) 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรทางวิชาการ 
 5.3 ภาษาท่ีใช 
  ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
 5.4 การรับเขาศึกษา 
  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศ ท่ีสามารถใชภาษาไทยเปนอยางดี 
 5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
  ไมม ี 
 5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ พ.ศ. 2554 
 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 4/2559 วันท่ี 25 เดือน
เมษายน พ.ศ. 2559 
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 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 4 เดือนมกราคม 2560  
 เปดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรวาเปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในป พ.ศ. 2560 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

 สามารถประกอบอาชีพท่ีเก่ียวกับสาขาวิชาสถิติโดยตรง หรือสาขาท่ีเก่ียวของ ดังน้ี นักสถิติ เจาหนาท่ี
วิเคราะหนโยบายและแผน รวมถึงสายงานทางดานประกันภัยและประกันชีวิต นักวิชาการ อาจารยใน
สถาบันการศึกษา นักวิจัยในสาขาตางๆ เชน การธนาคาร การตลาด ทางการแพทย สิ่งแวดลอม เศรษฐศาสตร  
หนวยงานราชการ เปนตน หรือศึกษาตอในระดับปริญญาโท สาขาวิชาสถิติ หรือสาขาท่ีเก่ียวของ 

9. ช่ือ เลขประจําบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 

ตําแหนงทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

1 นางสาวอโนทัย  ตรีวานิช  รองศาสตราจารย Ph.D.(Statistics) 
สต.ม.(สถิติ) 
วท.บ.เกียรตินิยม(สถิติ) 

2 นายวุฒิชัย  ศรีโสดาพล  ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด.(คณิตศาสตร) 
วท.ม.(คณิศาสตรประยุกต) 
วท.บ.(คณิตศาสตร) 

3 นางสุกัญญา  เรืองสุวรรณ  ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา) 
พบ.ม.(สถิติประยุกต) 
วท.บ.(สถิติ) 

4 นางสาวยุภาพร  ตงประสิทธ์ิ  อาจารย พบ.ม.(สถิติประยุกต) 
วท.บ.(สถิติ) 

5 นางสาววรรณพร  จันโทภาส  อาจารย วท.ม.(สถิติประยุกตและ 
       เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ.(สถิติ) 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 การปรับปรุงหลักสูตรครั้งน้ีไดพิจารณาปจจัยตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบตอการผลิตบัณฑิตเพ่ือเตรียมความ

พรอมและปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับสถานการณการเปลี่ยนแปลง และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ดังน้ี   

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  มียุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสําคัญซึ่งเก่ียวของกับอุดมศึกษา คือ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ซึ่งมุงเตรียมคนใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 
โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัยใหมีภูมิคุมกันเพ่ือเขาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
อยางยั่งยืน รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาชุมชนทองถ่ินใหเขมแข็งและเปนพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ ซึ่งในการ
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พัฒนาประเทศน้ันจําเปนตองอาศัยความรู ท่ีสําคัญคือความรูจากการวิจัย เพ่ือนําไปสูการสรางนวัตกรรมท่ีเปนของ
ประเทศไทย โดยไมตองพ่ึงพาอาศัยนวัตกรรมจากตางประเทศ ดังน้ัน นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 
ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2555-2559) จึงกําหนดวิสัยทัศนมุงเนนการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของประเทศใหสูงข้ึน ซึ่งใน
กระบวนการวิจัยน้ันจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใชการวิเคราะหทางสถิติอยางถูกตอง จึงจําเปนตองอาศัยผูท่ีมีความรูความ
เช่ียวชาญเฉพาะในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ปจจุบันซึ่งเปนยุคเศรษฐกิจฐานความรูน้ัน ในการปฏิบัติงานจําเปนตองอาศัยความรู และสารสนเทศเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ อีกท้ังความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูงข้ึนอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหมีปรมิาณขอมูล สารสนเทศเพ่ิมมากข้ึน วิชาสถิติจึงมีบทบาท
อยางมากในการจัดการขอมูลเพ่ือใหไดสารสนเทศและความรูใหมเพ่ือนําไปใชประกอบการตัดสินใจ หรือใชเปน
แนวทางกําหนดประเด็นยุทธศาสตรในการบริหารจัดการ ตลอดจนการสรางนวัตกรรม ทรัพยากรบุคคลท่ีมี
ความสามารถในการจัดการขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชเครื่องมือทางสถิติท่ีนาเช่ือถือ เพ่ือใหสามารถผลิต
สารสนเทศท่ีมีคุณภาพไดน้ัน ถือไดวามีคุณคาตอการพัฒนาประเทศทําใหสามารถแขงขันกับนานาประเทศได 

12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
  จากความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมอยางรวดเร็ว มหาวิทยาลัยขอนแกน
ไดกําหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2559- 2562) เพ่ือใหมีหลักสูตรท่ีไดมาตรฐาน และ
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน สอดคลองกับมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ รวมท้ังการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือรองรับศตวรรษท่ี 21 โดยเปาหมายดานการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใน 4 ปขางหนา คือการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีมีคุณภาพ มีความรู ความสามารถ และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบท่ีพรอมทํางานในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ท้ังน้ี บัณฑิตตองมีความรู ความสามารถใน
การคิด วิเคราะหปญหาในสภาพความเปนจริงและสามารถสรางองคความรูใหมท่ีนําไปสูการสรางนวัตกรรม 
ผลิตภัณฑ และบริการใหมๆ รวมท้ังหาแนวทางในการแกไขปญหาตางๆ ได และพรอมทํางาน ในสังคม ชุมชน ท่ีมีความ
แตกตางท้ังทางดานภาษาและวัฒนธรรม และความกาวหนาทางเทคโนโลยีในระดับสูงรวมท้ังเพ่ือใหสอดคลองกับ
แนวทางระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแกน จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติ ท่ีเปดสอนในปจจุบันใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงขางตน 
 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
  การป รับ ป รุ งห ลั ก สู ต ร วิท ยาศ าสต ร บั ณ ฑิ ต  ส าข า วิชาส ถิ ติ  ส อด คล อ ง กั บ พั น ธ กิ จขอ ง
มหาวิทยาลัยขอนแกนดานการผลิตบัณฑิต คือ พัฒนาทบทวนและประเมินผลการจัดการทุกหลักสูตรใหสอดคลอง
กับความตองการของสงัคมและทิศทางการพัฒนาประเทศ พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และบัณฑิตดํารง
ตนในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงได อีกท้ังพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสูระดับสากล 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืน ท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

 ไมม ี
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หมวดที ่2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญา 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรู
ความสามารถในดานสถิติ มีทักษะและประสบการณการเรียนรูและฝกปฏิบัติเพ่ือใหพรอมสําหรับการทํางาน การ
แกปญหา และการพัฒนาความรูในสาขาวิชาการสถิติ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการสถิติ 
เขาใจในสถานการณของโลกและสังคมท่ีมีความแตกตางหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เปนบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคของสังคมและตลาดแรงงานปจจุบัน 
 1.2 วัตถุประสงค 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงคเพ่ือผลิต
บัณฑิตใหมีคุณสมบัติดังน้ี 
  1) มีความรูอยางเปนระบบและประสบการณการเรียนรู สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาสถิติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใชความรูและประสบการณในสาขาวิชาสถิติ ในการแกปญหา
การทํางานท่ีเก่ียวของกับสถิติได 
  3) มีทักษะความสามารถดานการสื่อสาร การเก็บรวบรวมขอมูล การคิดวิเคราะห สังเคราะห การสรุปผล
การวิเคราะห การนําเสนอ การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม ท่ีจะนําไปสูการ
พัฒนาความรูและการนําไปใชประโยชนไดในวงกวาง 
  4) มีภาวะผูนํา และมีการประพฤติปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชีค้วามสําเร็จ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐานไม
ต่ํากวาท่ี สกอ กําหนด 

 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
หลักสตูรในระดับสากลและสมาคม 
วิชาชีพสถิติ 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง 
สม่ําเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
 -รายงานผลการประเมิน

หลักสตูร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของภาครัฐและ    
เอกชน 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ตองการของภาครัฐและเอกชน 

- รายงานผลประเมินความพึง
พอใจของบัณฑิต 

 - รายงานผลประเมินความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต 

3. ติดตามผลการนําหลักสตูรไปใช
พรอมท้ังสรางชองทางในการรับ
ฟงความคิดเห็นตางๆ จากทุกฝาย
ท่ีเก่ียวของ เชน คณาจารย    
นักศึกษา ผูประกอบการ 

- ดําเนินการทบทวนและปรับปรุง 
หลักสตูรเปนระยะๆ ทุก 5 ป 

 -ผลการประเมินนักศึกษาใน 
โครงการสหกิจศึกษา 

- ผลการประเมินนักศึกษาใน
การ ฝกงาน 
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หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ  
 ระบบการจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ซึ่งเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ัน

ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดท่ี 1 ขอ 6 หรือระเบียบท่ีปรับปรุงใหม 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษ 
  เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
  ไมม ี

2. การดําเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน–เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
  ภาคการศึกษาตน         เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
  ภาคการศึกษาปลาย      เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
  ภาคการศึกษาพิเศษ      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม  (ถามี) 
 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

1) ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดท่ี 2 หรือ
เปนไปตามระเบียบท่ีปรับปรุงใหม  

2) ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร – 
คณิตศาสตร หรือเทียบเทา 
 2.3 ปญหาของนกัศึกษาแรกเขา 
  1) นักศึกษาแรกเขายังไมสามารถปรับตวัสูการเรียนรูปแบบใหมได เน่ืองจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามา
เปนการเรียนระดับอุดมศึกษาท่ีมีรูปแบบแตกตางจากเดิม นักศึกษาตองศึกษาคนควาดวยตัวเองมากข้ึน และมีสังคม
ท่ีกวางข้ึน ตองรับผิดชอบตนเองมากข้ึน รวมท้ังมีกิจกรรมท้ังการเรียนในหองและกิจกรรมเสริมหลักสูตรจํานวนมาก
ท่ีนักศึกษาตองสามารถบริหารเวลาใหเหมาะสม 
  2) นักศึกษามีความรู พ้ืนฐานนอยท้ังทางดานคณิตศาสตร การใชคอมพิวเตอร การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร และทักษะการใชภาษาอังกฤษ  
 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนกัศึกษาในขอ 2.3 
  1) จัดใหมีการดูแลอยางใกลชิดโดยอาจารยท่ีปรึกษา และนักศึกษารุนพ่ี เพ่ือแนะนําการแบงเวลาให
เหมาะสมและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 
  2) จัดสอนเสริมความรูพ้ืนฐานทางดานคณิตศาสตร คอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษารุนพ่ีและ
อาจารย 
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปที่ 1 50 50 50 50 50 
ชั้นปที่ 2 - 50 50 50 50 
ชั้นปที่ 3 - - 50 50 50 
ชั้นปที่ 4 - - - 50 50 

รวม 50 100 150 200 200 
คาดวาจะจบการศึกษา - - - 50 100 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท) 

รายการ ปงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

รายรับ 
คาธรรมเนียมการศึกษา 

 
1,200,000 

 
2,400,000 

 
3,600,000 

 
4,800,000 

 
4,800,000 

รวมรายรับ 1,200,000 2,400,000 3,600,000 4,800,000 4,800,000 
 

 2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท) 

รายการ 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
รายจาย           
1. งบดําเนินการ      
1.1 คาใชจายดําเนินงาน 3,135,600 3,449,160 3,794,000 4,173,400 4,590,800 
1.2 ทุนการศึกษา 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

รวม (1) 3,147,600 3,461,160 3,806,000 4,185,400 4,602,800 
2. งบลงทุน           
2.1 คาครุภัณฑ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 

รวม (2) 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 
รวมรายจาย (1) + (2) 3,267,600 3,581,160 3,926,000 4,305,400 4,722,800 

จํานวนนักศึกษา* 200 200 200 200 200 
คาใชจายตอหัวนักศึกษาตอป 16,338 17,905 19,630 21,527 23,614 
ประมาณคาใชจายตอหัวนักศึกษาตลอดหลักสตูร = 75,400 บาท 
     หมายเหต ุ * หมายถึง จํานวนนักศึกษารวมหลักสูตรเกาและหลักสูตรปรับปรุง 
 
 2.7 ระบบการศึกษา  
  การศึกษาแบบเรียนในช้ันเรียน การศึกษาดวยตัวเองและกิจกรรมกลุม 
 
 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 
  ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 766/2549) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและคา
คะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรี จากการศึกษาในระบบ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการ
ลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 หรือเปนไปตามระเบียบหรือประกาศท่ีจะปรับปรุงใหม 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 3.1 หลักสูตร  มีรายละเอียดดังตอไปน้ี  
  3.1.1 จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 133 หนวยกิต 
   3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไมนอยกวา  133  หนวยกิต 
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หนวยกิต 
- กลุมวิชา ภาษา 12 หนวยกิต 
- กลุมวิชา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร           9 หนวยกิต 
- กลุมวิชา คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร                  9 หนวยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ 97 หนวยกิต 
- กลุมวิชาพ้ืนฐาน 36 หนวยกิต 
- กลุมวิชาบังคับ 46 หนวยกิต 
- กลุมวิชาเลือก 15 หนวยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

  3.1.3 รายวิชา 
 3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30  หนวยกิต 

 (1) กลุมวิชา ภาษา 12  หนวยกิต 
000 101 ภาษาอังกฤษ 1 
 English I 

3(3-0-6) 

000 102 ภาษาองักฤษ 2 
 English II 

3(3-0-6) 

000 103  ภาษาอังกฤษ 3 
 English III 

3(3-0-6) 

000 104  ภาษาอังกฤษ 4 
 English IV 

3(3-0-6) 

 (2) กลุมวิชา มนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร  9  หนวยกิต 
000 145  ภาวะผูนําและการจัดการ 
 Leadership and Management 

3(3-0-6) 

000 153  ภูมิปญญาทองถิ่น 
 Local Wisdom 

3(3-0-6) 

000 159  ความเปนพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย 
 Citizenship in Democratic Society 

3(3-0-6) 

 (3) กลุมวิชา คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 9  หนวยกิต 
000 160     คอมพวิเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน 
                Basic Computer and Information Technology 

เปนรายวิชาที่นักศึกษาจะตองศึกษาเรียนรูดวยตนเองในระบบ e-Learning ของ 
มหาวิทยาลัย หรือสมัครเขารับการอบรมในหัวขอตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไมมี
การเรียนการสอนในชั้นเรียนและไมนับหนวยกิต นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชา 
000 160 ในระบบ e-Testing ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

(ไมนับหนวยกิต) 

000 173  พลังงานและส่ิงแวดลอม 
 Energy and Environment 

3(3-0-6) 

000 174  ทักษะการเรียนรู 
 Learning Skills 

3(3-0-6) 

000 176  ผูประกอบการสรางสรรค 
 Creative Entrepreneurs 

3(3-0-6) 
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 3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  

 (1) กลุมวิชาพ้ืนฐาน  33 หนวยกิต 
311 111  ชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ  
 Biology for Physical Science 

3(3-0-6) 

311 112  ปฏิบัติการชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ  
 Biology for Physical Science Laboratory 

1(0-2-1) 

312 106  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
 General Chemistry Laboratory  

1(0-2-1) 

312 108  เคมีหลักมูล  
 Fundamental Chemistry 

3(3-0-6) 

143  121 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 1  
 Calculus of Physical Science I 

3(3-0-6) 

314 122 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 2 
 Calculus of Physical Science II 

3(3-0-6) 

314 213 พีชคณิตเชิงเสน 1  
 Linear Algebra I 

3(3-0-6) 

322 161 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารขั้นแนะนํา 
 Introduction to Information and Communication Technology 

3(3-0-6) 

323 221 แคลคูลัสหลายตัวแปร 
 Multivariate Calculus 

3(3-0-6) 

325 100  ฟสิกสเบื้องตน  
 Elementary Physics 

3(3-0-6) 

325 103  ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 
 General Physics Laboratory I 

1(0-3-2) 

**336 203 การวิเคราะหเชิงสถิติ 1  
   Statistical Analysis I 

3(3-0-6) 

**336 211 ทฤษฎีเชิงสถิติ 1  
 Statistical Theory I 

3(3-0-6) 

411 224 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี2 
             Technical English for Science and Technology II 

3(3-0-6) 

 

 (2) กลุมวิชาบังคับ 46  หนวยกิต 
322 117  การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร 1  
 Computer Programming I 

3(2-2-5) 

**336 232 การวิเคราะหเชิงสถิติ 2 
 Statistical Analysis II 

3(3-0-6) 

**336 233 สถิติไมอิงพารามิเตอร 
 Nonparametric Statistics 

3(3-0-6) 

**336 241 การจัดการขอมูล 
 Data Management 

3(2-2-5) 

**336 271 การวิจัยดําเนินการ  
 Operations Research 

3(3-0-6) 

**336 311 ทฤษฎีเชิงสถิติ 2  
 Statistical Theory II 

3(3-0-6) 

**336 331 เทคนิคการชักตัวอยาง  
 Sampling Techniques 

3(3-0-6) 

**336 332 การออกแบบการทดลอง 1  
 Experimental Design I 

3(3-0-6) 

**336 333 การวิเคราะหการถดถอย  
 Regression Analysis 

3(3-0-6) 
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**336 337 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ  
 Statistical Quality Control 

3(3-0-6) 

**336 338 ระเบียบวิธวีิทยาการวิจยั  
 Research Methodology 

3(3-0-6) 

**336 341 การประมวลผลขอมูลเชิงสถิติ  
 Statistical Data Processing 

3(1-4-4) 

**336 431 การวิเคราะหหลายตัวแปร 
 Multivariate Analysis 

3(3-0-6) 

**336 491 สัมมนาทางสถิติ  
 Seminar in Statistics 

1(1-0-2) 

แผนสหกิจศึกษา  
**336 495 สหกิจศึกษาทางสถิติ 
 Co-operative Education in Statistics 

 
6 
 

แผนปกต ิ
**336 496 โครงงานทางสถิติ 1 
 Statistical Project I 

 
3(0-6-3) 

**336 497 โครงงานทางสถิติ 2 
 Statistical Project II 

3(0-6-3) 

 (3) กลุมวิชาเลือก 15 หนวยกิต 

 นักศึกษาเลือกรายวิชาตาง ๆ ในกลุมตอไปน้ี ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
 กลุมท่ี 1 ทฤษฎีและการวิเคราะหเชิงสถิติ  
 ใหเลือกเรยีนรายวิชาตอไปน้ี หรือรายวิชาท่ีเพ่ิมเติมในภายหลัง 

  323 361 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 
 Numerical Methods 

3(2-2-5) 

**336 335 การวิเคราะหขอมูลเชิงจําแนก  
 Categorical Data Analysis 

3(3-0-6) 

**336 336 การวิเคราะหขอมูลเชิงสํารวจ  
 Exploratory Data Analysis 

3(3-0-6) 

**336 339 การวิเคราะหการตัดสินใจเชิงสถิติและเกมส  
 Statistical Decision Analysis and Games 

3(3-0-6) 

**336 351 เทคนิคการวิเคราะหทางประชากรศาสตร  
 Demographic Analysis Techniques 

3(3-0-6) 

**336 371 การจําลองเชิงสถิติ  
 Statistical Simulation 

3(2-2-5) 

 *336 411 ทฤษฎกีารประมาณคา  
 Estimation Theory 

3(3-0-6) 

 *336 412 ทฤษฎกีารทดสอบสมมติฐาน 
 Hypothesis Testing Theory 

3(3-0-6) 

**336 432 การออกแบบการทดลอง 2  
 Experimental Design II 

3(3-0-6) 

**336 433 เทคนิคการพยากรณ  
 Forecasting Techniques 

3(3-0-6) 

**336 471 กําหนดการเชิงเสน 
 Linear Programming 

3(3-0-6) 

**336 472 ทฤษฎีแถวคอย 
 Queuing Theory 

3(3-0-6) 

**336 473 ทฤษฎีพัสดุคงคลัง 
 Inventory Theory 

3(3-0-6) 
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  346 332 การจัดการโซอุปทานและโลจีสติกส  
 Supply Chain and Logistics Management 

3(3-0-6) 

 กลุมท่ี 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ใหเลือกเรยีนรายวิชาตอไปน้ี หรือรายวิชาท่ีเพ่ิมเติมในภายหลัง 
  322 232 ภูมิสารสนเทศขั้นแนะนํา 
 Introduction to Geoinformatics 

3(2-3-6) 

  322 236 การเขียนโปรแกรมประยุกตบนเว็บ 
 Web Application Programming 

3(2-2-5) 

  322 336 ระบบฐานขอมูลและการออกแบบ 
 Database Systems and Design 

3(3-0-6) 

  322 339 ปฏิบัติการระบบฐานขอมูลและการออกแบบ 
 Database Systems and Design Laboratory 

1(0-2-2) 

  322 373 การพาณิชยอิเล็กทรอนิคส 
 Electronic Commerce 

3(3-0-6) 

**336 342 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
 Business Information Systems Analysis and Design 

3(3-0-6) 

 *336 441 การทําเหมอืงขอมูล 
 Data Mining 

3(2-2-5) 

 
 กลุมท่ี 3 สถิติธุรกจิและการประกันภัย 
 ใหเลือกเรยีนรายวิชาตอไปน้ี หรือรายวิชาท่ีเพ่ิมเติมในภายหลัง 

  300 202 การเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติงานสหกจิศึกษาสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 
 Qrientation to Co-Operative Education for Science Student 

1(0-2-2) 
 

**336 261 การเส่ียงภัยและการประกนัภัย 
 Risk and Insurance 

3(3-0-6) 

**336 262 สถิติประกันภัย 
 Insurance Statistics 

3(3-0-6) 

  346 334 สารสนเทศสถิติเพื่อการบริหารเชิงกลยุทธ 
              Statistical Information for Strategic Management 

3(3-0-6) 

  346 431 การบริหารลูกคาสัมพันธ 
  Customer Relationship Management 

3(3-0-6) 

  961 241 การเงินธุรกิจ 1 
  Corporative Finance I 

3(3-0-6) 

  962 100 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 
 Principles of Economics 

2(2-0-0) 

  966 111 หลักการบัญชีขั้นตน 
 Preliminary Principles of Accounting 

3(3-0-6) 

  967 102 ธุรกิจและการจัดการขั้นตน 
  Elementary to Business and Management 

3(3-0-6) 

  967 261 หลักการจัดการ 
 Principles of Management 

3(3-0-6) 

 
หมายเหตุ *  หมายถึง รายวิชาใหม 
 ** หมายถึง รายวิชาปรับปรุงใหม 
 

3.1.3.3 หมวดเลือกเสรี 
 ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือ
สถาบันการศึกษาอ่ืน โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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คําอธิบายระบบรหัสวิชา  
ตัวเลข 3 แรก หมายถึงสาขาวิชา ดังนี้ 

000 XXX แทน  สํานักวิชาศึกษาท่ัวไป และสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
311  XXX   แทน  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 
312  XXX   แทน  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร  
314  XXX   แทน  ภาควิชาคณติศาสตร คณะวิทยาศาสตร 
321  XXX   แทน  ภาควิชาคณติศาสตร คณะวิทยาศาสตร 
322  XXX   แทน  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร 
323  XXX   แทน  ภาควิชาคณติศาสตร คณะวิทยาศาสตร 
325  XXX  แทน  ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร  
336  XXX  แทน  สาขาวิชาสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร  
346  XXX  แทน  สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร 
411  XXX   แทน  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
961  XXX   แทน  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
962  XXX   แทน  คณะเศรษฐศาสตร 
966  XXX   แทน  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
967  XXX   แทน  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

 ตัวเลขตัวท่ี 4 หมายถึง ระดับของชั้นปในการศึกษา ดังนี้ 
เลข 1  หมายถึง  วิชาท่ีทําการสอนในช้ันปท่ี 1 
เลข 2  หมายถึง  วิชาท่ีทําการสอนในช้ันปท่ี 2 
เลข 3  หมายถึง  วิชาท่ีทําการสอนในช้ันปท่ี 3 
เลข 4  หมายถึง  วิชาท่ีทําการสอนในช้ันปท่ี 4 

 ตัวเลขตัวท่ี 5 หมายถึง หมวดวิชาท่ีจัดสอน ดังนี้ 
เลข 0  หมายถึง  กลุมวิชาพ้ืนฐาน 
เลข 1  หมายถึง  กลุมวิชาทฤษฎีสถิต ิ
เลข 2,3  หมายถึง  กลุมวิชาสถิติประยุกต 
เลข 4  หมายถึง  กลุมวิชาสารสนเทศ  
เลข 5  หมายถึง  กลุมวิชาประชากรศาสตร 
เลข 6  หมายถึง กลุมวิชาประกันภัย 
เลข 7  หมายถึง  กลุมวิชาการวิจัยดําเนินงาน 
เลข 8  หมายถึง  กลุมวิชาอ่ืน ๆ 
เลข 9  หมายถึง  กลุมรายวิชาสัมมนา โครงงาน สหกิจศึกษาหรือรายวิชาท่ีฝกปฏิบัติ  

 ตัวเลขตัวท่ี 6 หมายถึง ลําดับท่ีของรายวิชา 
# หมายถึง  รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว 
รายวิชาควบ หมายถึง รายวิชาท่ีเรียนพรอมกัน 
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 3.1.4 แผนการศึกษา 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต 
000 101  ภาษาอังกฤษ 1 
  English I 

3(3-0-6) 

000 159  ความเปนพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย 
             Citizenship in Democratic Society 

3(3-0-6) 

311 111  ชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ  
             Biology for Physical Science 

3(3-0-6) 

311 112  ปฏิบัติการชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ  
             Biology for Physical Science Laboratory 

1(0-2-1) 

143  121  แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 1 
             Calculus of Physical Science I 

3(3-0-6) 

322 161  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารขัน้แนะนํา 
             Introduction to Information and Communication Technology 

3(3-0-6) 

325 100  ฟสิกสเบื้องตน  
             Elementary Physics 

3(3-0-6) 

325 103  ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 
            General Physics Laboratory I 

1(0-3-2) 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบยีนเรียน 20 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 20 

  
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 
000 102  ภาษาอังกฤษ 2 
            English II 

3(3-0-6) 

000 153  ภูมิปญญาทองถิ่น 
             Local Wisdom 

3(3-0-6) 

000 174  ทักษะการเรียนรู 
             Learning Skills 

3(3-0-6) 

312 106  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  
             General Chemistry Laboratory 

1(0-2-1) 

312 108  เคมีหลักมูล 
             Fundamental Chemistry 

3(3-0-6) 

314 122  แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 2 
             Calculus of Physical Science II 

3(3-0-6) 

**336 203  การวิเคราะหเชิงสถิติ 1  
  Statistical Analysis I 

3(3-0-6) 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบยีนเรียน 19 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 39 

  

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต 
000 103 ภาษาอังกฤษ 3 
             English III 

3(3-0-6) 

000 176   ผูประกอบการสรางสรรค 
             Creative Entrepreneurs 

3(3-0-6) 

314 213  พีชคณิตเชิงเสน 1  
             Linear Algebra I 

3(3-0-6) 

322 117  การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร 1 
             Computer Programming I 

3(2-2-5) 

323 221  แคลคูลัสหลายตัวแปร 
             Multivariate Calculus 

3(3-0-6) 

**336 232  การวิเคราะหเชิงสถิติ 2  
  Statistical Analysis II 

3(3-0-6) 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบยีนเรียน 18 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 57 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 
000 104  ภาษาอังกฤษ 4 
              English IV 

3(3-0-6) 

000 173  พลังงานและส่ิงแวดลอม 
              Energy and Environment 

3(3-0-6) 

**336 211  ทฤษฎีเชิงสถิติ 1 
               Statistical Theory I 

3(3-0-6) 

**336 233  สถิติไมอิงพารามิเตอร 
                Nonparametric Statistics 

3(3-0-6) 

**336 241  การจัดการขอมูล 
               Data Management 

3(2-2-5) 

**336 271  การวิจยัดําเนินการ  
               Operations Research 

3(3-0-6) 

xxx xxx   วิชาเลือก 
             Elective Course 

3 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบยีนเรียน 21 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 78 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต 
000 145  ภาวะผูนําและการจัดการ 
               Leadership and Management 

3(3-0-6) 

**336 311  ทฤษฎีเชิงสถิติ 2 
                Statistical Theory II 

3(3-0-6) 

**336 331  เทคนิคการชักตัวอยาง  
                Sampling Techniques 

3(3-0-6) 

**336 333  การวิเคราะหการถดถอย 
               Regression Analysis 

3(3-0-6) 

411 224  ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 
              Technical English for Science and Technology II 

3(3-0-6) 

xxx xxx    วิชาเลือก 
               Elective Course 

6 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบยีนเรียน 21 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 99 

  

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 
**336 332  การออกแบบการทดลอง 1 
                Experimental Designs I 

3(3-0-6) 

**336 337  การควบคุมคุณภาพเชิงสถติิ 
                Statistical Quality Control 

3(3-0-6) 

**336 338  ระเบียบวธิีวิทยาการวิจยั  
                Research Methodology 

3(3-0-6) 

**336 341  การประมวลผลขอมูลเชิงสถิติ  
   Statistical Data Processing 

3(1-4-4) 

xxx xxx     วิชาเลือก 
               Elective Course 

6 

xxx xxx     วิชาเลือกเสรี  
               Free Elective  

3 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบยีนเรียน 21 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 120 

สําหรับนักศึกษาที่จะเลือกแผนสหกิจศึกษาใหลงเพ่ิมอีก 1 รายวิชา  

300 202   การเตรียมความพรอมกอนปฏิบติังานสหกิจศึกษาสําหรับนกัศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร  

              Orientation to Co-Operative Education for Science Student 
(ไมนับหนวยกิต) 

หมายเหต:ุ มีการประเมินผลเปน S/U   
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  
แผนปกติ หนวยกิต แผนสหกิจศึกษา หนวยกิต 

**336 431  การวิเคราะหหลายตัวแปร 
                Multivariate Analysis 

3(3-0-6) 
**336 431  การวิเคราะหหลายตัวแปร 
                Multivariate Analysis 

3(3-0-6) 

**336 491  สัมมนาทางสถิติ  
             Seminar in Statistics 

1(1-0-2) 
**336 491  สัมมนาทางสถิติ  
                Seminar in Statistics 

1(1-0-2) 

**336 496  โครงงานทางสถิติ 1 
                Statistical Project I 

3(0-6-3) 
   xxx xxx   วิชาเลือกเสรี  

       Free Elective 
3 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบยีนเรียน 7 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบยีนเรียน 7 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 127 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 127 

    
 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2  
แผนปกติ หนวยกิต แผนสหกิจศึกษา หนวยกิต 

