
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถติิประยุกต ์

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาควิชาสถิต ิคณะวิทยาศาสตร ์

และ 

บัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 

      ได้รับอนมุัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ 
 ในการประชุมครั้งท่ี 10 / 2559 วันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559  

 



 

-1- 

                                                 มคอ. 2 หลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาสถติิประยุกต์  (หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสถิตปิระยุกต ์
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาควิชาสถิต ิคณะวิทยาศาสตร ์

และ 

บัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 

      ได้รับอนมุัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ 
 ในการประชุมครั้งท่ี 10 / 2559 วันท่ี 5 / 10 / 2559 

 



 

-2- 

                                                 มคอ. 2 หลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาสถติิประยุกต์  (หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559) 

  
 

สารบัญ 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
(หลักสตูรหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสถิต ิ

 
 

หมวดที ่1. ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Applied Statistics 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
ช่ือย่อ (ภาษาไทย): วท.ม (สถิติประยุกต์) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Science (Applied Statistics) 
ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.Sc. (Applied Statistics) 

3. วิชาเอก  
สถิติประยุกต ์

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต  

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสตูรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 และแผน ข 
5.2 ภาษาท่ีใช้ 

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยเป็นอย่างด ี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบนัอื่น 

- 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสถิติประยกุต์ พ.ศ. 2554 
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งที ่4/2559  วันท่ี 25 เมษายน พ.ศ.2559 
สภามหาวิทยาลยั อนุมัติหลักสตูรในการประชุมครั้งท่ี 10/2559 วันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
เปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 2560  
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสตูรมคีวามพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสตูรที่มีคณุภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2560  

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับสาขาวิชาสถิติโดยตรง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ นักสถิติ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

นโยบายและแผน นักวิจัยในสาขาต่างๆ เช่น การตลาด ทางการแพทย์ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น เป็นอาจารย์ใน
สถาบันการศึกษา หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสาขาวิชาสถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  
9. ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร … 

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

2 นางสาวธิดาเดียว มยรุีสวรรค ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วศ.ด. (วิศวกรรมอตุสาหการ) 
สต.ม. (สถิติ) 
วท.บ. (สถิติ) 

3 นางสาวอุทุมพร โดมทอง  อาจารย ์
Ph.D. (Biostatistics)  
M.Sc. (Statistics) 
วท.บ. เกียรตินิยม (คณติศาสตร์) 

10. สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
       11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
            การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิตเพื่อเตรียมความพร้อมและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้   
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  มียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งมุ่งเตรียมคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทย
ทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันเพื่อเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ให้เข้มแข็ง
และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ ซึ่งในการพัฒนาประเทศนั้นจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ ที่ส าคัญคือความรู้จากการวิจัย 
เพื่อน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่เป็นของประเทศไทย โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยนวัตกรรมจากต่างประเทศ ดังนั้น  นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) จึงก าหนดวิสัยทัศน์มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของประเทศให้
สูงขึ้น ซึ่งในกระบวนการวิจัยนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้การวิเคราะห์ทางสถิติอย่างถูกต้อง จึงจ าเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความ
เช่ียวชาญเฉพาะในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
      11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวัฒนธรรม 
           ปัจจุบนัซึ่งเป็นยุคเศรษฐกิจฐานความรู้นั้น ในการปฏิบัติงานจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ และสารสนเทศเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ อีกทั้งความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้มีปริมาณข้อมูล สารสนเทศเพิ่มมากขึ้น วิชาสถิติจึงมีบทบาทอย่างมากในการจัดการข้อมูล
เพื่อให้ได้สารสนเทศและความรู้ใหม่เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ หรือใช้เป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการ
บริหารจัดการ ตลอดจนการสร้างนวัตกรรม ทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถในการจัดการข้อมูล วิเครา ะห์ข้อมูลโดยใช้
เครื่องมือทางสถิติที่น่าเช่ือถือ เพื่อให้สามารถผลิตสารสนเทศที่มีคุณภาพได้นั้น ถือได้ว่ามีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศท าให้
สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
      12.1 การพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกบัพันธกจิของสถาบัน 
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จากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว จึงจ าเป็นต้องผลิตบณัฑิตที่มคีวามรู้ 
ความสามารถ มีคณุธรรม จริยธรรม มีภูมิคุม้กันต่อการเปลีย่นแปลงของสังคมโลก ปลูกฝังกระบวนการคิดให้เป็นระบบในเชิง
วิทยาศาสตร์ สนองตอบความต้องการของสังคมยุคปัจจุบัน และได้บณัฑิตที่มคีุณลักษณะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้ง
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางระบบประกันคณุภาพของมหาวิทยาลยัขอนแก่น จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสถติปิระยุกต์ ที่เปดิสอนในปัจจุบันใหส้อดคล้องกับการเปลีย่นแปลงข้างต้น 
      12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบนั 

การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสถิติประยกุต์ สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ด้านการผลติมหาบณัฑิต คือ พัฒนาทบทวนและประเมินผลการจัดการทุกหลักสูตรใหส้อดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ และมหาบัณฑติด ารงตนในสังคมทีม่ีการเปลี่ยนแปลงได้ อีก
ทั้งพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล 
13. ความสัมพันธ์กับหลกัสูตรอืน่ ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ของสถาบัน 

ไม่ม ี
 

หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1.1 ปรัชญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มี

ความรู้ด้านการวิเคราะห์ หลักการทางสถิติและการวิจัย  ความคิด และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือ
ประยุกต์ใช้สถิติประกอบอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพ และมี
ภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2 วัตถุประสงค ์
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสถิติประยุกต ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต

มหาบัณฑิตที่มีคณุสมบัตดิังนี้ 
(1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีส าคัญในสาขาวิชาสถิติและสามารถประยุกต์ความรู้ในการ

ท าวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพในระดับสูงได้ 
(2) มีความสามารถในการท าวิจัยหรือการจัดการโครงการทางวิชาการที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธี

ปฏิบัติงานใหม่ๆ ในสาขาวิชาสถิติ 
(3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การจัดการสมัยใหม่ ที่จะน าไปสู่การพัฒนาความรู้และการน าไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง 
(4) มีภาวะผู้น า และมีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรใหม้ีมาตรฐานไม่ต่ า

กว่าที่ สกอ. ก าหนด 
 
 
 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก
หลักสตูรในระดับสากลและสมาคม
วิชาชีพสถิติ 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหส้อดคล้องกับ
ความต้องการของภาครัฐและ
เอกชน 

-  ติดตามความเปลีย่นแปลงในความ
ต้องการของภาครัฐและเอกชน 

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจของ
บัณฑิต 

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
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3. พัฒนานักศึกษาให้น าเสนอผลงาน
วิชาการ 

- ติดตามการประชุมวิชาการต่างๆ - จ านวนบทความวิจัยที่นักศึกษา
น าเสนอในที่ประชุมวิชาการและ
ตีพิมพ์ในวารสาร 

- ส่งเสริมศักยภาพด้านการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย 

หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 2 ข้อ 7 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษ 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบณัฑติศึกษา  

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่ม ี

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาต้น เดือนสิงหาคม–ธันวาคม 
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม–พฤษภาคม 
ภาคการศึกษาพเิศษ เดือนมิถุนายน–กรกฎาคม (ถ้ามี) 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
(1) ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่นว่าด้วยการจดัการศึกษาระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 5  

ข้อ 21.2 หรือเป็นไปตามระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ และ 
(2) เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาปริญญาตรทีุกสาขาท่ีมีการศึกษาวิชาสถิติและ/หรือคณิตศาสตรไ์ม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
(3) หากคุณสมบัติในข้อ (2) ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

2.3 ปัญหาของนักศกึษาแรกเข้า 
ปัญหาการปรับตัว และปัญหาเรื่องของความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ เช่น ความรู้พื้นฐานทางคณติศาสตรแ์ละสถติิในเชิง

ทฤษฎี รวมทั้งปัญหาทางด้านภาษาอังกฤษท่ีต้องใช้ในการสืบค้นและทบทวนวรรณกรรมต่างๆ เป็นต้น  
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

1) จัดให้มีการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษารุ่นพี่ เพื่อแนะน าการแบ่งเวลาให้เหมาะสมและการ
ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

2) จัดสอนเสริมความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ ทฤษฎีสถิติและภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
แผน ก แบบ ก2 

ช้ันปีท่ี 1 
ช้ันปีท่ี 2 

 
10 
- 

 
10 
10 

 
10 
10 

 
10 
10 

 
10 
10 

รวม 10 20 20 20 20 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 
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แผน ข 
ช้ันปีท่ี 1 
ช้ันปีท่ี 2 

 
10 
- 

 
10 
10 

 
10 
10 

 
10 
10 

 
10 
10 

รวม 10 20 20 20 20 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 

รวมท้ังหมด 20 40 40 40 40 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด - 20 20 20 20 

2.6 งบประมาณตามแผน 
        2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายการ ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 2562 2563 

รายรับ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 162,400 178,600 196,500 216,200 237,800 

รวมรายรับ 162,400 178,600 196,500 216,200 237,800 

      2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

รายการ ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 2562 2563 

รายจ่าย           
1. งบด าเนินการ      

1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,456,500 1,536,600 1,621,100 1,710,300 1,804,300 
1.2 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 140,000 154,000 169,400 186,400 205,100 
1.3 ทุนการศึกษา 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 
1.4 รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย               -                  -                  -                  -                  -    

รวม (1) 1,608,500 1,702,600 1,802,500 1,908,700 2,021,400 
2. งบลงทุน           

2.1 ค่าครุภัณฑ์ 27,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
รวม (2) 27,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

รวมรายจ่าย (1) + (2) 1,635,500 1,732,600 1,832,500 1,938,700 2,051,400 
จ านวนนักศึกษา 20 20 20 20 20 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อป ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
ประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาตลอดหลักสูตร = 100,000 บาท 

      

2.7 ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาเป็นแบบช้ันเรียน  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 22/2550) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและค่า

คะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จากการศึกษาในระบบ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียน
ข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 หรือเป็นไปตามระเบียบหรือประกาศ ที่จะปรับปรุงใหม่ 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

แผน ก แบบ ก2  รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  40  หน่วยกิต 
แผน ข  รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  40  หน่วยกิต 
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
                      จ านวนหน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

 

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 40 ไม่น้อยกว่า 40 
1) หมวดวิชาบังคับ 22 22 
2) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 12 
3) วิชาวิทยานิพนธ ์ 12 - 
4) วิชาการศึกษาอิสระ - 6 

3.1.3 รายวิชา 

3.1.3.1 หมวดวิชาบังคับ 

**336 711 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการแจกแจง  3 (3-0-6) 
  Probability and Distribution Theories 
**336 712 การอนุมานเชิงสถิติ  3 (3-0-6) 
  Statistical Inference  
**336 721 การวิเคราะห์เชิงสถติิ 1  3 (3-0-6) 
  Statistical Analysis I 
**336 722 การวิเคราะห์เชิงสถติิ 2  3 (3-0-6) 
  Statistical Analysis II 
**336 723 แผนแบบการส ารวจตัวอย่าง  3 (3-0-6) 
 Sample Survey Designs 
**336 724  แผนแบบการทดลอง 3 (3-0-6) 
 Experimental Designs 
**336 821  การวิเคราะห์หลายตัวแปร  3 (3-0-6) 
  Multivariate Analysis 
**336 891  สัมมนาทางสถิติประยุกต ์ 1 (1-0-2) 
 Seminar in Applied Statistics 

3.1.3.2 หมวดวิชาเลือก 
**336 725  การวิเคราะห์ข้อมลูจ าแนกประเภท  3 (3-0-6) 
  Categorical Data Analysis 
**336 726  เทคนิคการควบคมุคุณภาพ  3 (3-0-6) 
 Quality Control Techniques 
**336 727  เทคนิคการพยากรณเ์ชิงสถิต ิ 3 (3-0-6) 
  Statistical Forecasting Techniques 
**336 741  การจัดการข้อมูล  3 (2-2-6) 
 Data Management 
**336 742  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  3 (3-0-6) 
 System Analysis and Design 
**336 751  ประชากรและการพัฒนา  3 (3-0-6) 
 Population and Development 
**336 771  การวิจัยด าเนินการ  3 (3-0-6) 
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 Operations Research  
 *336 772  การค านวณและการสร้างแบบจ าลองเชิงสถิต ิ 3 (2-2-6) 
 Statistical Computation and Simulation 

3.1.3.3 วิชาวิทยานิพนธ ์
**336 899  วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 
   Thesis 

3.1.3.4 วิชาการศึกษาอิสระ 
**336 897  การศึกษาอิสระ  6 หน่วยกิต 
 Independent Study 
 
ค าอธิบายระบบรหัสวิชา 
ตัวเลข XXX สามตัวแรก หมายถึง สาขาวิชาสถิต ิ
ตัวเลขตัวท่ี 4 หมายถึง ระดับของรายวิชา ระดบับัณฑติศึกษาใช้เลข 7 และ 8 
ตัวเลขตัวท่ี 5 หมายถึง หมวดวิชาหรือกลุ่มองค์ความรู้ของรายวิชา 

 เลข 1 หมายถึง หมวดวิชาในทฤษฎีสถิต ิ
 เลข 2, 3 หมายถึง หมวดวิชาในสถิติประยุกต ์
 เลข 4 หมายถึง หมวดวิชาในสารสนเทศ 
 เลข 5 หมายถึง หมวดวิชาในประชากรศาสตร ์
 เลข 6 หมายถึง หมวดวิชาในประกันภัย 
 เลข 7 หมายถึง หมวดวิชาในการวิจัยด าเนินการ 
 เลข 8 หมายถึง หมวดวิชาอื่นๆ 
 เลข 9 หมายถึง หมวดวิชาสมัมนา ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ การศกึษาอิสระ 

ตัวเลขตัวท่ี 6 หมายถึง ล าดับท่ีของรายวิชา 
 

หมายเหตุ    * หมายถึง รายวิชาใหม ่
 ** หมายถึง รายวิชาเปลี่ยนแปลง 

 
     3.1.4 ตัวอย่างแผนการศึกษา 

 
 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 

    แผน ก แบบ ก2 แผน ข 
 **336 711 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการแจกแจง  3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 
  Probability and Distribution Theories    
 **336 721 การวิเคราะห์เชิงสถติิ 1  3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 
  Statistical Analysis I    
 **336 723 แผนแบบการส ารวจตัวอย่าง  3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 
  Sample Survey Designs    
 **336 XXX วิชาเลือก  3 3 
  Elective course    
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน  12 12 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม  12 12 
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 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  
                                  หน่วยกิต 

    แผน ก แบบ ก2 แผน ข 
 **336 712 การอนุมานเชิงสถิต ิ  3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 
  Statistical Inference    
 **336 722 การวิเคราะห์เชิงสถติิ 2  3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 
  Statistical Analysis II    
 **336 724 การออกแบบทางการทดลอง  3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 
  Experimental Designs    
 **336 XXX วิชาเลือก  3 3 
  Elective course    
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน  12 12 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม  24 24 
    
  

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  
  
 
                                  หน่วยกิต 

    แผน ก แบบ ก2 แผน ข 
 **336 821 การวิเคราะห์หลายตัวแปร  3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 
  Multivariate Analysis    
 **336 891 สัมมนาทางสถิติประยุกต ์  1 (1-0-2) 1 (1-0-2) 
  Seminar in Applied Statistics    
 **336 897 การศึกษาอิสระ  - 2 
  Independent Study  -  
 **336 899 วิทยานิพนธ์  5 - 
  Thesis    
 **336 XXX วิชาเลือก  - 3 
  Elective course    
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน  9 9 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 

 
 33 33 

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2   
 
                                 หน่วยกิต 

    แผน ก แบบ ก2 แผน ข 
 **336 897 การศึกษาอิสระ  - 4 
  Independent Study    
 **336 899 วิทยานิพนธ์  7 - 
  Thesis    
 **336 XXX วิชาเลือก  - 3 
  Elective course    
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน  7 7 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม  40 40 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

 **336 711 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการแจกแจง 3 (3-0-6) 

  Probability and Distribution Theories  
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี  

  
  แนวคิดความน่าจะเป็น ตัวแปรสุม่และเวกเตอรส์ุ่ม การแจกแจงร่วมและการแจกแจงขอบ
โมเมนต์และฟังก์ชันก่อก าเนิด การแจกแจงของฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม ทฤษฎีลิมิต  

 
 

  Probability concepts, random variables and random vectors, joint and 
marginal distributions, moment generating functions, characteristic function, distribution 
of function of random variables, limit theorems.  