**336 497  โครงงานทางสถิติ 2   
       Statistical Project II 

3(0-6-3) **336 495  สหกิจศึกษาทางสถิติ 
       Co-operative Education in  
       Statistics 

6 

   xxx xxx   วิชาเลือกเสรี  
       Free Elective 

3   

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบยีนเรียน 6 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบยีนเรียน 6 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 133 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 133 

    
 
 

 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
000 101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 English I 
          เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

 การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง เพื่อสามารถส่ือสารไดในชีวิตประจําวันและในการเรียน 
 Development of reading, writing, speaking, and listening skills for use in every-day life and 
learning 
 
000 102   ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
               English II 
                เง่ือนไขของรายวิชา  :  000 101 

 การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง เพื่อสามารถส่ือสารไดในชีวิตประจําวันและในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
จากที่เรียนในวิชา 000 101 
                Development of reading, writing, speaking, and listening skills for use in every-day life and 
learning at a higher level than the course 000 101 
 
000 103   ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 
               English III 
               เง่ือนไขของรายวิชา  :  000 102 

 การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง นําเสนอ อภิปราย ไดในชีวิตประจําวันการเรียน และ อาชีพ 
               Development of reading, writing, speaking, listening, presenting, and discussing in every-day 
life, learning, and occupation 
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000 104   ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 
               English IV 
               เง่ือนไขของรายวิชา  :  000 103 

 การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง นําเสนอ อภิปราย ไดในชีวิตประจําวัน การเรียน และ อาชีพ ในระดับ
ที่สูงขึ้นจากที่เรียนในวิชา 000 103 
                Development of reading, writing, speaking, listening, presenting, and discussing in every-day 
life, learning, and occupation at a higher level than the course 000 103 
 
000 145   ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 
                Leadership and Management 
                เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาทผูนํา การสรางทีมงานและการทํางานเปน
ทีม หลักการและทฤษฎีการจัดการ  การจัดการตัวเอง การจัดการภาวะวิกฤต การจัดการ การเปล่ียนแปลง การจัดการความ
ขัดแยง การจัดการเชิงกลยุทธ แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําและการจัดการ 
 Concepts and theories of leadership, personalities, characteristics and roles of leadership, 
team building and team working, principle and  theories of management, self management,  crisis 
management, change management, conflict management, strategic management, development of 
leadership and  management 
 
000 153   ภูมิปญญาทองถ่ิน 3(3-0-6) 
               Local Wisdom 
               เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

 องคความรูดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่นในการดํารงชีวิต  ภูมิปญญาทองถิ่นในการ
พัฒนาชุมชน การปลูกฝงวัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นในการสรางสรรคนวัตกรรม   

  Bodies of knowledge of culture and local wisdom, wisdom in way of life, wisdom in 
community development, cultivation of value-culture, local wisdom in innovative creation 

 
000 159 ความเปนพลเมืองในสังคมประชาธปิไตย 3(3-0-6) 
                Citizenship in Democratic Society 
                เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

 แนวคิดหลักการและองคความรูเกี่ยวกับความเปนพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย สิทธิและหนาที่ของพลเมือง
ตามรัฐธรรมนูญ การดํารงไวซ่ึงศักด์ิศรีและคุณคาของความเปนมนุษย การพัฒนาการมีสวนรวมอยางสันติวิธี การพัฒนาจิต
สาธารณะ เพื่อบมเพาะความเปนพลเมือง 
               Concepts, principles, and bodies of knowledge on citizenship in a democratic society; the 
rights and duties of citizens according to the constitution; retain pride and worthiness of humanity; 
development of peaceful participation; development of social-mindedness to cultivate citizenship 
 
000 173   พลังงานและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
               Energy and Environmental 
                เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

 ธรรมชาติของพลังงานและส่ิงแวดลอม ผลกระทบของโลกาภิวัตนที่มีตอสถานการณพลังงานและส่ิงแวดลอม 
ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและส่ิงแวดลอม หลักของการปองกันและวิธีแกปญหาดานพลังงานและส่ิงแวดลอม กรณีศึกษา
ปญหาดานพลังงานและส่ิงแวดลอมในปจจุบัน 
                Nature of energy and environment, impacts of globalization on energy and environment 
situation, result of energy consumption and environment, principle of prevention and solution for energy 
and environment, case studies on the current problems in energy and environment 
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000 174  ทักษะการเรียนรู                       3(3-0-6) 
               Learning Skills 
               เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

 แนวคิดและความสําคัญของทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การรูดิจิทัล การคิดเชิงวิเคราะห การคัดสรร
แหลงสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ การประเมิน วิเคราะห การเขียนและนําเสนอในเชิงวิชาการ จรรยาบรรณและความ
เที่ยงตรงทางวิชาการ 
              Concept and importance of the 21st century learning skills, digital literacy, analytical thinking, 
selection of information sources, information seeking, evaluation, analysis, academic writing and 
presentation, academic ethics and integrity 
 
000 176   ผูประกอบการสรางสรรค  3(3-0-6) 
                Creative Entrepreneurs 
                เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 
              คุณลักษณะผูประกอบการ หลักจริยธรรมสําหรับผูประกอบการ ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร การสราง
แรงจูงใจ การตัดสินใจ การวิเคราะหตลาด การหาแหลงทุน การวางแผนธุรกิจ การสรางแบรนด และเคร่ืองหมายการคา การ
บัญชีเบื้องตน การชําระภาษี และการประเมินผลประกอบการ 
              Entrepreneurship characteristics, morals for entrepreneurs, corporate social responsibility, 
motivation, decision making, marketing analysis, investment fund, business plan, branding & trademark, 
basic accounting, tax payment, and business evaluation 
 
300 202   การเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร         1(0-2-2) 
                 Orientation to Co-Operative Education for Science Student 
                 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไมม ี
             ฝกอบรมเพื่อเตรียมความพรอมกอนไปปฏิบัติงานสหกจิศึกษาในหัวขอตางๆ ไดแก การแนะนําสหกิจศึกษา การ
เขียนจดหมาย/จดหมายอิเล็กทรอนิกสสําหรับสมัครงาน การเขียนประวัติสวนตัว และการเลือกสถานประกอบการ 
บุคลิกภาพที่ดี พฤติกรรมที่ดีในการทํางานและมารยาทในสังคม การส่ือสารอยางสรางสรรค  เทคนิคการทํางานรวมกับผูอื่น
อยางมีประสิทธิภาพ ทักษะทางสังคมและการอยูรอด เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอ ทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพ เฉพาะสาขาวิชา 
              Training in preparation for co-operative education provides skill sets in various topics, such as 
introduction to co-operative education, writing job application via letter/email, resume writing, choosing the 
right industry and company, good personalities, good behavior in working place and social etiquette, creative 
communication, techniques for efficient interpersonal skills, social survival skills, techniques for report writing 
and presentations, academic and professional skill in particular discipline   
หมายเหต:ุ มีการประเมินผลเปน S/U ไมนับหนวยกิต 
 
311 111    ชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 3(3-0-6) 
                Biology for Physical Science 
                เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

     ความรูพื้นฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของมนุษย ลําดับโครงสรางของ ส่ิงมีชีวิตจากเซลลไป
ถึงรางกาย หลักการทางเคมีของส่ิงมีชีวิต การสืบพันธุและการเจริญของส่ิงมีชีวิต สรีรวิทยาเบื้องตนของพืชและสัตว ชีววิทยา
ของจุลินทรีย พันธุศาสตรและชีววิทยาระดับโมเลกุล นิเวศวิทยาและการอนุรักษทรัพยากร 
             Basic knowledge in biology concerning human everyday life, structural order from cells to 
organisms, principles of chemistry of life, reproduction and development of organisms, basic physiology 
of plants and animals, biology of microorganisms, genetics and biotechnology, ecology and natural 
resource conservation 
 
311 112   ปฏิบัติการชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 1(0-2-1) 
               Biology for Physical Science Laboratory 
               เง่ือนไขของรายวิชา  :  CO 311 111 
            การทดลองปฏิบัติการใหสอดคลองกับวิชา 311 111 ชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 
            Laboratory experiments to accompany 311 111 Biology for Physical Science 

http://jobsearch.about.com/od/JobApplicationLetter/a/job-application-letters.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Etiquette
https://www.facebook.com/SocialSurvivalSkills
https://www.facebook.com/SocialSurvivalSkills
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312 106   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-2-1) 
               General Chemistry Laboratory 
               เง่ือนไขของรายวิชา  :  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน 312 105 หรือ 312 107 หรือ 312 108 
            ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา  312 105 (เคมีทั่วไป)    หรือ 312 107 (เคมีพื้นฐาน) หรือ 312 108 (เคมี
หลักมูล) 
            The laboratory experiments related to contents in 312 105 (General Chemistry) , 312 107 
(Basic Chemistry) and 312 108 (Fundamental Chemistry) 
 
312 108   เคมีหลักมูล 3(3-0-6) 
               Fundamental Chemistry 
                เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 
             ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี แกส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย อุณหภูมิพลศาสตรเคมี 
ระบบการถายโอนอิเล็กตรอน  จลนพลศาสตรเคมี  สมดุลเคมีและสมดุลไอออน ตารางธาตุ และธาตุเรพรีเซนเททีฟ โลหะ
ทรานซิชัน สารเชิงซอนในส่ิงมีชีวิต เคมีนิวเคลียร มลพิษและสารมลพิษ 
 Stoichiometry, Atomic structure, Chemical bonding, Gas, Solid, Liquid and solution, Chemical 
thermodynamics, Electron transferring system, Chemical kinetics, Chemical and ionic equilibrium, Periodic 
table and representative elements, Transition metals, Nuclear chemistry, Pollution and pollutant 
 
314 121  แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 1 3(3-0-6) 
                Calculus for Physical Science I 
                เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 
               เรขาคณิตวิเคราะห ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันคาจริงตัวแปรเดียว อนุพันธของฟงกชันตัวแปรเดียวและการ
ประยุกต ปริพันธ 
             Analytic geometry, limits and continuity of real valued functions of one variable, derivatives and 
their applications, integrals 
 
314 122  แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 2    3(3-0-6) 
                Calculus for Physical Science II 
                เง่ือนไขของรายวิชา  :  314 121 
                เทคนิคของการหาปริพันธ การประยุกตของปริพันธของฟงกชันตัวแปรเดียว ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและความ
ตอเนื่องของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย ลําดับและ อนุกรมอนันตของจํานวนจริง 
             Techniques of integration, application of integration of variable, functions of several variables, 
limits and continuity of functions of several variable, partial derivatives, sequence and series of real numbers 
 
314 213  พีชคณิตเชิงเสน 1 3(3-0-6) 
                 Linear Algebra I  
                เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 
             เมทริกซและดีเทอรมิแนนต ระบบสมการเชิงเสนและการดําเนินการขั้นมูลฐาน ปริภูมิเวกเตอร การแปลงเชิงเสน 
คาเฉพาะและเวกเตอรเฉพาะ และการประยุกต 
              Matrices and determinants, system of linear equations and elementary operations, vector spaces, 
linear transformations, eigenvalues and eigenvectors and applications 
 
322 117 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 3(2-2-5) 
            Computer Programming I 
                เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นแนะนํา ผังงาน ซูโดโคด การแกปญหา การคิดเชิงตรรก ชนิดขอมูล  ตัวแปร 
โครงสรางควบคุม อารเรย ฟงกชัน การนําเขา/การสงออก ไฟล 
               Introduction to computer programming: flowchart, pseudocode, problem solving, logica  
thinking, data types, variables, control structure, array, function, input/output, file 
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322 161 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นแนะนํา         3(3-0-6) 
               Introduction to Information and Communication Technology 
               เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 
             ระะบบคอมพิวเตอร ฮารดแวรและซอฟตแวร การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและการประมวลผลขอมูล 
โครงสรางของระบบประมวลผลขอมูล การจัดระเบียบแฟมขอมูลแบบตางๆ หลักการเกี่ยวกับการเครือขายขอมูล วิธีการเขียน
โปรแกรมเบื้องตน การเขียนผังงาน และรหัสจําลอง ภาษาตางๆที่ใชเขียนโปรแกรม ระบบปฏิบัติการและฝกหัดเขียนโปรแกรมโดย
ใชภาษาอื่นที่เหมาะสม 
              Introduction to computer, hardware and software concepts, organizing data for computer data 
processing, file organization, concepts of computer network, overview of computer programming, flowcharting 
concept, pseudo-code,operating systems and usage, programming in a computer language 
 
322 232 ภูมิสารสนเทศขั้นแนะนํา 3(2-3-6) 
                Introduction to Geoinformatics 
                เง่ือนไขของรายวิชา  :  322 103 หรือ 322 111 
             การทบทวนภูมิสารสนเทศ องคประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร แผนที่และเสนโครงแผนที่ แบบจําลอง
ขอมูลภูมิศาสตร แหลงลงขอมูลเชิงพื้นที่ การวิเคราะหขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ความแมนของขอมูล การประยุกต
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ภาพรวมและแนวโนมของพัฒนาการของภูมิสารสนเทศ 
              Overview of geoinformatics, components of a geographic information system, maps and map 
projections, geographic data models, data sources, data analysis in a geographic information system, data 
accuracy, sample applications of geographic information system to real world situations, geoinformatics in 
perspective and future trends 
 
322 236 การเขียนโปรแกรมประยุกตบนเว็บ 3(2-2-5) 
                Web Application Programming 
               เง่ือนไขของรายวิชา  :  322 117 
             แนะนําอินเตอรเน็ต และ บริการเวบ สรางเว็บเพจดวยภาษาแอชทีเอ็มแอล ภาษาจาวาสคริปต การจัดรูปแบบดวย
ซีเอสเอส (CSS) ภาษาเอ็กเอ็มแอลพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมบนเวบเซิฟทเวอรดวยภาษาพี เอ็ช พี 
              Introduction to internet and web service, creating webpage with HTML and Javascript, Cascade 
Style Sheet (CSS), basics of XML, Server-side script with PHP language 
 
322 336 ระบบฐานขอมูลและการออกแบบ 3(3-0-6) 
                Database Systems and Design 
                เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 
             แนวคิดระบบจัดการฐานขอมูลขั้นแนะนํา รูปแบบขอมูลและภาษา ทฤษฎีฐานขอมูลเชิงสัมพันธ การออกแบบ
ฐานขอมูล การจัดระเบียบแฟม การประมวลผลขอคําถาม การควบคุมภาวะพรอมกัน การยอนกลับและการกูคืน บูรณภาพ
และความตองกัน ทัศนะการทําใหเกิดผล ความมั่นคงของฐานขอมูล เทคนิคการทําใหเกิดผลสําหรับระบบฐานขอมูล 
              Introduction to DBMS concepts, data models and languages, relational database theory, database 
design, file organization, query processing, concurrency control, rollback and recovery, integrity and 
consistency, and view implementation, database security, implementation techniques for database systems 
 
322 339 ปฏิบัติการระบบฐานขอมูลและการออกแบบ 1(0-2-2) 
 Database Systems and Design Laboratory 
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  : ไมมี 
 การทดลองปฏิบัติการใหสอดคลองกับวิชา 322 336 ระบบฐานขอมูลและการออกแบบ  
 Laboratory experiments to accompany 322 336 Database Systems and Design 
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322 373 การพาณิชยอิเล็กทรอนิคส 3(3-0-6) 
                Electronic Commerce 
                เง่ือนไขของรายวิชา  :  322 236 
             การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสขั้นพื้นฐาน คําศัพทของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส หลักมูลการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
พื้นฐานโครงสรางการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เคร่ืองมือฐานเว็บสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสซอฟตแวรการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ภาษาโปรแกรมบนเว็บ การคุกคามความมั่นคงของการพาณิชยอิเล็คทรอนิคส การทําใหเกิดความมั่นคงในการ
พาณิชยอิเลคทรอนิคส ระบบการชําระเงินอิเลคทรอนิคส กลยุทธทางการตลาด การขาย การประชาสัมพันธและการสงเสริม
การขาย กลยุทธสําหรับการซ้ือและการสนับสนุน การปรับเปล่ียนขอมูลอิเล็กทรอนิกส สภาวะแวดลอม 
              Introduction of electronic commerce: electronic business terminology, foundations of electronics 
commerce; infrastructure for electronic commerce; web-based tools for electronic commerce; electronic 
commerce software; programming languages of the web; security threats to electronic commerce; 
implementing security for electronic commerce; electronic payment systems; strategies for marketing, sales, 
advertising and promotion; strategies for purchasing and support activities: electronic data interchange 
 
323 221 แคลคูลัสหลายตัวแปร 3(3-0-6) 
                 Multivariate Calculus  
                 เง่ือนไขของรายวิชา  :  314 122 
             ฟงกชันหลายตัวแปรและอนุพันธยอย การประยุกตของฟงกชันหลายตัวแปรและอนุพันธยอย ปริพันธหลายชั้น
และการประยุกต แคลคูลัสเชิงเวกเตอร การหาปริพันธในสนามเวกเตอรและการประยุกต 
              Multivariable functions and partial derivatives, applications of multivariable functions and partial 
derivatives, multiple integrals and applications, vector calculus, integration in vector fields and applications 
 
323 361 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(2-2-5) 
                Numerical Methods 
                เง่ือนไขของรายวิชา  :  323 122 
             การประมาณและคาคลาดเคล่ือน ผลเฉลยของสมการไมเชิงเสน การประมาณและการประมาณคาในชวง 
ระเบียบวิธีโดยตรงสําหรับการแกระบบสมการเชิงเสน ระเบียบวิธีทําซํ้าสําหรับระบบสมการและปญหาคาเฉพาะ แคลคูลัสเชิง
ตัวเลข ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธสามัญและปญหาคาขอบ 
              Approximation and errors, solution of nonlinear equations, approximation and interpolation, direct 
methods for solving linear systems, iterative methods for systems of equations and eigenvalue problems, 
numerical calculus, numerical solution of ordinary differential equations and boundary value problems 
 
325 100   ฟสิกสเบื้องตน 3(3-0-6) 
               Elementary Physics 
               เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 
             ทฤษฎีและการประยุกตของกลศาสตร ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ ความรอนและเทอรโมไดนามิกส อันตรกิริยา
ทางความโนมถวง ไฟฟาและแมเหล็ก อิเล็กทรอนิกส เสียง ทัศนศาสตร ฟสิกสควอนตัม อะตอมและพลังงานอะตอม 
             Theories and applications of mechanics, special theory of relativity,  heat and 
thermodynamics, gravitational interaction, electricity and magnetism, electronics, acoustics, optics, 
quantum physics, atoms and atomic energy 
 
325 103   ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1  1(0-3-2) 
                 General Physics Laboratory I 
                 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 
              ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกสระดับพื้นฐาน 10-12 ปฏิบัติการ 
              Ten to twelve experiments on basic physics 
 
**336 203   การวิเคราะหเชิงสถิติ 1 3(3-0-6) 
               Statistical Analysis I 
                เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 
               ความหมายและระเบียบวิธีสถิติ การหาขนาดตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง 
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การวัดการกระจาย ความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปน การแจกแจงของตัวอยางสุม การประมาณคา
และการทดสอบสมมติฐาน สถิติอิงพารามิเตอรเบื้องตน การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  

 Meaning and method of statistics, sample size and sampling method, measures of central 
tendency, measures of dispersion, probability, random variable, probability distributions, random sample 
distributions, estimation and hypothesis testing, elementary of nonparametric statistics, data analysis by 
using statistical package program 
 
**336 211 ทฤษฎีเชิงสถิต ิ1 3(3-0-6) 
              Statistical Theory I 
                เง่ือนไขของรายวิชา  :  314 122# 
          ทฤษฎีเซตเบื้องตน ทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรเชิงสุมและการแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรเชิงสุม การ
แจกแจงรวมและการแจกแจงเด่ียว โมเมนตและฟงกชันเวียนบังเกิด การแจกแจงของฟงกชันของตัวแปรเชิงสุม ทฤษฎีลิมิต 
          Basic of set theory, probability theory, random variables and their probability distributions, joint 
and marginal distributions, moments and generating functions, distributions of functions of random 
variables, limit theorems 
 
**336 232   การวิเคราะหเชิงสถิติ 2 3(3-0-6) 
                Statistical Analysis II 
                เง่ือนไขของรายวิชา  :  336 203# 
              การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธเชิงเสนอยางงายและพหุคูณ การ
วิเคราะหขอมูลเชิงจําแนก สถิติไมอิงพารามิเตอรเบื้องตน การวิเคราะหและการตัดสินใจเชิงสถิติ อนุกรมเวลาและเลขดัชนี 
การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
               Analysis of variance, simple and multiple regression and correlation analysis, analysis of 
categorical data, elementary of nonparametric statistics, statistical analysis and decision, time series, 
index numbers, data analysis by using statistical package program 
 
**336 233 สถิติไมอิงพารามิเตอร 3(3-0-6) 
 Nonparametric Statistics 
                เง่ือนไขของรายวิชา  :  336 232# 
             แนวคิดและขอดีของสถิติไมอิงพารามิเตอร การอนุมานเกี่ยวกับพารามิเตอรแสดงตําแหนง และพารามิเตอร
แสดงการกระจายที่ขึ้นอยูกับกรณีที่มีหนึ่งตัวอยาง กรณีที่มีสองหรือมากกวาสองตัวอยางที่เปนอิสระ และสัมพันธกัน การ
ทดสอบความสุม การทดสอบความเปนอิสระและความคลายคลึงกัน การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี การวิเคราะห
ความสัมพันธ การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย 
             Concepts and advantages of nonparametric statistics, inferences concerning location and 
scale parameters based on one sample two samples or more independent and related samples, test for 
randomness, test for independence and homogeneity, goodness of fit tests, association analysis, simple 
linear regression analysis 
 
**336 241 การจัดการขอมูล 3(2-2-5) 
                Data Management 
                เง่ือนไขของรายวิชา  :  336 203#  
               โครงสรางขององคกร การจัดการระบบงานขอมูลในองคการ นโยบาย มาตรการ และการควบคุมการดําเนินงาน
เกี่ยวกับคุณภาพและความเชื่อถือไดของขอมูล ความปลอดภัยของขอมูลภายในองคกร การเก็บรักษาและการคนคืนขอมูล 
การจัดการขอมูล ฐานขอมูลและสารสนเทศภายในองคกร แนวคิดของคลังขอมูลและเหมืองขอมูล วิธีการนําเสนอขอมูล
สารสนเทศ กรณีศึกษา 

 Structure of organization and data system in organization management, policy, measure and 
control of operation in quality and reliable of data, security of data in organization, store and retrieve 
data, data, database and information management for organization, concept in data warehouse and data 
mining, data and information present method, case study 
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**336 261 การเสี่ยงภัยและการประกันภัย 3(3-0-6) 
                Risk and Insurance 
             เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 
             การเส่ียงภัยและการประกันภัยขั้นแนะนํา แผนการประกันภัยขั้นพื้นฐาน เบี้ยประกันภัยและปจจัยที่ใชในการ
คํานวณเบี้ยประกัน สัญญาประกันชีวิต การกําหนดตัวผูรับผลประโยชนและสิทธิการเลือกวิธีรับเงินประกันตางๆ สิทธิของ
เจาของสิทธิ์ การประกันชีวิตในทางอุตสาหกรรม การประกันสุขภาพ เบี้ยรายป การประกันชีวิตกลุม และการประกันวินาศ
ภัยตาง ๆ การจายเงินผลประโยชน แบบประกันชนิดพิเศษ 
             Introduction to risk and insurance, basic insurance plans, premium and factors using in 
calculation, life insurance contract, beneficiary designations and the settlement options, the ownership 
right, industrial life insurance, health insurance, annuity, group life insurance, other non-life insurance, the 
payment of benefits, special policies 
 
**336 262  สถิติประกันภัย 3(3-0-6) 
                Insurance Statistics 
                เง่ือนไขของรายวิชา  :  336 261# 
            สถิติประกันภัยเบื้องตน ตารางมรณะ เงินรายปตลอดชีพ เบี้ยประกันภัย และเงินสํารองสําหรับกรมธรรมการ
ประกันขั้นพื้นฐาน ระบบเงินสํารองโดยวิธีพิเศษอื่น มูลคาของการไมเสียสิทธิ์ และเบี้ยประกันรวม 
             Elementary of insurance statistics, mortality tables, life annuities, premiums and reserves for 
basic life insurance policies, modified reserve systems, nonforfeiture values and gross premiums 
 
**336 271 การวิจัยดําเนินการ 3(3-0-6) 
               Operations Research 
                เง่ือนไขของรายวิชา  : 336 203# 
             กําหนดการเชิงเสน ทฤษฎีการขนสง ทฤษฎีจัดงาน การวิเคราะหเครือขาย ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีพัสดุคงคลัง 
กระบวนการมารคอฟ โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับแกปญหาทางการวิจัยดําเนินการ 
              Linear programming, transportation theory, assignment theory, network analysis, queuing theory, 
inventory theory, markov process, package software for solving operations research problems 
 
**336 311 ทฤษฎีเชิงสถิติ 2 3(3-0-6) 
                Statistical Theory II 
                เง่ือนไขของรายวิชา  :  336 211# 
             การประมาณคาพารามิเตอร วิธีหาตัวประมาณ สมบัติของตัวประมาณ ตัวประมาณแบบเบย การประมาณคา
แบบชวง การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ 
             Parametric estimation, methods of finding estimators, properties of estimators, bayes 
estimators, interval estimation, tests of statistical hypotheses 
 
**336 331 เทคนิคการชักตัวอยาง 3(3-0-6) 
               Sampling Techniques 
                เง่ือนไขของรายวิชา  :  336 203# 
             แนวคิดและขอดีของการสํารวจดวยตัวอยาง การชักตัวอยางแบบใช และไมใชความนาจะเปน การชักตัวอยาง
แบบสุมเชิงเดียว การชักตัวอยางแบบมีระบบ การชักตัวอยางแบบแบงเปนชั้นภูมิ การชักตัวอยางแบบเกาะกลุมชั้นเดียวและ
หลายชั้น ตัวประมาณคาแบบอัตราสวน ตัวประมาณคาแบบการถดถอย การชักตัวอยางโดยใชความนาจะเปนแตกตางกัน 
ความคลาดเคล่ือนในการสํารวจดวยตัวอยาง  
              Concepts and advantages of sample survey, probability and nonprobability sampling, simple 
random sampling, systematic sampling, stratified sampling, single-stage and multi-stage cluster sampling, ratio 
estimator, regression estimator, varying probability sampling, error in sample survey 
 
**336 332 การออกแบบการทดลอง 1 3(3-0-6) 
                Experimental Designs I 
                เง่ือนไขของรายวิชา  :  336 232# 
             หลักการวางแผนการทดลองและขอสมมติเบื้องตน การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว การ
เปรียบเทียบพหุคูณ แผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบรูณ แบบลาตินสแควร และแผนการทดลองที่เกี่ยวของ แผนการ
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ทดลองแบบบล็อกไมสมบรูณ แผนการทดลองแบบแฟกตอเรียล การวิเคราะหแบบโควาเรียนซ กฎสําหรับผลบวกกําลังสอง
และคาเฉล่ียกําลังสองคาดหวัง 
              Principle of experimental designs and their basic assumptions, one-way classification analysis of 
variance, multiple comparison, randomized complete block design, latin squares and related design, 
incomplete block design, factorial design, analysis of covariance, rules for sums of squares and expected mean 
squares 
 
**336 333 การวิเคราะหการถดถอย 3(3-0-6) 
                Regression Analysis 
                เง่ือนไขของรายวิชา  :  336 232# 
             การถดถอยเชิงเสนอยางงาย การถดถอยเชิงเสนแบบพหุ การถดถอยแบบโพลีโนเมียล ตัวแปรอิสระเชิงคุณภาพ 
การเลือกตัวแปรอิสระ การถดถอยแบบไมเชิงเสน การตรวจสอบตัวแบบการถดถอย  
              Simple linear regression, multiple linear regression, polynomial regression, qualitative independent 
variables, selection of independent variables, nonlinear regression, regression diagnostics 
 
**336 335 การวิเคราะหขอมูลเชิงจําแนก 3(3-0-6) 
               Categorical Data Analysis 
                เง่ือนไขของรายวิชา  :  336 232# 
             ขอมูลเชิงจําแนก การวิเคราะหขอมูลในตารางการจรแบบสองทาง และสามทาง ตัวแบบเชิงเสนวางนัยทั่วไป 
การถดถอยโลจิสติก ตัวแบบลอกลิเนียร ตัวแบบโลจิท 
             Categorical data, analysis of two-way and three-way contingency tables, generalized linear 
model, logistic regression, loglinear model, logit model 
 
**336 336 การวิเคราะหขอมูลเชิงสํารวจ 3(3-0-6) 
               Exploratory Data Analysis 
                เง่ือนไขของรายวิชา  :  336 232# 
             การนําเสนอและสรุปผลชุดของขอมูล การแปลงขอมูล เสนตานทาน การวิเคราะหขอมูลในตารางสองทาง และ
สามทาง การตรวจสอบคาคงเหลือ การประมาณคา และการถดถอยแบบแกรง 
             Displaying and summarizing batches of data, transforming data, resistant line, analysis of two- 
and three– way tables, examining residuals, robust estimation and regression 
 
**336 337 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 3(3-0-6)  
               Statistical Quality Control 
                เง่ือนไขของรายวิชา  :  336 203# 
             แนวคิดของการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุมคุณภาพ การประเมินความสามารถของกระบวนการ การเลือก
ตัวอยางเพื่อการยอมรับผลิตภัณฑ การตรวจสอบเพื่อการยอมรับผลิตภัณฑที่มีการผลิตตอเนื่อง การจัดการคุณภาพรวม  
              Concepts of quality control, control charts, process capability assessment, acceptance sampling, 
acceptance inspection for continuous production, total quality management 
 
**336 338 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย 3(3-0-6) 
               Research Methodology 
               เง่ือนไขของรายวิชา  :  336 203#  
            ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย ทฤษฎีและสมมติฐาน การ
ออกแบบงานวิจัย การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย ขนาดตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยางการสรางเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลและการควบคุมคุณภาพขอมูล การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล การเลือกใชสถิติที่เหมาะสม การเขียนรายงานการ
วิจัย การประเมินผลรายงานการวิจัย จริยธรรมการวิจัยและการประยุกตใชระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย 
             Meaning, essential and advantages of research, types and process of research, theory and 
hypothesis research designs, writing the research project’s proposal, sample size and sampling method, tool 
construction for data collecting and data quality control, processing and analysis data, choice of appropriate 
statistics, writing the research report, evaluation of the research report, research ethics applications of research 
methodology 
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**336 339   การวิเคราะหการตัดสินใจเชิงสถิติและเกมส 3(3-0-6) 
               Statistical Decision Analysis and Games  
                 เง่ือนไขของรายวิชา  :  336 203# 
             องคประกอบของปญหาการตัดสินใจเชิงสถิติ การวิเคราะหการตัดสินใจโดยไมใชสารสนเทศที่มีกอนแลว การ
วิเคราะหการตัดสินใจโดยใชสารสนเทศที่มีกอนแลว การวิเคราะหการตัดสินใจโดยปรับปรุงสารสนเทศที่มีอยูกอนแลว การ
วิเคราะหการตัดสินใจกอนปรับปรุงสารสนเทศ การวิเคราะหการตัดสินใจแบบอนุบรรพ การวิเคราะหการตัดสินใจโดยใช
ยูทิลิต้ี การตัดสินใจและเกมส 
             Elements of statistical decision problems, decision analysis without prior information, prior 
decision analysis, posterior decision analysis, preposterior decision analysis, sequential decision analysis, 
decision analysis by utility, decision and games 
 