 **336 712 การอนุมานเชิงสถิติ 3 (3-0-6) 
  Statistical Inference  
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 336 711  
 

 
  แนวคิดในการอนุมานเชิงสถิติ วิธีการหาตัวประมาณ สมบัติของตัวประมาณ การประมาณค่า
แบบช่วง การทดสอบสมมุติฐานเชิงสถิติ 

 
   Concepts in statistical inference, methods of finding estimators, properties of 

the estimators, interval estimation, testing of statistical hypotheses.  

 **336 721 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 1 3 (3-0-6) 

  Statistical Analysis I  
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี  

 
 

  ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม การประมาณค่าและ
การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์อนุกรมเวลา เลขดัชนี การวิเคราะห์
การตัดสินใจเชิงสถิติ 

 
 

            Variables and probability distributions, random sampling distributions, 
estimation and hypothesis testing, analysis of variance, time series analysis, index 
number, statistical decision analysis. 

 **336 722 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 2 3 (3-0-6) 
  Statistical Analysis II  

  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 336 721  
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) (ถ้ามี) 
ไม่ม ี

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
การท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระเกี่ยวกับสถิติ โดยให้มีการด าเนินการ เสนอเค้าโครง การทบทวนวรรณกรรมและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียงผลการวิจัย และการเสนอผลการวิจัยในรูปบทความ
ตีพิมพ์ในวารสารหรือเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้

5.2.1 มีความรู้และทักษะด้านสถติ ิ
5.2.2 มีทกัษะการท างานด้านสถิติ และสถิติประยุกต ์
5.2.3 มีการพัฒนาด้าน ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ  

5.3 ช่วงเวลา 
แผน ก แบบ ก2 เริ่มตั้งแตภ่าคการศึกษา 1 ปีท่ี 2 
แผน ข เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษา 2 ปีท่ี 2  

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก2 จ านวน 12 หน่วยกิต 
แผน ข จ านวน 6 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
วิชา *336 891 สัมมนาทางสถิติประยุกต์ เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของ

นักศึกษา มีค าแนะน าปรึกษาในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาโดยอาจารย์ในภาควิชา พร้อมทั้งก าหนด
ตารางเวลาในการจัดท า 

  
5.6 กระบวนการประเมินผล 

            มีการประเมินเค้าโครงโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าในภาควิชาแบบเปิด มีการประเมินความก้าวหน้าทุก
ภาคการศึกษา การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเป็นไปตามเกณฑ์ของบัณฑติศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑติ
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมการด าเนินการ 

เรียนรูต้ลอดชีวิต ฝึกให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากสื่อต่างๆ 

 

 

  การวิเคราะห์การถดถอยและสหสมัพันธ์ สถิติศาสตรไ์ม่อิงพารามิเตอร์ การควบคุมคณุภาพ
ทางสถิติ 

Regression and correlation analysis, nonparametric statistics, statistical quality 
control. 
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 **336 723 แผนแบบการส ารวจตัวอย่าง 3 (3-0-6) 
  Sample Survey Designs  
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 336 721  
 

 

  การชักตัวอย่างแบบสุ่มเชิงเดียว การชักตัวอย่างแบบแบ่งเป็นช้ัน การชักตัวอย่างแบบมีระบบ 
การชักตัวอย่างแบบเกาะกลุ่ม การชักตัวอย่างแบบหลายช้ัน การชักตัวอย่างแบบสองช้ัน การชักตัวอย่าง
แบบสืบเนื่อง การชักตัวอย่างโดยล าดับ ตัวประมาณอัตราส่วน ตัวประมาณถดถอย การชักตัวอย่างแบบ
ความน่าจะเป็นแปรผัน ความคลาดเคลื่อนในการส ารวจตัวอย่าง 

 

 

  Simple random sampling, stratified sampling, systematic random sampling, 
cluster sampling, multi-stage sampling, double sampling, successive sampling, sequential 
sampling, ratio estimator, regression estimator, varying probability sampling, error in 
sample survey. 

 **336 724 แผนแบบการทดลอง 3 (3-0-6) 

  Experimental Designs  
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 336 721  
 

 

  หลักการออกแบบทางการทดลอง การออกแบบทางการทดลองแบบสุ่มสมบรูณ์ ความ
เพียงพอของตัวแบบ การเปรียบเทียบพหุคูณ การออกแบบทางการทดลองแบบบล็อกสมบรูณ์ แบบ
จัตุรัสละตินและครอสโอเวอร์ แบบบล็อกไม่สมบรูณ์ แบบแฟกทอเรียล แบบ 2k แฟกทอเรียล การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว วิทยาการผิวการตอบสนอง 

 

 

 Principle of experimental design, completely randomized design, model 
adequacy, multiple comparisons, randomized completely block design, latin square and 
crossover design, balance incomplete design, factorial design, 2k factorial design, analysis 
of covariance, response surface methodology.  

 **336 725 การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกประเภท 3 (3-0-6) 

  Categorical Data Analysis  
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี  
  

 
 
 
 

**336 726 

  ข้อมูลจ าแนกประเภท การอธิบายและอนุมานส าหรับตารางการณ์จร ตัวแบบเชิงเส้นท่ัวไป 
การถดถอยโลจิสติก ตัวแบบโลจิต ตัวแบบลอกลิเนยีร์  

  Categorical data, describing and inference for contingency tables, generalized 
linear models, logistic regression, logit model, loglinear model. 
 
เทคนิคการควบคุมคุณภาพ 3 (3-0-6) 

  Quality Control Techniques  
 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
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บุคลิกภาพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ - สอดแทรกเรื่อง การเจรจาสื่อสาร การคิดด้านบวก การมมีนุษย
สัมพันธ์ที่ดีในวิชาสัมมนาทางสถิตปิระยุกต ์

- ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์และกฎหมายที่เกีย่วข้อง 
ตลอดจนผลกระทบต่อสังคม 

    การจัดการคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เครื่องมือส าหรับการพัฒนาคุณภาพ แผนภูมิ
ควบคุมเชิงปริมาณและเชิงคุณลักษณะ การวิเคราะห์สมรรถภาพของกระบวนการผลิต เทคนิคทางสถติิ
อื่นๆ เพื่อการตรวจสอบและควบคมุกระบวนการ แผนการชักตัวอยา่งเพื่อตรวจรับผลติภณัฑ์เชิงปริมาณ
และเชิงคุณลักษณะที่ส าคญั แผนแบบการทดลองเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิต หัวข้อใหม่ๆ ทางการ
ควบคุมกระบวนการผลิต  โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิตสิ าหรับการควบคุมคุณภาพ 

  Quality management and improvement, tools for quality improvement, 
control chart for variables and attributes, process capability analysis, other statistical 
process-monitoring and control techniques, importance acceptance sampling plans for 
variables and attributes, experimental design for process improvement, new process 
control topics, statistical package for quality control. 

 

 

 

 **336 727 เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ 3 (3-0-6) 
  Statistical Forecasting Techniques  
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 336 721  
 

 
  การพยากรณ์เชิงปริมาณและการพยากรณ์เชิงคุณภาพ บทบาทของการพยากรณ์ในการ
ตัดสินใจ การเลือกใช้เทคนิคการพยากรณ์ เทคนิคการท าให้เรียบ การวิเคราะห์แนวโน้ม อนุกรมเวลา
ของบอกซ์และเจนกินส์ กรณีศึกษา 

 

 

  Quantitative and qualitative forecasting role of forecasting in decision, choosing 
forecasting techniques, smoothing technique, trend analysis, Box-Jenkins time series, 
case study. 
 

 **336 741 การจัดการข้อมูล 3 (2-2-6) 
  Data Management  
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี  
 

 

  สารสนเทศทางสถิติ ระบบสารสนเทศองค์กร กระบวนการทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศส าหรับ
องค์กรทางกลยุทธ์ การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล แนวโน้มของฐานข้อมูล ระบบสนับสนุนการตัดสนิใจ 
ธุรกิจอัจฉริยะและการจัดการความรู้ การวางแผนและพัฒนาระบบ การควบคุมความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา 

 

 

 Statistical information, organization information system, business process, 
information system for strategic organization, managing data and database, trend of 
database, decision support system, business intelligence and knowledge management, 
system planning and development, information system security, case study. 

 
 **336 742 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 (3-0-6) 
  System Analysis and Design  
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี  
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**336 751 

 ภาพรวมของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การศึกษารูปแบบขององค์กรและผลกระทบ
ของระบบสารสนเทศต่อองค์กร การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ความต้องการ วิธีการ
วิเคราะห์ระบบและเครื่องมือในการจัดท าตัวแบบ การออกแบบระบบ แนวคิดวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การ
น าระบบไปใช้งานและการประเมินระบบงาน กรณีศึกษา 

  Overview of system analysis and design, study of organizational style and its 
impact on information system, feasibility analysis, requirement analysis, system analysis 
method and modeling tools, system design, software engineering concept, 
implementation and evaluation system, case study. 
 
 
ประชากรและการพัฒนา 3 (3-0-6) 

  Population and Development  
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี  
 

 

  ความส าคัญของการศึกษาประชากรและความสัมพันธ์กับศาสตร์แขนงอื่นๆ ประวัติความ
เป็นมาของประชากรศาสตร์ ทฤษฎีและแนวคิดที่ส าคัญในด้านประชากรศาสตร์ ข้อมูลและการวัดทาง
ประชากรศาสตร์ ระดับและแนวโน้มของประชากรโลก และภูมิภาคต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างการ
เปลี่ยนแปลงทางประชากรและการพัฒนามิติต่างๆ นโยบายและแผนงานโครงการทางประชากร 
กรณีศึกษาทางด้านประชากรและการพัฒนา  

 

 

  The importance of population studies and demography and relation with the 
other fields, history of demography, theory and main framework in demography and 
development, demographic data and measurement, level and trend of population 
change in the world and other regions, relationship between population change and 
development in various dimensions, policies and plans in population, case study in 
population and development. 

 
 **336 771 การวิจัยด าเนินการ  3 (3-0-6) 
  Operations Research   
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี  
 

 

  ภาพรวมของการสร้างตัวแบบการวิจัยด าเนินการ ก าหนดการเชิงเส้น ทฤษฎีการขนส่ง ทฤษฎี
การจัดงาน ทฤษฎีเกม ก าหนดการเชิงเส้นจ านวนเต็ม ตัวแบบข่ายงาน การจัดการโครงการด้วย  
PERT/CPM ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีสินค้าคงคลัง ห่วงโซ่ของมาร์คอฟ การจ าลอง การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปแก้ปัญหาทางการวิจัยด าเนินการ 

 

 

  Overview of the operations research modeling, linear programming, 
transportation theory, assignment theory, game theory, integer linear programming, 
network model, project management with PERT/CPM, queuing theory, inventory theory, 
markov chains, simulation, using package software for solving operations research 
problems.  
 

 *336 772 การค านวณและการสร้างแบบจ าลองเชิงสถิติ 3 (2-2-6) 
  Statistical Computation and Simulation  
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี  
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             หลักมูลของภาษาโปรแกรมเชิงสถิติ การจัดการข้อมูล การสร้างกราฟ และวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติด้วยการโปรแกรมและซอฟต์แวร์ทางสถิติ การโปรแกรมเชิงสถิติ การสร้างเลขสุ่ม การออกแบบ
การทดลองจ าลอง วิธีการจ าลองแบบมอนติคาร์โล การวิเคราะห์ผลจากการจ าลอง กรณีศึกษาส าหรับ
การจ าลองเชิงสถิติ 

 

 

  Fundamentals of statistical programming  languages, data management, 
graphics and statistical data analysis by programming and statistical software, statistical 
programming random number generation, design of the simulation experiment, monte 
carlo simulation method, analysis of  simulation outputs, case study for statistical 
simulation. 

 **336 821 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 3 (3-0-6) 
  Multivariate Analysis  
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 336 721  
 

 
  การแจกแจงปรกติหลายตัวแปร การอนุมานเกี่ยวกับเวกเตอร์เฉลี่ย การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนหลายตัวแปร การวิเคราะห์ตัวประกอบ การวิเคราะห์องค์ประกอบมุขส าคัญ การวิเคราะห์
เกาะกลุ่ม การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบบัญญัติ 

 
 

  Multivariate normal distribution, inference about mean vectors, multivariate 
analysis of variance, factor analysis, principal component analysis, cluster analysis, 
discriminant analysis, canonical correlation analysis. 

 **336 891 สัมมนาทางสถิติประยุกต ์ 1 (1-0-2) 
  Seminar in Applied Statistics  
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี  
    สัมมนาประเด็นส าคญัเกี่ยวกับความรู้ทางสถิติ ท้ังทางด้านทฤษฎีและการวิเคราะหเ์ชิงประยุกต์ 
 

   Seminar on major issues in statistics both theoretical and applied analysis. 
 

 **336 897 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 
  Independent Study  
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : นักศึกษาต้องผ่านการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาบังคับทุกวิชา 
 

 
  การศึกษาอิสระในหัวข้อเฉพาะดา้นสถิติหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องที่เลือกโดยนักศึกษาภายใต้
ค าแนะน าและดูแลของอาจารย์ทีป่รึกษาการศึกษาอิสระ 

 
   Independent study on a special topic in statistics or related fields selected by 

student under independent study advisor guidance and supervision. 

 *336 899 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
  Thesis  
 

 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : นักศึกษาต้องผ่านการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาบังคับทุกวิชา หรืออยู่ใน  

ดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 

 
  วิจัยในสาขาใดๆของสถติิหรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่เลือกโดยผ่านการปรึกษากันระหว่างนักศึกษา
กับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ 

 
 

  Research in any branch of statistics or related fields chosen through 
consultation between student and thesis advisor. 
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3.2 ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

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

2 นางสาวอโนทัย  ตรีวานิช  รองศาสตราจารย ์ Ph.D.(Statistics) 
สต.ม.(สถิต)ิ 
วท.บ.เกียรตินยิม(สถติิ) 

3 นางกุลยา  พัฒนากูล  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา) 
วท.ม.(สถิติประยุกต์) 
วท.บ.(สถิติประยุกต์) 

4 นางสาวธิดาเดียว มยรุีสวรรค ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 
สต.ม.(สถิต)ิ 
วท.บ.(สถิติ) 

5 นายปราโมทย์  ครองยุทธ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พบ.ม.(สถิติประยุกต)์ 
กศ.บ.(คณิตศาสตร์) 

6 นายวุฒิชัย  ศรีโสดาพล  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (คณิตศาสตร์) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต)์ 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

7 นางสุกัญญา  เรืองสุวรรณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พบ.ม.(สถิติประยุกต)์ 
วท.บ.(สถิติ) 

8 นายเปรม  จันทร์สว่าง  อาจารย ์ วท.ม.(วิทยาการคณนา) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

9 นายพลากร  สีน้อย  อาจารย ์ ปร.ด.(สถติิ) 
วท.ม.(สถิติประยุกต์และ 
         เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
วท.บ.(สถิติ) 

10 นายเมธ ี พงศ์กิจวิทูร  อาจารย ์ วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต)์ 
วท.บ.(สถิติ) 

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

12 นางสาววรรณพร  จันโทภาส  อาจารย ์ วท.ม.(สถิติประยุกต์และ 
         เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
วท.บ.(สถิติ) 

13 นางสาวอุทุมพร  โดมทอง  อาจารย ์ Ph.D.(Biostatistics) 
M.Sc. (Statistics) 
วท.บ.เกียรตินยิม(คณิตศาสตร์) 

 

 
หมายเหตุ  รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ให้ดูในเอกสารแนบ 2 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1. คุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) สามารถจัดการปัญหาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ และเป็นผู้น าหรือมีส่วนริเริ่ม
ให้มีการทบทวนและวินิจฉัยปัญหาทางจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

(2) มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ การมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เข้าใจในความแตกต่างหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและสังคม มีจิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจในท้องถิ่น สถาบันและประเทศชาติ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 
(2) การเรยีนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในช้ันเรยีนหรือในวิชาเรียน 
(3) การสอนในรายวิชา เช่น สมัมนาทางสถิติประยุกต์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อนนักศกึษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผูส้อน 
(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ช้บัณฑิต 

2. ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีส าคัญในสาขาวิชา สถิติ และสามารถน ามาประยุกต์

ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
(2) สามารถท าการวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างลึกซึ้ง โดยการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ 

หรือการประยุกต์วิธีปฏิบัติงานใหม่ๆ ได้ 
(3) มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาความรู้