**336 341 การประมวลผลขอมูลเชงิสถิต ิ 3(1-4-4) 
               Statistical Data Processing 
                เง่ือนไขของรายวิชา  :  336 232# และ 336 241# 
            การจัดการขอมูลจากงานสนามหรือฐานขอมูล กระบวนการในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ การแปลผลทางสถิติ
และนําเสนอสารสนเทศ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เชน โปรแกรม SPSS SAS เปนตน 
              Data management from field work or database, process in statistical data analysis, interpreting and 
presentation by statistical package programs, eg. SPSS SAS etc 
 
**336 342 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ    3(3-0-6) 
               Business Information Systems Analysis and Design 
               เง่ือนไขของรายวิชา  :  336 241# 

  ความหมายของระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศในองคกร กระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศโดยใชเทคนิคเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณทางสถิติในการวิเคราะหและออกแบบระบบ การวิเคราะหดานความ
เปนไปได ความตองการของผูใช จุดแข็งและจุดออนของระบบ การออกแบบระบบสารสนเทศ การออกแบบการนําเขาและ
การควบคุม การออกแบบฐานขอมูล การออกแบบระบบเครือขาย การทดสอบระบบ การติดต้ังระบบ การประเมินผลและ
การจัดทําเอกสาร กรณีศึกษา 
                Meaning of information systems, type of information systems in organization, process of 
information systems development using qualitative and quantitative statistical techniques in analysis and 
design system, feasibility study, user requirements, strange and weakness of systems, information systems 
design, design input and control, database design, network design, system testing, system implementation, 
evaluation and documentation, case study 
 
**336 351 เทคนิคการวิเคราะหทางประชากรศาสตร 3(3-0-6) 
              Demographic Analysis Techniques 
             เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 
            หลักการและวิธีการที่ใชในการศึกษาทางประชากร ทฤษฎี และพัฒนาการทางประชากรศาสตร แหลงขอมูลและ
การแปลขอมูล โครงสรางและองคประกอบของประชากร การเปล่ียนแปลงทางประชากร ภาวะเจริญพันธุ และการวางแผน
ครอบครัว การยายถิ่นและการกระจายตัวของประชากร ภาวะการตายและตารางชีพ การประมาณและการฉายภาพประชากร
ในอนาคต นโยบายและแผนพัฒนาดานประชากรของประเทศตาง ๆ 
             Principles and methods employed in population studies, theory and development  of 
demography, data and interpretations of data, population structure and composition, population change, 
fertility and family planning, migration and population distribution, mortality and life tables, estimation and 
projection of population in the future, policy and development plan on population in various countries 
 
**336 371 การจําลองเชิงสถิติ 3(2-2-5) 
               Statistical Simulation  
                เง่ือนไขของรายวิชา  :  336 271# และ 322 117# 
             การจําลองเชิงสถิติขั้นแนะนํา ระเบียบวิธีการจําลอง การสรางเลขสุมเทียม การทดสอบตัวเลขสุมเชิงสถิติ การ
สรางตัวแปรสุม การสรางเหตุการณสุม ตัวอยางตัวแบบจําลอง การตรวจสอบตัวแบบจําลอง ประสิทธิภาพของการจําลอง 
การวิเคราะหผลลัพธจากการจําลอง การออกแบบการทดลองเพื่อหานโยบายที่เหมาะสม การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ
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แกปญหาการจําลองเชิงสถิติ 
              Introduction to statistical simulation, simulation methodology, generation of pseudo-random 
numbers, statistical tests of random numbers, generation of random variables, generation of random events, 
examples of simulation models, validation of simulation models. Efficiency of simulation models, analyzing 
simulation outputs, design of the simulation experiments, using package software for solving statistical 
simulation 
 
 *336 411 ทฤษฎีการประมาณคา 3(3-0-6) 
              Estimation Theory 
                เง่ือนไขของรายวิชา  :  336 311# 
              การประมาณคาแบบจุด ความไมเอนเอียง ความคงเสนคงวา ความพอเพียง ตัวประมาณที่ไมเอนเอียงและมีความ
แปรปรวนตํ่าสุด ตัวประมาณที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ตัวประมาณที่มีคาความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ียตํ่าสุด วิธีโมเมนต วิธี
ภาวะนาจะเปนสูงสุด วิธีแบบเบส วิธีกําลังสองตํ่าสุด การประมาณคาแบบชวง วิธีหาชวงความเชื่อมั่น ชวงความเชื่อมั่นแบบเบส
เซียน 
               Point estimation, unbiasedness, consistency, sufficiency, minimum variance unbiased estimator, 
most efficient estimator, minimum mean-squared-error estimator, method of moments, method of maximum 
likelihood, method of Bayes, interval estimation, methodsof finding confidence intervals, Bayesian interval 
estimation 
 
 *336 412 ทฤษฎีการทดสอบสมมติฐาน 3(3-0-6) 
                Hypothesis Testing Theory 
                เง่ือนไขของรายวิชา  :  336 311# 
              แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานเชิงเด่ียว สมมติฐานเชิงประกอบ ทฤษฎีของนีย
แมนและเพียรสัน การทดสอบที่มีอํานาจมากโดยเอกรูป การทดสอบแบบอัตราสวนภาวะนาจะเปน การทดสอบไคสกําลังสอง
และแบบอนุบรรพ การทดสอบแบบเบย 
               Basic concepts of testing hypothesis, simple hypothesis, composite hypothesis, Neyman-Pearson 
Theorem, uniformly most powerful test, likelihood Radio test, Chi-Square test, sequential test, Bayes test 
 
**336 431 การวิเคราะหหลายตัวแปร 3(3-0-6) 
                Multivariate Analysis 
                เง่ือนไขของรายวิชา  :  336 232# 
            ลักษณะของการวิเคราะหหลายตัวแปร การแจกแจงหลายตัวแปรแบบปกติ การอนุมานเกี่ยวกับคาเฉล่ียใน
หลายตัวแปร การวิเคราะหความแปรปรวนในหลายตัวแปร การวิเคราะหองคประกอบหลัก การวิเคราะหปจจัย การ
วิเคราะหสหสัมพันธแบบแคนนอนนิคัล การวิเคราะหการจัดกลุม การวิเคราะหการจําแนก การเลือกใชวิธีการวิเคราะหที่
เหมาะสมกับกรณีศึกษา 
              Aspects of multivariate analysis, multivariate normal distribution, inferences about multivariate 
means, multivariate analysis of variance, principal component analysis, factor analysis, canonical correlation 
analysis, cluster analysis, discriminant analysis, selection approcpriate analysis method for case studies 
 
**336 432  การออกแบบการทดลอง 2 3(3-0-6) 
                Experimental Design II 
                เง่ือนไขของรายวิชา  :  336 332# 
             แผนการทดลองแบบ 2k และ 3k แฟกตอเรียล การทดลองแบบแฟกตอเรียลเศษสวน แผนการทดลองแบบเนส
เต็ดและสปลิดพล็อต วิทยาระเบียบวิธีผิวตอบสนอง แผนการทดลองแบบอื่นๆ 
              2k and 3k factorial designs, fractional factorial designs, nested and split plot designs, response 
surface methodology, other designs 
**336 433 เทคนิคการพยากรณ 3(3-0-6) 
                Forecasting Techniques 
               เง่ือนไขของรายวิชา  :  336 232# หรือ 316 207# 
             การวิเคราะหอนุกรมเวลาขั้นแนะนํา เทคนิคการปรับเรียบ แบบการกรองท่ีปรับได ตัวแบบเชิงฤดูกาลของวิน
เตอร การวิเคราะหอนุกรมเวลาเชิงแบบฉบับ การวิเคราะหอนุกรมเวลาโดยวิธีบอกซและเจนกินส กรณีศึกษา 
              Introduction to time series analysis, smoothing techniques, adaptive filtering, Winter's seasonal 
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model, classical time series analysis, Box-Jenkins time series analysis, case study 
 
*336 441 การทําเหมืองขอมูล 3(2-2-5) 
               Data Mining 
              เง่ือนไขของรายวิชา  :  336 431# 
              แนวคิดของการคนพบองคความรูในฐานขอมูลและการทําเหมืองขอมูล เทคนิคกอนการประมวลผลขอมูล พื้นฐาน
ของการทําเหมืองขอมูลและแนวคิดเชิงพรรณนา อัลกอริธึมการสรางตัวแบบเพื่อการทํานาย การคนพบความสัมพันธในการทํา
เหมืองขอมูลการจัดกลุมขอมูล เทคนิคการประเมินตัวแบบ การเรียนรูจากตัวแบบที่หลากหลาย และกรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับการ
ทําเหมืองขอมูลในปจจุบัน 
              Concept of knowledge discovery in database and mining, data pre-processing techniques, data 
mining primitives and concept description, predictive modeling algorithms, mining association discovery, 
datasegmentation, model evaluation techniqucs, multiple model learning, current data mining topics with case 
study 
 
**336 471 กําหนดการเชิงเสน 3(3-0-6) 
                Linear Programming 
                เง่ือนไขของรายวิชา  :  336 271# 
             การสรางกําหนดการเชงิเสน ทฤษฎีของกําหนดการเชิงเสน การแกปญหาการกําหนดการเชิงเสนดวยวิธีกราฟ
และวิธีซิมเพล็กซ ปญหาการกําหนดการเชิงเสนแบบพิเศษ ซิมเพล็กซควบคู ปญหาคู วิธีการรีไวซซิมเพล็กซ การวิเคราะห
ความไว กําหนดการเชิงเสนจํานวนเต็ม โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับแกปญหาการกําหนดการเชิงเสน 
              Linear programming formulation, theory of linear programming, solving linear programming by 
graph and simplex method, special types of linear programming problem, dual simplex, dual problem, revised 
simplex procedure, sensitivity analysis, integer linear programming, package software for solving linear 
programming problems 
 
**336 472 ทฤษฎีแถวคอย  3(3-0-6) 
               Queuing Theory 
                เง่ือนไขของรายวิชา  :  336 271# 
             ระบบแถวคอย กระบวนการเกิดบริสุทธิ์ กระบวนการดับบริสุทธิ์ กระบวนการเกิดและดับ การมาเปนกลุม 
รูปแบบระบบแถวคอยที่มีหนึ่งหนวยบริการ รูปแบบระบบแถวคอยที่มีหลายหนวยบริการ การจําลองระบบแถวคอย การใช
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับแกปญหาระบบแถวคอย 
              Queuing system, pure birth process, pure death process, birth and death process, bulk arrival, 
single server model, multiple servers model, simulation of queuing system, package software for solving 
queuing problems 
 
**336 473 ทฤษฎีพัสดุคงคลัง 3(3-0-6) 
               Inventory Theory 
               เง่ือนไขของรายวิชา  :  336 271# 
            แนวคิดเกี่ยวกับระบบพัสดุคงคลัง ระบบเชิงกําหนด ระบบความนาจะเปน ระบบพัสดุคงคลัง นโยบายการ
ส่ังซ้ือหรือผลิตพัสดุหลายประเภทพรอมกัน การจําลองระบบพัสดุคงคลัง โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับแกปญหาทางทฤษฎีพัสดุ
คงคลัง 
             Concept in inventory system, deterministic systems, probabilistic systems, inventory systems, 
policy of multi commodity-single installation, simulation of inventory systems, package software for solving 
inventory problems 
 
**336 491 สัมมนาทางสถิติ 1(1-0-2) 
               Seminar in Statistics 
               เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 
               การนําเสนอผลงานและวิจารณบทความหรืองานวิจัยทางดานสถิติและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
               Presentation and discussion of papers or research works in statistics and related field 
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**336 495 สหกิจศึกษาทางสถิติ                             6 
               Co-Operative Education in Statistics 
               เง่ือนไขของรายวิชา  :  สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาสถิติ ชั้นปที่  4 
                 การปฏิบัติงานเต็มเวลาที่เกี่ยวของกับการฝกทางอาชีพ สําหรับสถิติหรือสถิติประยุกตในหนวยงานเอกชนหรือ
ภาครัฐที่ไดรับความเห็นชอบจากภาควิชา เปนระยะเวลา  1 ภาคการศึกษา  
               Full-time participation for professional internship in statistics or applied statistics in private or 
governmental organizations approved by the department for one semester 
 
**336 496 โครงงานทางสถิต ิ1   3(0-6-3) 
                Statistical Project I 
                 เง่ือนไขของรายวิชา  :  สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาสถิติ ชั้นปที่  4 
              นักศึกษาจะตองจัดทําโครงงาน ในหัวขอที่เกี่ยวของกับสถิติ ศึกษาปญหา กําหนดวัตถุประสงคของโครงงาน 
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ กําหนดวิธีการดําเนินงานโครงงาน จัดทํารายงานและนําเสนอเคาโครงของโครงงานดวยการ
สอบปากเปลา 
               Students must do their project about Statistical topic, study the problem, define objective of 
project, review literature, determine project methodology, report and oral presentation the proposal of the 
project 
 
**336 497 โครงงานทางสถิต ิ2   3(0-6-3) 
                Statistical Project II 
                 เง่ือนไขของรายวิชา  :  สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาสถิติ ชั้นปที่  4 
             นักศึกษาจะตองทําโครงงานตอเนื่องมาจากโครงงานทางสถิติ 1 ตามแผนการดําเนินงานโครงการที่กําหนดไว 
โดยการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปผลการดําเนินงาน จัดทํารายงาน และนําเสนอผลของโครงงาน ดวยการสอบ
ปากเปลา   
             Students must do their projects continued from Statistical project 1 following the project 
methodology, collecting data, data analysis, conclusion results, report and oral presentation the result of the 
project 
 
346 332  การจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส  3(3-0-6) 
                Supply Chain and Logistics Management 
              รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 336 271# 
              การจัดการโซอุปทาน การจัดการโลจิสติกส การบริการลูกคา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส การ
จัดการสินคาคงคลัง และวัสดุ การขนสง การจัดซ้ือ โลจิสติกสโลก องคกรโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพ วิธีควบคุมการปฏิบัติงาน
ดานโลจิสติกส การนํากลยุทธโลจิสติกสไปปฏิบัติ 
               Supply chain management, logistics management, customer service, information system for 
logistics management, inventory and material management, transportations, purchasing, world logistics, 
efficiency of logistics corporate, method of control the logistics operation, logistics strategy into practice 
 
346 334     สารสนเทศสถิติเพ่ือการบริหารเชิงกลยุทธ        3(3-0-6) 
 Statistical Information for Strategic Management 
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 336 203# หรือ 316207# 
 ความสําคัญของสารสนเทศสถิติ การทํารูปแบบเชิงกลยุทธ การใชทางกลยุทธ การติดตามประเมินผลทางกล
ยุทธ ดวยเคร่ืองมือหลายชนิดและเทคนิคการวิเคราะห และกรณีศึกษา 
 Important of statistical information, strategic formulation, strategic implementation, strategic 
evaluation by many tool and analysis techniques and case study 
 
346 431  การบริหารลูกคาสัมพันธ 3(2-2-5) 
 Customer Relationship Management 
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  : 346 334#  
 บทนําและความสําคัญของการบริหารลูกคาสัมพันธ กลยุทธเกี่ยวกับลูกคาและการตลาด เทคโนโลยีและการ
บริหารลูกคาสัมพันธ กระบวนการการบริหารลูกคาสัมพันธ การบริหารลูกคาสัมพันธ  
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 Introduction and importance of customer relationship management developing customer 
relationship management and marketing strategies, customer relationship management technology, 
implementation and operation of customer relationship management, customer relationship management 
 
411 224 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2   3(3-0-6) 
            Technical English for Science and Technology II 
            รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  : ไมมี 
            พัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนที่จําเปนในการเรียนและการทํางานในระดับที่สูงโดยเนนในบริบทที่
เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
            Development of listening, speaking reading and, writing essential in learning and working at an 
advanced level pertinent to sciences and technology 
 
961 241 การเงินธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
               Corporate Finance I 
               เง่ือนไขของรายวิชา  : 961 111  
 ภาพรวมของการเงินธุรกิจ บทบาทและหนาที่ของผูจัดการการเงิน แนวคิดพื้นฐานของการเงินธุรกิจ คาเวลาของเงิน 
การประเมินมูลคาสินทรัพย การวิเคราะหงบการเงินและงบกระแสเงินสด การวางแผนการเงินและ การจัดการเงินทุนหมุนเวียน 
แหลงเงินทุนและตลาดการเงิน การวิเคราะหงบลงทุน การประมาณการกระแสเงินสดในงบลงทุนและการวิเคราะหจุดคุมทุน 
  An overview of business finance; role and functions of financial manager; fundamental concepts 
for business finance, time value of money and asset valuation, financial statement and cash flow statement 
analysis, financial planning and working capital management, sources of fund and financial market, the analyses 
of capital budgeting and the estimation of relevant cash flow and break-even point analysis 
 
962 100 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 2(2-0-0) 
               Principles of Economics  
               เง่ือนไขของรายวิชา  : ไมมี 
             หลักการของเศรษฐศาสตรจุลภาค แนวคิดระเบียบวิธีและคําศัพทท่ีควรรู ระบบเศรษฐกิจ หลักการพฤติกรรม
ผูบริโภค อุปสงคและอุปทาน ฟงกชั่นการผลิต ฟงกชั่นตนทุน โครงสรางการตลาด ทั้งตลาดผลผลิตและตลาดปจจัย รายได
ประชาชาติ สวนประกอบและการกําหนด รายไดประชาชาติ ดุลยภาพ การคาและการเงินระหวางประเทศ การคลังของรัฐบาล 
การเงินและการธนาคาร การพัฒนาเศรษฐกิจ ปญหาการจาง และเงินเฟอ และคาดัชนี เชน ดัชนีราคาสินคาผูบริโภค เปนตน 
              Principles of microeconomics; economic concepts, methodology and terminology; economic 
system; principles of consumer behavior; demand and supply; production function; cost function; market 
structure of both product and factor markets. National income; composition of and determination of national 
income; national income equilibrium; international trade and finance; market structure of both product and 
factor markets 
 
966 111 หลักการบัญชีขั้นตน 3(3-0-6) 
               Preliminary Principle of Accounting 
               เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 
             หลักการบัญชีและความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี ไดแก ความหมายและวัตถุประสงคของการบัญชี ประโยชนของ
ขอมูลทางการบัญชี และแมบทการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชี ตามหลักการบัญชีคู การบัญชีสําหรับกิจการซ้ือขาย
สินคาและกิจการใหบริการ สมุดรายวันและบัญชีแยกประเภทรายการปรับปรุง รายการปดบัญชี การจัดทํางบทดลอง กระดาษทํา
การ การจัดทํางบการเงิน ระบบเงินสดยอย การบัญชีเบื้องตนเกี่ยวกับสินทรัพย หน้ีสิน สวนของเจาของ รายได และคาใชจาย 
หลักการและวิธีการของระบบใบสําคัญ และจริยธรรมของวิชาชีพการบัญช ี
              Accounting principles and general knowledge about accounting including accounting definition 
and objectives, the value of accounting information and accounting framework, accounting principles and 
methods of double entry system, accounting for trading enterprises and services business, journal and general 
ledger, end-of-period adjustments, closing entries, trial balance, working paper, financial statements 
preparation, petty cash system, fundamental accounting for assets, liabilities, equity, revenue and expenses, 
concepts of voucher system and accounting professional ethics 
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967 102 ธุรกิจและการจัดการขั้นตน 3(3-0-6) 
               Elementary to Business and Management 
               เง่ือนไขของรายวิชา  : ไมมี 
             ความหมายของธุรกิจ สภาพแวดลอมท่ีมีผลตอการดําเนินธุรกิจ การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ โครงสราง
องคกร การจัดการดานทรัพยากรบุคคล การส่ังการและอํานวยการ ภาวะผูนํา การจูงใจมุงผลงาน การจัดการดานการตลาด 
การจัดการดานการผลิตและดําเนินงานในภาคธุรกิจการจัดการดานบัญชีและการเงินธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจและ ความ
รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
             Definition and basic concepts of business, type and operation of business, the impact of 
environment on business, Entrepreneur, characteristic of entrepreneur, importance, and nature of 
management, Principles of management and the moral responsibility of business 
 
967 261 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 
               Principle of Management 
               เง่ือนไขของรายวิชา  : ไมมี 
             ศึกษาถึงประโยชนและความสําคัญของการบริหาร ลักษณะและแนวคิดในการ บริหารงาน ความเปนมาและ
พัฒนาการของทฤษฎีการบริหาร หลักและกระบวนการบริหาร ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การจัดบุคคลเขาทํางาน การส่ัง
การและการบังคับ บัญชา และการควบคุม 
             The usefulness, importance, and nature of management, and some conceptual view about the 
role of management, evolution and development of management theorise. Principles and process of 
management : planning, organizing, staffing, actuating, directing and controlling 
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3.2 ชื่อ หมายเลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหนงทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นางสุพรรณี  อึ้งปญสัตวงศ  รองศาสตราจารย ปร.ด.(การประเมินการศึกษา) 
สต.ม.(สถิติ) 
วท.บ.(สถิติ) 

2 นางสาวอโนทยั  ตรีวานิช  รองศาสตราจารย Ph.D.(Statistics) 
สต.ม.(สถิติ) 
วท.บ.เกียรตินิยม(สถิติ) 

3 นางกุลยา  พัฒนากูล  ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา) 
วท.ม.(สถิติประยุกต) 
วท.บ.(สถิติประยุกต) 

4 นางสาวธิดาเดียว มยุรีสวรรค  ผูชวยศาสตราจารย วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 
สต.ม.(สถิติ) 
วท.บ.(สถิติ) 

5 นายปราโมทย  ครองยุทธ  ผูชวยศาสตราจารย พบ.ม.(สถิติประยุกต) 
กศ.บ.(คณิตศาสตร) 

6 นายวุฒิชยั  ศรีโสดาพล  ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด.(คณิตศาสตร) 
วท.ม.(คณิตศาสตรประยุกต) 
วท.บ.(คณิตศาสตร) 

7 นางสุกัญญา  เรืองสุวรรณ  ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา) 
พบ.ม.(สถิติประยุกต) 
วท.บ.(สถิติ) 

8 นายเปรม  จันทรสวาง  อาจารย วท.ม.(วิทยาการคณนา) 
วท.บ.(คณิตศาสตร) 

9 นายพลากร  สีนอย  อาจารย ปร.ด.(สถิติ) 
วท.ม.(สถิติประยุกตและ 
         เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ.(สถิติ) 

10 นายเมธี  พงศกิจวิทูร  อาจารย วท.ม.(คณิตศาสตรประยุกต) 
วท.บ.(สถิติ) 

11 นางสาวยภุาพร  ตงประสิทธิ ์  อาจารย พบ.ม.(สถิติประยุกต) 
วท.บ.(สถิติ) 

12 นางสาววรรณพร  จันโทภาส  อาจารย วท.ม.(สถิติประยุกตและ 
         เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ.(สถิติ) 

13 นางสาวอุทุมพร  โดมทอง  อาจารย Ph.D.(Biostatistics) 
M.Sc.(Statistics) 
วท.บ.เกียรตินิยม(คณิตศาสตร) 

หมายเหตุ  รายละเอียดเกีย่วกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ใหดูในเอกสารแนบ 2 

 
3.2.2 อาจารยพิเศษ 

ลําดับ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิ หนวยงานที่สังกัด 
1 นางสาวพรรณรัตน กวยเจริญพานิชก ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด.(สถิติประยกุต) 

สต.ม.(สถิติ) 
วท.บ.(คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วิทยาเขตหนองคาย 

หมายเหต ุ รายละเอียดเกีย่วกับประวติั ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ใหดูในเอกสารแนบ 2 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)  

 ฝกปฏิบัติ/ฝกงานภาคสนาม/ปฏิบัติงานดานสถิติ ในองคกร/หนวยงาน/สถานประกอบการ ภาครัฐและเอกชน
ตางๆ   
 4.1. มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
  ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังน้ี 

1. มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความจําเปนในการ
เรียนรูทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 

2. มีการบูรณาการความรูท่ีเรียนมาเพ่ือนําไปแกปญหาทางธุรกิจ โดยใชสถิติเปนเครื่องมือไดอยาง
เหมาะสม 

3. มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 
4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับสถาน

ประกอบการได 
5. มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 
6. มีการพัฒนาทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ ฯลฯ  

 4.2 ชวงเวลา 
  ภาคการศึกษาท่ี 2 ของช้ันปท่ี 4 ระยะเวลา 16 สัปดาห ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง รวมเวลา 480 ช่ัวโมง  
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
  วันจนัทร ถึง ศุกร  เวลา 08:30 – 16:30 น. (หรือเปนไปตามท่ีหนวยงานท่ีนักศึกษาเขาฝกงานจะกําหนด)  
 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

 5.1 คําอธิบายโดยยอ  
  ขอกําหนดในการทําโครงงาน ตองเปนหัวขอท่ีเก่ียวของกับการประยุกตใชความรูและทักษะในการคิด
วิเคราะหทางสถิติ ในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการจัดทําสารสนเทศ โดยใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมือ เพ่ือแกปญหาในองคกรท่ีนักศึกษาสนใจ และมีแนวโนมในการนําไปประยุกตใชงาน
จริง สามารถอธิบายทฤษฎีท่ีนํามาประยุกตใชในการทําโครงงาน ประโยชนท่ีจะไดรับจากการทําโครงงาน มี
ขอบเขตโครงงานท่ีสามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยจะตองมีการนําเสนอโครงงาน การศึกษาคนควา
หรือเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและรายงานขอมูล การนําเสนอผลการทําโครงงาน/การทําวิจัย ในรูป
เอกสารรายงานและนําเสนอเผยแพรผลงาน 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  
5.2.1 มีความรูและทักษะดานการจัดการขอมูล การวิเคราะหขอมูล รวมท้ังการนําเสนอสารสนเทศ 
5.2.2 มีทักษะการทํางานดานการทํางานอยางเปนระบบ และ/หรือทํางานเปนทีม 
5.2.3 มีการพัฒนาดานทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ  

 5.3 ชวงเวลา  
  ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ของช้ันปท่ี 4 

 5.4 จํานวนหนวยกิต 
  6 หนวยกิต 

 5.5 การเตรียมการ  
  มีอาจารยประจําวิชาเปนผูประสานงานใหคําแนะนําเก่ียวกับข้ันตอนการดําเนินงานโครงการระหวาง
นักศิกษากับอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน อาจารยประจําวิชาจัดทําคูมือการทําโครงงานและปรบัปรุงใหทันสมัยเสมอ 
ใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดการรายวิชาท้ังในช้ันเรียนและทางเว็บไซต จัดอบรมการสืบคนสารสนเทศในฐานขอมูล
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โดยวิทยากรจากสํานักวิทยบริการ ภาควิชาไดจัดเตรียมรายงานโครงงานของรุนพ่ีไวในหองสมุดภาควิชาเพ่ือเปน
ตัวอยางใหศึกษา อาจารยท่ีปรึกษากําหนดช่ัวโมงการใหคําปรึกษาและจัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา 
 5.6 กระบวนการประเมินผล  
  การประเมินผลแบงเปน 3 สวนคือ (1) ประเมินโดยอาจารยประจําวิชา โดยพิจารณาจากความกาวหนาของ
การทําโครงงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด (2) ประเมินโดยอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน โดยพิจารณาจากความรู
ความสามารถ และความเอาใจใสในงานของนักศึกษาตามท่ีไดบันทึกไวในสมุดใหคําปรึกษา (3) ประเมินโดย
กรรมการสอบท่ีมีจํานวนไมนอยกวา 2 คน  โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานท่ีนักศึกษานําเสนอปากเปลาพรอม
ท้ังการจัดทํารูปเลมรายงานฉบับสมบูรณ รวมถึงการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 
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หมวดที ่4. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนกัศึกษา 

• เรียนรูตลอดชีวิต • ฝกใหนักศึกษาคนควาหาความรูจากสื่อตางๆ 

• บุคลิกภาพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ • สอดแทรกเรื่อง การเจรจาสื่อสาร การคิดดานบวก การมีมนุษย
สัมพันธท่ีดีในวิชาสัมมนา  

• ใหความรูเก่ียวกับเรื่องลิขสิทธ์ิและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
ตลอดจนผลกระทบตอสังคม 

• มีจิตสาํนึกสาธารณะ • จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน โครงการบําเพ็ญประโยชน  

• มีทักษะการเปนผูนําและทํางานเปนทีม • การทํางานเปนทีมในช้ันเรียน 

• การทําโครงงานกลุม 

• มีวินัย และความรับผิดชอบ • การสอดแทรกในวิชาเรียน 

• การมอบหมายงานใหนักศึกษารับผิดชอบในกิจกรรมตางๆ 
 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

 สําหรับรายการเพ่ือพัฒนาผลการเรียนรูในท้ัง 5 ดาน สรุปไวในภาคผนวก 
 2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ 
(2) มีวินัย ซื่อสัตย และรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
(3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในทองถ่ิน สถาบัน และประเทศชาติ 

  2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) สอดแทรกในเน้ือหาวิชาเรียน 
(2) การเรียนรูจากสถานการณจริง การจัดกิจกรรมในช้ันเรียนหรือในวิชาเรียน 

(3) การสอนในรายวิชาสัมมนา และวิชาวิจัย 

  2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
(1)  ประเมินพฤติกรรมโดยเพ่ือนนักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยผูสอน 
(2)  ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

 2.2 ความรู  
  2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

(1)  มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาสถิติ 
(2)  มีทักษะและประสบการณการเรียนรูในสาขาวิชาสถิติ สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาการ/

วิชาชีพในสถานการณตางๆ ได  
(3)  มีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนา

ความรูใหมหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพในปจจุบันและการเปลี่ยนแปลงท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

  2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ไดแก การบรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรม

การเรียนรูการใหศึกษาคนควาดวยตนเอง  
(2) การฝกปฏิบัต ิการฝกงาน การไดฝกการทํางาน  
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(3)  การศึกษาดูงาน การเขารวมประชุมสัมมนาทางวิชาการ  
(4) การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  
(1)  ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทํา

แบบฝกหัด และการทํารายงาน 
(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

 2.3 ทักษะทางปญญา  
  2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) สามารถคนหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการพัฒนาความรูและการแกปญหา
ทางวิชาการไดอยางสรางสรรค 

(2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและริเริ่มสรางสรรค โดยใชความรูและประสบการณของตน
ในการแกปญหาการทํางานได อยางเปนระบบ 

  2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
(1) การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
(2) การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง การสัมมนา การทําโครงงาน การทําวิจัย 

  2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  
)1(  ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา 
)2(  ประเมินผลงานจากการทํางานศึกษาคนควาดวยตนเอง การโครงงาน การทําวิจัย  
)3(  ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

 2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
  2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 

(1)  มีภาวะผูนํา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของ ตนเองและ
ของกลุม  

(2) ตระหนักในความแตกตางหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 
และสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญได 

(3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพอยางตอเน่ือง 
  2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ  

)1(   การสอนในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตร โดยเนนการทํางานเปนกลุม 
)2(   การจัดใหมีรายวิชาสัมมนา ฝกงาน ฝกภาคสนาม ฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 

  2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากรายวิชาตางๆ ท่ีมีการสงเสริมใหทํางานกลุม 
(2) ประเมินผลการเรียนรายวิชาฝกงาน ฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

 2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรหรือกระบวนการวิจัย 
ในการคิดวิเคราะหหรือแกปญหาในชีวิตประจําและในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได 

(2)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหา 
ความรูดวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลและการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ เพ่ือ
ประโยชนใน การศึกษาในสาขาวิชาการ/วิชาชีพได 
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  2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

)1(   การสอนในรายวิชาวิจัย หรือสถิติ 
)2(   การเรียนรูดวยตนเองผานระบบ e-Learning 

(3)  การเรียนรูจากการใชความรูพ้ืนฐานดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ
มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

  2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ เทคนิคการ
นําเสนอ การทําแบบฝกหัด การทํารายงาน และการเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือคณิตศาสตรและสถิติ ท่ีเก่ียวของ 

(2) ประเมินผลการเรียนรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย 

(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum mapping)  

ดังในเอกสารแนบ 1 
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หมวดที ่5. หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)  

 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดท่ี 7 ขอ 23 และ 
24 หรือระเบียบท่ีจะปรับปรุงใหม 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

 เปนไปตามกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดท่ี 8 ขอ 29 
หรือระเบียบท่ีจะปรับปรุงใหม ท้ังน้ีมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนด ไมต่ํากวา 
2.00 โดยการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนดพิจารณาจากหมวดวิชาเฉพาะ ซึ่ง
ประกอบดวย กลุมวิชาพ้ินฐาน (ยกเวนวิชา 411 224  ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 2) กลุมวิชาบังคับ และกลุมวิชาเลือก 

3.2 สอบผานเกณฑการสอบวัดความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีข้ันพ้ืนฐาน สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

3.3 เขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการครบตามเกณฑท่ีกําหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวดที ่6. การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  

1.1 การใหเขารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารยใหม” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนหลักเกณฑให
อาจารยใหมทุกคนตองเขารับการอบรม ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย บทบาทหนาท่ีของอาจารยมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และใหมีทักษะเก่ียวกับการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใช
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายใหมีอาจารยพ่ีเลี้ยงทําหนาท่ีใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาในดานการจัดการเรียนการสอน  
1.3 การช้ีแจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
1.4 การมอบหมายใหอาจารยใหมศึกษาคนควา จัดทําเอกสารท่ีเก่ียวของกับการสอน ในหัวขอหน่ึงหรือหลาย

หัวขอท่ีอาจารยใหมมีความรูและถนัด เพ่ือทดลองทําการสอนภายใตคําแนะนําของอาจารยพ่ีเลี้ยง หรือ
ประธานหลักสูตร 

1.5 การกําหนดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
(1) กําหนดใหอาจารยตองเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ

ประเมินผล ตามความตองการของอาจารย และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมี
การเปดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารยในหัวขอตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เปนประจําทุกป 

(2) การจัดใหมีการสอนแบบเปนทีม ซึ่งจะสงเสริมโอกาสใหอาจารยไดมีประสบการณการสอนรวมกับคนอ่ืน 
รวมถึงการมีโอกาสไดเปนผูรับผิดชอบรายวิชา ผูประสานงาน และผูรวมทีมการสอน 

(3) การสงเสริมหรือสรางโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการจัดการเรียนการสอน
ระหวางอาจารยในหลักสูตร หรือทําวิจัยการเรียนการสอนท่ีสามารถนําไปเผยแพรในการประชุม
วิชาการท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ  
(1) การสงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนาทางดานวิชาการหรือวิชาชีพท่ีจัดท้ังภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
(2) การสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ และการนําเสนอผลงานในการประชุม

วิชาการ อยางนอยใหมีผลงานการเขียนหรือการนําเสนอปละ 1 เรื่อง 
(3) การอบรมเพ่ือสงเสริมใหอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน เชน อบรมการเขียนบทความ อบรม

ข้ันตอน ระเบียบ กฎเกณฑในการขอตําแหนงทางวิชาการ เปนตน 
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หมวดที ่7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกํากับมาตรฐานบริหารหลักสูตร 

 การกํากับมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดใหทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ซึ่งตองทําหนาท่ีดังน้ี 
1.1 พัฒนาและปรับปรุงเน้ือหาหลักสูตรและรายวิชาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 
1.2  จัดหาและกําหนดอาจารยผูสอนรายวิชาในหลกัสูตร ท่ีมีความรูความสามารถและคุณสมบัติตรงตามรายวิชา

ทีสอน 
1.3  จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝกปฏิบัติ ฝกภาคสนาม สหกิจศึกษา ตามท่ีกําหนดใน

หลักสูตร 
1.4  ควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารยใหมีคุณภาพและเปนไปตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตรและรายวิชา 
1.5  สงเสริมและจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพของอาจารยดวยวิธีการตางๆ เชน การจัดประชุมวิชาการ การ

สงเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ 
1.6  สงเสริมและจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเปาหมายคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของหลักสูตร 
1.7  ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา อาจารยและนักศึกษา

ปจจุบัน 

2. บัณฑิต 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กํากับมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ผลลัพธการเรียนรู การทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระ ผลงาของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา โดย
การศึกษาความตองการองตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ดําเนินการดังน้ี 

2.1  การสํารวจความตองการของตลาดงานและผูใชบัณฑิต กอนการปรับปรุงหลักสตูรทุกรอบ 5 ป 

2.2  การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑติตามหลักสตูร 

3. นักศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กําหนดกระบวนการรับเขาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา การ

ควบคุมดูแล การใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการ

ขอรองเรียนของนักศึกษา   

      3.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและดานอ่ืนๆแกนักศึกษา 

1) หลักสูตรเชิญผูเช่ียวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมท่ีมีประสบการณตรงในรายวิชาตาง ๆ มา
เปนอาจารยพิเศษ เพ่ือถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา 

2) หลักสูตรมีเจาหนาท่ีประจําหองปฏิบัติการ เพ่ือใหความรูเก่ียวกับฮารดแวร ซอฟตแวร และระบบ
เครือขาย หรือวิชาท่ีเก่ียวของในจํานวนท่ีเหมาะสม และสงไปอบรมเทคโนโลยีใหมทางดานคอมพิวเตอร 

3) หลักสูตรมีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน เพ่ือทําหนาท่ีใหคําปรึกษา
แนะนําดานการเรียน โดยอาจารยหน่ึงคนตอนักศึกษาประมาณ 20 คน และอาจารยมีการกําหนดเวลาเพ่ือให
คําปรึกษาแกนักศึกษา 

4) หลักสูตรมีการสนับสนุนทุนการศึกษาแกนักศึกษาท่ีเรียนดีเปนประจําทุกป 
      3.2 การอุทธรณของนักศึกษา 

การอุทธรณของนักศึกษา เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 
พ.ศ. 2555 หมวดท่ี 12 ขอ 43 หรือระเบียบท่ีจะปรับปรุงใหม 
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4. อาจารย 

4.1 การรับอาจารยใหม  
การคัดเลือกและรับอาจารยใหม เปนไปตามขอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีเก่ียวของกับการ

บริหารงานบุคคล  
4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

คณาจารยทุกคนในหลักสูตร มีสวนรวมในการกําหนดแผนการจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา 
การทบทวนเน้ือหารายวิชา การแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน คุณภาพและพฤติกรรมของ
นักศึกษา การวัดและประเมินผลฯลฯ โดยการจัดใหมี การประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 
ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไวสําหรับการปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

4.3 การแตงตั้งอาจารยพิเศษ  
หลักสูตรมีการเชิญอาจารยพิเศษท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน จากมหาวิทยาลัยอ่ืน หรือองคกรเอกชน มา

บรรยายพิเศษ และสอน เพ่ือใหนักศึกษาไดมีความรูเฉพาะทางเก่ียวกับจัดเก็บและวิเคราะหขอมูล  รวมท้ังเปด
โอกาสใหเรียนรูจากองคกรหรือผูมีประสบการณตรง ฯลฯ 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชา การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนในแตละรายวิชา การประเมินผูเรียน การกํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริงโดยมีวิธีการประเมินท่ี
หลากหลาย การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 6.1 การบรหิารงบประมาณ 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป จากงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร
จากคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต โดยมีการจัดแบงคาใชจายดังน้ี คาวัสดุตําราและสื่อการเรียนการสอน คาครุภัณฑ 
คาใชจายในการพัฒนาอาจารย คาใชจายในการพัฒนานักศึกษา ฯลฯ 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 
6.2.1 ทรัพยากรการเรยีนการสอนในสํานักวิทยบริการ 

1) หนังสือ  
ภาษาไทย  จํานวน  956 รายการ 
ภาษาตางประเทศ จํานวน  920 รายการ 

2) วารสาร  
ภาษาไทย  จํานวน    16 รายการ 
ภาษาตางประเทศ  หองสมุดบอกรับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส สืบคนไดท่ี  
http://goo.gl/mbiqm2 

3) ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (e-Books, e-Journals, etc.) ประกอบดวย 
3.1) ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส 

• Science Direct  สืบคนท่ี http://www.sciencedirect.com/ 

• Oxford Journal  สืบคนท่ี http://www.oxfordjournals.org/en/ 

• Wiley Online Library  สืบคนท่ี http://onlinelibrary.wiley.com/ 
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• Scopus  สืบคนท่ี http://www.scopus.com/ 

• Journal Citation Report  สืบคนท่ี http://goo.gl/GYDkAS 
3.2) ฐานขอมูลวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส 

• Proquest Disseertation &Theses Database สืบคนท่ี 
http://search.proquest.com/pqdtglobal?accountid=27797 

• KKU E Thesis สืบคนท่ี http://lib18.kku.ac.th/kku/main.nsp?view=DCMS 

• TDC (Thai Digital Collection) สืบคนท่ี 
http://www.thailis.or.th/tdc/basic.php 

3.3) ฐานขอมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-books)  

• Science Direct eBook สืบคนไดท่ี 
http://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw 

• Springer Link eBook สืบคนไดท่ี http://link.springer.com/ 

• eBook Academic Collection (EBSCOhost) สืบคนไดท่ี 
search.ebscohost.com 

• Wiley Online Library  สืบคนไดท่ี http://www3.interscience.wiley.com/ 
4) โสตทัศนวัสด ุ จํานวน    36 รายการ 
5) เครื่องมืออ่ืนๆ 

• โปรแกรม Turnitin   สําหรับการตรวจสอบการคัดลอก 

• โปรแกรม Zotero  สําหรับการจัดการบรรณานุกรม 

• โปรแกรม Medeley  สําหรับการจัดการบรรณานุกรม 
6.2.2 ทรัพยากรการเรยีนการสอนในหองสมุดคณะ (ถามี) 

 -ไมมีหองสมดุคณะ- 
6.2.3 ทรัพยากรการเรยีนการสอนในภาควิชา/สาขาวิชา 

       หนังสือ  
ภาษาไทย  จํานวน  1,070 รายการ 
ภาษาตางประเทศ จํานวน    118 รายการ 

 6.3 การจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
  สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีสําคัญของสาขาวิชาสถิติ คือ เครื่องมืออุปกรณหองปฏิบัติการ เน่ืองจาก
เปนหลักสูตรท่ีตองเตรียมความพรอมใหแกบัณฑิตสวนใหญในการทํางานจริงในวงการสถิติ จึงมีความจําเปนท่ี
นักศึกษาตองมีประสบการณการใชงานเครื่องมือ อุปกรณและซอฟตแวรคอมพิวเตอรในการจัดการขอมูลและ
วิเคราะหขอมูล  ใหเกิดความเขาใจหลักการ วิธีการใชงานท่ีถูกตอง และมีทักษะในการใชงานจริง รวมท้ังการเขาถึง
แหลงสารสนเทศท้ังหองสมุดและอินเทอรเน็ต และสื่อการสอนสําเร็จรูป เชน วิดีทัศนวิชาการ โปรแกรมการคํานวณ 
รวมถึงสื่อประกอบการสอนท่ีจัดเตรียมโดยผูสอน ดังน้ันตองมีทรัพยากรข้ันต่ําเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

6.3.1 งบประมาณในการจัดซื้อวารสาร หนังสือ ตํารา รวมท้ังสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ ท้ังในและ
ตางประเทศ เขาสํานักวิทยบริการตอเน่ืองเปนประจําทุกป 

6.3.2  จัดหาบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณโสตทัศนูปกรณประจําหองปฏิบัติการ และหอง
บรรยายตางๆ เปนประจําทุกป เพ่ือใหคณาจารยสามารถปฏิบัติงานสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6.3.3  มีหองปฏิบัติการท่ีมีความพรอมท้ังวัสดุอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
และระบบซอฟตแวรท่ีสอดคลองกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนอยางพอเพียงตอการเรียนการสอน รวมถึง
หองปฏิบัติการสําหรับการทําโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ นอกจากน้ียังมี
เครื่องคอมพิวเตอรใหกับคณาจารยทุกคน เพ่ือเตรียมการสอน 

6.3.4  งบประมาณการจัดซื้อวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร และครุภัณฑเพ่ือการเรียนการสอนเปนประจําทุกป  
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 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
  กระบวนการติดตามและประเมินผลความเพียงพอของตํารา หนังสือ วารสาร ฯลฯ มีวิธีการดังน้ี นักศึกษา
แจงผานอาจารย  และพิจารณาในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกปการศึกษา 

7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานของหลักสูตร เปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด 
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หมวดที ่8. กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  

 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
(1) การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชา/สาขาวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา 

ขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีมีความรูและประสบการณ หรือเพ่ือนรวมงาน 
(2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพ่ือสะทอนผลการจัดการเรียนการสอนในชวงของการเรียน

แตละรายวิชา 
(3) การประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลง

ท่ีเกิดข้ึนจากการใชกลยุทธการสอนท่ีแตกตางกัน 
(4) การทําวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาหรือกลุม

รายวิชา 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของ
มหาวิทยาลัย 

(2) การประเมินการสอนของอาจารยโดยหัวหนาภาควิชา หรือประธานหลักสูตร หรือเพ่ือนรวมงาน ตาม
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของอาจารย/พนักงานสายผูสอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย เพ่ือนําขอมูลมาทบทวนและปรับปรุงการจัดการ
แผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเน้ือหารายวิชาท่ีอาจซ้ําซอน ไมทันสมัย ยาก/งาย เปนตน 

2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษยเกา เพ่ือติดตามผลการนําความรูและประสบการณท่ีไดรับจากการศึกษาใน
หลักสูตรไปใชในการทํางาน 

2.3 การประเมินผลโดยผูใชบัณฑิต เพ่ือสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิต 
เก่ียวกับคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรน้ี 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารยประจําวิชา อาจารยผูสอน นําผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา 
ผูบังคับบัญชา และหรือเพ่ือนรวมงาน แลวแตกรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาท่ีตนรับผิดชอบ 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งดําเนินการ
ทุกสิ้นปการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห พรอมนําเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขในจุดท่ีมีขอบกพรอง 
สําหรับปการศึกษาถัดไป 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นําผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย 
โดยศิษยเกา และโดยผูใชบัณฑิต เพ่ือทบทวนและพิจารณาในการนําไปแกไขปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 



มคอ.2 – สาขาวิชาสถิติ 

42  ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

เอกสารแนบ 
 

1. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสตูรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

2. ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 
3. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา/คณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร 
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปรญิญาตรี พ.ศ. 2555 
5. ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 766/2549) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา

ระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ 
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 
7. ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 1072/2550) เรื่อง แนวปฏิบัติการขออุทธรณและการพิจารณา

อุทธรณโทษทางวิชาการระดับปรญิญาตร ี
8. องคประกอบและตัวช้ีวัดคุณภาพของการจัดการหลักสตูร มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามระบบการประเมินผล

การจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
9. รายงานผลการประเมินหลักสูตรหรือรายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย (กรณี

หลักสตูรปรับปรุง) 
10. ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสตูรเดิมกับหลักสตูรปรบัปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

เอกสารแนบ 1 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 
  

 สวนท่ี 1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   โดยท่ี  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง ความรับผดิชอบรอง 

กลุมวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 
กลุมวิชาภาษา                 

000 101 ภาษาอังกฤษ 1                              

000 102 ภาษาอังกฤษ 2                              

000 103 ภาษาอังกฤษ 3                               

000 104 ภาษาอังกฤษ 4                               

กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                 

000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ                  

000 153 ภูมิปญญาทองถิ่น                  

000 159 ความเปนพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย                             

กลุมวิชา คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร                 

000 173 พลังงานและส่ิงแวดลอม                  

000 174 ทักษะการเรียนรู                             

000 176 ผูประกอบการสรางสรรค                 

สรุปรายการการพัฒนาผลการเรียนรูในท้ัง 5 ดาน ของรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
1.คุณธรรม จรยิธรรม 
    1.1 มีวินัย ตรงตอเวลา 
    1.2 มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
    1.3 มีความซ่ือสัตยตอตนเองและสังคม     

2. ความรู  
     2.1 มีความรูดานมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
     2.2 มีความรูดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
 

3. ทักษะทางปญญา 
      3.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะหแยกแยะประเด็น

ตาง ๆ ในการแกปญหาและการดําเนินชีวิต 
      3.2 สามารถสังเคราะหความรูที่หลากหลายในการ

สรางสรรคผลงาน 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 มีภาวะการเปนผูนํา 
    4.2 สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ภายใตความหลากหลาย

ทางสังคมและวัฒนธรรม (ยอมรับความแตกตาง) 
    4.3 มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (รับผิดชอบ) 
    4.4 มีความรัก/เอื้ออาทรตอสังคมและสถาบัน 
    4.5 มีจิตอาสา และเสียสละ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลย ี
    สารสนเทศ 

     5.1 สามารถใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารภาษาอังกฤษประจําวัน 
     5.2 สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร/คณิตศาสตร/วิจัยในการวิเคราะห   

หรือแกปญหาชวีิตประจําวัน 
     5.3 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู การประมวล

ความรูและการส่ือสาร 

      3.3 สามารถแกปญหาในการดํานินชีวิตและการทํางานได 

 



 

 

สวนท่ี 2  กลุมวิชาพ้ืนฐาน กลุมวิชาบังคับ และกลุมวิชาเลือก  

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 
กลุมวิชาพ้ืนฐาน 

311 111 ชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ  
 Biology for Physical Science 

              

311 112 ปฏิบัติการชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตร
กายภาพ 

             Biology for Physical Science Laboratory 
              

312 106 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 
             General Chemistry Laboratory 

              

312 108 เคมีหลักมูล  
 Fundamental Chemistry 

              

143  121 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 1  
  Calculus of Physical Science I 

              

314 122 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 2 
  Calculus of Physical Science II 

              

314 213 พีชคณิตเชิงเสน 1 
             Linear Algebra I 

              

322 161 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารขั้นแนะนํา 
  Introduction to Information and 

Communication Technology 
              

323 221 แคลคูลัสหลายตัวแปร 
             Multivariable Calculus 

              

325 100 ฟสิกสเบ้ืองตน  
 Elementary Physics 

              

325 103 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1 
 General Physics Laboratory I 

              

336 203 การวิเคราะหเชิงสถิติ 1 
                Statistical Analysis I 

              

336 211 ทฤษฎีเชิงสถิติ 1 
             Statistical Theory I 

              

 



 

 

สวนท่ี 2  กลุมวิชาพ้ืนฐาน กลุมวิชาบังคับ และกลุมวิชาเลือก (ตอ) 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 
กลุมวิชาพ้ืนฐาน 

411 224 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 2 

             Technical English for Science and 
Technology II 

              

กลุมวิชาบังคับ 
322 117 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1  
 Computer Programming I 

              

336 232 การวิเคราะหเชิงสถิติ 2  
 Statistical Analysis II 

              

336 233 สถิติไมอิงพารามิเตอร  
 Nonparametric Statistics 

              

336 241 การจัดการขอมูล  
 Data Management 

              

336 271 การวิจัยดําเนินการ  
 Operations Research 

              

336 311 ทฤษฎีเชิงสถิติ 2 
             Statistical Theory II 

              

336 331 เทคนิคการชักตัวอยาง  
 Sampling Techniques 

              

336 332 การออกแบบการทดลอง 1 
             Experimental Designs I  

              

336 333 การวิเคราะหการถดถอย 
             Regression Analysis 

              

 
 
 
 



 

 

สวนท่ี 2  กลุมวิชาพ้ืนฐาน กลุมวิชาบังคับ และกลุมวิชาเลือก (ตอ) 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 
กลุมวิชาบังคับ 

336 337 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 
             Statistical Quality Control 

              

336 338 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย  
 Research Methodology 

              

336 341 การประมวลผลขอมูลเชิงสถิติ  
 Statistical Data Processing 

              

336 431 การวิเคราะหหลายตัวแปร  
 Multivariate Analysis 

              

336 491 สัมมนาทางสถิติ  
 Seminar in Statistics 

              

336 495 สหกิจศึกษาทางสถิติ   
 Co-operative Education in Statistics  

              

336 496 โครงงานทางสถิติ 1   
 Statistical Project I 

              

336 497 โครงงานทางสถิติ 2   
 Statistical Project II 

              

กลุมวิชาเลือก กลุมท่ี 1 ทฤษฎีและการวิเคราะหเชิงสถิติ 
323 361 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 
 Numerical Methods 

              

336 335 การวิเคราะหขอมูลเชิงจําแนก  
 Categorical Data Analysis 

              

336 336 การวิเคราะหขอมูลเชิงสํารวจ 
 Exploratory Data Analysis 

              

336 339 การวิเคราะหการตัดสินใจเชิงสถิติและเกมส 
 Statistical Decision Analysis and Games              

              

336 351 เทคนิคการวิเคราะหทางประชากรศาสตร 
 Demographic Analysis Techniques 

              

 



 

 

สวนท่ี 2  กลุมวิชาพ้ืนฐาน กลุมวิชาบังคับ และกลุมวิชาเลือก (ตอ) 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 
กลุมวิชาเลือก กลุมท่ี 1 ทฤษฎีและการวิเคราะหเชิงสถิติ 

336 371 การจําลองเชิงสถิติ  
 Statistical Simulation 

              

336 411 ทฤษฎีการประมาณคา  
 Estimation Theory 

              

336 412 ทฤษฎีการทดสอบสมมติฐาน 
 Hypothesis Testing Theory 

              

336 432 การออกแบบการทดลอง 2 
 Experimental Designs  II 

              

336 433 เทคนิคการพยากรณ  
 Forecasting Techniques 

              

336 471 กําหนดการเชิงเสน 
 Linear Programming 

              

336 472 ทฤษฎีแถวคอย  
 Queuing Theory 

              

336 473 ทฤษฎีพัสดุคงคลัง  
 Inventory Theory 

              

346 332 การจัดการโซอุปทานและโลจีสติกส   
 Supply Chain and Logistics Management 

              

กลุมวิชาเลือก กลุมท่ี 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

322 232 ภูมิสารสนเทศขั้นแนะนํา 
 Introduction to Geoinformatics 

              

322 236 การเขียนโปรแกรมประยุกตบนเว็บ 
 Web Application Programming 

              

322 336  ระบบฐานขอมูลและการออกแบบ 
       Database Systems and Designs 

              

322 339 ปฏิบัติการระบบฐานขอมูลและการออกแบบ 
 Database Systems and Design 

Laboratory 
              



 

 

สวนท่ี 2  กลุมวิชาพ้ืนฐาน กลุมวิชาบังคับ และกลุมวิชาเลือก (ตอ) 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 
กลุมวิชาเลือก กลุมท่ี 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

322 373 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 Electronic Commerce 

              

336 342 การวเิคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
 Business Information Systems Analysis and Design 

              

336 441 การทําเหมืองขอมูล  
 Data Mining 

              

กลุมวิชาเลือก กลุมท่ี 3 สถิติธุรกจิและการประกันภัย 

300 202 การเตรียมความพรอมกอนปฏบัิติงานสหกิจ
ศึกษาสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 

            Oeientation to Co-operative Education 
for Science Student 

              

336 261 การเส่ียงภัยและการประกนัภัย 
 Risk and Insurance 

              

336 262 สถิติประกันภัย 
  Insurance Statistics 

              

346 334 สารสนเทศสถิติเพ่ือการบริหารเชิงกลยุทธ 
            Statistical Information for Strategic Management 

              

346 431 การบริหารลูกคาสัมพันธ 
            Customer Relationship Management 

              

961 241 การเงินธุรกิจ 1 
 Corporate Finance I 

              

962 100 เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน 
 Principles of Economics 

              

966 111 หลักการบัญชีขั้นตน 
 Preliminary Principles of Accounting 

              

967 102 ธุรกิจและการจัดการขั้นตน 
 Elementary to Business and 

Management 
              



 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 
967 261 หลักการจัดการ 
 Principles of Management 
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สรุปรายการการพัฒนาผลการเรียนรูในท้ัง 5 ดาน ของหลักสูตรสาขาวิชาสถิติ  

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ 
1.2 มีวินัย ซื่อสัตย และรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
1.3 มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในทองถ่ิน สถาบัน และประเทศชาติ 
 

2. ดานความรู 

2.1 มีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาสถิติ 
2.2 มีทักษะและประสบการณการเรียนรูในสาขาวิชาสถิติ สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาการ/วิชาชีพใน

สถานการณตางๆ ได 
2.3 มีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการแกไขปญหาและ

การตอยอดองคความรูในสาขาวิชา 
2.4 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับในสาขาวิชาชีพท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ 

(สําหรับหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานวิชาชีพ)  
 

3. ดานทักษะทางปญญา 

3.1 สามารถคนหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการพัฒนาความรูและการแกปญหาทางวิชาการ
ไดอยาง สรางสรรค 

3.2 สามารถในการคิดวิเคราะหและริเริ่มสรางสรรค โดยใชความรูและประสบการณของตนในการแกปญหา
การทํางานได  

 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 มีภาวะผูนํา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยาง เหมาะสม บนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุม  
4.2 ตระหนักในความแตกตางหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี และ

สามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญได 
4.3 มีความรับผิดชอบในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพอยางตอเน่ือง 
 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรหรือกระบวนการวิจัย ในการคิด
วิเคราะหหรือแกปญหาในชีวิตประจําและในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได 

5.2 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหา ความรูดวย
ตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลและการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ เพ่ือประโยชนในการศึกษาใน
สาขาวิชาการ/วิชาชีพได 
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เอกสารแนบ 2 ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 
 

1. นางสุพรรณี  อ้ึงปญสัตวงศ 
1) ตําแหนงทางวิชาการ  รองศาสตราจารย 
2) ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปพ.ศ.ท่ีจบ 
ปริญญาตร ี วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลยัขอนแกน 2527 
ปริญญาโท สต.ม. (สถิติ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2531 

ประกาศนียบัตร คอมพิวเตอร Wuhan University 2534 
ปริญญาเอก ปร.ด. (การประเมินการศึกษา) มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2553 

3) ผลงานทางวิชาการ 
  หนังสือ-ตํารา 
สุพรรณี อ้ึงปญสัตวงศ, ชรินทร คูคูสมุทร. แผนแบบการสํารวจดวยตัวอยาง. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน. โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน, 2557. 
สุพรรณี อ้ึงปญสัตวงศ. เทคนิคการพยากรณเชิงสถิติ. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

จังหวัดขอนแกน. โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน, 2555. 
  เอกสารประกอบการสอน 
สุพรรณี อ้ึงปญสัตวงศ. (2558). เอกสารประกอบการสอนวิชา 316 821 การวิเคราะหตัวแปรเชิงพหุ. 
สุพรรณี อ้ึงปญสัตวงศ. (2558). เอกสารประกอบการสอนวิชา 316 205 สถิติเบ้ืองตน 
สุพรรณี อ้ึงปญสัตวงศ. (2557). เอกสารประกอบการสอนวิชา 300 703 Research Methodology and Statistics 

for Forensic Science. 
สุพรรณี อ้ึงปญสัตวงศ. (2556). เอกสารประกอบการสอนวิชา 316 336 Exploratory Data Analysis 
สุพรรณี อ้ึงปญสัตวงศ. (2556). เอกสารประกอบการสอนวิชา 804732 Statistics for Urban and Regional 

Planning. 
ยุภาพร ตงประสิทธ์ิ, สุกัญญา เรืองสุวรรณ และ สุพรรณี อ้ึงปญสัตวงศ. (2547). เอกสารประกอบการสอนวิชา 316 

373 Simulation and Modeling.  
งานวิจัย 

JuthathipSutthitep, Supalak Akkaranggoon, Supunnee Ungpansattawong. Characteristics of Thai 
Slow Tourist along the Khmer Cultural Route in Thailand : A Case of NakhonRatchasima 
Province. Rev. Integr. Bus. Econ. Res. Vol 4(NRRU). Copyright © 2015 Society of 
Interdisciplinary Business Research (www.sibresearch.org) ISSN: 2304-1013 (Online); 2304-
1269 (CDROM).   

Vannajak K, Boonprakob Y, Eungpinichpong W, Ungpansattawong S, Nanagara R. The short-term 
effect of gloving in combination with Traditional Thai Massage, heat, and stretching 
exercise to improve hand mobility in scleroderma patients. J Ayurveda Integr  Med. 2014 
Jan;5(1) : 50-5. doi: 10.4103/0975-9476.128859. 

นิตยา พันธงาม และ สุพรรณี อ้ึงปญสัตวงศ. (2558). ผลของการประคบเตานมดวยลูกประคบเจลโพลิเมอรแบบอุน
ช้ืน  ต อ ระยะ เวลาการห ลั่ ง นํ้ าน มครั้ งแ รก ในมารดาห ลั งคลอดครรภ แ รก . บัณ ฑิ ต วิทยาลั ย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

สุกัญญา กรีติยุตานนท, พักตรวิไล ศรีแสง, รัตนา คํา วิลัยศักดิ์, สุพรรณี อ้ึงปญสัตวงศ. (2557).  ความสัมพันธ
ระหวาง ปจจัยคัดสรรบางประการกับความเศราโศก ของมารดาท่ียุติการตั้งครรภเน่ืองจากทารกพิการแต
กําเนิด. วารสารพยาบาลศาสตรและสุขภาพ, ปท่ี 37 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม-กันยายน). 
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รัชดาภรณ เมฆเสนา และ สุพรรณี อ้ึงปญสัตวงศ. (2557). An empirical likelihood ratio based goodness-of-
fit test for some lifetime distributions. ICAS2014 โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแกน 

จิดาภา นิตยานนท และ สุพรรณี อ้ึงปญสัตวงศ. (2557). Ratio estimators of a population mean in simple 
random sampling using two auxiliary variables. ICAS2014 โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแกน 

รฎารัชต มังตา และ สุพรรณี อ้ึงปญสัตวงศ. (2557). Combined ratio estimator of the population total in 
stratified random sampling. ICAS2014 โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแกน 

ชัยณรงค เพียรภายลุน และ สุพรรณี อ้ึงปญสัตวงศ. (2557). Stratified Double Ranked set Sampling with 
Perfect Ranking. ICAS2014 โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแกน 

สุพรรณี อ้ึงปญสัตวงศ. (ผูรวมวิจัย). (2556).  การจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนอนุบาลขอนแกน 
สุพรรณี อ้ึงปญสัตวงศ, วิชุดา ไชยศิวามงคล. (2556). ตัวแบบเชิงสถิติสําหรับพยากรณจํานวนรถยนตสวนบุคคล ท่ี

จดทะเบียนใหม ตามกฎหมายวาดวยรถยนตในประเทศไทย. วารสารวิจัย ม.ข. 18(4), 567-576. 
สุพรรณี อ้ึงปญสัตวงศ. (ผูรวมวิจัย). (2555).  พฤติกรรมและความคิดเห็นตอการสวมหมวกนิรภัยและการประมาณ

จํานวนและสัดสวนของผูสวมหมวกนิรภัยในเขตมหาวิทยาลัยขอนแกน 
สุพรรณี อ้ึงปญสัตวงศ. (หัวหนาโครงการวิจัย). (2555).  การประมาณคายอดรวมผูเขาชมงานสัปดาหวิทยาศาสตร 

2555 
สุพรรณี อ้ึงปญสัตวงศ. (ผูรวมวิจัย). (2555).  การประเมินคุณรายงานวิจัยทางเภสัชกรรมท่ีศึกษาแบบ Interrupted 

Time Series Design ในวารสารทางการแพทยและสาธารณสุข: การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ. 
สุพรรณี อ้ึงปญสัตวงศ. (ผูรวมวิจัย). (2555).  การวิเคราะหเชิงสถิติหลายตัวแปรของคดีอาญาระดับจังหวัดของ

ประเทศไทย. 
สุพรรณี อ้ึงปญสัตวงศ. (ผูรวมวิจัย). (2555).  A test of validity and reliability between the Three-point 

Marker detection software method and goniometry. 
สุพรรณี อ้ึงปญสัตวงศ. (ผูรวมวิจัย). (2555).  Ratio Estimators Using Robust Regression of the Population 

Mean for Data with Outliners. 
สุพรรณี อ้ึงปญสัตวงศ. (ผูรวมวิจัย). (2555).  Ratio Estimators for Population Means Using Function of 

Attribute of Auxiliary Variable. 
สุพรรณี อ้ึงปญสัตวงศ. (หัวหนาโครงการวิจยั). (2554).  ตัวแบบเชิงสถิติสําหรับพยากรณจํานวนรถยนตสวนบุคคล 

ท่ีจดทะเบียนใหม ตามกฎหมายวาดวยรถยนตในประเทศไทย. 
จิตรจิรา ไชยฤทธ์ิ และสุพรรณี อ้ึงปญสัตวงศ. (2553). การประมาณคาคงท่ีในการทําใหเรียบ แบบปรับไดสําหรับ

เทคนิคการทําใหเรียบแบบเอ็กซโปเนนเชียลอยางงาย. การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต ครั้งท่ี 11
ประจําป 2553 โรงแรมฮอลิเดยอินน  เชียงใหม. 

สุพรรณี อ้ึงปญสัตวงศ. (ผูรวมวิจัย). (2552). การจัดกลุมสถาบันการศึกษาตามขอมูลการดําเนินงานของสถาบัน  
สุพรรณี อ้ึงปญสัตวงศ. (หัวหนาโครงการ). (2551). การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
สุพรรณี อ้ึงปญสัตวงศ. (ผูรวมวิจัย). (2551). ความสัมพันธระหวางแบบลายน้ีวมือและ ศักยภาพพหุปญญาของ

นักเรียน: ระยะท่ี 1. (ทุนวิจัยประเภทอุดหนุนท่ัวไป ประจําปงบประมาณ 2551 สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ). 

สุพรรณี อ้ึงปญสัตวงศ และสุกัญญา เรืองสุวรรณ. (2550). การบูรณาการหลักปรัญญา เศรษฐกิจพอเพียงในวิชา 
000161 การประยุกตคณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน.  การประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงาน
ประจําปของเครือขายบัณฑิตอุดมคติไทย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนยประชุมกาญจนาภิเษก จ. 
ขอนแกน. 

4) ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 27 ป 
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5) ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตร ี ระดับปริญญาโท 

000 161 Application of Mathematics and Statistics 300 703 Research Methodology and  
300 101 Mathematics and Statistics in Everyday Life Statistics for Forensic Science 
316 201 Introduction to Statistics 316 723 Sample Survey Designs 
316 202 Basic Statistics 316 727 Statistical Forecasting 
316 204 Elementary Statistics Techniques 
316 205 Principle of Statistics  316 821 Multivariate Analysis 
316 331 Sampling Techniques 316 891 Seminar in Applied Statistics 
316 336 Exploratory Data Analysis 316 897 Independent Study 
316 372 Statistical Simulation 316 899 Thesis 
316 434 Forecasting Techniques 804732 Statistics for Urban and  
316 491 Seminar in Applied Statistics Regional Planning 
316 492 Special Problems  
 
2. นางสาวอโนทัย  ตรีวานิช 
1) ตําแหนงทางวิชาการ  รองศาสตราจารย 
2) ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปพ.ศ.ท่ีจบ 
ปริญญาตร ี วท.บ.เกียรตินิยม (สถิติ) มหาวิทยาลยัขอนแกน 2526           
ปริญญาโท สต.ม. (สถิติ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2529 
ปริญญาเอก Ph.D. (Statistics) University of College Cork, Ireland 2535 

3) ผลงานทางวิชาการ 
 บทความวิจัย 

C. Nithikathkul, P. Reungsang, A. Trivanich, P. Homchumpa, S. Tongsiri, C. Wongsawad, Geographic 

information of fish-borne parasitic metacercaria in chi river, Mahasarakham, Thailand, 

International Journal of Geoinformatics, Vol. 10(1), (2014), pp. 25-29. 

เอกสารประกอบการสอน 
อโนทัย  ตรีวานิช (2552). สถิติท่ีไมใชพารามิเตอร. ขอนแกน: ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลยัขอนแกน.  
อโนทัย  ตรีวานิช (2552). การวิเคราะหสถิติหลายตัวแปร. ขอนแกน: ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลยัขอนแกน.  
อโนทัย  ตรวีานิช (2552). สถิติเพ่ือการตัดสินใจและทฤษฎีเกมส. ขอนแกน: ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลยัขอนแกน.  
4) ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 29 ป 
 
 
 
 
 
 
 



  มคอ.2 – สาขาวิชาสถิติ 
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5) ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตร ี ระดับปริญญาโท 

316 204 Elementary Statistics 316 821 Multivariate Analysis 
316 334 Nonparametric 316 891 Seminar 
316 432 Multivariate Analysis 316 892 Independent Study 
316 312 Statistical Decision and Games 316 899 Thesis 
316 337 Statistical Quality Control  
316 492 Special Problems  
 
3. นางกุลยา พัฒนากูล 
1) ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 
2) ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปพ.ศ.ท่ีจบ 
ปริญญาตร ี วท.บ. (สถิติประยุกต) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา     

พระนครเหนือ 
2542 

ปริญญาโท วท.ม. (สถิติประยุกต) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา     
พระนครเหนือ 

2544 

ปริญญาเอก ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลยัขอนแกน 2555 
3) ผลงานทางวิชาการ 
 เอกสารประกอบการสอน 
กุลยา พัฒนากูล. (2555). เอกสารประกอบการสอนวิชา 326 231 Statistical Information for Strategic 

Management. 
กุลยา พัฒนากูล. (2555). เอกสารประกอบการสอนวิชา 326 341 Data Quality Control. 
กุลยา พัฒนากูล. (2550). เอกสารประกอบการสอนวิชา 300 101 Mathematics and Statistics in Everyday 

Life. 
กุลยา พัฒนากูล. (2549). เอกสารประกอบการสอนวิชา 336 204 Elementary Statistics. 
กุลยา พัฒนากูล. (2549). เอกสารประกอบการสอนวิชา 316 201 Introduction to Statistics. 
  งานวิจัย 
กุลยา พัฒนากูล. (ผูรวมวิจัย). (2555). ภาพลักษณของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในมุมมองของ

นักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร. 
กุลยา พัฒนากูล. (ผูรวมวิจัย). (2555). ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยขอนแกนในมุมมองของนักศกึษาระดับปริญญา

ตรี 
กุลยา พัฒนากูล. (ผูรวมวิจัย). (2552). การจัดกลุมสถาบันการศึกษาตามขอมูลการดําเนินงานของสถาบัน. 
กุลยา พัฒนากูล. (ผูรวมวิจัย). (2551). การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน.  
กุลยา พัฒนากูล และวัฒนา พัฒนากูล (หัวหนาโครงการ). (2549). ความคิดเห็น การใชงานและ ผลสัมฤทธ์ิทางการ

ศึกษาในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ e-learning ในรายวิชาสถิติเบ้ืองตน. วารสารนวัตกรรมการเรียน
การสอน. 3 (2): 27-36. 

กุลยา พัฒนากูล. (ผูรวมวิจัย). (2549). การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมดานระเบียบวินัยของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา 316 233 สถิติธุรกิจ. (แหลงทุนสํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน). 

กุลยา พัฒนากูล. (ผูรวมวิจัย). (2549). ผลการเรียนรู วิชา 316 204 สถิติเบ้ืองตน หัวขอเรื่องการประมาณคา ของ
นักศึกษาช้ันปท่ี 1 คณะสัตวแพทยศาสตร ท่ีใชรูปแบบการเรยีนรูแบบปริศนาความคิด Jigsaw ระหวางเดือน
ตุลาคม 2547 ถึง กุมภาพันธ 2549. (แหลงทุน สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน). 
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กุลยา พัฒนากูล. (ผูรวมวิจัย). (2549). การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแกน. 
วัฒนา พัฒนากูล และกุลยา พัฒนากูล. (ผูรวมวิจัย). (2548). ความคิดเห็นและพฤติกรรมการใชงาน e-learning 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีลงทะเบียนในรายวิชาของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ป
การศึกษา 2547. วารสารนวัตกรรมการเรียนการสอน. 2 (4): 14-25. 

กุลยา พัฒนากูล. (ผูรวมวิจัย). (2548). การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการโรงพยาบาลจติเวชขอนแกน. 
กุลยา พัฒนากูล. (ผูรวมวิจัย). (2547). การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการโรงพยาบาลจติเวชขอนแกน. 
กุลยา พัฒนากูล. (ผูรวมวิจัย). (2546). การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการโรงพยาบาลจติเวชขอนแกน. 
กุลยา พัฒนากูล. (ผูรวมวิจัย). (2546). การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการใช บริการบึงแกนนคร. 
กุลยา พัฒนากูล. (ผูรวมวิจัย). (2546). การสอบ Entrance และการรับรูขาวสารของนักเรียนท่ีไดรับจาก

มหาวิทยาลยัขอนแกน. 
กุลยา พัฒนากูล. (ผูรวมวิจัย). (2545). การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการโรงพยาบาลจติเวชขอนแกน. 
กุลยา พัฒนากูล. (ผูรวมวิจัย). (2545). ความพึงพอใจตองานทะเบียนราษฎเทศบาลนครขอนแกน.  
กุลยา พัฒนากูล. (ผูรวมวิจัย). การจัดกลุมสถาบันการศึกษาตามขอมูลการดําเนินงานของสถาบัน. 2551-2552.  
   บทความทางวิชาการ 
กุลยา พัฒนากูล. (2553). ปจจัยความสําเร็จและความลมเหลวในการพัฒนาระบบสารสนเทศ. วารสารวิจัย สมาคม

หองสมุดแหงประเทศไทยฯ 3(1): 83-94. 
วัฒนา พัฒนากูล และกุลยา พัฒนากูล. (2549). ระบบโตตอบจากผูเรียน. วารสารวิทยาศาสตร  ประยกุต. 5 (1): 

87-92. 
4) ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 14 ป 
5) ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตร ี ระดับปริญญาโท 
316 201 Introduction to Statistics 316 731 Data Management 
316 202 Basic Statistics 316 891 Seminar 
316 204 Elementary Statistics 316 892 Independent Study 
316 241 Data Management  
316 434 Forecasting Techniques  
316 492 Special Problems  
326 231 Statistical Information for Strategic 
Management. 

 

326 341 Data Quality Control  
 
4. นางสาวธิดาเดียว มยุรีสวรรค 
1) ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 
2) ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปพ.ศ.ท่ีจบ 
ปริญญาตร ี วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 2531 
ปริญญาโท สต.ม. (สถิต)ิ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2535 
ปริญญาเอก วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2549 
3) ผลงานทางวิชาการ 
 งานวิจัย 
Tidadeaw Mayureesawan. (ผูรวมวิจัย). (2015). The MCSP-F-L Fractional Continuous Sampling Plan. 

Thailand Statistician. Vol. 13(1), January. 
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ธิดาเดียว มยุรีสวรรค. (หัวหนาโครงการวิจัย). (2014).  A Study of the Effect of Length of Production Line 
on Performance Measures for Single–Level Continuous Sampling Plans. The Journal of 
KMUTNB. Vol. 24(1), January.  

ธิดาเดียว มยุรีสวรรค. (หัวหนาโครงการวิจัย). (2557). Performance Measures of Multi-Level Continuous 
Sampling Plans for Short Runs and High Fraction of Defective Processes. แหลงเงินทุนคือ เงิน
งบประมาณแผนดินปงบประมาณ 2557. 

Sampling Plans for Short Production Runs. แหลงเงินทุนคณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ ปงบประมาณ 2556. 

ธิดาเดียว มยุรีสวรรค. (หัวหนาโครงการวิจัย). (2556). Performance Measures of Single–Level Continuous  
ธิดาเดียว มยุรีสวรรค. (ผูรวมวิจัย). (2013). แผนภูมิควบคุมสําหรับกระบวนการอัตตสหสัมพันธอันดับท่ีหน่ึง โดยใช

คาความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห. The Journal of KMUTNB. Vol. 23(3), September.  
Tidadeaw Mayureesawan. (ผูรวมวิจัย). (2013). The Effect of Sampling Methods for Linear Regression 

Estimation of Population Means of Dependent Variables. Thailand Statistician. Vol. 11 (1 ) , 
January.  

Tidadeaw Mayureesawan. (ผู ร ว ม วิ จั ย ) .  (2 0 1 3 ) .  The Effect of Number of Units Produced on 
Performance Measures for MCSP-2 -C Continuous Sampling Plan. International Journal of 
AppliedMathematics & Statistics. Vol. 42(12).  

Tidadeaw Mayureesawan. (ผู ร ว ม วิ จั ย ). (2 0 1 3 ). Control charts for monitoring the zero-inflated 
generalized poisson processes. Thai Journal of Mathematical Sciences. Vol. 11(1).  

Tidadeaw Mayureesawan. (ผูรวมวิจัย). (2013). CUSUM charts for zero-inflated generalized Poisson 
process. Far East Journal of Mathematical Sciences. Vol. 77(2). 

Tidadeaw Mayureesawan. (ผู ร วม วิจัย ). (2012). Control Charts for Zero-Inflated Binomial Models, 
Thailand Statistician. Vol. 10(1), January.  

Tidadeaw Mayureesawan. (ผู ร วม วิจั ย ). (2012 ). Control Charts for Zero-Inflated Poisson Models. 
Applied Mathematical Sciences. Vol. 6(56). 

Tidadeaw Mayureesawan. (ผู ร ว ม วิ จั ย ). (2 0 1 2 ). The Design of Two-Level Continuous Sampling 
PlanMCSP-2-C. Applied Mathematical Sciences. Vol. 6(90). 

Tidadeaw Mayureesawan. (ผู ร วม วิจัย ). (2012). The Modified MCSP-C Continuous Sampling Plan. 
International Journal of Pure and Applied Mathematics. Vol. 80(2). 

ธิดาเดียว มยุรีสวรรค . (หัวหนาโครงการวิจัย ). (2554). The Effect of Length of Production Line on 
PerformanceMeasures for Continuous Sampling Plans.  

ธิดาเดียว มยุรีสวรรค. (ผูรวมวิจัย). (2553). Nonconforming Control Charts for Zero-Inflated Processes. 
การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตรประจําป 2553 ครั้งท่ี 15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ. 

ธิดาเดียว มยุรีสวรรค. (ผูรวมวิจัย). (2010). Control Chart based on Ranked-Set Sampling. The Journal of 
KMUTNB. Vol. 20(3), December.  

Tidadeaw Mayureesawan. (หัวหนาโครงการ). (2009).  A Single-Level Continuous Sampling Plan for 
High Quality Production Line, Thailand Statistician. Vol. 7(1), January.  

ธิดาเดียว มยุรีสวรรค. (หัวหนาโครงการ). (2548). การออกแบบแผนการชักสิ่งตัวอยาง CSP-1-2L สําหรับ 2 
สายการผลิตแบบตอเน่ือง. วารสารวิทยาศาสตรประยุกต. 4(2): 24-34. 

ธิดาเดียว มยุรีสวรรค. (หัวหนาโครงการ). (2547). การออกแบบแผนการชักสิ่งตัวอยางแบบตอเน่ืองสําหรับ 2 
สายการผลิตภายใตเง่ือนไขของขีดความสามารถในการตรวจสอบ. การประชุมวิชาการขายงานอุตสาหกรรม 
ครั้งท่ี 13. 
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ธิดาเดียว มยุรสีวรรค. (หัวหนาโครงการ). (2545). การศึกษาภาวการณมีงานทําและภาวการณทํางานของผูสําเรจ็
การศึกษาจากคณะวิทยาศาสตรประยุกต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ระหวางป
การศึกษา 2545-2543 ตามดัชนีการประเมินคณุภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา. วารสารวิทยาศาสตร
ประยุกต. 2(1): 2-9.  

ธิดาเดียว มยุรีสวรรค. (หัวหนาโครงการ). (2538). การสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการควบคุมคุณภาพ
ในอุตสาหกรรม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ.  

4) ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 23 ป 
5) ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตร ี ระดับปริญญาโท 
316 201 Introduction to Statistics 316 721 Statistical Analysis I 
316 202 Basic Statistics 316 722 Statistical Analysis II 
316 431 Regression Analysis  
 
5. นายปราโมทย ครองยุทธ 
1) ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 
2) ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปพ.ศ.ท่ีจบ 
ปริญญาตร ี กศ.บ. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม 2522 
ปริญญาโท พบ.ม. (สถิติประยุกต) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร    2524 

3) ผลงานทางวิชาการ 
เอกสารประกอบการสอน 

ปราโมทย ครองยุทธ. (2531). เทคนิคการวิเคราะหประชากรสาสตร. ขอนแกน: ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน.  

 งานวิจัย 
ปราโมทย ครองยุทธ. (ผูรวมวิจัย). (2553). โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายการมีสวนรวมภาคประชาชนระดับ

ภาค ในการพัฒนาระบบราชการ..  
ปราโมทย ครองยุทธ. (ผูรวมวิจัย). (2553). โครงการสํารวจและจัดทําฐานขอมูลสินทรัพยทางวัฒนาธรรมและ

นวัตกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  
รัตติกาล ทาโบราณ วิชุดา ไชยศิวามงคล และปราโมทย ครองยุทธ. (2553). การวิเคราะหหลายตัวแปรของประเทศ

สมาชิกกลุมอาเซียน. การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต ครั้งท่ี 11 ประจําป 2553 โรงแรมฮอลิเดย
อินน เชียงใหม. 

ปราโมทย ครองยุทธ. (ผูรวมวิจัย). (2552). โครงการเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งเครือขายการมีสวนรวม
ภาคประชาชนในการพัฒนาระบบราชการ พ.ศ. 2551-2552.  

ปราโมทย ครองยุทธ. (ผูรวมวิจัย). (2551). โครงการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของเครือขายการมีสวนรวมภาค
ประชาชนในการพัฒนาระบบราชการและกาเตรียมการรองรับการจัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด. 

ปราโมทย ครองยุทธ. (ผูรวมวิจัย). (2550). โครงการเสริมสรางเครือขายและการสงเสริมการบริหารราชการแบบมี
สวนรวม พ.ศ. 2549-2550. 

ปราโมทย ครองยุทธ. (ผูรวมวิจัย). (2550). โครงการสํารวจความพึงพอใจของเทศบาลในจังหวัดขอนแกน. 
ปราโมทย ครองยุทธ. (หัวหนาโครงการ). (2550). โครงการประเมินสถานการณยาเสพติดรายเดือนภาคอีสาน พ.ศ. 

2549-2550.  
ปราโมทย ครองยุทธ. (ผูรวมวิจัย). (2549). โครงการสํารวจพฤติกรรมนักทองเท่ียวเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของการ

ทองเท่ียวจังหวัดขอนแกน.  
ปราโมทย ครองยุทธ. (ผูรวมวิจัย). (2549). การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแกน. 
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ปราโมทย ครองยุทธ. (ผูรวมวิจัย). (2548). โครงการประมาณการจํานวนและผูใชสารเสพติดในประเทศไทย พ.ศ. 
2544-2548.  

ปราโมทย ครองยุทธ. (ผูรวมวิจัย). (2548). การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแกน. 
ปราโมทย ครองยุทธ. (ผูรวมวิจัย). (2547). การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแกน. 
ปราโมทย ครองยุทธ. (ผูรวมวิจัย). (2547). ทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอทหารและการปฏิรูประบบการผลิตกําลังพล

ระบบการฝกวิชาทหารและระบบกําลังสํารองของกองทัพบก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 
ปราโมทย ครองยุทธ. (ผูรวมวิจัย). (2546). การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแกน.       
ปราโมทย ครองยุทธ. (ผูรวมวิจัย). (2545). การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแกน. 
ปราโมทย ครองยุทธ. (ผูรวมวิจยั). (2545). ความคิดเห็นของประชาชนตอการปรับปรุงประตเูมืองขอนแกน.    
ปราโมทย ครองยุทธ. (ผูรวมวิจัย). (2541). การแบงกลุมจังหวัดโดยใชการวิเคราะหตัวแปรพหุ.วารสารวิจัย มข. 3 

(2): 47-53.   
4) ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 33 ป 
5) ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตร ี ระดับปริญญาโท 
000 161 Application of Mathematics and Statistics 316 741 Population and Development 
300 101 Mathematics and Statistics in Everyday Life 316 742 Manpower Analysis and Human  
316 201 Introduction to Statistics             Resource Development 
316 202 Basic Statistics 316 891 Seminar 
316 204 Elementary Statistics 316 892 Independent Study 
316 351 Demographic Analysis Techniques  
316 436 Research Methodology  
316 491 Seminar  
316 492 Special Problems  
 
6. นายวุฒิชัย ศรีโสดาพล 
1) ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 
2) ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปพ.ศ.ท่ีจบ 
ปริญญาตร ี วท.บ. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลยัขอนแกน 2547 
ปริญญาโท วท.ม. (คณติศาสตรประยุกต) มหาวิทยาลยัมหิดล    2549 
ปริญญาเอก ปร.ด. (คณติศาสตร) มหาวิทยาลยัมหิดล   2553 

3). ผลงานทางวิชาการ 
 บทความวิจัย 
T. Kleebmek, A. Boonyued, W. Srisodaphol, Group-buying inventory policy with demand under 

Poisson process, Songklanakarin Journal of Science and Technology, Vol. 38(1), (2016), pp. 
113-117. 

W. Srisodaphol, K. Kingphai, N. Tanjai, New Ratio Estimators of a Population Mean Using One 
Auxiliary Variable in Simple Random Sampling, Chiang Mai Journal of Science, Vol. 42(2), 
(2015), pp. 523-527. 

W. Srisodaphol, A. Chuankrathok, S. Worasan, Modified Product Estimators for Population Mean in 
Simple Random Sampling Using Coefficients of Kurtosis and Skewness and Function of 
Quartiles of Auxiliary Variable, Kasetsart Journal (Natural Science), Vol. 49(2), (2015), pp. 
313-318. 
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W. Srisodaphol, M. Tiensuwan, Some Statistical Aspects of Assessing Agreement based on a 
Bivariate Exponential Distribution, Model Assisted Statistics and Applications, Vol. 9(2), 
(2014), pp. 167-175. 

W. Srisodaphol and N. Tongmol, Improved Estimators of the Mean of a Normal Distribution with a 
Known Coefficient of Variation, Journal of Probability and Statistics, vol. 2012, Article ID 
807045, 5 pages, 2012. doi:10.1155/2012/807045 

W. Srisodaphol, M. Tiensuwan, B. K. Sinha, On an Asymptotic Comparison of Maximum Likelihood 
and Berkson’s Modified Minimum Chi-Square Estimates in the Two Parameter Dose 
Response Models, Journal of Applied Statistical Science, Vol. 19(4), (2011), pp. 385-405. 

W. Srisodaphol, M. Tiensuwan, B. K. Sinha, On an asymptotic comparison of the maximum 
likelihood and Berkson’s minimum chi-square estimators in some standard dose response 
models with one unknown parameter, Model Assisted Statistics and Applications, Vol. 6(1), 
(2010), pp. 21-38. 

นิภาภรณ วาวจะโปะ, ปยะวดี ประสงคศิลป และ วุฒิชัย ศรีโสดาพล. “นโยบายสินคาคงคลังรวมกันระหวางผูผลิต
รายเดียวและผูซื้อรายเดียวโดยพิจารณาการลดชวงเวลานําและการใหสวนลด”. วิศวกรรมสาร มข. ปท่ี 41 
ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2557 หนา 53-62. 

วุฒิชัย ศรีโสดาพล, จรูญศักดิ์ ธรรมิภักดิ์ และ ณัฐพงษ นาสาวัง. “ตัวแบบควบคุมสินคาคงคลัง (s, Q) เมื่อมี
คาใชจายในการสงคืนสินคาและใหราคาสวนลด”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปท่ี 10 ฉบับท่ี 3 
พ.ศ. 2557 หนา 31-45. 

ดนุพล ทองคํา, สองเมือง เหลาตระกูล และวุฒิชัย ศรีโสดาพล. “ชวงความเช่ือมั่นสําหรับคาเฉลี่ยของการแจกแจง
แบบล็อกปกติและการประยุกต”, วารสารวิจัย มข. ปท่ี 18 ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2556 หนา 501-510. 

ธรรมรัตน กลีบเมฆ และ วุฒิ ชัย ศรีโสดาพล. “การเปรียบเทียบตัวประมาณในปญหาของไนล”. วารสาร
มหาวิทยาลัยทักษิณ. ปท่ี 15 ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2555 หนา 336-342. 

นพคุณ ทองมวล และ วุฒิชัย ศรีโสดาพล. “การประมาณคาเฉลี่ยของการแจกแจงแบบปกติเมื่อทราบสัมประสิทธ์ิ
ความแปรผัน”. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. ปท่ี 15 ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2555 หนา 343-351. 

วุฒิชัย ศรีโสดาพล ชวงความเช่ือมั่นสําหรับหน่ึงสัดสวนทวินาม วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปท่ี 14 ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2555 หนา 29-33 

 การนําเสนอในการประชมุวิชาการ 
Sangsavang J., Srisodaphol W. (2015) Two-echelon inventory model with return items and lead 

time, Proceeding of International Conference on Applied Statistics 2015 (ICAS 2015), July 
15-17, 2015, Siam Bayshore Resort & Spa, Pattaya, Thailand, pp. 214-218. 

Bootwisas N. and Srisodaphol W. (2014) Confidence interval for the two-parameter exponential 
distribution based on the double type II censored data, Proceeding of International 
Conference on Applied Statistics 2014 (ICAS 2014), May 21-24, 2014, Pullman Khon Kaen 
Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand, pp. 35-40. 

Charin B., Srisodaphol W. and Busababodhin P. (2014) Modeling for extreme temperature of 
central northeast region of Thailand, Proceeding of International Conference on Applied 
Statistics 2014 (ICAS 2014), May 21-24, 2014, Pullman Khon Kaen Raja Orchid, Khon Kaen, 
Thailand, pp. 67-72. 

Puttamat W., Srisodaphol W. and Junsawang P. (2014) Missing imputation using combining 
Lagrange interpolation and principal component multiple linear regression methods, 
Proceeding of International Conference on Applied Statistics 2014 (ICAS 2014), May 21-24, 
2014, Pullman Khon Kaen Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand, pp. 85-88. 



  มคอ.2 – สาขาวิชาสถิติ 
 

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  61 

Booppasiri S. and Srisodaphol W. (2014) A modified GM-estimation for robust fitting of mixture 
regression models, Proceeding of the 2nd ISM International Statistical Conference 2014 
(ISM-II), Aug 12-14, 2014, MS garden hotel, Pahang, Malaysia, pp. 264-269. 

W. Srisodaphol and M. Tiensuwan, A comparison of maximum likelihood and Berkson’s minimum 
chi-square methods in the logistic model, Proceeding of the 2nd ICAS and 3rd STGMS 
,Souphanouvong University, Luang Prabang, Lao, 24-25 March 2011. 