ใหม่หรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
(4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ทั้งใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติ  

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

3.2.2 อาจารย์พิเศษ 
ล าดับที ่ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ หน่วยงานที่สังกัด 

1 นางนิภาพร ชุติมันต ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ปร.ด. (สถติิ) 
วท.ม. (สถิติ) 
วท.บ. (สถิติ) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2 นางสาวนิตยา บรรเทา อาจารย ์

ปร.ด. (สถติิ
ประยุกต์) 
วท.ม. (สถิติ
ประยุกต์) 
วท.บ. (สถิติ) 

มหาวิทยาลยัราชภฎั
มหาสารคาม 
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(2) การฝึกปฏิบัติ การท าวิจยั วิทยานพินธ์ และการศึกษาอิสระ 
(3) การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุมสัมมนา 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การท าแบบฝึกหัด การ
ท ารายงาน การน าเสนอรายงานในการประชุมวิชาการสถิติหรือสถิติประยุกต์ 

(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ช้บัณฑิต 

3. ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถสังเคราะห์และประเมินผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา และพัฒนาความรู้หรอื
แนวความคิดใหม่ๆ  โดยบูรณาการเข้ากับความรูเ้ดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 

(2) สามารถด าเนินโครงการศึกษาที่ส าคัญหรือโครงการวิจยัทางวิชาการไดด้้วยตนเอง และหาข้อสรุปที่สมบูรณ์
เพื่อขยายองค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพได้อย่างมีนัยส าคญั 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(2) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การท ารายงาน การท าวิจัย วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1)  ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการเรียนรายวิชา  
(2) ประเมินผลงานจากการท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การท าโครงงาน การท าวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือ

การศึกษาอิสระ 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ช้บัณฑิต 

4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีภาวะผู้น า รับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการข้อโต้แย้งหรือ
ปัญหาทางวิชาการได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการท างานของกลุ่ม 

(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ รวมทั้งวางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการท างาน
ระดับสูงได้ 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) เน้นการท างานเป็นกลุ่ม ส าหรับการสอนบางรายวิชาในหลักสตูร 
(2) การจัดให้มรีายวิชาสมัมนาทางสถติิประยุกต์ การท าวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่างๆ ท่ีมีการส่งเสริมให้ท างานกลุม่ 
(2) ประเมินผลการเรียนรายวิชาสมัมนาทางสถิติประยุกต์ การท าวิจยั วิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ช้บัณฑิต 

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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(1) มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจัยในการคิด
วิเคราะห์หรือแก้ปัญหาการปฏิบัติงานหรือปัญหาทางวิชาการที่สลับซับซ้อนได้ 

(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง และการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้อื่นได้ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) การสอนในรายวิชาสัมมนาทางสถติิประยุกต์ วิทยานิพนธ์ หรือการศกึษาอิสระ 
(2) การเรยีนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning  
(3) การเรยีนรู้จากการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการผลิตผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ  

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาสัมมนาทางสถิติประยุกต์ วิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ  
(2)  ประเมินผลการเรียนรู้จากผลิตผลงานการวิจัยเพื่อน าเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น โปสเตอร์ บทความ สื่อ

ต่างๆ 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ช้บัณฑิต 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา อยู่ในเอกสารแนบที่ 1 

 

หมวดที ่5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 7  ข้อ 31 หรือ

ระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนกัศึกษา 

 ให้เป็นไปตามกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของมหาวทิยาลัยขอนแก่น  

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที ่9 ข้อ 50 หรือ
ระเบียบที่จะที่ปรับปรุงใหม ่

 

หมวดที ่6. การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสตูร “การพัฒนาอาจารย์ใหม”่ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ให้อาจารย์ใหม่ทุก

คนต้องข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบรหิารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาท
หน้าท่ีของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มีทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ การสอนสอดแทรกคณุธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาในด้านการจดัการเรียนการสอน  
1.3 การชี้แจงและแนะน าหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
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1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดท าเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกับการสอน ในหัวข้อหน่ึงหรือหลายหัวข้อท่ี
อาจารย์ใหมม่ีความรู้และถนดั เพือ่ทดลองท าการสอนภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์พี่เลี้ยง หรือประธานหลักสตูร 

1.5 การก าหนดให้อาจารย์ใหมเ่ข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารยใ์นหลักสูตร 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

(1) ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจดัการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปดิหลกัสูตรอบรมเพื่อพัฒนา
อาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรยีนการสอน การวจิัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจ าทุกป ี

(2) การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารยไ์ดม้ีประสบการณ์การสอนร่วมกับคนอ่ืน รวมถึง
การมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน 

(3) การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณด์้านการจดัการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์
ในหลักสูตร หรือท าวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถน าไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มีการจดัการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

(1) การส่งเสริมให้อาจารยเ์ข้าร่วมการอบรม การประชุมสมัมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพท่ีจัดทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(2) การส่งเสริมให้อาจารยผ์ลติผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการใน
สาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการน าเสนอปีละ 1 เรื่อง 

 

หมวดที ่7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐานบริหารหลักสตูร 

การก ากับมาตรฐานหลักสตูรของมหาวิทยาลยัขอนแก่น ก าหนดใหทุ้กหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิสาขาวิชา ซึ่งต้องท าหน้าท่ีดังนี ้

1.1 พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสตูรและรายวิชาให้มีความทันสมยัอยูเ่สมอ 
1.2 จัดหาและก าหนดอาจารยผ์ูส้อนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรู้ความสามารถและคณุสมบตัิตรงตามรายวิชาที่สอน 
1.3 จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏิบตัิ ตามทีก่ าหนดในหลักสูตร 
1.4 ควบคุม ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีคณุภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของหลักสูตรและรายวิชา 
1.5 การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระที่มีความรู้ความสามารถตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ และ

ก ากับติดตามให้การท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย 
1.6 ส่งเสริมและจัดใหม้ีการพัฒนาคณุภาพของอาจารย์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การสง่เสริมการผลิตผล

งานทางวิชาการ 
1.7 ส่งเสริมและจัดใหม้ีการพัฒนาคณุภาพบัณฑติตามเป้าหมายคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสตูรตดิตามผล

หลักสตูร โดยศึกษาจากผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์และนักศึกษาปัจจุบัน 
 

2. บัณฑิต 
           คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส ก ากับมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ผลลัพผ์การเรียนรู้ การท างานหรออประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเรตจการศึกษา โดยการศึกษาความ
ต้องการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด าเนินการดังนี ้

2.1 การส ารวจความต้องการของตลาดงานและผู้ใช้บัณฑิต ก่อนการปรับปรุงหลักสตูรทุกรอบ 5 ปี 
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      2.2 การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ทุกรอบการผลติบณัฑิตตามหลักสตูร 
 
 
 
 
3.  นักศึกษา 
 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรสก าหนดกระบวนการรับเข้าและการแตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมดูแล 
การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเรตจการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจดัการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  

3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและด้านออ่นๆแก่นักศึกษา 
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน เพอ่อท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาแนะน า
ด้านการเรียน โดยอาจารย์หนึ่งคนต่อนักศึกษา 5 คน และอาจารย์ตอ้งก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา อย่างน้อยสัปดาห์
ละ 2 ช่ัวโมง  และการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนผ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานและระเบยีบของมหาวิทยาลัย 

3.2 การอุทผรณ์ของนักศึกษา 
การอุทผรณ์ของนักศึกษา เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยัที่เกี่ยวข้องกับการอุทผรณ์โทษส าหรับนกัศึกษาระดับบณัฑติศึกษา 
 
4. อาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม ่
การคัดเลออกและรับอาจารย์ใหม่ เป็นไปตามข้อบังคับและระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล 

4.2 การมสี่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ทุกคนในหลักสูตร มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา การทบทวนเนอ้อหา
รายวิชา การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คุณภาพและพฤติกรรมของนักศึกษา การวัดและประเมินผลส 
โดยการจัดให้มีการประชุมทุกๆ เดออน 

4.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
หลักสูตรมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน จากสถาบัน หรออมหาวิทยาลัยภายในประเทศ หรออ

ต่างประเทศมาบรรยายพิเศษ  หรออเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หรออกรรมการสอบวิทยานิพนผ์ของนักศึกษา  เพอ่อให้นักศึกษาได้มี
ความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเฉพาะทางเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง สลส 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรส ควบคุม ก ากับการจดัท ารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีน
การสอนในแตล่ะรายวิชา การประเมินผูเ้รียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริงโดยมีวิผีการประเมินที่หลากหลาย การจดั
กิจกรรม การเรยีนการสอน ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร จดัท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จากงบประมาณที่ได้รับจดัสรรจาก
คณะ/วิทยาลยั/วิทยาเขต โดยมีการจัดแบ่งค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าวัสดตุ าราและสื่อการเรียนการสอน ค่าครภุัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาอาจารย์ ค่าใช้จ่ายในการพฒันานักศึกษา ฯลฯ 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 

6.2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
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(1) ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนกิส ์
 1. Science Direct 
      สืบค้นท่ี http://www.sciencedirect.com/ 
 2. Oxford Journal 
      สืบค้นท่ี http://www.oxfordjournals.org/en/ 
 3 Wiley Online Library 
      สืบค้นท่ี http://onlinelibrary.wiley.com/ 
 
 4. Scopus 
      สืบค้นท่ี http://www.scopus.com/ 
 5. Journal Citation Report 
        สืบค้นท่ี http://goo.gl/GYDkAS 

(2) ฐานข้อมูลวิทยานพินธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
 1. Proquest Disseertation &Theses Database 

                 สืบค้นท่ี http://search.proquest.com/pqdtglobal?accountid=27797 
 2. KKU E Thesis 

 สืบค้นท่ี http://lib18.kku.ac.th/kku/main.nsp?view=DCMS 
                  3. TDC (Thai Digital Collection) 
                  สืบค้นท่ี http://www.thailis.or.th/tdc/basic.php 

(3) วารสาร 

                  1   วารสารภาษาไทย จ านวน 16 ช่ือ  

                 2   รายช่ือวารสารภาษาต่างประเทศ ของสมุดบอกรับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเข้าสืบค้นได้ที่  
http://goo.gl/mbiqm2  

(4) หนังสือต ารา   แบ่งออกตามหัวเรื่องที่เกี่ยวข้อง ได้ดังนี ้
1  หนังสือภาษาไทย                      1,058 รายการ 
2   หนังสือภาษาอังกฤษ                 1,177  รายการ 

(5) ฐานข้อมูล หนังสืออิเล็กทรอนกิส์ (E-books)  
 1. Science Direct eBook 
    สืบค้นได้ที่ URL: http://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw 
 2. Springer Link eBook 
    สืบค้นได้ที่ URL: http://link.springer.com/ 
 3. eBook Academic Collection (EBSCOhost) 
    สืบค้นได้ที่ URL: search.ebscohost.com  
 4. Wiley Online Library    
    สืบค้นได้ที่ URL: http://www3.interscience.wiley.com/ 

(6)   โสตทัศนวัสดุ  36  รายการ 
(7)  เครื่องมืออ่ืนๆ 

 1. โปรแกรม Turnitin   ส าหรับการตรวจสอบการคัดลอก 
 2. โปรแกรม Zotero  ส าหรับการจัดการบรรณานุกรม 
 3. โปรแกรม Medeley  ส าหรับการจัดการบรรณานุกรม 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.scopus.com/
http://search.proquest.com/pqdtglobal?accountid=27797
http://lib18.kku.ac.th/kku/main.nsp?view=DCMS
http://www.thailis.or.th/tdc/basic.php
http://www3.interscience.wiley.com/
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ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ส ารวจตามความต้องการของผู้ใช้และเสนอแนะให้ส านักวิทยบริการจัดซื้อ
หนังสือและวารสารเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ประจ าทุกปี 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

ส านักวิทยบริการมีเอกสาร ต ารา หนังสือ วารสารทางด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์อย่างเพียงพอ 
และจัดหาเพิ่มขึ้นทุกป ี

 
7.ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก าหนด 
 

หมวดที ่8. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
(1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอค าแนะน า ข้อเสนอแนะจาก

อาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ หรือเพื่อนร่วมงาน 
(2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจดัการเรียนการสอนในช่วงของการเรียนแต่ละ

รายวิชา 
(3) การประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้น

จากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน 
(4) การท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อประเมนิภาพรวมของการจดัการเรียนการสอนในแตล่ะรายวิชาหรือกลุม่รายวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของมหาวิทยาลัย 
(2) การประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยหัวหน้าภาควิชา หรือประธานหลักสตูร หรือเพื่อนร่วมงาน ตามระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของอาจารย์/พนักงานสายผูส้อน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสตูร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพื่อน าข้อมลูมาทบทวนและปรับปรุงการจัดการแผนการเรยีน 
การจัดการเรยีนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ าซ้อน ไม่ทันสมยั ยาก/ง่าย เป็นต้น 

2.2 การประเมินหลักสตูรโดยศิษยเ์ก่า เพื่อติดตามผลการน าความรู้และประสบการณ์ที่ไดร้ับจากการศึกษาในหลักสตูรไปใช้
ในการท างาน 

2.3 การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพือ่ส ารวจความพึงพอใจและความคดิเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บณัฑิต เกีย่วกับ
คุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี ้

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเป็นไปตามที่มหาวิทยาลยัขอนแก่นก าหนด 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ผูส้อน น าผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโ์ดยนักศึกษา ผู้บังคับบัญชา 
และหรือเพื่อร่วมงาน แล้วแต่กรณ ีมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 

4.2 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรน าผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งด าเนนิการทุกสิ้นปี
การศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมน าเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มีข้อบกพร่อง ส าหรับปีการศึกษาถัดไป 
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4.3 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร น าผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ โดยศิษย์เก่า 
และโดยผู้ใช้บณัฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการน าไปแกไ้ขปรับปรุงหลักสตูร ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในระบบ
ประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

  



 

-26- 

                                                 มคอ. 2 หลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาสถติิประยุกต์  (หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ  
 
 
 



 

-27- 

                                                 มคอ. 2 หลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาสถติิประยุกต์  (หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559) 

เอกสารแนบ 1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   หมายถึง ความรับผดิชอบหลกั   หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  

 
รายวิชา 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 
หมวดวิชาบังคับ 

**336 711 ทฤษฎีความน่าจะเปน็และ
การแจกแจง 

  Probability and 
Distribution Theories 

            

**336 712 การอนุมานเชิงสถิต ิ
  Statistical Inference             

**336 721 การวิเคราะห์เชิงสถิต ิ1 
  Statistical Analysis I             

**336 722 การวิเคราะห์เชิงสถิต ิ2 
  Statistical Analysis II              

**336 723 แผนแบบการส ารวจตวัอย่าง 
  Sample Survey Designs             

**336 724  การออกแบบทางการทดลอง 
   Experimental Designs             

**336 821 การวิเคราะห์หลายตวัแปร 
  Multivariate Analysis             

*336 891 สัมมนาทางสถิติประยุกต ์
 Seminar in Applied Statistics             

*336 899  วิทยานิพนธ ์      Thesis             
**336 897 การศึกษาอิสระ 
 Independent Study             
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 
หมวดวิชาเลือก 

**336 725 การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกประเภท 
  Categorical Data Analysis             

**336 726 เทคนิคการควบคุมคณุภาพ 
  Quality Control 

Techniques 
            

**336 727 เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ 
  Statistical Forecasting 

Techniques 
            

**336 741 การจัดการข้อมลู 
  Data Management             

**336 742 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
  System Analysis and 

Design 
            

**336 751 ประชากรและการพฒันา 
  Population and 

Development 
            

**336 771 การวิจัยด าเนินการ  
   Operations Research              

*336 772    การค านวณและการสร้าง
แบบจ าลองเชิงสถิต ิ

              Statistical Computation 
and Simulation 
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ค าอธิบายผลการเรียนรู้ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) สามารถจัดการปัญหาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ และเป็นผู้น าหรือมีส่วนริเริ่มให้
มีการทบทวนและวินิจฉัยปัญหาทางจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

(2) มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ การมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เข้าใจในความแตกต่างหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและสังคม มีจิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจในท้องถิ่น สถาบันและประเทศชาติ 

2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีส าคัญในสาขาวิชา สถิติ และสามารถน ามา

ประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
(2) สามารถท าการวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างลึกซึ้ง โดยการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ 

หรือการประยุกต์วิธีปฏิบัติงานใหม่ๆ ได้ 
(3) มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาความรู้

ใหม่หรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
(4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ทั้งใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติ  

3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถสังเคราะหแ์ละประเมนิผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา และพัฒนาความรูห้รือ
แนวความคิดใหม่ๆ  โดยบูรณาการเข้ากับความรูเ้ดิมได้อย่างสร้างสรรค ์

(2) สามารถด าเนินโครงการศึกษาที่ส าคัญหรือโครงการวิจัยทางวิชาการไดด้้วยตนเอง และหาข้อสรุปที่
สมบูรณ์เพื่อขยายองค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพได้อย่างมนีัยส าคญั 

4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีภาวะผู้น า รับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการข้อโต้แย้งหรือ
ปัญหาทางวิชาการได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการท างานของกลุ่ม 

(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ รวมทั้งวางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้มีประสทิธิภาพในการท างาน
ระดับสูงได้ 

5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจัยในการคิด
วิเคราะห์หรือแก้ปัญหาการปฏิบัติงานหรือปัญหาทางวิชาการที่สลับซับซ้อนได้ 

(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง และการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้อื่นได้ 
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เอกสารแนบ 2 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. นางสุพรรณี  อึ้งปัญสัตวงศ์ 
1) ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย ์
2) ประวตัิการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปีพ.ศ.ที่จบ 
ปริญญาตร ี วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2527 
ปริญญาโท สต.ม. (สถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531 

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

3) ผลงานทางวิชาการ 
  หนังสือ-ต ารา 
สุพรรณี อึ้ งปัญสัตวงศ์ , ชรินทร์  คูคู่สมุทร. แผนแบบการส ารวจด้วยตัวอย่าง. ภาควิชาสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557. 
สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์. เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น. 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555. 
  เอกสารประกอบการสอน 
สุพรรณี อ้ึงปัญสัตวงศ์. (2558). เอกสารประกอบการสอนวิชา 316 821 การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุ. 
สุพรรณี อ้ึงปัญสัตวงศ์. (2558). เอกสารประกอบการสอนวิชา 316 205 สถิติเบื้องต้น 
สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์. (2557). เอกสารประกอบการสอนวิชา 300 703  Research Methodology and Statistics for 

Forensic Science. 
สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์. (2556). เอกสารประกอบการสอนวิชา 316 336 Exploratory Data Analysis 
สุพรรณี อ้ึงปัญสัตวงศ์. (2556). เอกสารประกอบการสอนวิชา 804732 Statistics for Urban and Regional Planning. 
ยุภาพร ตงประสิทธิ์, สุกัญญา เรืองสุวรรณ และ สุพรรณี อ้ึงปัญสัตวงศ์. (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 พันธ์งาม และ สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์. (2558). ผลของการประคบเต้านมด้วยลูกประคบเจลโพลิเมอร์แบบอุ่นช้ืน ต่อ
ระยะเวลาการหลั่งน้ านมครั้งแรกในมารดาหลังคลอดครรภ์แรก. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สุกัญญา กรีติยุตานนท์, พักตร์วิไล ศรีแสง, รัตนา ค า วิลัยศักดิ์, สุพรรณี อ้ึงปัญสัตวงศ์. (2557).  ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัย
คัดสรรบางประการกับความเศร้าโศก ของมารดาที่ยุติการตั้งครรภ์เนื่องจากทารกพิการแต่ก าเนิด. วารสารพยาบาล
ศาสตร์และสุขภาพ, ปีท่ี 37 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม-กันยายน). 

รัชดาภรณ์ เมฆเสนา และ สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์. (2557). An empirical likelihood ratio based goodness-of-fit test 
for some lifetime distributions. ICAS2014 โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น 

จิดาภา นิตยานนท์ และ สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์. (2557). Ratio estimators of a population mean in simple random 
sampling using two auxiliary variables. ICAS2014 โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น 
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รฎารัชต์ มังตา และ สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์. (2557). Combined ratio estimator of the population total in stratified 
random sampling. ICAS2014 โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น 

ชัยณรงค์ เพียรภายลุน และ สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์. (2557).  Stratified Double Ranked set Sampling with Perfect 
Ranking. ICAS2014 โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น 

สุพรรณี อ้ึงปัญสัตวงศ์. (ผู้ร่วมวิจัย). (2556).  การจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์, วิชุดา ไชยศิวามงคล. (2556). ตัวแบบเชิงสถิติส าหรับพยากรณ์จ านวนรถยนต์ส่วนบุคคล ที่จดทะเบียน

ใหม่ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ในประเทศไทย. วารสารวิจัย ม.ข. 18(4), 567-576. 
สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์. (ผู้ร่วมวิจัย). (2555).  พฤติกรรมและความคิดเห็นตอ่การสวมหมวกนิรภัยและการประมาณจ านวนและ

สัดส่วนของผู้สวมหมวกนิรภัยในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สุพรรณี อ้ึงปัญสัตวงศ์. (หัวหน้าโครงการวิจัย). (2555).  การประมาณค่ายอดรวมผู้เข้าชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2555 
สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์. (ผู้ร่วมวิจัย). (2555).  การประเมินคุณรายงานวิจัยทางเภสัชกรรมที่ศึกษาแบบ Interrupted Time 

Series Design ในวารสารทางการแพทย์และสาธารณสุข: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. 
สุพรรณี อ้ึงปัญสัตวงศ์. (ผู้ร่วมวิจัย). (2555).  การวิเคราะห์เชิงสถิติหลายตัวแปรของคดีอาญาระดับจังหวัดของประเทศไทย. 
สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์. (ผู้ร่วมวิจัย). (2555).  A test of validity and reliability between the Three-point Marker 

detection software method and goniometry. 
สุพรรณี อ้ึงปัญสัตวงศ์. (ผู้ร่วมวิจัย). (2555).  Ratio Estimators Using Robust Regression of the Population Mean 

for Data with Outliners. 
สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์. (ผู้ร่วมวิจัย). (2555).  Ratio Estimators for Population Means Using Function of Attribute 

of Auxiliary Variable. 
สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์. (หัวหน้าโครงการวิจัย). (2554).  ตัวแบบเชิงสถิติส าหรับพยากรณ์จ านวนรถยนต์ส่วนบุคคล ที่จด

ทะเบียนใหม่ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ในประเทศไทย. 
จิตรจิรา ไชยฤทธิ์ และสุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์. (2553). การประมาณค่าคงที่ในการท าให้เรียบ แบบปรับได้ส าหรับเทคนิคการ

ท าให้เรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลอย่างง่าย. การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ ครั้งที่ 11ประจ าปี 2553 โรง
แรมฮอลิเดย์อินน์  เชียงใหม่. 

สุพรรณี อ้ึงปัญสัตวงศ์. (ผู้ร่วมวิจัย). (2552). การจัดกลุ่มสถาบันการศึกษาตามข้อมูลการด าเนินงานของสถาบัน  
สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์. (หัวหน้าโครงการ). (2551). การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์. (ผู้ร่วมวิจัย). (2551). ความสัมพันธ์ระหว่างแบบลายนี้วมือและ ศักยภาพพหุปัญญาของนักเรียน: ระยะ

ที่ 1. (ทุนวิจัยประเภทอุดหนุนท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ 2551 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ). 
สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์ และสุกัญญา เรืองสุวรรณ. (2550). การบูรณาการหลักปรัญญา เศรษฐกิจพอเพียงในวิชา 000161 การ

ประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน.  การประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานประจ าปีของเครือข่าย
บัณฑิตอุดมคติไทย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก จ. ขอนแก่น. 

4) ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 27 ปี 
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 
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ระดับปริญญาตร ี ระดับปริญญาโท 
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) ต าแหน่งทางวิชาการ     รองศาสตราจารย ์
2) ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปีพ.ศ.ที่จบ 
ปริญญาตร ี วท.บ.เกียรตินยิม (สถิติ) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2526           
ปริญญาโท สต.ม. (สถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 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). สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์. ขอนแก่น: ภาควชิาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  
อโนทัย  ตรีวานิช (2552). การวิเคราะหส์ถิติหลายตัวแปร. ขอนแกน่: ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  
อโนทัย  ตรีวานิช (2552). สถิติเพื่อการตัดสินใจและทฤษฎีเกมส์. ขอนแก่น: ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น.  
4) ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 29 ปี 
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) ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
2) ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปีพ.ศ.ที่จบ 
ปริญญาตร ี วท.บ. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า     

พระนครเหนือ 
2542 

ปริญญาโท วท.ม. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า     
พระนครเหนือ 

2544 

ปริญญาเอก ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2555 
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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. (ผู้ร่วมวิจัย). (2555). ภาพลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในมุมมองของนักศึกษา

ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์. 
กุลยา พัฒนากูล. (ผู้ร่วมวิจัย). (2555). ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในมุมมองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
กุลยา พัฒนากูล. (ผู้ร่วมวิจัย). (2552). การจัดกลุ่มสถาบันการศึกษาตามข้อมูลการด าเนินงานของสถาบัน. 
กุลยา พัฒนากูล. (ผู้ร่วมวิจัย). (2551). การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  
กุลยา พัฒนากูล และวัฒนา พัฒนากูล (หัวหน้าโครงการ). (2549). ความคิดเห็น การใช้งานและ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาใน

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ e-learning ในรายวิชาสถิติเบื้องต้น. วารสารนวัตกรรมการเรียนการสอน. 3 (2): 27-
36. 

กุลยา พัฒนากูล. (ผู้ร่วมวิจัย). (2549). การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมด้านระเบียบวินัยของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 316 233 สถิติธุรกิจ. (แหล่งทุนส านักนวัตกรรมการเรียนการสอน). 

กุลยา พัฒนากูล. (ผู้ร่วมวิจัย). (2549). ผลการเรียนรู้ วิชา 316 204 สถิติเบื้องต้น หัวข้อเรื่องการประมาณค่า ของนักศึกษาช้ัน
ปีที่ 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ท่ีใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปริศนาความคิด Jigsaw ระหว่างเดือนตุลาคม 2547 ถึง 
กุมภาพันธ์ 2549. (แหล่งทุน ส านักนวัตกรรมการเรียนการสอน). 

กุลยา พัฒนากูล. (ผู้ร่วมวิจัย). (2549). การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น. 
วัฒนา พัฒนากูล และกุลยา พัฒนากูล. (ผู้ร่วมวิจัย). (2548). ความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้งาน e-learning ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ลงทะเบียนในรายวิชาของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2547. วารสาร
นวัตกรรมการเรียนการสอน. 2 (4): 14-25. 

กุลยา พัฒนากูล. (ผูร้่วมวิจัย). (2548). การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโรงพยาบาลจติเวชขอนแก่น. 
กุลยา พัฒนากูล. (ผูร้่วมวิจัย). (2547). การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโรงพยาบาลจติเวชขอนแก่น. 
กุลยา พัฒนากูล. (ผูร้่วมวิจัย). (2546). การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโรงพยาบาลจติเวชขอนแก่น. 
กุลยา พัฒนากูล. (ผูร้่วมวิจัย). (2546). การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้ บริการบึงแก่นนคร. 
กุลยา พัฒนากูล. (ผูร้่วมวิจัย). (2546). การสอบ Entrance และการรับรู้ข่าวสารของนักเรียนท่ีไดร้ับจาก

มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 
กุลยา พัฒนากูล. (ผูร้่วมวิจัย). (2545). การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโรงพยาบาลจติเวชขอนแก่น. 
กุลยา พัฒนากูล. (ผูร้่วมวิจัย). (2545). ความพึงพอใจต่องานทะเบียนราษฎ์เทศบาลนครขอนแก่น.  
กุลยา พัฒนากูล. (ผูร้่วมวิจัย). การจัดกลุ่มสถาบันการศึกษาตามข้อมูลการด าเนินงานของสถาบัน. 2551-2552.  
   บทความทางวิชาการ 
กุลยา พัฒนากูล. (2553). ปัจจัยความส าเร็จและความล้มเหลวในการพัฒนาระบบสารสนเทศ. วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุด

แห่งประเทศไทยฯ 3(1): 83-94. 
วัฒนา พัฒนากูล และกุลยา พัฒนากูล. (2549). ระบบโต้ตอบจากผู้เรียน. วารสารวิทยาศาสตร์  ประยกุต์. 5 (1): 87-92. 

3) ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 14 ปี 
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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 มยุรีสวรรค์ 
1) ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
2) ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปีพ.ศ.ที่จบ 
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ธรรมรัตน์ กลีบเมฆ และ วุฒิชัย ศรีโสดาพล. “การเปรียบเทียบตัวประมาณในปัญหาของไนล์”. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. 
ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2555 หน้า 336-342. 

นพคุณ ทองมวล และ วุฒิชัย ศรีโสดาพล. “การประมาณค่าเฉลี่ยของการแจกแจงแบบปกติเมื่อทราบสัมประสิทธิ์ความแปร
ผัน”. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2555 หน้า 343-351. 

วุฒิชัย ศรีโสดาพล ช่วงความเชื่อมั่นส าหรับหนึ่งสัดส่วนทวินาม วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2555 หน้า 29-33 

 การน าเสนอในการประชมุวิชาการ 
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. 

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. 

ปิยะวดี กิ่งมาลา และ วุฒิชัย ศรีโสดาพล (2554) การเปรียบเทียบช่วงความเช่ือมั่นส าหรับฟังก์ชันเชิงเส้นของสัดส่วนทวินาท 
ในการประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจ าปี 2554 ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 
2554 ณ โรงแรม เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หน้า 328-335 

คะนึงนิจ ประค ามินทร์ และ วุฒิชัย ศรีโสดาพล (2554) ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการพยากรณ์รวม ในการประชุมวิชาการสถิติ
และสถิติประยุกต์ระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจ าปี 2554 ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรม เจบี อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา หน้า 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) ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 5 ปี 8 เดือน 
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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) ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
2) ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปีพ.ศ.ที่จบ 
ปริญญาตร ี วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2536 
ปริญญาโท พบ.ม. (สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 2538 

3) ผลงานทางวิชาการ 
 เอกสารประกอบการสอน 
ยุภาพร ตงประสิทธิ์, สุกัญญา เรืองสุวรรณ และ สุพรรณี อ้ึงปัญสัตวงศ์. (2547). เอกสารประกอบการสอนวิชา 316 373  

Simulation and Modeling.  
สุกัญญา เรืองสุวรรณ. (2546). เอกสารประกอบการสอนวิชา 316471 ก าหนดการเชิงเส้น. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  
 งานวิจัย 
สุกัญญา เรืองสุวรรณ. (ผู้ร่วมวิจัย). (2552). การจัดกลุ่มสถาบันการศึกษาตามข้อมูลการด าเนินงานของสถาบัน. 
สุกัญญา เรืองสุวรรณ. (หัวหน้าโครงการ). (2551). การพัฒนาการท างานกลุ่มของนักศึกษาด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ Jigsaw II ใน

วิชา 000161 การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน. 
สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์ และสุกัญญา เรืองสุวรรณ. (2550). การบูรณาการหลักปรัญญา เศรษฐกิจพอเพียงในวิชา 000161 การ

ประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน.  การประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานประจ าปีของเครือข่าย
บัณฑิตอุดมคติไทย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก จ. ขอนแก่น. 

สุกัญญา เรืองสุวรรณ. (ผู้ร่วมวิจัย). (2549). การประเมินความพึงพอใจต่อการบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
ราชนครินทร์. 

สุกัญญา เรืองสุวรรณ. (หัวหน้าโครงการ). (2548). ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อตลาดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น จ.
ขอนแก่น. 

สุกัญญา เรืองสุวรรณ. (หัวหน้าโครงการ). (2546). ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใช้บริการบึงแก่นนคร. 
 บทความวิจัย 
วิชุดา ไชยศิวามงคล, สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์ และสุกัญญา เรืองสุวรรณ. (2550). ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น. วารสารนวัตกรรมการเรียนการ
สอน, 4(3), 13-21. 

สุจารี ถมพิรา, สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล, สมพร วัฒนกุลเกียรติ และสุกัญญา เรืองสุวรรณ. (2549). ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
การท าหน้าท่ีของครอบครัวกับการปฏิบัติพัฒนกิจในบทบาทมารดาของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น. วารสารสมาคมพยาบาลฯ 
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 24(3), 55-62. 

ผดาพร ผลสว่าง, วันเพ็ญ ปันราช, สุขุมาล ธนาเศรษฐอังกูร และสุกัญญา เรืองสุวรรณ. (2549). ลักษณะของชมรมผู้สูงอายุท่ี
ยั่งยืนและไม่ยั่งยืน อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น. วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 24(3), 
37-44. 

4) ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 20 ปี 
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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  

 
8. นายเปรม จันทร์สว่าง 
1) ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
2) ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปีพ.ศ.ที่จบ 
ปริญญาตร ี วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2547 
ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาการคณนา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 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 จันทร์สว่าง, จุฬาพรรณ อิ้งจะนิล,ประจวบ ชัยมณี, วรุฒ ชัยวงษ์ และ วิราวรรณ พุทธมาตย์. การ
จ าแนกผู้ป่วยโรคมะเร็งตับโดยการประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาททียม. 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), 2 0 1 4 , 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) ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 2 ปี 
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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  
9. นายพลากร สีน้อย  
1) ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
2) ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปีพ.ศ.ที่จบ 
ปริญญาตร ี วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2551 
ปริญญาโท วท.ม. (สถิติประยุกต์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 2553 

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

งานวิจัย 
Seenoi P, Bodhisuwan W. 2015 .  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) ประสบการณส์อนระดับอุดมศกึษา 1 ปี 
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 พงศ์กิจวิทูร 
1) ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
2) ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปีพ.ศ.ที่จบ 
ปริญญาตร ี วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2527 
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ปริญญาโท วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 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) ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 16 ปี 
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) ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย ์
2) ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปีพ.ศ.ที่จบ 
ปริญญาตร ี วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2526 
ปริญญาโท พบ.ม. (สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 2535 

3) ผลงานทางวิชาการ 
เอกสารประกอบการสอน 

ยุภาพร ตงประสิทธ์ิ. (2558). การวิจัยด าเนินการ. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  
ยุภาพร ตงประสิทธิ์. (2558). การวิจัยด าเนินและการจ าลองแบบระบบงานขั้นแนะน า. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
ยุภาพร ตงประสิทธิ์. (2558). การวิจัยด าเนินและการจ าลองแบบระบบงานขั้นแนะน า. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
ยุภาพร ตงประสิทธ์ิ. (2557). การจ าลอง. ภาควิชาสถติิ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
ยุภาพร ตงประสิทธ์ิ. (2557). การพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลา. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
 งานวิจัย 
วิชุดา ไชยศิวามงคล, วุฒิชัย ศรีโสดาพล,ปราโมทย์ ครองยุทธ, อ านวย มณีศรีวงศ์กูล, สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์,ยุภาพร ตง

ประสิทธ์ิ, กุลยา พัฒนากูล,รังสรรค์ เนียมสนิท (2554) ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในมุมมองของนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี วารสารวิจัย มข. 16 (6):667-677. 

วิชุดา ไชยศิวามงคล, วุฒิชัย ศรีโสดาพล,ปราโมทย์ ครองยุทธ, อ านวย มณีศรีวงศ์กูล, สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์,ยุภาพร ตง
ประสิทธิ์, กุลยา พัฒนากูล,รังสรรค์ เนียมสนิท (2554) ภาพลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นใน
มุมมองของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 40(2) 

ยุภาพร ตงประสิทธ์ิ. (ผู้ร่วมวิจัย). (2552). การจัดกลุ่มสถาบันการศึกษาตามข้อมูลการด าเนินงานของสถาบัน. 
ยุภาพร ตงประสิทธิ์. (ผู้ร่วมวิจัย). โครงการส ารวจสถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศ ปี 2537-2547. ภาคตะวันออก- เฉียง

เหนือ. (งบประมาณจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) 
4) ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 20 ปี 
5) ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตร ี ระดับปริญญาโท 
316 202 Basic Statistics 316 727 Forecasting Techniques 
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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) ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
2) ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปีพ.ศ.ที่จบ 
ปริญญาตร ี วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2549 
ปริญญาโท วท.ม. (สถิติประยุกต์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 2552 

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

Heteroscedasticity Groups. Proceeding of ICAS 2015 in July 15-17, 2015; 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) ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 6 เดือน 
5) ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตร ี ระดับปริญญาโท 
316 202 Basic Statistics - 

 
13. นางสาวอุทุมพร โดมทอง 
1) ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
2) ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปีพ.ศ.ที่จบ 
ปริญญาตร ี วท.บ.เกียรตินยิม (คณติศาสตร์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2548 
ปริญญาโท M.Sc. (Statistics) Western Michigan University, USA. 2552 
ปริญญาเอก Ph.D.(Biostatistics) Pennsylvania State University, USA. 2557 

 
 
 
3) ผลงานทางวิชาการ 

บทความวิจัย 
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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) ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  1 ปี 
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 

 
อาจารย์พิเศษ 
1. นางนิภาพร ชุติมันต ์
1). ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
2). ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน ปีพ.ศ.ที่จบ 
ปริญญาตร ี วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2542 
ปริญญาโท วท.ม. (สถิติ) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2545 
ปริญญาเอก ปร.ด. (สถติิ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 2549 

3). ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 

Nipaporn Pochai (2008). An Improved the Estimator in Inverse Adaptive Cluster Sampling. Journal of 
Thai Statistical Association 6(1): 15 – 26 

Nipaporn Chutiman and Bungon Kumphon (2008). Ratio Estimator Using Two Auxiliary Variables for 
Adaptive Cluster Sampling. Journal of Thai Statistical Association 6(2): 241 – 256. 

Nipaporn Chutiman (2010). A New Ratio Estimator in Stratified Adaptive Cluster Sampling. Journal of 
Thai Statistical Association 8(2): 115 – 125. 

พิชิตชัย วงษางาม, นิภาพร ชุติมันต์ และ วิญญู ศาลา (2552). ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข องค์ประกอบของ
ระบบการสอนในการใช้ห้องเรียนรวมของอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีท่ี 28 ฉบับท่ี 2 เดือน เมษายน – มิถุนายน. 

บทความ 
  นิภาพร ชุติมันต ์(2550). การสุม่ตัวอย่างตอนที่ 1 (การสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย) 
  นิภาพร ชุติมันต ์(2550). การสุม่ตัวอย่างตอนที่ 2 (การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มปรับได้) 

4). ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  12 ปี 
 
 
 
 
2. นางสาวนิตยา บรรเทา 
1). ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
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2). ประวัติการศึกษา 
ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน ปีพ.ศ.ที่จบ 

ปริญญาตร ี วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2544 
ปริญญาโท วท.ม. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2546 
ปริญญาเอก ปร.ด. (สถติิประยุกต์) มหาวิทยาลยั 

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
2556 

3). ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยและบทความวิชาการ 

Nitaya Buntao and Sa-aat Niwitpong, “Confidence Intervals for the Ratio of Coefficients of 
Variation of Delta-Lognormal Distribution.”, Applied Mathematical Sciences, 2013, 7, 3811 - 
3818. 

Thavatchai Ngamsantivong and Nitaya Buntao, “Yager’s Combination of Probabilistic and 
Possibilistic Knowledge: Beyond t-Norms”, Journal of Uncertain Systems, 2013, 7(3), 186-189. 

Nitaya Buntao and Sa-aat Niwitpong, “Confidence Intervals for the Difference of Coefficients of 
Variation for Lognormal Distributions and Delta-Lognormal Distributions.”, Applied 
Mathematical Sciences, 2012, 6, 6691 - 6704. 

Nitaya Buntao and Vladik Kreinovich, “Uniqueness of Reconstruction for Yager’s t-Norm 
Combination of Probabilistic and Possibilistic Knowledge”, International Journal on 
Intelligent Systems, 2011, 27(1), 16-22.  

Nitaya Buntao and Vladik Kreinovich, “How to Combine Probabilistic and Possibilistic (Expert) 
Knowledge: Uniqueness of Reconstruction in Yager’s (Product) Approach”, International 
Journal of Innovation Management, Information and Production, 2011, 2(1), 1-9. 

Nitaya Buntao, Narunchara Katemee, and Vladik Kreinovich, “A Possible Way to Avoid Heat 
Death”, Journal of Uncertain Systems, 2010, 4(4), 250-256. 

 
บทความวิจัยที่ได้น าเสนอและตีพิมพ์บทคัดย่อ  

Nitaya Buntao, “Influences of Rainfall on Crop Production and Interval Estimation for Rainfall Mean 
in Northeastern Thailand”, Proceedings of the 3rd International Symposium on Economics and 
Social Science (3rd ISESS), Tokyo, Japan, July 22-24, 2015.  

Nitaya Buntao, Sa-aat Niwitpong, and Vladik Kreinovich, “Estimating Statistical Characteristics of 
Lognormal and Delta-Lognormal Distributions under Interval Uncertainty: Algorithms and 
Computational Complexity”, Proceedings of Commission on Higher Education Congress V: 
University Staff Development Consortium CHE-USDC Congress V, Chonburi, Thailand, 
September 14-16, 2012. 

Vladik Kreinovich, Nitaya Buntao, and Olga Kosheleva, “Optimizing Computer Representation and 
Computer Processing of Epistemic Uncertainty for Risk-Informed Decision Making: Finances 
etc.”, Proceedings of the International Conference on Probabilistic Safety Assessment and 
Management / European Safety and Reliability PSAM11/ESREL'12, Helsinki, Finland, June 25-
29, 2012.   

Nitaya Buntao and Vladik Kreinovich, “Measures of Deviation (and Dependence) for Heavy-Tailed 
Distributions and their Estimation under Interval and Fuzzy Uncertainty”, Proceedings of the 
World Conference on Soft Computing, San Francisco, Carifornia, USA, May 23-26, 2011.   

http://digitalcommons.utep.edu/do/search/?q=author_lname%3A%22Kosheleva%22%20author_fname%3A%22Olga%22&start=0&context=36347
http://digitalcommons.utep.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1693&context=cs_techrep
http://digitalcommons.utep.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1693&context=cs_techrep
http://digitalcommons.utep.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1693&context=cs_techrep


 

-46- 

                                                 มคอ. 2 หลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาสถติิประยุกต์  (หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559) 

Nitaya Buntao, “Estimating Parameters of Pareto Distribution under Interval and Fuzzy Uncertainty”, 
Proceedings of North American Fuzzy Information Processing Society, El Paso, Taxas, USA, 
March 18-20, 2011.  

Nitaya Buntao, Narunchara Phapan, and Vladik Kreinovich, “A Possible Way to Avoid Heat Death”, 
Proceedings of Commission on Higher Education Congress III: University Staff Development 
Consortium CHE-USDC Congress III, Chonburi, Thailand, August 9-11, 2010.   

Nitaya Buntao and Sa-aat Niwitpong, “Interval Estimation for the Coefficient of Variation for 
Lognormal Population with Added Zero Values”, Proceedings of the 10th International 
Conference on Intelligent Technologies, Guilin, China, December 12-15, 2009.   

รางวัลและทุนวิจัย 
The Excellent Oral Presentation Award of Commission on Higher Education Congress V: University 

Staff Development Consortium CHE-USDC Congress V, Chonburi, Thailand, September 14-16, 
2012. 

Scholarship from the Graduate College, king Mongkut’s university of Technology North Bangkok, 
Thailand. 

Scholarship from the  Commission on Higher Education Congress. 
The research Scholarship from Rajabhat Mahasarakham University in 2013. 
The research Scholarship from Rajabhat Mahasarakham University in 2014. 
The research Scholarship from Rajabhat Mahasarakham University in 2015 (ส านักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ). 
4). ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 9 ปี 
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เอกสารแนบ 3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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เอกสารแนบ 4 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  

พ.ศ. 2559 
-------------------------- 

เพื่อให้การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาการ มีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเรื่องแนว
ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 23(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ประกอบกับ

มติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้  
 

หมวดที่  1 
บททั่วไป 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2559” 
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกหลักสูตรตั้งแต่ปี

การศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 

3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดของมหาวิทยาลัยหรือคณะที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”   หมายความว่า   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า   สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “อธิการบดี”   หมายความว่า     อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

“คณะ”    หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่มีหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา  

“คณบดี”   หมายความว่า คณบดีของคณะ วิทยาลัย หรือหัวหน้า 
ส่วนงานที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 “สาขาวิชา”   หมายความว่า     สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร”  หมายความว่า   คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณบดี 
                                                 เพื่อรับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
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 “ประธานหลักสูตร”   หมายความว่า   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
“ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ”  หมายความว่า   ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 “บัณฑิตวิทยาลัย”    หมายความว่า     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า   คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
                                                           มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 “นักศึกษา”        หมายความว่า    นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
          มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกหลักเกณฑ์ ประกาศ ค าสั่ง หรือระเบียบ
ปฏิบัติซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

ในกรณีที่มิได้ก าหนดหลักการและการปฏิบัติไว้ในระเบียบนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตาม
ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและเสนอความเห็นต่ออธิการบดี และให้อธิการบดีมีอ านาจ
วินิจฉัยสั่งการ ค าวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

ทั้งนี้การวินิจฉัยหรือตีความให้ยึดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

 
หมวดที่  2 

ระบบการจดัการศึกษา 
ข้อ 6 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา ให้ด าเนินการดังนี้ 

6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 ส่วนคณะและสาขาวิชามีหน้าที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
6.3 บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาร่วม เพื่อบริหารและจัดการศึกษาใน 

หลักสูตรที่มีกระบวนวิชาเก่ียวข้องกับหลายคณะโดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 7 ระบบการศึกษาเป็นแบบสะสมหน่วยกิตใช้ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสองภาค

การศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติให้มีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 15  สัปดาห์ ส่วนภาคการศึกษาพิเศษอาจจัดได้
ตามความจ าเป็นของแต่ละหลักสูตร โดยให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษา
ภาคปกต ิ

หลักสูตรอาจจัดการศึกษาระบบอ่ืน เช่น ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค หรืออ่ืนๆ ก็ได้ โดยให้ถือแนวทาง ดังนี้ 
ระบบไตรภาค หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคการศึกษาพิเศษ หนึ่งภาค

การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 
ระบบจตุรภาค  หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคการศึกษาพิเศษ หนึ่งภาคการศึกษา

ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 
 



 

-50- 

                                                 มคอ. 2 หลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาสถติิประยุกต์  (หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559) 

 ข้อ 8  การคิดหน่วยกิต  

8.1 ระบบทวิภาค  

รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่า

เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

รายวิชาการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อ ภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

รายวิชาวิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  45  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า

เท่ากับ  1 หน่วยกิต 

รายวิชาการศึกษาอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่า

เท่ากับ  1 หน่วยกิต 

8.2 ระบบไตรภาค 

1 หน่วยกิต ระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิต ระบบทวิภาค หรือ 4 หน่วยกิต ระบบ

ทวิภาค เทียบได้กับ 5 หน่วยกิต ระบบไตรภาค 

8.3 ระบบจตุรภาค 

1 หน่วยกิต ระบบจตุรภาค เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิต ระบบทวิภาค หรือ 2 หน่วยกิต ระบบ

ทวิภาค เทียบได้กับ 3 หน่วยกิต ระบบจตุรภาค 

ข้อ 9 การจัดแผนการศึกษา แบ่งเปน็ ๓ ประเภทคือ 

9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดย 

ก าหนดจ านวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ ส าหรับระบบทวิภาค 

9.2 การจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดย 

ก าหนดจ านวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร น้อยกว่า  9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ ส าหรับระบบทวิภาค 

9.3 การจัดการศึกษาแบบพิเศษ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะ 

ข้อ 10 หลักสูตรหนึ่ง  ๆอาจจัดระบบการศึกษา และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง หรือหลายแบบได้  

ทั้งนี้ ระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบการจัดแผนการศึกษาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม 

ประกาศของมหาวิทยาลัย 

หมวดที่ 3 

หลักสูตร 

ข้อ 11 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 

11.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญ 

หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา

บัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้ว 
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11.2  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ 

และหรือการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต 

11.3  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญ 

หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

มหาบัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้ว 

11.4  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ 

การวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าปริญญามหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ข้อ 12 โครงสร้างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
ข้อ 13 ประเภทของหลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

13.1  หลักสูตรปกติ (Regular Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งที่ใช้ภาษาไทย 
เป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน และ/หรืออาจมีบางรายวิชาที่ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอนด้วยก็ได้ 

13.2  หลักสูตรนานาชาติ (International Program) หมายถึง หลักสูตรที่มีองค์ความรู้ และ 
เนื้อหาสาระที่มีความเป็นสากล และมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นนานาชาติ เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานสากล โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอน 

  คณะหรือสาขาวิชาอาจด าเนินการจัดท าหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืนในลักษณะร่วมแบบหลาย
ปริญญา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหลักสูตร ทั้งนี้การด าเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 14 ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา เป็นดังนี้ 
14.1  ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑติชัน้สูง ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
14.2  ปริญญามหาบัณฑิต ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 