ปยะวดี ก่ิงมาลา และ วุฒิชัย ศรีโสดาพล (2554) การเปรียบเทียบชวงความเช่ือมั่นสําหรับฟงกชันเชิงเสนของ
สัดสวนทวินาท ในการประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกตระดับชาติ ครั้งท่ี 12 ประจําป 2554 ระหวาง
วันท่ี 18-22 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรม เจบี อ.หาดใหญ จ.สงขลา หนา 328-335 

คะนึงนิจ ประคํามินทร และ วุฒิชัย ศรีโสดาพล (2554) คาเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการพยากรณรวม ในการประชุม
วิชาการสถิติและสถิติประยุกตระดับชาติ ครั้งท่ี 12 ประจําป 2554 ระหวางวันท่ี 18-22 พฤษภาคม 2554 
ณ โรงแรม เจบี อ.หาดใหญ จ.สงขลา หนา 369-375 

W. Srisodaphol, M. Tiensuwan, B. K. Sinha, On an asymptotic comparison of maximum likelihood 
and Berkson’s minimum chi-square estimates in the multistage Weibull logistic and log-
logistic models, Proceeding of the 5th Asian Mathematical Conference (AMC 2009), Putra 
World Trade Centre, Kuala Lumpur, Malaysia, 22-26 June 2009, pp. 603-612. 

Srisodaphol W, Tiensuwan M and Sinha BK. (2009). On an asymptotic comparison of maximum 
likelihood and Berkson’s minimum chi-square estimates in the dose response models with 
one unknown parameter, Proceeding of ICMA-MU 2009: International Conference in 
Mathematics and Applications, December 17-19, 2009, Twin Tower Hotel, Bangkok, 
Thailand, pp.125. 

4) ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 5 ป 8 เดือน 
5) ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตร ี ระดับปริญญาโท 
316 202 Basic Statistics 300 703 Research Methodology and Statistics  
316 204 Elementary Statistics             for Forensic Science 
316 202 Probability and Statistics 316 711 Probability and Distribution Theory 
316 211 Statistical Theory I 316 712 Statistical Inference 
316 311 Statistical Theory  316 891 Seminar 
 316 899 Thesis 
 
7. นางสุกัญญา  เรืองสุวรรณ 
1) ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 
2) ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปพ.ศ.ท่ีจบ 
ปริญญาตร ี วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลยัขอนแกน 2536 
ปริญญาโท พบ.ม. (สถิติประยุกต) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2538 
ปริญญาเอก ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลยัขอนแกน 2559 

3) ผลงานทางวิชาการ 
 เอกสารประกอบการสอน 
ยุภาพร ตงประสิทธ์ิ, สุกัญญา เรืองสุวรรณ และ สุพรรณี อ้ึงปญสัตวงศ. (2547). เอกสารประกอบการสอนวิชา 316 

373 Simulation and Modeling.  
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สุกัญญา เรืองสุวรรณ. (2546). เอกสารประกอบการสอนวิชา 316471 กําหนดการเชิงเสน. ภาควิชาสถิติ คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน.  

 งานวิจัย 
สุกัญญา เรืองสุวรรณ. (ผูรวมวิจัย). (2552). การจัดกลุมสถาบันการศึกษาตามขอมูลการดําเนินงานของสถาบัน. 
สุกัญญา เรืองสุวรรณ. (หัวหนาโครงการ). (2551). การพัฒนาการทํางานกลุมของนักศึกษาดวยวิธีการเรียนรูแบบ 

Jigsaw II ในวิชา 000161 การประยุกตคณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน. 
สุพรรณี อ้ึงปญสัตวงศ และสุกัญญา เรืองสุวรรณ. (2550). การบูรณาการหลักปรัญญา เศรษฐกิจพอเพียงในวิชา 

000161 การประยุกตคณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน.  การประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงาน
ประจําปของเครือขายบัณฑิตอุดมคติไทย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนยประชุมกาญจนาภิเษก จ. 
ขอนแกน. 

สุกัญญา เรืองสุวรรณ. (ผูรวมวิจัย). (2549). การประเมินความพึงพอใจตอการบริการผูปวยของโรงพยาบาลจิตเวช
ขอนแกนราชนครินทร. 

สุกัญญา เรืองสุวรรณ. (หัวหนาโครงการ). (2548). ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอตลาดเทศบาล เทศบาลนคร
ขอนแกน จ.ขอนแกน. 

สุกัญญา เรืองสุวรรณ. (หัวหนาโครงการ). (2546). ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใชบริการบึงแกนนคร. 
 บทความวิจัย 
วิชุดา ไชยศิวามงคล, สุพรรณี อ้ึงปญสัตวงศ และสุกัญญา เรืองสุวรรณ. (2550). ความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนการ

สอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัยขอนแกน. วารสาร
นวัตกรรมการเรียนการสอน, 4(3), 13-21. 

สุจารี ถมพิรา, สรอย อนุสรณธีรกุล, สมพร วัฒนกุลเกียรติ และสุกัญญา เรืองสุวรรณ. (2549). ความสัมพันธ
ระหวางลักษณะการทําหนาท่ีของครอบครัวกับการปฏิบัติพัฒนกิจในบทบาทมารดาของหญิงตั้งครรภวัยรุน. 
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 24(3), 55-62. 

ผดาพร ผลสวาง, วันเพ็ญ ปนราช, สุขุมาล ธนาเศรษฐอังกูร และสุกัญญา เรืองสุวรรณ. (2549). ลักษณะของชมรม
ผูสูงอายุท่ียั่งยืนและไมยั่งยืน อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน. วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ, 24(3), 37-44. 

4) ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 20 ป 
5) ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตร ี ระดับปริญญาโท 
000 161 Application of Mathematics and Statistics 316 722 Statistical Analysis II 
300 101 Mathematics and Statistics in Everyday Life 316 761 Operations Research 
316 201 Introduction to Statistics 316 891 Seminar 
316 202 Basic Statistics 316 892 Independent Study 

316 204 Elementary Statistics  
316 344 Introduction to Statistical Package Programs  
316 371 Operations Research  
316 372 Statistical Simulation  
316 373 Introduction to Operations Research and   
            Simulation Modeling  
316 471 Linear Programming  
316 473 Inventory Theory  
316 491 Seminar  
316 492 Special Problems  
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8. นายเปรม จันทรสวาง 
1) ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
2) ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปพ.ศ.ท่ีจบ 
ปริญญาตร ี วท.บ. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลยัขอนแกน 2547 
ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาการคณนา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2551 

3) ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
Junsawang P., Imbalanced Data Classification by Incremental Learning Algorithm for Versatile 

Elliptic Basis Function Artificial Neural Network. Proceedings of ICAS 2015  in July 15 -17 , 
2015; Pattaya, Thailand. 

Domthong U, Junsawang P,Wongsrichanalai V, Kittiworawittkul P, & Domthong P: The Classification 
of Severity Level in Exertional Heatstroke Patients by Applying a Decision Tree Technique. 
Proceedings of ICAS 2015 in July 15-17, 2015; Pattaya, Thailand. 

วิชุดา ไชยศิวามงคล, เปรม จันทรสวาง, จุฬาพรรณ อ้ิงจะนิล,ประจวบ ชัยมณี, วรฒุ ชัยวงษ และ วิราวรรณ พุทธ
มาตย. การจําแนกผูปวยโรคมะเร็งตับโดยการประยุกตใชโครงขายประสาทเทียม. วารสารวิจัย มข. 18 (4): 
585-593. 

Areerachakul S. &  Junsawang P. Rainfall-Runoff relationship for streamflow discharge forecasting 
by ANN modelling, Proceedings of World Congress on Sustainable Technologies (WCST), 
2014, London, England. 

Puttamat W., Srisodaphol W., & Junsawang P., Missing imputation using combining Lagrange 
interpolation and principal component multiple linear regression methods. Proceedings of 
ICAS 2014; Khon Kaen, Thailand. 

Areerachakul S.,  Junsawang P. & Pomsathit A., Prediction of Dissolved Oxygen Using Artificial 
Neural Network. Proceedings of Computer Science and Information Technology, 2011, pp. 
524-528. 

Junsawang P., Asavanant J. & Lursinsap C., Artificial Neural Network Model for Rainfall-Runoff 
Relationship. Proceedings of Asian Simulation and Modeling, 2007; Chiang Mai, Thailand. 

4) ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 2 ป 
5) ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตร ี ระดับปริญญาโท 
316 202 Basic Statistics 316 731 Data Management 
316 207 Probability and Statistics  
316 342 Business Systems Analysis and Design  

316 345  Data Warehouse  
316 346  Data Mining  

316 432 Multivariate Analysis  
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9. นายพลากร สีนอย  
1) ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
2) ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปพ.ศ.ท่ีจบ 
ปริญญาตร ี วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2551 
ปริญญาโท วท.ม. (สถิติประยุกตและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2553 

ปริญญาเอก ปร.ด. (สถิติ) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2557 
3) ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย 
Seenoi P, Bodhisuwan W. 2 0 1 5 . Probability Plot of the Length-biased Exponentiated Inverted 

Weibull Distribution. Proceeding of ICAS 2015 in July 15-17, 2015; Pattaya, Thailand. 
Kumphon B, Kaew-Man A, Seenoi P. 2012. A Rainfall Distribution for the Lampao Site in the Chi 

River Basin, Thailand. Journal of Water Resource and Protection. 4(10): 866-869. 
4) ประสบการณสอนระดับอุดมศกึษา 1 ป 
5) ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตร ี ระดับปริญญาโท 
316 201 Introduction to Statistics 316 711 Probability and Distribution Theory 
316 202 Basic Statistics  
316 207 Probability and Statistics  
316 411 Statistical Data Processing  
316 373 Introduction to Operations Research 
and Simulation Modeling 

 

326 311 Statistical Model  
 
10. นายเมธี พงศกิจวิทูร 
1) ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
2) ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปพ.ศ.ท่ีจบ 
ปริญญาตร ี วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลยัขอนแกน 2527 
ปริญญาโท วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต) มหาวิทยาลยัขอนแกน 2555 

3) ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
S. Sakha, W. Ieosanurak, M. Pongkitwitoon, W. Klongdee (2016) Noise Reduction Based on 

Standard Deviation of Strip Window. Far East Journal oF Electronics and Communications. 
16(1), 89-100. 

4) ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 16 ป 
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5) ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตร ี

316202 Basic Statistics 316344 Introduction To Statistical Package 
Programs 

316204 Elementary Statistics 316442 Statistical Package Development 
316206 Statistical Methods 316443 Information Technology 
316241 Data Management 326231 Statistical Information for Strategic  
316342 Business Systems Analysis And Design Management 
 
 
11. นางสาวยุภาพร ตงประสิทธิ์  
1) ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
2) ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปพ.ศ.ท่ีจบ 
ปริญญาตร ี วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 2526 
ปริญญาโท พบ.ม. (สถิติประยุกต) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2535 

3) ผลงานทางวิชาการ 
เอกสารประกอบการสอน 

ยุภาพร ตงประสิทธ์ิ. (2558). การวิจัยดําเนินการ. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน.  
ยุภาพร ตงประสิทธ์ิ. (2558). การวิจัยดําเนินและการจําลองแบบระบบงานข้ันแนะนํา. ภาควิชาสถิติ คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
ยุภาพร ตงประสิทธ์ิ. (2558). การวิจัยดําเนินและการจําลองแบบระบบงานข้ันแนะนํา. ภาควิชาสถิติ คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
ยุภาพร ตงประสิทธ์ิ. (2557). การจําลอง. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
ยุภ าพร ตงประสิท ธ์ิ . (2557 ). การพยากรณ ข อมู ลอ นุกรม เวลา. ภาค วิชาส ถิติ  คณ ะ วิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
 งานวิจัย 
วิชุดา ไชยศิวามงคล, วุฒิชัย ศรีโสดาพล,ปราโมทย ครองยุทธ, อํานวย มณีศรีวงศกูล, สุพรรณี อ้ึงปญสัตวงศ,ยุภาพร 

ตงประสิทธ์ิ, กุลยา พัฒนากูล,รังสรรค เนียมสนิท (2554) ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยขอนแกนในมุมมอง
ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี วารสารวิจัย มข. 16 (6):667-677. 

วิชุดา ไชยศิวามงคล, วุฒิชัย ศรีโสดาพล,ปราโมทย ครองยุทธ, อํานวย มณีศรีวงศกูล, สุพรรณี อ้ึงปญสัตวงศ,ยุภาพร 
ตงประสิท ธ์ิ , กุลยา พัฒนากูล ,รังสรรค  เนียมสนิท  (2554) ภาพลักษณ ของคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกนในมุมมองของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร วารสารวิทยาศาสตร มข. 
40(2) 

ยุภาพร ตงประสิทธ์ิ. (ผูรวมวิจัย). (2552). การจัดกลุมสถาบันการศึกษาตามขอมูลการดําเนินงานของสถาบัน. 
ยุภาพร ตงประสิทธ์ิ. (ผูรวมวิจัย). โครงการสํารวจสถิติการทองเท่ียวภายในประเทศ ป 2537-2547. ภาคตะวันออก- 

เฉียงเหนือ. (งบประมาณจาก การทองเท่ียวแหงประเทศไทย) 
4) ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 20 ป 
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5) ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตร ี ระดับปริญญาโท 

316 202 Basic Statistics 316 727 Forecasting Techniques 
316 204 Elementary Statistics 316 761 Operations Research 
316 205 Principles of Statistics  
316 371 Operations Research  
316 372 Statistical Simulation  
316 373 Introduction to Operations Research 
and Simulation Modeling 

 

316 434 Forecasting Techniques  
316 472 Queuing Theory  
316 492 Special Problems  
316 493 Statistical Project I  
316 494 Statistical Project II  
 
12. นางสาววรรณพร  จันโทภาส 
1) ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
2) ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปพ.ศ.ท่ีจบ 
ปริญญาตร ี วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลยัขอนแกน 2549 
ปริญญาโท วท.ม. (สถิติประยุกตและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2552 

3) ผลงานทางวิชาการ 
Junthopas W, Jitthavech J. Corrected Score Estimators in a Linear Multivariate Regression Model 

with Heteroscedasticity Groups. Proceeding of ICAS 20 15  in July 15 -1 7 , 2 01 5 ; Pattaya, 
Thailand. 

Junthopas W, Jitthavech J. 2012. The Comparison of Tests and Corrections for Heteroscedastic   
          Problem in Simple Linear Regression. Burapha Science. Journal. 17(1): 97-107. 
4) ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 6 เดือน 
5) ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตร ี ระดับปริญญาโท 
316 202 Basic Statistics - 
 
13. นางสาวอุทุมพร โดมทอง 
1) ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
2) ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปพ.ศ.ท่ีจบ 
ปริญญาตร ี วท.บ.เกียรตินิยม (คณติศาสตร) มหาวิทยาลยัขอนแกน 2548 
ปริญญาโท M.Sc. (Statistics) Western Michigan University, USA. 2552 
ปริญญาเอก Ph.D.(Biostatistics) Pennsylvania State University, USA. 2557 
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3) ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 

Domthong U, Junsawang P,Wongsrichanalai V, Kittiworawittkul P, & Domthong P: The Classification 
of Severity Level in Exertional Heatstroke Patients by Applying a Decision Tree Technique. 
Proceeding of ICAS 2015 in July 15-17, 2015; Pattaya, Thailand. 

Domthong, U., Parikh, C. R., Kimmel, P. L., & Chinchilli, V. M. (2014). Assessing the agreement of 
biomarker data in the presence of left-censoring. BMC Nephrology, 15, 144. 
http://doi.org/10.1186/1471-2369-15-144 

4) ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา  1 ป 
5) ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตร ี ระดับปริญญาโท 
316 204 Elementary Statistics 316 724 Design of Experiment 
316 231 Biometrics 316 712 Statistical Inference 
316 332 Design of Experiment 316 891 Seminar 
316 491 Seminar 316 899 Thesis 
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อาจารยพิเศษ 
1. นางสาวพรรณรัตน กวยเจริญพานิชก 
1) ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 
2) ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปพ.ศ.ท่ีจบ 
ปริญญาตร ี วท.บ. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลยัขอนแกน 2542 
ปริญญาโท วท.ม. (การประกันภัย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2546 
ปริญญาเอก ปร.ด. (สถิติประยุกต) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 
2555 

3). ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 

P. Guayjarernpanishk and T. Mayureesawan, The MCSP-F-L Fractional Continuous Sampling Plan, 
Thailand Statistician, Vol. 13(1), (2015), pp. 79-96. 

P. Guayjarernpanishk, The Fractional Sampling Plan for Continuous Production Line, Far East 
Journal of Mathematical Sciences, Vol. 15(2), (2014), pp. 199–217. 

P. Guayjarernpanishk and T. Mayureesawan, The Design of Two-Level Continuous Sampling Plan 
MCSP-2-C, Journal of Applied Mathematical Sciences, Vol. 6(90), (2012), pp. 4483-4495. 

4) ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา  12 ป 
5) ภาระงานสอน 

 

ระดับปริญญาตร ี ระดับปริญญาโท 
สถิติข้ันตน - 
สถิติเบ้ืองตน  
ระเบียบวิธีสถิต ิ  
สถิติทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  
ความนาจะเปนและสถิต ิ  
คณิตศาสตรธุรกิจ  
การเสีย่งและการประกันภัย  
สถิตประกันภัย  
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เอกสารแนบ 3 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา/คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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เอกสารแนบ 4 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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เอกสารแนบ 5  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 766/2549) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชา 
                   และคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบบัที่ 766/2549) 
เร่ือง การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ 

 
 เพื่ อ เป น ก าร เป ด โอก าส ท างก าร ศึ ก ษ าแก นั ก ศึ กษ าที่ ส อบ คั ด เลื อ ก เข า ศึ ก ษ าต อ ใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน สามารถโอนรายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้นๆ  และผานการวัดและ
ประเมินผลตามเกณฑของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ  มาเปนสวนหนึ่งของจํานวนหนวยกิต ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน อีกทั้งเพื่อเปนการปฏิบัติใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
มาตรา 15 ที่กําหนดใหมีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย และเพื่อปริวรรตใหเปนไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการ
เรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ พ.ศ.2545 ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาใหมเปนระบบเหมาจาย 
 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน 
พ.ศ. 2541 ประกอบกับขอ 12.10 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 
2548 และโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมคร้ังที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
2549 มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของ
รายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ ไวดังนี้ 
 ขอ 1  ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 766/2549) เร่ือง การเทียบ
โอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ” 
 ขอ 2  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป 
 ขอ 3  ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 143/2543) เร่ือง การเทียบโอนรายวิชา 
ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2543 และ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 377/2546) เร่ือง การเทียบโอน
รายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 
2546 และ ใหใชประกาศนี้แทน 
 ขอ 4  ในประกาศนี ้
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง   มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  “อธิการบดี” หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  “คณะ”  หมายถึง  คณะตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  “สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ”  หมายถึง  สํานักทะเบียนและประมวลผล 
(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 3/2548) 
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  “นักศึกษา” หมายถึง   นัก ศึกษาที่ ศึกษาในหลั กสูตรระดับป ริญญ าตรีของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  “รายวิชา” หมายถึง กระบวนวิชาตาง ๆ ที่ เปดสอนในระดับปริญญาตรี และ
เปนไปตามหลักสูตรของคณะนั้น ๆ 
 ขอ .5.นักศึกษาผูมีสิทธิขอเทียบโอนรายวิชาตองเปนนักศึกษาที่สอบคัดเลือกเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน และเคยเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือของสถาบันการ ศึกษาอ่ืน
ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเทาในหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหนวยงานของรัฐ ที่
มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 
 ขอ 6  กําหนดเวลาการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา 

6.1 นักศึกษาที่ประสงคจะขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา  จะตองยื่น
คํารอง ขอเทียบโอนรายวิชาภายใน 15 วัน นับถัดจากวันเปดภาคการศึกษาแรกที่
เขาศึกษา  และสามารถยื่นคํารองไดเพียงคร้ังเดียวเทานั้น ที่งานบริการการศึกษา
ของคณะ ที่นักศึกษาสังกัด  โดยแนบใบแสดงผลการศึกษา รายละเอียดของรายวิชา 
และเคาโครงรายวิชาเพื่อระกอบการพิจารณาดว  ยกเวน ผูขอเทียบโอนที่เคยศึกษา
ใน ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก น  ข อ เที ย บ โอ น ร า ย วิ ช า ใน ห ลั ก สู ต ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยขอนแกน  ใหแนบเฉพาะใบแสดงผลการเรียนเทานั้น 

6.2 ใหคณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา
ของ นักศึกษาใหแลวเสร็จภายใน 20 วันนับถัดจากวันสุดทายของกําหนดวันยื่นคํา
รอง  และเปนผูสงผลการพิจารณาที่ไดรับอนุมัติจากอธิการบดีให สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 

ขอ 7  เกณฑการพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา และข้ันตอนการ
ตรวจสอบรายวิชาที่ขอเทยีบโอน 

 7.1  เกณฑการพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา 
7.1.1 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือ

เทียบเทา ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานของ
รัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 

7.1.2 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสาม
ในสี่ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบ 

7.1.3 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่สอบไลไดไมต่ํากวาระดับคะแนน
ตัวอักษร C หรือแตมระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเทา และหรือ 
เปนไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรของสาขาวิชานั้นกําหนด 

7.1.4 นักศึกษาจะขอเทียบโอนรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิตไดไมเกินสาม
ในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 

7.1.5 รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนไดจากตางสถาบัน 
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจะไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม 

7.1.6 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนรายวิชาจะตองใชเวลาศึกษาที่
เหลืออยูตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา 

7.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหม  จะเทียบโอนนักศึกษาเขา
ศึกษาได ไม เกินกวาชั้นปและภาคการศึกษาที่ ได รับอนุญาตใหมี
นักศึกษาเรียนอยูตามหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบแลว 
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7.1.8 เกณฑ อ่ืนที่คณะเจาของรายวิชาเปนผู กําหนดข้ึนและจัดทําเปน
ประกาศ ซึ่งตองไมขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้ 

7.1.9 เกณฑนี้ใหใชกับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน  
7.2  ข้ันตอนการตรวจสอบรายวิชาที่ขอเทียบโอน 

7.2.1 คณะที่นักศึกษาสังกัดเปนผูสงรายวิชาไปยังคณะที่รายวิชาที่ขอเทียบ
โอนนั้นสังกัด  เพื่อพิจารณาวารายวิชาใดที่สามารถเทียบโอนได 

7.2.2 คณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาผลตาม ขอ 7.2.1 
เพื่อพิจารณาการรับเทียบโอน ทั้งนี้ใหเปนไปตามเกณฑ ขอ 7.1 หาก
เห็นชอบใหนําเสนอขออนุมัติตออธิการบด ี

 ขอ  8  คาใชจายและการชําระเงินคาใชจายในการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนน ของรายวิชา
ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ขอ  9  กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนรายวิชาไดแลวนั้น ให
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพิกถอนการลงทะเบียนรายวิชานั้น นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชา
อ่ืนเพิ่มเติมในภาคการศึกษานั้น ๆได  ทั้งนี้จํานวนหนวยกิต ที่ลงทะเบียนเรียนได  ตองเปนไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย    
 ขอ 10  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ โดยใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาตาม
ประกาศนี้  การตีความและวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปนที่สุด 

  ประกาศ   ณ   วันที่  19  มิถุนายน  พ.ศ. 2549 

 
 

   (ลงชื่อ)         กุลธิดา  ทวมสุข 
(รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 

        รองอธิการบดีฝายวชิาการและวิเทศสัมพันธ 
   ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลยัขอนแกน 
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ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  87 

 

เอกสารแนบ 6 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย   
                  พ.ศ. 2541 
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เอกสารแนบ 7 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1072/2550) เรื่อง แนวปฏิบัติการขอ 
                  อุทธรณ  และการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี 
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เอกสารแนบ 8 องคประกอบและตัวช้ีวัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  
                  ตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ตัวบงชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนและ
เกณฑการประเมินประจําป 

ตัวบงชี้และเปาหมาย 
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. อาจารยประจําหลักสตูรอยางนอยรอยละ 80  มีสวนรวมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ตดิตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา
มี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา  และรายงานผลการ
ดําเนิน การของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6  ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุก
รายวิชา 

     

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ี
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรอื 
การประเมินผลการเรยีนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7  ปท่ีแลว   

     

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรยีนการสอน 

     

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

     

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมตีอคุณภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบงช้ี (ขอ) ในแตละป 9 10 10 11 12 
ตัวบงช้ีบังคับ (ขอท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบงช้ีตองผานรวม (ขอ) 8 10 10 11 12 
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เกณฑการประเมิน :  
หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมิน ดังนี้ ตัวบงชี้บังคับ(ตัวที่ 1-5) มี
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ที่มีผลการดําเนินการบรรลุเปาหมาย ไมนอยกวา 
80% ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป 
 
1.  องคประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตร 
 องคประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน จัดแบงตาม
กระบวนการจัดการหลักสูตร 3 กระบวนการ คือ การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช 
และการประเมินผลการใชหลักสูตร มีองคประกอบรวม 8 องคประกอบ และตัวชี้วัดสําหรับหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 25 ตัว   ดังนี้ 
 
 

องคประกอบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ตัวชี้วัด จํานวน 

1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร   
1.1 คุณภาพของหลักสูตร 1.1.1, 1.1.2 2 
2. การนําหลักสูตรไปใช   
2.1 คุณภาพของการบริหารหลักสูตร 2.1.1, 2.1.2 2 
2.2 คุณภาพของนักศึกษา 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 5 
2.3 คุณภาพของอาจารย 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.6, 

2.3.7 
6 

2.4 คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 3 
2.5 คุณภาพของการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
เรียนการสอน 

2.5.1, 2.5.2 2 

3.  การประเมินผลการใชหลักสตูร   
3.1 คุณภาพของบัณฑิต 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 4 
3.2 คุณภาพของผลงานวชิาการและวิทยานิพนธ 3.2.1 1 
 รวมตัวชี้วัด 25 
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2.  รายละเอียดขององคประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพของการจดัการหลักสูตร 
องคประกอบ ตัวชี้วัด 

1.   การพัฒนาและปรับปรุงหลกัสูตร หมายถึง ภารกิจที่ผูรับผดิชอบหลักสูตรตองดําเนนิการเพื่อให
หลักสูตรและรายวชิาในหลักสตูรที่เปดสอนมีความทนัสมัย คุณภาพและไดมาตรฐาน ตอบสนองเปาหมาย
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่กําหนด 
1.1  คุณภาพของหลักสูตร 1.1.1 

 
หลักสูตรไดรับการพัฒนาหรือปรับปรุงใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดงานและสังคม ความเปลี่ยนแปลง
ทางดานวชิาการ เปาหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ
ประสงค และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ (ตามระยะเวลาที่กําหนดทุก 5 ป 
กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

 1.1.2 
 

หลักสูตรมีรายวิชาสหกิจศึกษาหรือขอกําหนดใหนักศึกษา
ฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และ รายวชิาวิจัยหรือ
โครงงานหรือสัมมนาที่สงเสริมกระบวนการวิจยัและ
การศึกษาคนควาดวยตนเองของนักศึกษา 

2.  การนําหลักสูตรไปใช หมายถึง ภารกิจที่ผูรับผิดชอบหลักสตูรตองดําเนินการเพื่อใหกระบวนการจัดการ
หลักสูตร การเรียนการสอน การจัดกิจกรรมตางๆ รวมทั้งปจจยัหลักในการผลิตบณัฑิตที่มีคุณภาพ เปนไป
ตามเปาหมาย ที่กําหนด 
2.1 คุณภาพของการบริหารหลักสูตร 2.1.1 

 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีองคประกอบ คุณสมบัติ 
จํานวน และอํานาจหนาทีต่ามเกณฑมาตรฐานและ
ระเบียบที่เก่ียวของ 

 2.1.2 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อพิจารณาและตัดสินใจรวมกันในเร่ืองตางๆ 
เก่ียวกับการจัดการหลักสูตร 

2.2 คุณภาพของนักศึกษา 2.2.1 
 

สัดสวนจํานวนผูสมัคร : จํานวนประกาศรับ : จํานวน
ผูรายงานตัวเขาศึกษา (กรณีไมแยกสาขาใหใชคาเฉลี่ยของ
การรับในทุกสาขานัน้ เชน วิศวกรรมทั่วไป เกษตรทั่วไป) 

 2.2.2 
 

คาเฉลี่ย GPA ของผูเขาศึกษาในแตละป ป.ตรี เฉพาะรับ
ตรงกับ admission สํานักบริหารฯ โครงการพิเศษ (คณะ) 
บัณฑิตศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย) (กรณีไมแยกสาขาใหใช
คาเฉลี่ยของการรับในทุกสาขานัน้ เชน วิศวกรรมทั่วไป 
เกษตรทั่วไป) 

 2.2.3 
 

คาเฉลี่ยคะแนนผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษของผูเขา
ศึกษาในแตละป  

 2.2.4 
 

จํานวนนักศึกษาชาวตางประเทศ (โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สําหรับหลักสูตรนานาชาต)ิ 

 2.2.5 
 

รอยละของนักศึกษาที่คงสภาพเปนนักศึกษาในป
การศึกษาปจจบุัน จากจํานวนนกัศึกษาที่เขาศึกษาใน
ภาพรวม 
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องคประกอบ ตัวชี้วัด 
2.3  คุณภาพของอาจารย 2.3.1 

 
สัดสวนจํานวนอาจารยแยกตามคุณวุฒิ  ตรี : โท : เอก 
(อาจารยผูสอน) 

 2.3.2 
 

สัดสวนจํานวนอาจารยแยกตามตําแหนงทางวิชาการ  
อาจารย : ผศ : รศ : ศ 

 2.3.3 สัดสวนจํานวนอาจารย ตอจํานวนนักศึกษา 

 2.3.4 
 

จํานวนอาจารย ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศที่เปนผูสอน 
เชิญมาสอน เปนทีป่รึกษาวิทยานิพนธ กรรมการสอบ
วิทยานพินธ และมาปฏิบัตงิานอ่ืนๆ ในหลักสูตร 

 2.3.5 
 

จํานวนผลงานวิชาการ/ผลงานวจิัยที่ตีพิมพหรือเผยแพรใน
วารสาร และ/หรือเสนอในการประชุมวชิาการ ตอจาํนวน
อาจารยในหลักสูตร  

 2.3.6 
 

จํานวนผลงานวิชาการประเภทหนังสือตํารา และสื่อการ
สอนที่ผลติโดยอาจารยในหลักสตูร ตอจาํนวนอาจารย
ทั้งหมด 

 2.3.7 
 

รอยละของอาจารยที่ไดรับเชิญใหเปนกรรมการในวิชาชีพ 
กรรมการวิทยานิพนธ และผูทรงคุณวุฒิดานวชิาการ 
ภายนอกมหาวิทยาลัย ตอจํานวนอาจารยทัง้หมด 

2.4  คุณภาพของการจัดการเรียนการ
สอน 

2.4.1 
 

รอยละของรายวิชาที่มีการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
จากจํานวนรายวิชาทั้งหมดที่เปดสอนในหลักสูตรในแตละ
ปการศึกษา 
 

 2.4.2 
 

รอยละของรายวิชาที่มีการสอนโดยใชสื่อเทคโนโลยี    
หรือระบบ e-learning จากจํานวนรายวิชาทั้งหมดที่เปด
สอนในหลักสูตรในแตละปการศึกษา 

 2.4.3 รอยละของรายวิชาที่มีการสอนโดยบูรณาการ  หรือ
สอดแทรกการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใหกับนักศึกษา 
จากจํานวนรายวิชาทั้งหมดที่เปดสอนในหลักสูตรในแตละ
ปการศึกษา 
 

 2.4.4 
 

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพ/
ประสิทธิภาพการสอนของอาจารยในหลักสูตรในภาพรวม 

2.5 คุณภาพของการจัดกิจกรรม
สงเสริมการเรียนการสอน 

2.5.1 
 

ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมเสริมความรูและ
ทักษะทางวิชาการ ที่ดาํเนินการในระดับหลักสูตร (เชน 
การใหคําปรึกษา การจัดอบรม/สัมมนา การศึกษาดูงาน 
ฯลฯ) 

 2.5.2 
 

ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค ที่ดําเนินการในระดบัหลักสูตร 
(เชน การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัยในตนเอง
และทํางานรวมกับผูอ่ืน ฯลฯ) 
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องคประกอบ ตัวชี้วัด 
3.  การประเมินผลการใชหลักสตูร หมายถึง ภารกิจที่ผูรับผิดชอบหลักสูตรตองดําเนินการเพื่อใหผลผลิตคือ 
บัณฑิตและองคความรูอันเกิดจากกระบวนการผลิตบัณฑิต มีคุณภาพและมาตรฐาน เปนไปตามเปาหมาย 
สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตและสังคม 
3.1  คุณภาพของบัณฑิต 3.1.1 

 
รอยละของนักศึกษาที่สาํเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่
กําหนดในหลักสูตร 

 3.1.2 
 

รอยละของบัณฑิตทีไ่ดงานทาํ ประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาตอในระยะเวลา  12 เดือนหลังจบการศึกษา   (และ
การไดงานทาํตรงสาขาวิชาทีส่ําเร็จการศึกษา และการ
ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนตามเกณฑ) 

 3.1.3 
 

ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิต 
(ดานความรูความสามารถทางวชิาการตามลักษณะงาน
สาขานั้นๆ ดานความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอ
การทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ) 

 3.1.4 
 

จํานวนนักศึกษา/ศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ
ยกยองในดานวชิาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือ
รางวัลทางวชิาการหรือดานอ่ืนที่เก่ียวของกับคุณภาพ
บัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติในรอบ 3 ปที่
ผานมา (คน) 

3.2 คุณภาพของผลงานวชิาการหรือ
วิทยานพินธ 

3.2.1 
 

จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับ
รางวัลในระดบัชาติหรือระดับนานาชาติในรอบ 3 ปทีผ่าน
มา (ชิ้นงาน) 

 3.2.2 
 

รอยละของบทความจากวิทยานพินธปริญญาโทของ
ผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นที่ตีพิมพเผยแพรตอ
จํานวนวิทยานิพนธของผูสาํเร็จการศึกษาในปการศึกษา
นั้นทั้งหมด 

 3.2.3 
 

รอยละของบทความจากวิทยานพินธปริญญาเอกที่ตีพิมพ
เผยแพรตอจํานวนวทิยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด 
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เอกสารแนบ 9 รายงานผลการประเมินหลักสูตรหรือรายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของผูมี 
                  สวนไดสวนเสีย (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

 
ผลการประเมิน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
  การประเมินหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิต ิ เปนการประเมินเพ่ือทําการวิเคราะหหลกัสูตร 
เน้ือหาสาระ ปจจัยนําเขา กระบวนการเรียนการสอนจากเอกสาร และความคดิเห็นของนักศึกษาปจจุบันช้ันปท่ี 4 
และบัณฑิต โดยทําการประเมินเก่ียวกับประเด็นตอไปน้ี 
 1. ความเหมาะสมของปรัชญาและวัตถุประสงค  โครงสรางเน้ือหาสาระของหลักสตูร การจัดการศกึษา 
และปจจยัตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

2. ความคิดเห็นเก่ียวกับโครงสรางและเน้ือหารายวิชาในหลักสูตร 
ผลการประเมินหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ โดยนักศกึษาช้ันปท่ี 4 และบัณฑิต โดยสรปุประเด็นท่ี
สําคัญดังน้ี 
  1) จํานวนผูตอบแบบประเมินเปนนักศึกษา 32 คนจากนักศึกษาช้ันปท่ี 4 ท้ังหมด 35 คน และบัณฑติ 22 
คนจากบัณฑติท่ีมารวมงานรับปรญิญาท้ังหมด 26 คน รวมผูตอบแบบประเมินท้ังหมด (32+22) 54 คน 
  2) รายวิชาท่ีนักศึกษาและบัณฑิต เคยไดเกรด F มากท่ีสุดคือ วิชา 316 441 การประมวลผลขอมลูเชิง
สถิติ จํานวน 14 คน รองลงมาคือ วิชา 316 311 ทฤษฎีเชิงสถิติ 2 จํานวน 13 คน วิชา 316 332 การออกแบบการ
ทดลอง 1 จํานวน 8 คน วิชา 316 337 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิต ิจํานวน 8 คน และวิชา 000 101 ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร จํานวน 7 คน ดังรายละเอียดดังในตารางท่ี 1 
 
         ตารางท่ี 1 ขอมลูพ้ืนฐานของผูตอบแบบประเมิน 

รายการ นักศึกษา บัณฑิต รวม 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. เพศ 
      

   เพศชาย 9 28.13 6 27.27 15 27.78 

   เพศหญิง 23 71.88 16 72.73 39 72.22 

รวม 32 100.00 22 100.00 54 100.00 

2. การไดเกรด F 
      

   ไมเคยไดเกรด F 10 45.45 12 54.55 22 40.74 

   เคยไดเกรด F 22 100.00 10 45.45 32 59.26 

รวม 32 100.00 22 100.00 54 100.00 

3. รายวิชาท่ีไดเกรด F 
      

   316 441 การประมวลผลขอมลูเชิงสถิต ิ 13 30.95 1 6.67 14 24.56 

   316 311 ทฤษฎีเชิงสถิติ 2 8 19.05 5 33.33 13 22.81 

   316 332 การออกแบบการทดลอง 1 7 16.67 1 6.67 8 14.04 

   316 337 การควบคุมเชิงคุณภาพเชิงสถิติ 4 9.52 4 26.67 8 14.04 

   000 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 7 16.67 
  

7 12.28 

   316 432 การวิเคราะหหลายตวัแปร 
  

2 13.33 2 3.51 

   314 122 แคลคูลสัสําหรับวิทยาศาสตร 
              กายภาพ 

1 2.38 
  

1 1.75 
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         ตารางท่ี 1 ขอมลูพ้ืนฐานของผูตอบแบบประเมิน (ตอ) 

รายการ นักศึกษา บัณฑิต รวม 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

   316 203 การวิเคราะหเชิงสถิต ิ1 1 2.38     1 1.75 

   316 232 การวิเคราะหเชิงสถิต ิ2 1 2.38     1 1.75 

   315 181 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1     1 6.67 1 1.75 

   000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2     1 6.67 1 1.75 

รวม 42 100 15 100.00 57 100.00 
 
  3) ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรและปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ดังรายละเอียดดังในตารางท่ี 2 สรุปประเด็น
สําคัญไดดังน้ี  
  3.1) วัตถุประสงคของหลักสูตร ท้ังนักศึกษาและบัณฑิตสวนใหญเห็นวาอยูในระดับเหมาะสมมาก 
  3.2) ดานโครงสรางของหลักสูตร ท้ังนักศึกษาและบัณฑิตสวนใหญเห็นวาอยูในระดับเหมาะสมมาก 
ยกเวนจํานวนหนวยกิตในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีเห็นวาอยูในระดับเหมาะสมปานกลาง 
  3.3) ดานการจัดการศึกษา ท้ังนักศึกษาและบัณฑิตสวนใหญเห็นวาอยูในระดับเหมาะสมมาก 
  3.4) ดานผูสอน สวนใหญเห็นวาอยูในระดับเหมาะสมมากถึงมากท่ีสุดในทุกประเด็น 
  3.5) ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ในประเด็นหองเรียนมีสภาพเหมาะสมเห็นวาอยูในระดับ
เหมาะสมมาก แตประเด็นชุดสื่อการเรียนการสอนใชงานไดดีและจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ตและไวไฟเพียงพอเขาถึงได 
และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรใชงานไดดีเห็นวาอยูในระดับเหมาะสมปานกลาง 
  3.6) ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร สวนใหญเห็นวาอยูในระดับเหมาะสมมากในทุกประเด็น 
  3.7) นักศึกษาและบัณฑิตไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับหลักสูตร และปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ในประเด็น
สําคัญดังน้ี 
    - การจดัแผนการศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ของช้ันปท่ี 3 คอนขางหนัก เน่ืองจากตัวเน้ือหา
ของรายวิชาและมีความสําคัญคอนขางมาก ดังน้ันควรลดปริมาณลงโดยนํารายละเอียดบางวิชาไปเรียนปสองแทน 
   - การศึกษาดูงานชวยใหมีความรูแคระดับท่ีกวางมาก ๆ ไมมีความเขาใจแบบชัดเจนท่ีเก่ียวกับ
สถิติเลย และภาควิชาควรแนะแนวการเรียนตอ การติดตามการรับสมัคร และทุนการศึกษาตางๆ จะเปนประโยชน
มากๆเลยคะ 
      - อยากใหมีหองพักขนาดใหญใหกับนักศึกษาเพ่ือใชเวลาวางระหวางรอเรียนไดน่ังทํางานหรือ
อานหนังสือ 
   - ตัดหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรออก 
   - ควรลดหนวยกิตหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
   - เพ่ิมรายวิชาท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอรสําหรับการทํางาน เชน Excel ข้ันสูง 
   - เพ่ิมรายวิชา Database ในสาขาสถิติ 
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         ตารางท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร และปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
หัวขอประเมิน บัณฑิต นักศึกษา รวม  

  เฉลี่ย ความ 
เหมาะสม  

เฉลี่ย ความ 
เหมาะสม 

เฉลี่ย ความ 
เหมาะสม 

วัตถุประสงคของหลักสูตร             
1. วัตถุประสงคของหลักสูตรสอดคลองกับความตองการ 
    ของสังคมและตลาดแรงงานปจจุบัน 3.55 มาก 3.50 มาก 3.52 มาก 

ดานโครงสรางของหลักสูตร             

2. จํานวนหนวยกิตในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (30 หนวยกิต) 3.29 ปานกลาง 2.88 ปานกลาง 3.04 ปานกลาง 

3. จํานวนหนวยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ (94 หนวยกิต) 3.86 มาก 3.73 มาก 3.79 มาก 

     3.1 จํานวนหนวยกิตในหมวดวิชาแกน (33 หนวยกิต) 3.86 มาก 3.87 มาก 3.87 มาก 

     3.2 จํานวนหนวยกิตในหมวดวิชาบงัคับ (46 หนวยกิต) 3.77 มาก 3.69 มาก 3.72 มาก 

     3.3 จํานวนหนวยกิตในหมวดวิชาเลือก (15 หนวยกิต) 3.64 มาก 3.38 ปานกลาง 3.48 มาก 

4. จํานวนหนวยกิตในหมวดวิชาเลือกเสรี (6 หนวยกิต) 3.50 มาก 3.47 มาก 3.48 มาก 

5. จํานวนหนวยกิตรวมทั้งหลักสูตร (130 หนวยกิต) 3.91 มาก 3.59 มาก 3.72 มาก 

ดานการจัดการศึกษา             

6. การจัดแผนการศึกษาในแตละภาคการศึกษา 3.55 มาก 3.37 ปานกลาง 3.44 มาก 
7. การจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับวัตถุประสงค 
   ของรายวิชา 3.77 มาก 3.62 มาก 3.69 มาก 

ดานผูสอน             

8. ผูสอนมีความรูในเนื้อหาของรายวิชาที่สอน 4.45 มากที่สุด 4.03 มาก 4.20 มาก 

9. ผูสอนมีความสามารถในการถายทอดเนื้อหารายวิชา 4.05 มาก 3.69 มาก 3.83 มาก 

10. ผูสอนมีบุคลิกภาพและการแตงกายที่เหมาะสม 4.45 มากที่สุด 4.53 มากที่สุด 4.50 มากที่สุด 

11. ผูสอนมีความรอบรู ทันตอการเปล่ียนแปลงทางวิชาการ  4.05 มาก 3.66 มาก 3.81 มาก 

12. ผูสอนเปนผูมีคุณธรรม และจิตสํานกึในความเปนครู 4.14 มาก 3.94 มาก 4.02 มาก 

ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน             

13. หองเรียนมีสภาพเหมาะสมตอการเรียน  3.55 มาก 3.66 มาก 3.61 มาก 
14. ชุดส่ือการเรียนการสอนใชงานไดดี (เคร่ืองคอมพิวเตอร  
     โปรเจคเตอร เคร่ืองฉาย 3 มิติ) 3.45 มาก 3.16 ปานกลาง 3.28 ปานกลาง 

15. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรใชงานไดดี 3.14 ปานกลาง 2.47 นอย 2.74 ปานกลาง 

16. จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต และ Wi-Fi เพียงพอ เขาถึงได 3.09 ปานกลาง 2.75 ปานกลาง 2.89 ปานกลาง 

ดานกิจกรรมเสริมหลักสตูร             

17. ประโยชนที่ไดรับจากการฝกงาน 3.75 มาก 3.55 มาก 3.63 มาก 

18. ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษาดูงาน 3.71 มาก 3.75 มาก 3.74 มาก 
19. ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ  
     ของฝายพัฒนานกัศึกษา 3.73 มาก 3.37 ปานกลาง 3.52 มาก 
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 4) ความคิดเห็นเก่ียวกับเน้ือหารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ดังรายละเอียดดังในตารางท่ี 3 ดังน้ี 
  จากผลการประเมินท้ังจากนักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นสอดคลองกันดังน้ี 
  4.1) จํานวนหนวยกิตในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปมีจํานวนมากเกินไป ตองการใหลดจํานวนหนวยกิตใน
หมวดน้ีลง 
  4.2) รายวิชาท่ีเห็นวามีประโยชนคือ รายวิชาดานภาษาอังกฤษ 
  4.3) รายวิชาท่ีไดรับผลการประเมินในดานประโยชนท่ีไดรับจากการเรียนในระดับปานกลาง ท่ีมี
คะแนนเฉลี่ยต่ํากวา 3.00 คือ วิชา 000 146 ความสุขของชีวิต และ วิชา 000 156 พหุวัฒนธรรม  
 
         ตารางท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

รายวิชา บัณฑิต นักศึกษา รวม 

  เฉลี่ย ความ
เหมาะสม 

เฉลี่ย ความ 
เหมาะสม 

เฉลี่ย ความ 
เหมาะสม 

1. 050 106 การเขียนขั้นพื้นฐาน 4.05 มาก 3.84 มาก 3.93 มาก 

2. 000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3.82 มาก 3.94 มาก 3.89 มาก 

3. 000 102 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1 3.91 มาก 3.81 มาก 3.85 มาก 

4. 000 103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2 3.91 มาก 3.75 มาก 3.81 มาก 

5. 000 130 ทักษะการรูสารสนเทศ 3.77 มาก 3.53 มาก 3.63 มาก 

6. 000 145 ภาวะผูนาํและการจัดการ 3.91 มาก 3.00 ปานกลาง 3.37 ปานกลาง 

7. 000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม 3.59 มาก 2.94 ปานกลาง 3.20 ปานกลาง 

8. 000 169 การคิดเชิงสรางสรรค 3.55 มาก 2.84 ปานกลาง 3.13 ปานกลาง 

9. 000 156 พหุวัฒนธรรม 3.36 ปานกลาง 2.56 นอย 2.89 ปานกลาง 

10. 000 146 ความสุขของชีวิต 3.14 ปานกลาง 2.41 นอย 2.70 ปานกลาง 

 
  5) ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาแกน ดังรายละเอียดดังในตารางท่ี 4 
  จากผลการประเมินท้ังจากนักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นสอดคลองกันดังน้ี 
  5.1) จากวิชาแกนท้ังหมด 13 วิชา สวนใหญเห็นวา ความรูท่ีไดรับอยูในระดับมาก และมีหน่ึงรายวิชาท่ี
อยูในระดับมากท่ีสุด คือ วิชา 316 203 การวิเคราะหเชิงสถิติ 1 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.22 
  5.2) นักศึกษาและบัณฑิตไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับเน้ือหารายวิชาในหมวดวิชาแกน ดังน้ี 
    - ควรจะลดรายวิชาแกนของคณะวิทยาศาสตร และเนนวิชาแกนของภาควิชาใหมากข้ึน วิชา
ฟสิกส เคมี และชีววิทยา ควรปรับลดลงไมใชไมเรียนเลย อาจจะเปลี่ยนเปนวิทยาศาสตรท่ัวไป ไมตองแยกออกไปให
เรียนเยอะ เพราะไมคอยเก่ียวกับวิชาภาคสถิติเลย 
   - เพ่ิมวิชาทางเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมภาษาตางๆ สําหรับนักศึกษาสาขาสถิติใหมากข้ึน 
เพ่ือรับรองการทํางานและความรูท่ีนําไปใชในการประกอบอาชีพ 
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         ตารางท่ี 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาแกน 

รายวิชา บัณฑิต นักศึกษา รวม 

 
เฉลี่ย 

ความรู 
ที่ไดรับ 

เฉลี่ย 
ความรู 
ที่ไดรับ 

เฉลี่ย 
ความรู 
ที่ไดรับ 

1. 316 203 การวิเคราะหเชิงสถิติ 1 4.36 มากที่สุด 4.13 มาก 4.22 มากที่สุด 

2. 316 211 ทฤษฎีเชิงสถิติ 1 4.18 มาก 3.84 มาก 3.98 มาก 

3. 323 221 แคลคูลัสหลายตัวแปร 3.91 มาก 3.87 มาก 3.89 มาก 

4. 323 111 พรีแคลคูลัส 3.95 มาก 3.81 มาก 3.87 มาก 

5. 321 211 พีชคณิตเชิงเสน 1 3.77 มาก 3.91 มาก 3.85 มาก 

6. 323 121 แคลคูลัส 3.86 มาก 3.66 มาก 3.74 มาก 

7. 315 181 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 3.77 มาก 3.62 มาก 3.69 มาก 

8. 322 113 วิทยาการคอมพิวเตอรหลักมูล 3.68 มาก 3.70 มาก 3.69 มาก 

9. 315 106 ฟสิกสเบื้องตน 3.59 มาก 3.69 มาก 3.65 มาก 

10. 312 106 ปฏิบัติการเคม ี 3.73 มาก 3.56 มาก 3.63 มาก 

11. 311 112 ปฏิบัติการชีววิทยาสําหรับ
วิทยาศาสตรกายภาพ 

3.76 มาก 3.53 มาก 3.62 มาก 

12. 312 108 เคมีหลักมูล 3.59 มาก 3.56 มาก 3.57 มาก 

13. 311 111 ชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตร
กายภาพ 

3.62 มาก 3.44 มาก 3.51 มาก 

 
  6) ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาบังคับ ดังรายละเอียดดังในตารางท่ี 5 
   จากผลการประเมินท้ังจากนักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นเก่ียวกับรายวิชาบรรยายดังน้ี 
  6.1) ความรูท่ีไดรับจากการเรียนทุกวิชาอยูในระดับมาก 
  6.2) ประโยชนตอการประกอบอาชีพสวนใหญอยูในระดับมาก  
  6.3) วิชาท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ วิชา 316 337 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ สวนใหญเห็นวาความรู
ท่ีไดรับจากการเรียน อยูในระดับมาก และประโยชนตอการประกอบอาชีพ อยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.06 
และ 4.13 ตามลําดับ 
  6.4) วิชาท่ีมีคะแนนเฉลี่ยในลําดับรองลงมาคือ วิชา 316 441 การประมวลผลขอมูลเชิงสถิติ สวนใหญ
เห็นวาความรูท่ีไดรับจากการเรียน อยูในระดับมาก และประโยชนตอการประกอบอาชีพ อยูในระดับมาก มีคะแนน
เฉลี่ย 3.94 และ 4.09 ตามลําดับ 
  6.5) วิชาท่ีมีคะแนนเฉลี่ยดานความรูท่ีไดรับนอยท่ีสุดคือ วิชา 316 436 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย มี
คะแนนเฉลี่ย 3.43 ซึ่งระดับปานกลาง 
  6.6) วิชาท่ีมีคะแนนเฉลี่ยประโยชนตอการประกอบอาชีพนอยท่ีสุดคือ วิชา 316 311 ทฤษฎีเชิงสถิติ 2 
มีคะแนนเฉลี่ย  2.94 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง  
  6.7) สวนวิชา 316 492 316 493 316 495 ซึ่งเปนวิชาท่ีนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริงนักศึกษาและ
บัณฑิตเห็นวาไดรับความรูและประโยชนในระดับมากถึงมากท่ีสุด 
  6.8)  นักศึกษาและบัณฑิตไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับเน้ือหารายวิชาในหมวดวิชาบังคับ ดังน้ี 
      - อยากใหเน้ือหาเขมขนกวาน้ี อาจเพ่ิมวิชาทางคอมพิวเตอร หรือวิชาทางวิทยาการจัดการบาง 
เพ่ือนําไปประยุกตใชกับอาชีพในอนาคต 
   - ควรเพ่ิมวิชาเก่ียวกับคอมพิวเตอร และวิชาทางการจัดการ 
    - วิชาการวิเคราะหหลายตัวแปร ผูสอนควรถายทอดความรูใหมากกวาน้ี 
   - เพ่ิมวิชาท่ีเก่ียวกับการใชสถิติในการวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปใหมากข้ึน 
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   - ใหเน้ือหามีความเหมาะสมตอการนําไปใช เชน มีเน้ือหารองรับหรือเพ่ิมเติมสําหรับนักศึกษาท่ี
ตองการศึกษาตอในระดับ ป.โท และปรับปรุงรายวิชาท่ีนําไปใชในการทํางานใหเปนท่ีตองการตามตลาดงาน 
     7) ความคิดเห็นเก่ียวกับเน้ือหารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน  ดังรายละเอียดดังในตารางท่ี 6 
  จากผลการประเมินท้ังจากนักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นเก่ียวกับรายวิชาบรรยายดังน้ี 
  7.1) ความรูท่ีไดรับจากการเรียนสวนใหญอยูในระดับมาก 
  7.2) ประโยชนตอการประกอบอาชีพสวนใหญอยูในระดับมาก  
  7.3) วิชาท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ วิชา 326 232 CRM สวนใหญเห็นวาความรูท่ีไดรับจากการเรียน 
อยูในระดับมากท่ีสุด และประโยชนตอการประกอบอาชีพ อยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 และ 4.00 
ตามลําดับ 
  7.4) วิชาท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ วิชา 316 336 การวิเคราะหขอมูลเชิงสํารวจ สวนใหญเห็นวา
ความรูท่ีไดรับจากการเรียน อยูในระดับปานกลาง และประโยชนตอการประกอบอาชีพ อยูในระดับปานกลาง มี
คะแนนเฉลี่ย 3.35 และ 3.32 ตามลําดับ 
  7.5) วิชาท่ีมีคะแนนเฉลี่ยดานความรูท่ีไดรับนอยท่ีสุดคือ วิชา 316 336 การวิเคราะหขอมูลเชิงสํารวจ 
มีคะแนนเฉลี่ย 3.43 ซึ่งระดับปานกลาง 
   7.6) นักศึกษาและบัณฑิตไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับเน้ือหารายวิชาในหมวดวิชาเลือกเฉพาะดาน ดังน้ี 
    - ในแตละเทอมใหเปดมากกวา 1 วิชา เพ่ือใหนักศึกษาไดเลือก อาจจะเปด 2 วิชาก็ไดคะ เพราะ
เปดนอยเหมือนวิชาบังคับ จะทําใหการจัดการเวลากับการจัดการเรียนของแตละคนงายข้ึน 
    - ควรเพ่ิมวิชาของคณะวิทยาการจัดการมาอยูในวิชาเลือกเฉพาะดานดวย  
    - ควรเพ่ิมวิชาท่ีสามารถทํางานไดหลากหลาย เพ่ือเปนแนวทางในการตัดสินใจเรียนตอ หรือเปน
แนวทางในการทํางาน 
   - เพ่ิมวิชาเลือกพวกกลยุทธหรือวิชาทางการจัดการ 
    - การจัดวิชาบัญชี เขามาเปนวิชาเลือก ชวยใหนักศึกษามีความรูในรายวิชาบัญชี ซึ่งหากชวง
ฝกงาน บริษัทเอกชนสวนใหญตองการคนท่ีมีพ้ืนฐานดานบัญชี จากการถูกสัมภาษณในการฝกงาน เพราะแคสถิติ
อาจจะชวยเหลือองคกรไดไมมากนัก 
    - วิชาการวิเคราะหขอมูลเชิงสํารวจ เน้ือหาไมเหมาะสม ไมเห็นประโยชนท่ีจะนําไปใชในการ
ทํางาน หรือวิชาเรียนอยางอ่ืนแตอยางใด 
    - วิชาเลือกในหลักสูตรมีใหเลือกเยอะมาก แตพอจะลงทะเบียนเรียนก็ไมเปดสอน เปดเพียง 1-2 
วิชา เทากับวาเปนวิชาบังคับใหลง เพราะยังไงก็ตองลงถาไมลงก็จะมาหนักปสูง ๆ และอยากใหมีการแนะนํา
นักศึกษาท่ีอยูในชวงป 2 วาถาอยากเรียนวิชาเลือกท่ีอยูคณะอ่ืนวาตองทําอยางไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

           ตารางท่ี 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาบังคับ 

รายวิชา บัณฑิต นักศึกษา รวม บัณฑิต นักศึกษา รวม 

  เฉล่ีย ความรูที่ได เฉล่ีย ความรูที่ได เฉล่ีย ความรูที่ได เฉล่ีย ประโยชนที่ได เฉล่ีย ประโยชนที่ได เฉล่ีย ประโยชนที่ได 

1. 316 232 การวิเคราะหเชิงสถิติ 2 4.00 มาก 3.81 มาก 3.89 มาก 3.43 มาก 3.97 มาก 3.75 มาก 

2. 316 241 การจัดการขอมูล 4.09 มาก 3.59 มาก 3.80 มาก 3.95 มาก 3.75 มาก 3.83 มาก 

3. 316 311 ทฤษฎีเชิงสถิติ 2 3.91 มาก 3.35 ปานกลาง 3.58 มาก 2.81 ปานกลาง 3.03 ปานกลาง 2.94 ปานกลาง 

4. 316 331 เทคนิคการชักตัวอยาง 4.00 มาก 3.53 มาก 3.72 มาก 3.52 มาก 4.09 มาก 3.87 มาก 

5. 316 332 การออกแบบการทดลอง 1 4.09 มาก 3.72 มาก 3.87 มาก 3.24 ปานกลาง 3.97 มาก 3.68 มาก 

6. 316 334 สถิติศาสตรไมอิงพารามิเตอร 3.95 มาก 3.81 มาก 3.87 มาก 3.24 ปานกลาง 3.84 มาก 3.60 มาก 

7. 316 337 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 4.18 มาก 3.97 มาก 4.06 มาก 4.05 มาก 4.19 มาก 4.13 มาก 

8. 316 371 การวิจัยดําเนินการ 4.14 มาก 3.66 มาก 3.85 มาก 3.71 มาก 3.94 มาก 3.85 มาก 

9. 316 431 การวิเคราะหการถดถอย 3.91 มาก 3.84 มาก 3.87 มาก 3.33 ปานกลาง 3.91 มาก 3.68 มาก 

10. 316 432 การวิเคราะหหลายตัวแปร 3.95 มาก 3.50 มาก 3.69 มาก 3.19 ปานกลาง 3.63 มาก 3.45 มาก 

11. 316 436 ระเบียบวิธวีิทยาการวิจัย 3.73 มาก 3.22 ปานกลาง 3.43 มาก 3.43 มาก 3.78 มาก 3.64 มาก 

12. 316 441 การประมวลผลขอมูลเชิงสถิติ 4.23 มากที่สุด 3.75 มาก 3.94 มาก 3.81 มาก 4.28 มากที่สุด 4.09 มาก 

13. 316 491 สัมมนาทางสถิติ 4.05 มาก 3.25 ปานกลาง 3.57 มาก 3.33 ปานกลาง 3.00 ปานกลาง 3.13 ปานกลาง 

14. 322 212 โครงสรางขอมูล 3.95 มาก 3.44 มาก 3.65 มาก 3.50 มาก 3.44 มาก 3.46 มาก 

15. 316 492 โครงงานทางสถิติ 1  (ถาเรียน) 4.24 มากที่สุด 4.09 มาก 4.15 มาก 3.40 ปานกลาง 4.26 มากที่สุด 3.92 มาก 

16. 316 493 โครงงานทางสถิติ 2  (ถาเรียน) 4.29 มากที่สุด 4.08 มาก 4.21 มากที่สุด 3.45 มาก 4.42 มากที่สุด 3.81 มาก 

17. 316 495 สหกิจศึกษาทางสถิติ (ถาเรียน) 4.33 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 4.50 มากที่สุด 4.50 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 4.67 มากที่สุด 

 



 

 

             ตารางท่ี 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน 

รายวิชา บัณฑิต นักศึกษา รวม บัณฑิต นักศึกษา รวม 

  เฉลี่ย ความรูที่ได เฉลี่ย ความรูที่ได เฉลี่ย ความรูที่ได เฉลี่ย ประโยชนที่ได เฉลี่ย ประโยชนที่ได เฉลี่ย ประโยชนที่ได 
1. 316 261 การเส่ียงและการ 
               ประกันภยั 

3.63 มาก 3.77 มาก 3.72 มาก 3.21 ปานกลาง 3.86 มาก 3.60 มาก 

2. 316 262 สถิติประกันภัย 4.40 มากที่สุด 3.60 มาก 4.00 มาก 4.00 มาก 3.60 มาก 3.78 มาก 

3. 316 312 การวิเคราะหการตัดสินใจ 
               เชิงสถิติและเกมส 

4.25 มากที่สุด 3.97 มาก 4.00 มาก 3.25 ปานกลาง 4.00 มาก 3.90 มาก 

4. 316 336 การวิเคราะหขอมูลเชิง 
               สํารวจ 

3.80 มาก 3.20 ปานกลาง 3.35 ปานกลาง 3.67 มาก 3.21 ปานกลาง 3.32 ปานกลาง 

5. 316 342 การวิเคราะหและ 
              ออกแบบระบบทางธุรกจิ 

3.75 มาก 3.31 ปานกลาง 3.44 มาก 3.33 ปานกลาง 3.52 มาก 3.46 มาก 

6. 316 345 คลังขอมูล 4.00 มาก 4.50 มากที่สุด 4.17 มาก 3.60 มาก 4.50 มากที่สุด 3.86 มาก 