                        14.3 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผู้ที่ส าเร็จปริญญาบัณฑิตไม่เกิน 8  ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่ส าเร็จปริญญา
มหาบัณฑิต ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

ระยะเวลาการศึกษาส าหรับหลักสูตรแบบไม่เต็มเวลาหรือที่จัดการศึกษาแบบอ่ืน ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ 15 การประกันคุณภาพ 

 การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้เป็นไปตามระบบ
การประกันคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 

หมวดที่ 4 
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อ 16 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย  
16.1  อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ 

ศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัย ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
ส าหรับอาจารย์ประจ าที่มหาวิทยาลัยรับเข้าใหม่ตั้งแต่ระเบียบนี้เร่ิมบังคับใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบ

ความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
16.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ

หลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว  
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16.3  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนา
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา  

16.4  อาจารย์พิเศษ หมายถึง อาจารย์ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
16.5 อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้ท า

หน้าที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา 
16.6  อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หมายถึง อาจารย์ประจ าที่คณะแต่งตั้งเพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้าน

การศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา 
16.7  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับแต่งตั้งให้

รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจารณาเค้าโครง 
การให้ค าแนะน าและควบคุมดูแล รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้าและการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของ
นักศึกษา 

16.8  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) หมายถึง อาจารย์ประจ า หรือ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่
คณะแต่งตั้ง เพื่อให้ท าหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักในการพิจารณาเค้าโครง รวมทั้งช่วยเหลือให้ค าแนะน าและ
ควบคุมดูแลการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา 

16.9  อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ าที่ได้รับการแต่งตั้งให้ 
ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หรือ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์โดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในหน้าที่
นั้นๆ 

16.10 อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดในหน้าที่นั้นๆ แต่เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ 17 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ
อาจารย์พิเศษ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ 18 ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ 19 การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

19.1  หลักสูตรหนึ่งๆ ต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งคณบดีที่
หลักสูตรสังกัดเป็นผู้แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี  

19.2  องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร  ทั้งนี้ อาจมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นกรรมการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
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19.3  หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

19.3.1 วางนโยบายและแผนการบริหารจัดการและการผลิตบัณฑติของหลักสูตร 

19.3.2  ควบคุมมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) 

19.3.3 ด าเนินการประกนัคุณภาพหลักสูตร 

19.3.4 ติดตามรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของ 

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรรวมทั้งให้ค าแนะน าเพื่อการพัฒนา 

ข้อ 20 ให้มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ เพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแลคุณภาพและการบริหาร

จัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรในองค์รวมของคณะนั้นๆ องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะก าหนด 

หมวดที่  5 

การรับเข้าศึกษา 

ข้อ 21 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

21.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ 

ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรก าหนด และมี

คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

21.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 

   ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตตามที่

หลักสูตรก าหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

21.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญามหาบัณฑิตหรือ

เทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลยั

ก าหนด 

21.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎบีัณฑิต 

ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก หรือ 

ปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด และมีพื้นความรู้

ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้ หรือมีคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร 

และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 22 การรับสมัคร 

 ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  
ข้อ 23   การรับเข้าศึกษา 

การรับบุคคลใดเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ให้ออกเป็นประกาศบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี 
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หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
23.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้ 

ก าหนดเงื่อนไข วิธีการและจ านวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละสาขาวิชา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย 

23.2 คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยอาจให้ความเห็นชอบในการรับบุคคลเข้าศึกษา 
เป็นกรณีพิเศษได้ ทั้งนี้ต้องผ่านการพิจารณารับเข้าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะที่เก่ียวข้อง 

23.3 คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยอาจให้ความเห็นชอบในการรับผู้มีพื้นความรู้ไม่ต่ ากว่า 
ปริญญาบัณฑิต และมีคุณสมบัติตามข้อ 21  เข้าศึกษาหรือวิจัยโดยไม่ขอรับปริญญาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายได้ ทั้งนี้ต้อง
ผ่านการพิจารณารับเข้าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะที่เก่ียวข้อง 

23.4 ในกรณีที่ผู้สมัครก าลังรอผลการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต หรือปริญญามหาบัณฑิต 
แล้วแต่กรณี การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครส่งหลักฐานการส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาขั้นใดขั้นหนึ่งตามที่
หลักสูตรที่เข้าศึกษานั้นก าหนด ภายในเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

23.5 การรับนักศึกษาต่างชาติ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
23.6 การรับนักศึกษาจากหลักสูตรความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนให้เป็นไปตาม 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
  กรณีไม่เป็นไปตาม ข้อ 23.1 – 23.6 ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ 24 การรายงานตัวและขึน้ทะเบยีนเป็นนักศึกษา 
การรายงานตัวและขึน้ทะเบยีนเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ 25 ประเภทของนักศึกษา แบ่งเปน็ 2 ประเภทคือ 
25.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ในแต่ละสาขาวิชา  

หรือรับเข้าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษาตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งเมื่อผ่านการประเมินผลหรือครบเงื่อนไขของแต่ละ
สาขาวิชา จึงจะได้รับเข้าเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร 

25.2 นักศึกษาวิสามัญหรือบุคคลภายนอกร่วมเรียน คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็น 
นักศึกษาโดยไม่ขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร การด าเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาวิสามัญหรือบุคคลภายนอกร่วมเรียน
ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวดที่  6 
การลงทะเบียนวิชาเรียน 

ข้อ 26 การลงทะเบียนและการเพิ่มหรือถอนวิชาเรียน 
26.1 การลงทะเบียนวชิาเรียนแบง่ออกเป็น 2 ประเภทคือ 

26.1.1 การลงทะเบียนโดยนบัหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit) 
26.1.2 การลงทะเบียนโดยไม่นบัหน่วยกิต (Audit) 

26.2 การลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกติ 

นักศึกษาในหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า            

9  หน่วยกิต และไม่มากกว่า 15 หน่วยกิต 

นักศึกษาในหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า  3 

หน่วยกิต และไม่มากกว่า 8 หน่วยกิต 

นักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ที่เข้าศึกษาในภาคเรียนที่หนึ่งและ

นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ยังสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) อาจได้รับ
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การยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ โดยการอนุมัติของคณบดี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร ทั้งนี้ต้องต่อทะเบียนนักศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มตามอัตราที่ก าหนด 

26.3 ในภาคการศึกษาพิเศษนักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนไดไ้ม่เกิน 6 หน่วยกิต  

26.4  การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยกว่าหรือมากกว่าที่ก าหนดในข้อ 26.2 และ 26.3 จะกระท าได้ใน 

กรณีที่จ านวนหน่วยกิตที่เหลือตามหลักสูตรมีจ านวนน้อยกว่า หรือมากกว่าที่ก าหนดไว้ข้างต้น และจ าเป็นต้องส าเร็จการศึกษา

ในภาคการศึกษานั้น  ๆทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีที่เกี่ยวข้อง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

26.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ าเพื่อคิดค่าคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียน และได้ผลการ 

เรียนตั้งแต่ระดับคะแนน B ขึ้นไปแล้วมิได้ 

ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบรายวิชาตามหลักสูตรแล้ว แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.00 จะ

สามารถลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ าเพื่อคิดค่าคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียนและได้ผลการเรียนต่ ากว่าระดับคะแนน A ได้ 

26.6  นักศึกษาที่เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่ 

ลาพักการศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

26.7  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาที่บรรจุอยู่ในแผนการเรียนตามหลักสูตรหรือรายวิชาที่

เทียบเท่าในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเพื่อนับเป็นวิชาตามแผนการเรียนตามหลักสูตรได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรและได้รับอนุมัติจากคณบดีที่เก่ียวข้อง 

ข้อ 27 เกณฑ์การขอเพิ่มและการถอนวิชาเรียน ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ 28 การโอนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วทั้งจากสถาบันการศึกษาอ่ืนและจาก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ 29 การเปลี่ยนสาขาวชิา  

นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้เมื่อศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า  

8 หน่วยกิต มีรายวิชาที่สามารถโอนเข้าสาขาวิชาใหม่ได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และทุกวิชาที่จะขอโอนต้องได้ระดับ

คะแนน B ขึ้นไป หรือ S แล้วแต่กรณี และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี 

ส าหรบัหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  

แบบ 1 นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้หลังจากที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา และได้ศึกษา

มาแล้วไม่เกิน 3 ปี โดยมีศักยภาพในการท าวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาใหม่ได้ 

การด าเนินการเปลี่ยนสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ 30 การเปลี่ยนระดบัการศึกษา 

นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่ต่ ากว่า อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูง
กว่า หรือในทางกลับกัน นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูงกว่า อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับ
ที่ต่ ากว่าได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนั้นๆ และ/หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
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หมวดที่ 7 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

ข้อ 31 การวัดและประเมนิผลการศึกษาในระดับบัณฑติศึกษา มีดังนี้ 
31.1 การสอบรายวิชา นักศึกษาจะต้องสอบรายวิชาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เว้นแต่ 

รายวิชาที่ได้ถอนโดยถูกต้องตามระเบียบ ให้อาจารย์ประจ าวิชาส่งผลการประเมินผลรายวิชาตามแบบฟอร์มของส านัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ ผ่านความเห็นชอบของสาขาวิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีที่เก่ียวข้อง 
แล้วแจ้งให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ 

31.2 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive  Examination) เป็นการสอบข้อเขียน 
หรือการสอบปากเปล่า หรือการสอบทั้งสองแบบข้างต้น ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข การสอบ
ประกอบด้วยวิชาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวชิาที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเสนอคณบดีเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง 

31.3  การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาใน 
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประกอบด้วยการตรวจอ่านและ
ประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า และการประชุมพิจารณาผลงานของ
กรรมการ โดยให้มีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้สอบ  

31.4  การสอบการศึกษาอิสระ เป็นการสอบเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาใน 
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข โดยคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ประกอบด้วย การตรวจอ่านและประเมิน
คุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า และการประชุมตัดสินผลงานของกรรมการ  

31.5  การสอบวัดคุณสมบัติ  เป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถของนักศึกษาในสาขาวิชาเอก 
และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินว่านักศึกษามีความสามารถที่จะด าเนินการวิจัยโดยอิสระ และเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอขอ
อนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์  ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้ ซึ่งก าหนดให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญา             
ดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 และ แบบ 2 ต้องสอบผ่าน โดยมีหลักเกณฑ์  และแนวปฏิบัติดังนี้ 

31.5.1 การสอบวัดคุณสมบัติเป็นการสอบข้อเขียนหรือการสอบปากเปล่า หรือทั้ง 
สองแบบในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

31.5.2 ให้คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเป็นผู้ด าเนินการจัดสอบวัดคุณสมบัติ 
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

ในกรณีที่จ าเป็นอาจจัดการสอบในภาคการศึกษาพิเศษได้ คณะกรรมการสอบวัด 
คุณสมบัติประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน โดยอาจจะมีกรรมการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมด้วย             
ไม่เกนิ  2 คน  ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายชื่อให้คณบดีที่หลักสูตรสังกัดเป็นผู้แต่งตั้ง 

31.5.3 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบวัดคุณสมบัติ คือ 
(1) นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรก เป็นต้นไป 
(2) นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนระดับ

การศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่
ประเมินผลเป็น A B+ B C+ C D+ D F มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคสุดท้ายก่อน
การสอบวัดคุณสมบัติไม่ต่ า 3.5 หรือนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ที่มีผลงานวิจัยเพื่อท า
วิทยานิพนธ์อันมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับดุษฎีบัณฑิตได้ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/สาขาวิชา และคณะที่หลักสูตรสังกัด 

31.5.4 การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ  ให้เป็นสัญลักษณ์  S หมายถึง สอบผ่าน 
 หรือ U หมายถึง สอบไม่ผ่าน ให้ประธานคณะกรรมการสอบ รายงานผลการสอบต่อคณะ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการและ
บัณฑิตวิทยาลัย  ผ่าน  หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร  ภายใน  15 วัน  นับจากวันสอบ 
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31.5.5 นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติผ่านแล้ว จะเรียกว่า นักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตมี
สิทธิ์เสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้ 

31.5.6 นักศึกษา ตามข้อ 31.5.3 (1) ที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งแรกไม่ผ่านสามารถขอ
สอบได้อีก 1 ครั้ง และต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ได้ภายใน 2 ปีการศึกษา นับตั้งแต่ลงทะเบียน รายวิชาวิทยานิพนธ์ 
นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งที่สองแล้วไม่ผ่าน จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วย  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 ข้อ 55.8 เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนระดับการศึกษา ให้เป็นไปตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  

31.5.7 นักศึกษาตามข้อ 31.5.3 (2) ที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งที่สองแล้วไม่ผ่าน จะยังคงมี
สภาพเป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตต่อไป 

31.6  การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตร 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี โดยเป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ 32 การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการประเมินความรู้ความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศ ตามข้อ 31.2, 31.5, 31.6 ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ข้อ 33 การลงโทษนักศึกษาที่ท าการทุจริตทางวิชาการให้ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา พ.ศ. 2551 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1365/2550 เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑ์การ
พิจารณาโทษทางวิชาการ นักศึกษาที่กระท าทุจริตทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา หรือข้อบังคับและประกาศที่
ปรับปรุงใหม่ 

ข้อ 34 การประเมินผลการศึกษา ให้กระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค ยกเว้นรายวิชาวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระ ให้มีการประเมินผลได้ก่อนสิ้นภาคการศึกษา 

ข้อ 35 การประเมินผลรายวิชา ให้ก าหนดระดับคะแนนหรือสัญลักษณ์ ซึ่งมีความหมาย และค่าคะแนนดังนี้ 
ระดับคะแนน       ความหมาย                           ค่าคะแนนต่อหน่วยกิต 

A  ผลการประเมินขัน้ดีเยี่ยม (Excellent)             4.0 
B+  ผลการประเมินขัน้ดีมาก (Very Good)            3.5 
B  ผลการประเมินขัน้ดี (Good)              3.0 
C+  ผลการประเมินขัน้ค่อนข้างดี (Fairly Good)  2.5 
C  ผลการประเมินขัน้พอใช้ (Fair)   2.0 
D+  ผลการประเมินขัน้อ่อน (Poor)   1.5 
D  ผลการประเมินขั้นอ่อนมาก (Very Poor)   1.0 
F  ผลการประเมินขัน้ตก (Failed)   0   
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สัญลักษณ ์       ความหมาย                                 
I  การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้ส าหรับรายวิชาที่มีค่าคะแนน 
  ในกรณีนักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบได้โดยเหตุสุดวิสัย 
  โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะต้องระบุสาเหตุของการให้สัญลักษณ์ I  

    และแจ้งให้นักศึกษาทราบภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ประกาศผลการประเมิน 
    และการแก้สัญลักษณ์ I ให้ด าเนินการภายในภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้น 
    จะเปลี่ยนสัญลักษณ์ เป็น F เว้นแต่ในกรณีที่จ าเป็นโดยความเห็นชอบของ 
    คณะกรรมการประจ าคณะที่รายวิชานั้นสังกัด และให้คณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด
    มีอ านาจอนุมัติให้ขยายเวลาได้ โดยต้องแจ้งให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
    ทราบล่วงหน้า 

S  ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ (Satisfactory) ใช้ส าหรับรายวิชาที่ลงทะเบียน 
    โดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)  

U  ผลการศึกษายังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) ใช้ส าหรับรายวิชาที่ลงทะเบียน 
    โดยไม่นับหน่วยกิต  

W   ถอนวิชาเรียนแล้ว (Withdrawn) ใช้ส าหรับรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ถอนหรือใชใ้น
กรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หรือใช้ในกรณีที่นักศึกษาถูกสั่งพัก
การศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

ข้อ 36 การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาต่างประเทศ ให้เป็น
ดังนี้ 

 S (Satisfactory)  หมายความว่า  สอบผ่าน 
 U (Unsatisfactory)   หมายความว่า   สอบไม่ผา่น 
 การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติจะสอบได้ไม่เกิน ๒ คร้ัง ในแต่ละหลักสูตร 

 ส าหรับการสอบภาษาต่างประเทศ ไม่จ ากัดจ านวนคร้ังที่สอบ 
ข้อ 37 นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนนต่ ากว่า C หรือได้ U แล้วแต่กรณี ในหมวดวิชาบังคับถือว่าต่ ากว่า 