7. 316 351 เทคนิคการวิเคราะหทาง 
               ประชากรศาสตร 

3.76 มาก 3.33 ปานกลาง 3.49 มาก 3.50 มาก 3.50 มาก 3.50 มาก 

8. 316 434 เทคนิคการพยากรณ 3.94 มาก 4.20 มาก 4.00 มาก 3.79 มาก 4.50 มากที่สุด 3.94 มาก 

9. 316 471 กําหนดการเชิงเสน 4.29 มากที่สุด 4.00 มาก 4.18 มาก 3.17 ปานกลาง 4.00 มาก 3.44 มาก 

10. 326 231 SI for Strategic 
      Management 

3.75 มาก 
  

3.75 มาก 3.50 มาก 
  

3.50 มาก 

11. 326 232 / 326 335 CRM 4.33 มากที่สุด 
  

4.33 มากที่สุด 4.00 มาก 
  

4.00 มาก 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ท้ังน้ี ไดพิจารณาจากความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยมผีลการประเมินดังตารางท่ี 7 
 
             ตารางท่ี 7 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

คุณลักษณะ เฉลี่ย ระดับ 

1. ดานความรูความสามารถทางวชิาการ 

1.1 ความสามารถในการเรียนรูงานในหนาที่ 4.125 มาก 

1.2 ความเขาใจขั้นตอนและวธิีการในการปฏิบัติงานในหนาที ่ 4.000 มาก 

1.3 ความสามารถนําความรูมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานอยางสรางสรรค 3.875 มาก 

1.4 มีความกระตือรือรน สนใจศึกษาหาความรูอยางตอเนื่อง และสามารถนําองคความรูใหมมาใช
พัฒนางานที่รับผิดชอบได 

4.125 มาก 

2. ดานทักษะทางปญญา  

2.1 ความสามารถดานการวางแผน และการปฏิบัติงานไดสําเร็จตามกําหนดเวลา 3.750 มาก 

2.2 การจัดลําดับความสําคัญของงานตางๆ ที่ตองปฏิบัติไดอยางเหมาะสม  3.750 มาก 

2.3 ความสามารถในการวิเคราะหและแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน  4.000 มาก 

2.4 ความสามารถในการตัดสินใจ 3.625 มาก 

3. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

3.1 สามารถริเร่ิมและการพัฒนาการเรียนรูทางวิชาการและการพัฒนาลักษณะอื่นๆ ของตนเองไดโดยมี
การแนะนาํบางเล็กนอย 

4.000 มาก 

3.2 สามารถที่จะไววางในใจใหทํางานไดอยางอิสระและทาํงานที่มอบหมายใหแลวเสร็จโดยอาศัยการ
แนะนําปรึกษาแตเพยีงเล็กนอย 

4.000 มาก 

3.3 สามารถทํางานกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 4.375 มาก 

3.4 มีความสามารถแกปญหาในการปฏบิัติงานอยางเปนระบบ 3.875 มาก 

3.5 มีความคิดสรางสรรคสามารถคิดแผนงานใหมที่เปนประโยชนตอหนวยงาน 4.000 มาก 

4. ดานทักษะการวเิคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร 

4.1 ความรูและทักษะในการใชคอมพวิเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 4.375 มาก 

4.2 มีความสามารถในการใชส่ือส่ิงพิมพเพื่อสืบคนขอมูล 4.500 มาก 

4.3 มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษสําหรับการทํางานและการติดตอส่ือสาร 3.500 ปานกลาง 

4.4 มีความสามารถในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร เพื่อประมวลผลขอมูลของหนวยงานได 4.000 มาก 

5. ดานคุณธรรม และจริยธรรม 

5.1 ใหความรวมมือในกจิกรรมตางๆของหนวยงานอยางกระตือรือรนและสมัครใจ 4.500 มาก 

5.2 ปฏิบัติตามระเบียบวินยัและขอบังคับของหนวยงาน 4.125 มาก 

5.3 รักษาผลประโยชนของหนวยงาน 4.000 มาก 

5.4 มีความซ่ือสัตย สุจริต 4.250 มาก 

5.5 มีบคุลิกภาพและการวางตัวท่ีเหมาะสม 4.250 มาก 

5.6 มีวุฒิภาวะทางอารมณ 4.250 มาก 

5.7 มีน้ําใจ ชวยเหลือผูอื่น 4.500 มาก 

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.0729 มาก 

 
ขอเสนอแนะ 
1. บัณฑิตมีความสามารถในการคดิวิเคราะหท่ีดี และมีความคิดสรางสรรคดี (1) 
2. ขอใหมุงเนนสรางบัณฑติท่ีมีความสามารถและทักษะในการทํางาน (1) 
3. อยากเสนอแนะใหบัณฑิตไดมีการฝกงานเพ่ือจะไดเขาใจระบบการทํางานในองคกรเบ้ืองตน (1) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เอกสารแนบ 10 ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 หมายเหตุ 
1. จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสตูร                    133 หนวยกิต 1. จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสตูร                    130 หนวยกิต - จํานวนหนวยกิตเพิ่มขึ้น 3 หนวยกิต 

2. โครงสรางหลักสตูร 
 

2. โครงสรางหลักสตูร 
 - จํานวนหนวยกิตของกลุมวิชาพื้นฐาน

เพิ่มขึ้น 3 หนวยกิต 
    2.1 หมวดวชิาศึกษาทั่วไป                                  30 หนวยกิต     2.1 หมวดวชิาศึกษาทั่วไป                                30 หนวยกิต  
    2.2 หมวดวชิาเฉพาะ                                          97 หนวยกิต     2.2 หมวดวชิาเฉพาะ                                          94 หนวยกิต  
        - กลุมวิชาพื้นฐาน                 36 หนวยกิต          - กลุมวิชาพื้นฐาน                 33 หนวยกิต   
       -  กลุมวิชาบังคับ                   46 หนวยกิต         -  กลุมวิชาบังคับ                   46 หนวยกิต   
       -  กลุมวิชาเลือก                    15 หนวยกิต         -  กลุมวิชาเลือก                    15 หนวยกิต   
    2.3 หมวดวชิาเลือกเสรี                                         6 หนวยกิต     2.3 หมวดวชิาเลือกเสรี                                      6 หนวยกิต  
3. รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป                    30 หนวยกิต 3. รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป                   30 หนวยกิต - จัดหมวดใหมตามที่สํานกัวิชาศึกษา 
(1) กลุมวิชา ภาษา  12 หนวยกิต    (1) หมวดที ่1 การสื่อสารและการเรียนรูดวยตนเอง   12 หนวยกิต ทั่วไปกําหนด 
000 101 ภาษาอังกฤษ  1  3(3-0-6)    000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) - ปรับตามสํานักวิชาศึกษาทั่วไป 

   English I                 English for Communication    
000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)    000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1  3(3-0-6) - ปรับตามสํานักวิชาศึกษาทั่วไป 
   English II                 English for Academic Purposes I    
000 103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6)    000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3(3-0-6) - ปรับตามสํานักวิชาศึกษาทั่วไป 
   English III                 English for Academic Purposes II    
000 104 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6)    050 106 การเขียนขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6) - ปรับตามสํานักวิชาศึกษาทั่วไป 
   English IV                 Basic Writing    
(2) กลุมวิชา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 9 หนวยกิต    (5) หมวดที ่5 ความรอบรูและการปรับตัวในยุคโลกาภิวตัน   3 หนวยกิต   
000 145 ภาวะผูนาํและการจัดการ 3(3-0-6)    000 145 ภาวะผูนาํและการจัดการ 3(3-0-6) - คงเดิม 
   Leadership and Management                 Leadership and Management    
000 153 ภูมิปญญาทองถิ่น  3(3-0-6)   - เพิ่มรายวิชาใหม 
   Local Wisdom      
000 159 ความเปนพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย 3(3-0-6)   - เพิ่มรายวิชาใหม 
              Citizenship in Democratic Society     



 

 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 หมายเหตุ 
(3) กลุมวิชา คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  9 หนวยกิต     
000 173 พลังงานและส่ิงแวดลอม 3(3-0-6)   - เพิ่มรายวิชาใหม 
 Energy and Environment     (2) หมวดที ่2 การคิดเชิงวิเคราะหและเชิงวิพากษ    6 หนวยกิต   
000 174 ทักษะการเรียนรู 3(3-0-6)    000 130 ทักษะการรูสารสนเทศ  3(3-0-6) - ปรับตามสํานักวิชาศึกษาทั่วไป 
               Learning Skills                 Information Literacy Skills    
000 176 ผูประกอบการสรางสรรค 3(3-0-6)   - เพิ่มรายวิชาใหม 
               Creative Entrepreneurs      
     000 169 การคิดเชิงสรางสรรค 3(3-0-6) - รายวิชาที่ลด 
                 Creative Thinking   
     (3) หมวดที ่3 คุณธรรม จริยธรรม คุณคาของชีวติในสังคม   6 หนวยกิต  
     000 146 ความสุขของชีวิต  3(3-0-6) - รายวิชาที่ลด 
                 Happiness of Life   
     000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมยัใหม  3(3-0-6) - รายวิชาที่ลด 
                 Life and Modern Technology   
     (4) หมวดที ่4 วัฒนธรรมและภูมปิญญา 3 หนวยกิต  
     000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) - รายวิชาที่ลด 
                 Multiculturalism    
4. รายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะ                           97 หนวยกิต 4. รายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะ                           94 หนวยกิต - จํานวนหนวยกิตเทาเดิม 
    4.1 กลุมวิชาพ้ืนฐาน                            36 หนวยกิต     4.1 กลุมวิชาพ้ืนฐาน                             33 หนวยกิต  

  311 111 ชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ  3(3-0-6)    311 111 ชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ  3(3-0-6) - คงเดิม 

               Biology for Physical Science                 Biology for Physical Science   

  311 112 ปฏิบัติการชีววิทยาสําหรับวทิยาศาสตรกายภาพ  1(0-2-1)    311 112 ปฏิบัติการชวีวิทยาสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ  1(0-3-2) - ปรับตามภาควิชาชีววิทยา 

               Biology for Physical Science Laboratory                 Biology for Physical Science Laboratory   

  312 106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-2-1)    312 106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) - ปรับตามภาควิชาเคม ี

               General Chemistry Laboratory                  General Chemistry Laboratory     

  312 108 เคมีหลักมูล  3(3-0-6)     312 108 เคมีหลักมูล  3(3-0-6) - คงเดิม 

               Fundamental Chemistry 

 

                Fundamental Chemistry 
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  325 100 ฟสิกสเบื้องตน  3(3-0-6)    315 106 ฟสิกสเบื้องตน  3(3-0-6) - เปล่ียนรหัสวิชาตามภาควิชาฟสกส 

               Elementary Physics                 Elementary Physics   

  325 103 ปฏิบัติการฟสิกสทัว่ไป 1 1(0-3-2)    315 181 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 1(0-3-2) - เปล่ียนรหัสวิชาตามภาควิชาฟสกส 

              General Physics Laboratory I                  General Physics Laboratory I   

**336 203 การวิเคราะหเชิงสถิติ 1  3(3-0-6)    316 203 การวิเคราะหเชิงสถิติ 1  3(3-0-6) - รายวิชาปรับปรุงใหม/เปล่ียนรหัสวิชา 

               Statistical Analysis I                 Statistical Analysis I    
**336 211 ทฤษฎีเชิงสถิติ 1  3(3-0-6)    316 211 ทฤษฎีเชิงสถิติ 1  3(3-0-6) - รายวิชาปรับปรุงใหม/เปล่ียนรหัสวิชา 
               Statistical Theory I                 Statistical Theory I    
  314 213 พีชคณิตเชิงเสน 1  3(3-0-6)    321 211 พีชคณิตเชิงเสน 1  3(3-0-6) - ปรับตามภาควิชาคณิตศาสตร 
               Linear Algebra I                 Linear Algebra I    
  322 161 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารขั้นแนะนาํ 3(3-0-6)   - เพิ่มรายวิชาใหมเพือ่ใหนักศึกษาม ี 
               Introduction to Information and Communication   
               Technology  

 
 

 พื้นฐาน ความรูทางดานคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     322 113 วิทยาการคอมพวิเตอรหลักมูล 3(3-0-6) - รายวิชาที่ลด 
                 Fundamental Computer Science   
  314 121 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 1 3(3-0-6)    323 111 พรีแคลคูลัส  3(3-0-6) - รายวิชาใหมเพือ่มาแทนรายวิชา   
  Calculus of Physical Science I                 Precalculus     323 111 
  314 122 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 2 3(3-0-6)    323 121 แคลคูลัส 3(3-0-6) - รายวิชาใหมเพือ่มาแทนรายวิชา   
  Calculus of Physical Science II                 Calculus     323 121 
  323 221 แคลคูลัสหลายตัวแปร 3(3-0-6)    323 221 แคลคูลัสหลายตัวแปร 3(3-0-6) - คงเดิม 
              Multivariate Calculus                 Multivariate Calculus    
411 224 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี2 
             Technical English for Science and Technology II 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 

 

 - เพื่อใหสอดกับนโยบายการพัฒนา 
ภาอังกฤษสําหรับ นศ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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    4.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน                          61 หนวยกิต     4.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน                          61 หนวยกิต - จํานวนหนวยกิตเทาเดิม 
    1) กลุมวิชาบังคับ                             46 หนวยกิต     1) กลุมวิชาบังคับ                             46 หนวยกิต  
**336 232 การวิเคราะหเชิงสถิติ 2 3(3-0-6)    316 232 การวิเคราะหเชิงสถิติ 2 3(3-0-6) - รายวิชาปรับปรุงใหม/เปล่ียนรหัสวิชา 
               Statistical Analysis II                 Statistical Analysis II   
**336 241 การจัดการขอมูล 3(3-0-6)    316 241 การจัดการขอมูล 3(3-0-6) - รายวิชาปรับปรุงใหม/เปล่ียนรหัสวิชา 
               Data Management                 Data Management     /เปล่ียนชือ่รายวิชา 

 
**336 311 ทฤษฎีเชิงสถิติ 2  3(3-0-6)    316 311 ทฤษฎีเชิงสถิติ 2  3(3-0-6) - รายวิชาปรับปรุงใหม/เปล่ียนรหัสวิชา 
               Statistical Theory II                 Statistical Theory II   
**336 331 เทคนิคการชักตัวอยาง  3(3-0-6)    316 331 เทคนิคการชักตัวอยาง  3(3-0-6) - รายวิชาปรับปรุงใหม/เปล่ียนรหัสวิชา 
              Sampling Techniques                 Sampling Techniques   
**336 332 การออกแบบการทดลอง 1  3(3-0-6)    316 332 การออกแบบการทดลอง 1  3(3-0-6) - รายวิชาปรับปรุงใหม/เปล่ียนรหัสวิชา 
              Experimental Design I                  Experimental Design I   
**336 233 สถิติไมอิงพารามิเตอร 3(3-0-6)    316 334 สถิติศาสตรไมอิงพารามิเตอร 3(3-0-6) - รายวิชาปรับปรุงใหม/เปล่ียนรหัสวิชา 
               Nonparametric Statistics                 Nonparametric Statistics   
**336 337 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ  3(3-0-6)    316 337 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ  3(3-0-6) - รายวิชาปรับปรุงใหม/เปล่ียนรหัสวิชา 
               Statistical Quality Control                 Statistical Quality Control    
**336 271 การวิจัยดําเนินการ  3(3-0-6)    316 371 การวิจยัดําเนินการ  3(3-0-6) - รายวิชาปรับปรุงใหม/เปล่ียนรหัสวิชา 
              Operations Research                 Operations Research    
**336 333 การวิเคราะหการถดถอย  3(3-0-6)    316 431 การวิเคราะหการถดถอย  3(3-0-6) - รายวิชาปรับปรุงใหม/เปล่ียนรหัสวิชา 
              Regression Analysis                 Regression Analysis    
**336 431 การวิเคราะหหลายตัวแปร 3(3-0-6)    316 432 การวิเคราะหหลายตัวแปร 3(3-0-6) - รายวิชาปรับปรุงใหม/เปล่ียนรหัสวิชา 
              Multivariate Analysis                 Multivariate Analysis    
**336 338 ระเบียบวิธวีิทยาการวิจยั  3(3-0-6)    316 436 ระเบียบวิธวีิทยาการวิจยั  3(3-0-6) - รายวิชาปรับปรุงใหม/เปล่ียนรหัสวิชา 
              Research Methodology                 Research Methodology    
**336 341 การประมวลผลขอมูลเชิงสถิติ  3(1-4-4)    316 441 การประมวลผลขอมูลเชิงสถิติ  3(1-4-4)  - รายวิชาปรับปรุงใหม/เปล่ียนรหัสวิชา 
              Statistical Data Processing                 Statistical Data Processing    
     322 212 โครงสรางขอมูล  3(3-0-6) - รายวิชาที่ลด 
                  Data Structure   
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  322 117 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร 1  3(3-0-6)   - เพิ่มรายวิชาใหมเพือ่ใหนักศึกษาม ี
              Computer Programming I  

 
 ความรูเร่ืองการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร 
**336 491 สัมมนาทางสถิติ  1(1-0-2)    316 491 สัมมนาทางสถิติ  1(1-0-2) - รายวิชาปรับปรุงใหม/เปล่ียนรหัสวิชา 
              Seminar in Statistics 
 
 

                 Seminar in Statistics    

**336 496 โครงงานทางสถิติ 1   3(0-6-3)    316 493 โครงงานทางสถิติ 1   3(0-6-3) - รายวิชาปรับปรุงใหม/เปล่ียนรหัสวิชา 
              Statistical Project I                  Statistical Project I   
**336 497 โครงงานทางสถิติ 2   3(0-6-3)    316 494 โครงงานทางสถิติ 2   3(0-6-3) - รายวิชาปรับปรุงใหม/เปล่ียนรหัสวิชา 
              Statistical Project II                  Statistical Project II      

หรือ  หรือ    
**336 495 สหกิจศึกษาทางสถิติ          6    316 495 สหกิจศึกษาทางสถิติ   6(0-18-9) - รายวิชาปรับปรุงใหม/เปล่ียนรหัสวิชา 
              Co-operative Education in Statistics                  Co-operative Education in Statistics    

    2) กลุมวิชาเลือก                                                   15 หนวยกิต     2) กลุมวิชาเลือก                                                   15 หนวยกิต - จํานวนหนวยกิตเทาเดิม 

นักศึกษาเลือกรายวิชาตาง ๆ ในกลุมตอไปนี้ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
 

นักศึกษาเลือกรายวิชาตาง ๆ ในกลุมตอไปนี้ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
 - จัดกลุมรายวิชาใหมเพื่อใหมีความ

ชัดเจนมากขึ้น 
    กลุมที่ 1 ทฤษฎีและการวิเคราะหเชิงสถิต ิ 
ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี ้หรือรายวชิาในสาขาวิชาสถิติที่เปด
เพิ่มเติมในภายหลัง 

     กลุมที่ 1 ทฤษฎีสถิต ิ 
ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี ้หรือรายวชิาในสาขาวิชาสถิติที่เปด
เพิ่มเติมในภายหลัง 

 - เปล่ียนชื่อกลุมเพื่อใหครอบคลุม
รายวิชาในกลุมนี ้

  346 332 การจดัการโซอุปทานและโลจีสติกส  3(3-0-6)   - รายวิชาเพิ่มใหมเพือ่เปนทางเลือก 
              Supply Chain and Logistics Management    ใหกับ นศ. 

**336 335 การวิเคราะหขอมูลเชิงจําแนก  
              Categorical Data Analysis 

3(3-0-6)    316 335 การวิเคราะหขอมูลเชิงจําแนก  
              Categorical Data Analysis 

3(3-0-6) - รายวิชาปรับปรุงใหม/เปล่ียนรหัสวิชา 
  

**336 336 การวิเคราะหขอมูลเชิงสํารวจ  3(3-0-6)    316 336 การวิเคราะหขอมูลเชิงสํารวจ  3(3-0-6) - รายวิชาปรับปรุงใหม/เปล่ียนรหัสวิชา 
              Exploratory Data Analysis                 Exploratory Data Analysis    

**336 339 การวิเคราะหการตัดสินใจเชิงสถิติและเกมส  3(3-0-6)   - จัดกลุมรายวิชาใหม/เปล่ียนรหัสวิชา 
              Statistical Decision Analysis and Games     
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**336 351 เทคนิคการวิเคราะหทางประชากรศาสตร  3(3-0-6)   - จัดกลุมรายวิชาใหม/เปล่ียนรหัสวิชา 
              Demographic Analysis Techniques     

**336 371 การจําลองเชิงสถิติ  3(2-2-5)   - จัดกลุมรายวิชาใหม/เปล่ียนรหัสวิชา 
              Statistical Simulation     
 *336 411 ทฤษฎกีารประมาณคา  3(3-0-6)   - รายวิชาเปดใหมเพือ่เปนทางเลือก 
  Estimation Theory 
 

 
 

 ใหกับนศ. 

 *336 412 ทฤษฎกีารทดสอบสมมติฐาน 3(3-0-6)    - รายวิชาเปดใหมเพือ่เปนทางเลือก 
  Hypothesis Testing Theory    ใหกับ นศ. 
**336 432 การออกแบบการทดลอง 2  3(3-0-6)    316 433 การออกแบบการทดลอง 2  3(3-0-6) - รายวิชาปรับปรุงใหม/เปล่ียนรหัสวิชา 
  Experimental Design II   Experimental Design II   
**336 433 เทคนิคการพยากรณ  3(3-0-6)     316 434 เทคนิคการพยากรณ  3(3-0-6) - รายวิชาปรับปรุงใหม/เปล่ียนรหัสวิชา 
              Forecasting Techniques                 Forecasting Techniques    
**336 471 กําหนดการเชิงเสน 3(3-0-6)   - จัดกลุมรายวิชาใหม/เปล่ียนรหัสวิชา 
              Linear Programming     
**336 472 ทฤษฎีแถวคอย  3(3-0-6)    316 472 ทฤษฎีแถวคอย  3(3-0-6) - รายวิชาปรับปรุงใหม/เปล่ียนรหัสวิชา 
              Queuing Theory                 Queuing Theory    
**336 473 ทฤษฎีพัสดุคงคลัง  3(3-0-6)    316 473 ทฤษฎีพัสดุคงคลัง  3(3-0-6) - รายวิชาปรับปรุงใหม/เปล่ียนรหัสวิชา 
              Inventory Theory                 Inventory Theory    
  323 361 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(2-2-5)    323 361 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(2-2-5) - คงเดิม 
              Numerical Methods                 Numerical Methods    
   กลุมที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ  ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี ้
หรือรายวิชา ในสาขาวิชาสถิติที่เปดเพิ่มเติมในภายหลัง 

    กลุมที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ  ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี ้หรือ
รายวิชาในสาขาวิชาสถิติที่เปดเพิ่มเติมในภายหลัง 

 
  

  336 342 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  3(3-0-6)    316 342 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  3(3-0-6) - รายวิชาปรับปรุงใหม/เปล่ียนรหัสวิชา 
             Business Information Systems Analysis and Design               Business Information Systems Analysis and Design    
     316 434 เทคนิคการพยากรณ  3(3-0-6) - จัดกลุมรายวิชาใหมไปอยูในกลุมที่ 1 

 
                Forecasting Techniques 
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     316 442 การพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปเชิงสถิติ  3(3-0-6) - รายวิชาที่ลด 
                 Statistical Software Package Development    
     316 443 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) - รายวิชาที่ลด เนื่องจากซํ้าซอนกับภาค 
                 Information Technology   วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
 *336 441 การทําเหมอืงขอมูล 3(2-2-5)   - รายวิชาเปดใหมเพือ่เปนทางเลือก 
              Data Mining    ใหกับ นศ. 
  322 232 ภูมิสารสนเทศขั้นแนะนํา 3(2-3-6)    322 232 ภูมิสารสนเทศขั้นแนะนํา 3(2-3-6) - คงเดิม 
              Introduction to Geoinformatics                 Introduction to Geoinformatics    
     322 352 การวิเคราะหขั้นตอนวิธ ี 3(3-0-6) - รายวิชาที่ลด 
                 Analysis of Algorithms    
  322 236 การเขียนโปรแกรมประยุกตบนเว็บ 3(2-2-5)   - เพิ่มรายวิชาใหม เนื่องจากเปนเง่ือนไข 
              Web Application Programming  

 
 รายวิชาของ 322 373 การพาณิชย

อิเล็กทรอนิคส 
     322 331 การประยกุตคอมพิวเตอรในธุรกิจ 3(3-0-6) - รายวิชาถูกปด 
                 Computer Application in Business    
  322 336 ระบบฐานขอมูลและการออกแบบ 3(3-0-6)    322 336 ระบบฐานขอมูลและการออกแบบ 3(3-0-6) - คงเดิม 
              Database Systems and Design                  Database Systems and Design    
  322 339 ปฏิบัติการระบบฐานขอมูลและการออกแบบ 1(0-2-1)   - เพิ่มรายวิชาใหมเพือ่ให นศ. ไดฝก 
              Database Systems and Design Laboratory    ปฏิบัติ 
  322 373 การพาณิชยอิเล็กทรอนิคส 3(3-0-6)    322 373 การพาณิชยอิเล็กทรอนิคส 3(3-0-6) - คงเดิม 
              Electronic Commerce                 Electronic Commerce    
   กลุมที่ 3 สถิติธุรกิจและการประกันภัย  ใหเลือกเรียนรายวิชา
ตอไปนี ้หรือรายวิชาในสาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพวิเตอร หรือ
รายวิชาทางการบริหารที่เปดเพิ่มเติมในภายหลัง 

    กลุมที่ 3 สถิติธุรกิจและการวเิคราะหเชิงปริมาณ  ใหเลือกเรียน
รายวิชาตอไปนี ้หรือรายวิชาในสาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพวิเตอร หรือ
รายวิชาทางการบริหารที่เปดเพิ่มเติมในภายหลัง 

 - จัดกลุมรายวิชาใหม และเปล่ียนชื่อ
กลุมใหเหมาะสมกบัรายวิชาที่อยูในกลุม
นี้ 

**336 261 การเส่ียงภัยและการประกนัภัย  3(3-0-6)    316 261 การเส่ียงและการประกันภยั  3(3-0-6) - รายวิชาปรับปรุงใหม/เปล่ียนรหัสวิชา 
              Risk and Insurance                  Risk and Insurance    
**336 262 สถิติประกันภัย  3(3-0-6)    322 262 สถิติประกันภัย  3(3-0-6) - รายวิชาปรับปรุงใหม/เปล่ียนรหัสวิชา 
               Insurance Statistics                  Insurance Statistics    
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  346 334 สารสนเทศสถิติเพื่อการบริหารเชิงกลยุทธ 
              Statistical Information for Strategic Management 

 
 

 - เพิ่มรายวิชาใหมเพือ่เปนทางเลือก 
ใหกับ นศ. 

  346 431 การบริหารลูกคาสัมพันธ 3(3-0-6)   - เพิ่มรายวิชาใหมเพือ่เปนทางเลือก 
              Customer Relationship Management     ใหกับ นศ. 
     316 312 การวิเคราะหการตัดสินใจเชิงสถิติและเกมส  3(3-0-6) - จัดกลุมรายวิชาใหม ไปอยูในกลุมที่ 1 
                 Statistical Decision Analysis and Games    
     316 342 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  3(3-0-6) - จัดกลุมรายวิชาใหม ไปอยูในกลุมที่ 1 
                 Business Information System Analysis and Design    
     316 351 เทคนิคการวิเคราะหทางประชากรศาสตร  3(3-0-6) - จัดกลุมรายวิชาใหม ไปอยูในกลุมที่ 1 
                 Demographic Analysis Techniques 

 
 

  
     316 372 การจําลองเชิงสถิติ  3(2-2-5) - จัดกลุมรายวิชาใหม ไปอยูในกลุมที่ 1 
                 Statistical Simulation    
     316 434 เทคนิคการพยากรณ  3(3-0-6) - จัดกลุมรายวิชาใหม ไปอยูในกลุมที่ 1 
                 Forecasting Techniques   
     316 471 กําหนดการเชิงเสน 3(3-0-6) - จัดกลุมรายวิชาใหม ไปอยูในกลุมที่ 1 
                 Linear Programming    
  961 241 การเงินธุรกิจ 1 3(3-0-6)    961 241 หลักพื้นฐานการเงินธุรกิจ 3(3-0-6) -เปล่ียนชื่อวิชา 
              Corporative Finance I                 Fundamental of Corporate Finance    
     961 263 การจัดการงานผลิตและบริการ 3(3-0-6) - รายวิชาที่ลด เนื่องจากเนื้อหาซํ้าซอน  
                  Production Management and Service   กับวิชา 336 271 OR 
  962 100 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 
              Principles of Economics 

2(2-0-0) 
 

 - เพิ่มรายวิชาใหมเพือ่เปนทางเลือก
ใหกับ นศ. 

  966 111 หลักการบัญชีขั้นตน 
              Preliminary Principles of Accounting 

3(3-0-6) 
 

 - เพิ่มรายวิชาใหมเพือ่เปนทางเลือก
ใหกับ นศ. 
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  967 102 ธุรกิจและการจัดการขั้นตน 
              Elementary to Business and Management 
 

3(3-0-6) 

 

 - เพิ่มรายวิชาใหมเพือ่เปนทางเลือก
ใหกับ นศ. 
 

  967 261 หลักการจัดการ 3(3-0-6)   - เพิ่มรายวิชาใหมเพือ่เปนทางเลือก 
 Principles of Management    ใหกับ นศ. 
5. รายวชิาในหมวดวชิาเลือกเสร ี  5. รายวชิาในหมวดวชิาเลือกเสร ี  - จํานวนหนวยกิตเทาเดิม 
    วิชาเลือกเสรี               6 หนวยกิต     วิชาเลือกเสรี               6 หนวยกิต   
 



  มคอ.2 – สาขาวิชาสถิติ 

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  114 

ปการศึกษาที่เร่ิมใชหลักสูตรเดมิ  ปการศึกษา พ.ศ. 2554 
   โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐาน
หลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปรากฏดังน้ี 

หมวดวิชา เกณฑทบวงฯ โครงสรางเดิม โครงสรางใหม 
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป อยางนอย 30 30 30 
2) หมวดวิชาเฉพาะ อยางนอย 84 94 97 
    - กลุมวิชาพ้ืนฐาน -         33         36 
    - กลุมวิชาบังคับ -         46         46 
    - กลุมวิชาเลือก -         15         15 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี อยางนอย 6 6 6 

หนวยกิตรวมไมนอยกวา 120 - 150 130 133 
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