มาตรฐาน ให้ลงทะเบียนเรียนซ้ า 
ข้อ 38 การนับจ านวนหน่วยกิตและค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม 

38.1 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาใดวิชาหนึ่งมากกว่า 1 ครั้ง ให้นับจ านวนหน่วยกิต  
ตามหลักสูตรในวิชานั้นเพียงครั้งเดียว 

38.2 ในการค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) ให้ค านวณ 
จากทุกรายวิชาที่มีค่าคะแนน ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกว่า 1 คร้ัง ให้น าจ านวนหน่วยกิตและค่า
คะแนนที่ได้ทุกครั้งไปใช้ในการค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม การค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ตั้งหารถึ งทศนิยม 4 
ต าแหน่ง และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ตั้งแต่ต าแหน่งที่ 4 เพื่อให้เหลือทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
 

หมวดที่  8 
การท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

ข้อ 39 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระกระท าได้เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบตามที่ แต่ละ
หลักสูตรก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ทั้งนี้   หลักเกณฑ์
อ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ 40 การเสนออนุมัติเค้าโครงวิทยานพินธ์ 
40.1 ปริญญาโทต้องได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ภายใน 1 ปี หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
40.2 ปริญญาเอกต้องได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ภายใน 2 ปี หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  
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ข้อ 41 การควบคุมวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 1 คน และอาจมีอาจารย์ที่
ปรึกษาร่วมได้อีกตามความเหมาะสมแต่ละกรณี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศหรือข้อก าหนดของแต่ละคณะ (ถ้ามี) 

ข้อ 42 การประเมินผลความก้าวหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
42.1  การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ต้องกระท าใน 

ทุกภาคการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของสาขาวิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีที่เกี่ยวข้อง 
42.2  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ มีหน้าที่ในการประเมินผลความก้าวหน้า 

ในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
คณะกรรมการประจ าคณะ และส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

42.3  ใช้สัญลักษณ์ S (Satisfactory) หมายถึง ผลการประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ 
หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเป็นที่พอใจ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระประเมิน
ความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา โดยระบุจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระที่ได้รับการประเมินให้ได้สัญลักษณ์ S ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่
เกินจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน (หากผลการประเมินพบว่าไม่มีความก้าวหน้า จ านวนหน่วยกิตที่ได้ในภาคการศึกษา
นั้นๆ ให้มีค่าเป็น S เท่ากับ 0 (ศูนย์)) 

ต้นฉบับร่างวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระที่พร้อมน าเสนอคณะกรรมการสอบ และ 
ต้นฉบับผลงานวิทยานิพนธ์ ที่ต้องตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตามเงื่อนไขที่หลักสูตรก าหนด ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระ ซึ่งต้องก าหนดจ านวนหน่วยกิต ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี 

42.4  นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระแล้ว ได้รับการประเมินผล 
ความก้าวหน้าเป็น S เท่ากับ 0 (ศูนย์) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควรพิจารณาหาสาเหตุ ซึ่งอาจให้นักศึกษาผู้นั้น
ได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระหรือเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระ หรืออ่ืนๆแล้วแต่กรณี และประธานหลักสูตรต้องรายงานสาเหตุและผลการพิจารณาต่อคณบดีเพื่อหา
ข้อยุติ 

ข้อ 43 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ซึ่งมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  ให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินจ าน วน                   
หน่วยกิตจากหัวข้อเดิม ที่สามารถน าไปใช้กับหัวข้อใหม่ได้ แต่ต้องไม่เกินจ านวนหน่วยกิตที่ผ่านในหัวข้อเดิม ทั้งนี้ให้
นับจ านวนหน่วยกิต ดังกล่าว เป็นจ านวนหน่วยกิตที่ผ่านได้สัญลักษณ์ S ซึ่งสามารถน ามานับเพื่อส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมทั้งให้คณะแจ้ง
ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน และให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงในประวัติการศึกษา 

ข้อ 44  การสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
44.1 การด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ต้องสอบภายในเวลา 45 วัน 

หลังจากที่นักศึกษาผ่านการประเมินผลความก้าวหน้าและได้สัญลักษณ์  S ครบตามจ านวนหน่วยกิต รายวิชา
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของหลักสูตรนั้นๆ  
 ในการรายงานการประเมินผลความก้าวหน้าคร้ังสุดท้ายซึ่งนักศึกษาผ่านและได้สัญลักษณ์ S 
ครบตามจ านวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของหลักสูตรนั้น อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเสนอให้คณบดี
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ รวมทั้งให้เสนอวันที่จะท าการสอบไปพร้อมกันด้วย 

ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการสอบได้ภายใน 45 วัน ให้ถือว่า การได้สัญลักษณ์  S ในการ
ประเมินครั้งสุดท้ายเป็นโมฆะ 

44.2  การสอบวิทยานิพนธ ์  
44.2.1 ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาเสนอให้คณะแต่งตั้ง 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
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44.2.2 การสอบวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นแบบเปิด โดยการเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังการน าเสนอ 
และตอบค าถามของผู้เข้าสอบได้ และคณะต้องประกาศให้ผู้สนใจทราบก่อนการสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีอ านาจ ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้เข้าฟังถามหรือ
แสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการจ ากัดเวลาการถาม และการควบคุมให้ด าเนินการสอบ
เป็นไปโดยเรียบร้อย 

44.2.3 ในวันสอบ จะต้องมีคณะกรรมการสอบจ านวนไม่น้อยกว่าตามที่ก าหนด ตามประกาศของ
บัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์   

ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจ านวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณีที่จ าเป็น
อาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้  โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ ทั้งนี้จะต้องก าหนดวันสอบครั้งใหม่ให้มีเวลาพอสมควรแก่
การที่กรรมการที่แต่งตั้งซ่อมขึ้นใหม่ จะได้ใช้ตรวจอ่านวิทยานิพนธ์ได้  

44.2.4 ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบที่อยู่ร่วมในวันสอบ การประเมินผลโดยให้นับ (คณะ) 
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็น 1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็น 1 และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็น 1  และให้ถือผลการประเมิน
ตามมติกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

44.3 การสอบการศึกษาอิสระ  
44.3.1 ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาเสนอให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ

การศึกษาอิสระ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

44.3.2 การสอบการศึกษาอิสระ ต้องเป็นแบบเปิด โดยการเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังการน าเสนอและ
ตอบค าถามของผู้เข้าสอบได้ และคณะต้องประกาศให้ผู้สนใจทราบก่อนการสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน 

คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระมีอ านาจ ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้เข้าฟังถาม
หรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของการศึกษาอิสระ รวมทั้งการจ ากัดเวลาการถาม และการควบคุมให้ด าเนินการ
สอบเป็นไปโดยเรียบร้อย 

44.3.3 ในวันสอบจะต้องมีคณะกรรมการสอบจ านวนไม่น้อยกว่าตามที่ก าหนดตามประกาศของ
บัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์   

ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจ านวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณีที่จ าเป็น
อาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้  โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ ทั้งนี้จะต้องก าหนดวันสอบครั้งใหม่ให้มีเวลา
พอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งซ่อมขึ้นใหม่ จะได้ใช้ตรวจอ่านการศึกษาอิสระได้  

44.3.4 ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบทุกคน การประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมให้นับคะแนนเป็น 1 และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด การสอบตามนัยนี้จะสอบได้ไม่เกิน  2 คร้ัง 

 
ข้อ 45 การประเมินผลการสอบวิทยานพินธ์หรือการศึกษาอิสระ โดยให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

แบ่งเป็น 4 ระดบัคือ 
Excellent    หมายความว่า ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม  
Good  หมายความว่า ผลการประเมินขั้นดี  
Pass  หมายความว่า ผลการประเมินขั้นผ่าน 
Fail  หมายความว่า ผลการประเมินขั้นตก  
 

ข้อ 46 ให้ประธานคณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบเป็นลายลักษณ์อักษรแก่คณบดีและผู้เข้าสอบภายใน 
5 วันท าการถัดจากวันสอบ หากไม่สามารถด าเนินการแจ้งผลได้ภายในวันที่ก าหนด ถือว่าการสอบครั้งนั้นเป็นโมฆะ  
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46.1  ในกรณีสอบผ่านแต่ต้องมีการแก้ไขให้มีบันทึกประเด็นหรือรายการที่ต้องแก้ไข พร้อม 
ทั้งมีการอธิบายชี้แจงให้ผู้เข้าสอบรับทราบ ทั้งนี้ผู้เข้าสอบต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จ และคณะกรรมการสอบให้ความเห็นชอบภายใน 
45 วันนับจากวันสอบ หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามก าหนดดังกล่าวให้ถือว่าไม่ผ่านในการสอบครั้งนั้น                    
ให้คณะกรรมการสอบรายงานผลขั้นสุดท้ายต่อคณบดี 

46.2  กรณีสอบไม่ผ่านคณะกรรมการต้องสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไม่ให้ผ่าน โดย 
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร รายงานต่อคณบดีภายใน  3  วันท าการถัดจากวันสอบให้คณะแจ้งผลการสอบให้                      
ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน 

ข้อ 47 หากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุสุดวิสัย ให้ถือว่าสอบไมผ่่านในการสอบคร้ังนัน้ 
ข้อ 48 ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระคร้ังแรกไม่ผ่านตามข้อ 46.2  มีสิทธิยื่นขอสอบคร้ังที่ 2 ได้

ภายใน 15 วันหลังวันสอบ และต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบ  
ในกรณีที่ไม่ผ่านการสอบตามนัยแห่งข้อ 46.1 ให้ยื่นขอสอบครั้งที่ 2 ภายใน 15 วันหลังวันครบก าหนดการ

แก้ไข และต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันครบก าหนดการแก้ไข  
การขอสอบทั้ง 2 กรณี ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนสอบตามที่คณะก าหนด หากไม่ด าเนินการ

ตามก าหนดข้างต้น ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
การให้โอกาสสอบครั้งที่ 2 นี้ ไม่เป็นเหตุให้ได้รับการยกเว้น หรือมิต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือ หลักเกณฑ์ที่

ก าหนดไว้ที่อ่ืนแต่อย่างใด 
ข้อ 49 รูปแบบการพิมพ์ การส่งเล่ม และลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ 

49.1 รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระให้เป็นไปตามที่ 
บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

49.2 นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ตามจ านวนลักษณะ 
และระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

49.3 ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระเป็นของ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเรื่องนั้นๆ สามารถน าไป
เผยแพร่ในเชิงวิชาการได้ แต่การน าเนื้อหาหรือผลจากการศึกษาไปใช้เพื่อประโยชน์อ่ืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

กรณีที่การท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระได้รับทุนวิจัยที่มีข้อผูกพันเก่ียวกับลิขสิทธิ์หรือ 
สิทธิบัตรโดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการตามข้อผูกพันนั้นๆ 

 
หมวดที่  9 

การส าเร็จการศึกษา 
ข้อ 50 การส าเร็จการศึกษา 
ให้คณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้อนุมัติการส าเร็จการศึกษา และให้ถือวันที่ได้รับอนุมัตินั้นเป็นวันส าเร็จการศึกษา 

และนักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
50.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติและประกาศนียบัตรบัณฑติชัน้สูง 

50.1.1 สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร 
50.1.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวชิาตามหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 3.00 

50.2  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
50.2.1 มีความรู้ภาษาอังกฤษผา่นเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลัย 
50.2.2 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน
หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ  
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50.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ ากว่า 3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ
ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) ที่ได้มาตรฐาน 

50.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 
3.00  พร้อมทั้งเสนอรายงานการศึกษาอิสระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสดุท้าย โดยคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ 
และผลงานรายงานการศึกษาอิสระจะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่ที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) 
ที่ได้มาตรฐาน 

50.3  หลักสูตรปริญญาดุษฎบีัณฑิต 
50.3.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศตามประกาศของ

บัณฑิตวิทยาลัย 
50.3.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  
50.3.3 แบบ 1 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จ านวน 1 เรื่อง และวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพอีก 1 เร่ือง  

50.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 
3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ
ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพ 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรอาจก าหนดเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาที่ไม่ต่ ากว่าข้อ 50.2 หรือ ข้อ  
50.3 แล้วแต่กรณีได้ 

ข้อ 51 การขออนุมัติปริญญา 
51.1  นักศึกษาผู้คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นค าร้องแสดงความจ านง 

ขอส าเร็จการศึกษาต่อคณะล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษานั้น 
51.2  นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อจากคณะเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย 

 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
51.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามข้อ 50 
51.2.2 ไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่าง  ๆหรือมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยหรือคณะ 
51.2.3 เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา 
51.2.4 ส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระและเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ที่จัดท าตาม

รูปแบบและจ านวนที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
51.2.5 การเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไป

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ 52 ในกรณีที่มีเหตุผลที่จ าเป็นและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิให้ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้หนึ่ง 

ผู้ใดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ 53 การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบตัร 

สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรซึ่งได้อนุมัติแก่ผู้ส าเร็จ 
การศึกษาผู้หนึ่งผู้ใดไปแล้วตามกรณีดังต่อไปนี้ 
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53.1  ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้นั้น ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนัยของคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 
หรือผู้ส าเร็จการศึกษา ของหลักสูตรที่ตนได้ส าเร็จการศึกษา ตามข้อ 21  หรือ ข้อ 50  แห่งระเบียบนี้ การเพิกถอนปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตร มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรให้กับบุคคลนั้น 

53.2  วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ หรือผลงานทางวิชาการอ่ืนที่เป็นองค์ประกอบส าคัญ 
ต่อการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ของผู้ส าเร็จการศึกษาผู้นั้น ลอกเลียนงานผู้ อ่ืน หรือดัดแปลงข้อมูลที่ไม่เป็ น
ข้อเท็จจริง  หรือปลอมแปลงผลงานวิจัย หรือมิได้กระท าด้วยตนเอง การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร ให้มี
ผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรให้กับบุคคลนั้น 

53.3  ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้นั้นได้กระท าการอันเป็นที่เสื่อมเสียร้ายแรงต่อมหาวิทยาลัย หรือต่อ
ศักดิ์ศรีแห่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ตนได้รับ การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรในกรณีนี้  ให้มีผล
ตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอน 
 

หมวดที่ 10 
สถานภาพของนักศึกษา 

ข้อ 54 การลาพักการศึกษาและการลาออกของนักศึกษา 
54.1  นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาพักการศึกษา ต้องยื่นค าร้องต่อคณะที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการพิจารณาของ 

อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ และประธานหลักสูตร เพื่อเสนอคณบดี
พิจารณาอนุมัติ 

54.2  การลาพักการศึกษามี 2 ลักษณะ ดังนี้ 
54.2.1 การลาพักการศึกษาหลังจากได้ลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา ตามเวลาที่

ปฏิทินการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาก าหนด และช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษานั้นเรียบร้อยแล้ว แต่ 
ภายหลัง มีความประสงค์ขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ต้องยื่นค าร้องและได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
ก่อนการสอบประจ าภาคตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนดไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ยกเว้นกรณีที่มีสาเหตุ
สุดวิสัยหรือเจ็บป่วยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ  

การลาพักการศึกษา ในกรณีที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว จะได้สัญลักษณ์  W และนักศึกษาไม่
ต้องช าระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

54.2.2 การลาพักการศึกษา กรณียังไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชา ให้ยื่นค าร้องผ่านกระบวนการ 
หลังจากที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา และยื่นตามเวลาที่ปฏิทินการศึกษาก าหนด นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียม
การลาพักการศึกษา ในอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

54.3  การลาพักการศึกษาให้ลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ ตลอดหลักสูตร การนับ 
เวลาการลาพักการศึกษา ให้นับรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา เนื่องจากถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  

54.4  นักศึกษาใหม่ที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรก ไม่มีสิทธิลาพัก 
การศึกษา ยกเว้น มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัยหรือเจ็บป่วย 

54.5  นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องยื่นค าร้องต่อคณะที่เก่ียวข้อง 
โดยผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  ประธาน
หลักสูตร และคณบดีเพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ 55 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
นักศึกษาจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาต่อเมื่ออยู่ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

55.1  ตาย 
55.2  ลาออกและได้รับอนุมตัิแล้ว 
55.3  ส าเร็จการศึกษา 



 

-64- 

                                                 มคอ. 2 หลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาสถติิประยุกต์  (หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559) 

55.4  มหาวิทยาลัยสั่งให้ออก อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนระเบียบการลงทะเบียนและการช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

55.5  เรียนได้จ านวนหน่วยกิตไม่เกินกึ่งหนึ่งจากจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่มีค่าคะแนนใน
หลักสูตร และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  2.50 

55.6 เรียนได้จ านวนหน่วยกิตเกินกึ่งหนึ่งจากจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่มีค่าคะแนนและได้
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.75 

55.7 ไม่มีความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 2 ภาคการศึกษาติดต่อกันโดย ได้
สัญลักษณ์ S เป็น 0  ติดต่อกัน 2  ภาคการศึกษา ทั้งนี้ หากได้  S เป็น 0  ก่อนและหลังการลาพักการศึกษา ถือว่า              
เป็นการได้ สัญลักษณ์ S เป็น  0 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา 

55.8 สอบวิทยานิพนธ์ หรือสอบประมวลความรู้ หรือสอบการศึกษาอิสระ หรือสอบวัด คุณสมบัติ
คร้ังที่สองไม่ผ่าน 

55.9  หลังการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน หากไม่ด าเนินการและ/หรือ 
สอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระคร้ังที่ 2 ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

55.10 ใช้เวลาการศึกษาครบตามที่หลกัสูตรก าหนดแล้ว 
55.11 นักศึกษาสามัญที่คงสภาพเป็นนักศึกษาทดลองศึกษาเกินระยะเวลาที่ก าหนด 
55.12 ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้ กระท า

โดยประมาท 
55.13 ถูกลงโทษทางวนิัยให้ออกจากการเป็นนักศึกษา 

ข้อ 56 การขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา  
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 55.2 55.4  อาจขอสถานภาพการเป็นนักศึกษาคืนได้ ทั้งนี้ ให้

เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ 57 หลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุงที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนวันที่              

11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ตามระเบียบมหาวิท ยาลัยขอนแก่น               
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  ทั้งนี้หลักสูตรต้องได้รับการปรับปรุงและใช้ระเบียบนี้ภายใน 5 ปี 
นับจากการปรับปรุงคร้ังสุดท้าย หรือเปิดสอนคร้ังแรกของหลักสูตรนั้นๆ แล้วแต่กรณี 
 

หมวดที่  11 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ 58 บรรดาประกาศ หรือค าสั่ง หรือหลักเกณฑ์อันเกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอยู่ก่อน
ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ ให้ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป จนกว่าจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบนี้  ทั้งนี้ต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน หลังวันประกาศใช้ระเบียบนี้ 
    
    ประกาศ  ณ  วันที่ 5  มิถุนายน  พ.ศ.  2559 

 
(ลงชื่อ)  ณรงค์ชัย อัครเศรณี 

(นายณรงคช์ัย อัครเศรณี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 
 



 

-65- 

                                                 มคอ. 2 หลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาสถติิประยุกต์  (หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559) 

เอกสารแนบ 5 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 22/2550) 
 เร่ือง การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  

จากการศึกษาในระบบ 
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เอกสารแนบ 6 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 
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เอกสารแนบ 7 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 946/2550) 
 เร่ือง แนวปฏิบัติในการขออุทธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 

 
อุทธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ หมายถึง การที่นักศึกษายื่นเรื่องต่อมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร 
เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เนื่องจากเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่เห็นดว้ย
กับผลการสอบ (ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 946 /2550 ลว.6 ส.ค. 50) รายละเอียดมีดังนี้  
1) นักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษา

อิสระครั้งแรกไม่ผ่านและไม่ยื่นขอสอบครั้งที่สองหรือเป็นนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ครั้งท่ีสอง  

2) นักศึกษาท่ีต้องการอุทธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระให้ยื่นอุทธรณ์ต่ออธิการบดีโดยยื่นที่บัณฑิตวิทยาลัย
ด้วยตนเองภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการสอบอย่างเป็นทางการ โดยท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือของนักศึกษา 
และข้อคัดค้านการสอบพร้อมข้อเท็จจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

3) ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ เป็นการเฉพาะราย ประกอบด้วย  
(1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกรรมการ  
(2) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองประธานกรรมการ  
(3) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ(หรือที่เรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืน)จากคณะที่มีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและไม่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์

อีก 2 คน เป็นกรรมการ  
(4) นิติกรที่อธิการบดีมอบหมาย 1 คน เป็นกรรมการ  
(5) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยทั้งนี้อาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้อีก 1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ  

4) ให้คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ด าเนินการพิจารณาข้ออุทธรณ์โดยเปิดโอกาสให้ผู้อุทธรณ์ได้ช้ีแจงข้อเท็จจริง  เพื่อ
ประกอบการพิจารณาอุทธรณ์และเสนอผลการพิจารณาตอ่อธิการบดีภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์ กรณีที่มี
เหตุผลความจ าเป็นสามารถขอขยายระยะเวลาได้ทั้งนี้ไม่เกินครั้งละ 30 วัน และไม่เกิน 2 ครั้งโดยแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ได้
รับทราบด้วย  
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เอกสารแนบ 8 องค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
1.   ตัวช้ีวัดตามตัวบ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
1. อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร      

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)      

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปดิสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา      

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนด
ใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปดิสอนใน
แต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 
ปีท่ีแล้ว   

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน      

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง      

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี      

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  3.5  
จากคะแนนเตม็  5.0 

     

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละป ี 9 11 12 12 12 

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 10 10 10 10 
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เอกสารแนบ 9 รายงานผลการประเมินหลักสูตรหรอืรายงานผลการศึกษาความพึงพอใจ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

 
รายงานผลการสอบถามการประเมินหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์ 

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. จ านวนผู้ตอบแบบประเมินมีจ านวนท้ังหมด 7 คน เป็นเพศชาย 4 คน เพศหญิง 3 คน 
2. ระหว่างเรียน มีนักศึกษาเคยได้เกรด C, C+ จ านวน 2 คน อีก 5 คน ไม่เคยได้เกรด C, C+ ดังรายละเอียดดังใน

ตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน 

รายการ นักศึกษา 
  จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   
   เพศชาย 4 57.14 
   เพศหญิง 3 42.86 

รวม 7 100.00 
2. การได้เกรด C, C+   
   ไมเ่คยได้เกรด C, C+ 5 71.43 
   เคยได้เกรด C, C+ 2 28.57 

รวม 7 100.00 
 
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดดังในตารางที่ 2 สรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 

2.1) หัวข้อประเมินด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานปัจจุบัน 
พบว่ามี ระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด 

2.2) หัวข้อประเมินด้านโครงสร้างของหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูต ร (42 หน่วยกิต) และวิชา
วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) พบว่ามี ระดับความเหมาะสมมากที่สุด จ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาบังคับ (27 หน่วยกิต) และ 
จ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า (3 หน่วยกิต) พบว่ามี ระดับความเหมาะสมมาก 

2.3) หัวข้อประเมินด้านการจัดการศึกษา การจัดแผนการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา พบว่า มี ระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด 

2.4) หัวข้อประเมินด้านผู้สอน ผู้สอนมีความรู้ในเนื้อหาของรายวิชาที่สอน ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอด
เนื้อหารายวิชา ผู้สอนมีบุคลิกภาพและการแต่งกายที่เหมาะสม ผู้สอนมีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและ
สามารถบูรณาการความรู้ต่างๆให้แก่ท่านได้ ผู้สอนเป็นผู้มีคุณธรรม และจิตส านึกในความเป็นครู พบว่า มี ระดับความ
เหมาะสมมากท่ีสุด 

2.5) หัวข้อประเมินด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ห้องเรียนมีสภาพเหมาะสมต่อการเรียน (ความสะอาด   มี
แสงสว่างเพียงพอ โต๊ะ เก้าอี้มีสภาพดี เป็นต้น) ชุดสื่อการเรียนการสอนใช้งานได้ดี (เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ เครื่อง
ฉายภาพ 3 มิติ) และ จุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต และ Wi-Fi เพียงพอเข้าถึงได้พบว่า มี ระดับความเหมาะสมมากที่สุด และ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้งานได้ดี พบว่า มี ระดับความเหมาะสมมาก 

2.6) หัวข้อประเมินด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงานพบว่า มี ระดับความเหมาะสมมาก
ที่สุด ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานและประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของฝ่ายพัฒนานักศึกษา พบว่า มี 
ระดับความเหมาะสมมาก 

2.7) นักศึกษาและบัณฑิตได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นส าคัญดังนี้ คือ 
ควรลดหน่วยกิตในหมวดวิชาบังคับ และเพิ่มหน่วยกิตในวิชาเลือก 
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ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  

หัวข้อประเมิน 
 

ระดับความเหมาะสม 
เฉลี่ย ร้อยละ ความหมาย ม า ก

ที่สุด 
ม า
ก 

ป า น
กลาง 

น้ อ
ย 

น้ อ ย
ที่สุด 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร         
1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมและตลาดแรงงานปัจจุบัน 2 5    4.29 85.71 มากที่สุด 

โครงสร้างของหลักสูตร         
2. จ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร (42 หน่วยกิต) 3 3 1   4.29 85.71 มากที่สุด 
2.1 จ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาบังคับ (27 หน่วยกิต) 2 4 1   4.14 82.86 มาก 
2.2 จ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า (3 นก.) 2 4 1   4.14 82.86 มาก 
2.3 วิชาวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) 4 3    4.57 91.43 มากที่สุด 
การจัดการศึกษา         
3. การจัดแผนการศึกษาในแตล่ะภาคการศึกษา 2 5    4.29 85.71 มากที่สุด 
4. การจัดการเรียนการสอนทีส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา 3 4    4.43 88.57 มากที่สุด 

ผู้สอน         
5. ผู้สอนมีความรู้ในเนื้อหาของรายวิชาที่สอน 4 3    4.57 91.43 มากที่สุด 
6. ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหารายวิชา 3 4    4.43 88.57 มากที่สุด 
7. ผู้สอนมีบุคลิกภาพและการแต่งกายที่เหมาะสม 4 3    4.57 91.43 มากที่สุด 
8. ผู้สอนมีความรอบรู ้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
และสามารถบรูณาการความรูต้่างๆให้แก่ท่านได้ 4 3    4.57 91.43 มากที่สุด 

9. ผู้สอนเป็นผู้มีคณุธรรม และจิตส านึกในความเป็นครู 5 2    4.71 94.29 มากที่สุด 
สิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน         
10. ห้องเรียนมสีภาพเหมาะสมต่อการเรยีน(ความสะอาด, มี
แสงสว่างเพียงพอ, โต๊ะ เก้าอี้มีสภาพดี เป็นต้น) 3 4    4.43 88.57 มากที่สุด 

11. ชุดสื่อการเรียนการสอนใช้งานได้ดี(เครื่องคอมพิวเตอร์ 
โปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ) 4 2 1   4.43 88.57 มากที่สุด 

12. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้งานได้ด ี 3 2 2   4.14 82.86 มาก 
13. จุดเช่ือมต่ออินเตอรเ์น็ต และ Wi-Fi เพียงพอเข้าถึงได้ 3 3 1   4.29 85.71 มากที่สุด 
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร         
14. ประโยชน์ท่ีไดร้ับจากการฝึกงาน 2 5    4.29 85.71 มากที่สุด 
15. ประโยชน์ท่ีไดร้ับจากการศึกษาดูงาน 1 6    4.14 82.86 มาก 
16. ประโยชน์ท่ีไดร้ับจากโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 1 6    4.14 82.86 มาก 

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาบังคับ ดังรายละเอียดดังในตารางที่ 3 และ 4 ดังนี้                                          

  3.1) หัวข้อประเมินด้านความรู้ที่ได้รับจากการเรียนของรายวิชา 1. ทฤษฏีความน่าจะเป็นและการแจกแจง 2. การ
อนุมานเชิงสถิติ 3. การวิเคราะห์เชิงสถิติ 1 4. การวิเคราะห์เชิงสถิติ 2 5. แผนแบบการส ารวจตัวอย่าง 6. การออกแบบ
ทางการทดลอง 7. การจัดการข้อมูล 8. การวิเคราะห์หลายตัวแปร 9. สัมมนาทางสถิติประยุกต์ พบว่ามีระดับมากท่ีสุด 

3.2) หัวข้อประเมินด้านประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของรายวิชาแผนแบบการส ารวจตัวอย่าง มีระดับมากท่ีสุด 
ทฤษฏีความน่าจะเป็นและการแจกแจง การวิเคราะห์เชิงสถิติ 1 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 2 การออกแบบทางการทดลอง การ
จัดการข้อมูล การวิเคราะห์หลายตัวแปร สัมมนาทางสถิติประยุกต์ พบว่ามีระดับมาก และการอนุมานเชิงสถิติ พบว่ามีระดับ
ปานกลาง 
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3.3)  วิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดด้านความรู้ที่ได้รับจากการเรียน คือ วิชา 316 731 การจัดการข้อมูล อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.57  

3.4) วิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดด้านความรูท้ี่ได้รบัจากการเรียนมี 4 วิชา คือ วิชา 316 712 การอนุมานเชิงสถิติ 316 
722 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 2 316 723 แผนแบบการส ารวจตัวอย่าง 316 724 การออกแบบทางการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย 
4.29 

3.5) วิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ วิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ วิชา 316 723 แผน
แบบการส ารวจตัวอย่าง มีคะแนนเฉลี่ย 4.43 
 3.6) วิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพน้อยที่สุดคือ วิชา  316 712 การอนุมานเชิงสถิติ มี
คะแนนเฉลี่ย 3.57 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง  

ตารางที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาบังคับ ด้านความรู้ที่ได้รับและประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
รายวิชา 

 
ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน เฉลี่ย ร้อยละ ความหมาย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. 316 711 ทฤษฏีความน่าจะเป็นและการแจกแจง 4 2 1   4.43 88.57 มากที่สุด 
2. 316 712 การอนุมานเชิงสถิติ 3 3 1   4.29 85.71 มากที่สุด 
3. 316 721 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 1 4 2 1   4.43 88.57 มากที่สุด 
4. 316 722 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 2 3 3 1   4.29 85.71 มากที่สุด 
5. 316 723 แผนแบบการส ารวจตัวอย่าง 3 3 1   4.29 85.71 มากที่สุด 
6. 316 724 การออกแบบทางการทดลอง 3 3 1   4.29 85.71 มากที่สุด 
7. 316 731 การจัดการข้อมูล 4 3    4.57 91.43 มากที่สุด 
8. 316 821 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 3 4    4.43 88.57 มากที่สุด 
9. 316 891 สัมมนาทางสถิติประยุกต์ 4 2 1   4.43 88.57 มากที่สุด 
 
 

รายวิชา ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ เฉลี่ย ร้อยละ ความหมาย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. 316 711 ทฤษฏีความน่าจะเป็นและการแจกแจง 2 3 1 1  3.86 77.14 มาก 
2. 316 712 การอนุมานเชิงสถิติ 2 1 3 1  3.57 71.43 ปานกลาง 
3. 316 721 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 1 3 2 2   4.14 82.86 มาก 
4. 316 722 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 2 3 2 1 1  4.00 80.00 มาก 
5. 316 723 แผนแบบการส ารวจตัวอย่าง 4 2 1   4.43 88.57 มากที่สุด 
6. 316 724 การออกแบบทางการทดลอง 3 2 1 1  4.00 80.00 มาก 
7. 316 731 การจัดการข้อมูล 3 2 2   4.14 82.86 มาก 
8. 316 821 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 3 2 1 1  4.00 80.00 มาก 
9. 316 891 สัมมนาทางสถิติประยุกต์ 3 2 2   4.14 82.86 มาก 

 
    ตารางท่ี 4 สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาบังคับด้านความรู้ที่ได้ และประโยชน์ที่ได้ 

 รายวิชา เฉลี่ย ความรู้ที่ได้ เฉลี่ย 
ประโยชน์ที่
ได้ 

1. 316 711 ทฤษฏีความน่าจะเป็นและการแจก
แจง 4.43 มากที่สุด 3.86 มาก 
2. 316 712 การอนุมานเชิงสถิติ 4.29 มากที่สุด 3.57 ปานกลาง 
3. 316 721 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 1 4.43 มากที่สุด 4.14 มาก 
4. 316 722 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 2 4.29 มากที่สุด 4.00 มาก 
5. 316 723 แผนแบบการส ารวจตัวอย่าง 4.29 มากที่สุด 4.43 มากที่สุด 
6. 316 724 การออกแบบทางการทดลอง 4.29 มากที่สุด 4.00 มาก 
7. 316 731 การจัดการข้อมูล 4.57 มากที่สุด 4.14 มาก 
8. 316 821 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 4.43 มากที่สุด 4.00 มาก 
9. 316 891 สัมมนาทางสถิติประยุกต์ 4.43 มากที่สุด 4.14 มาก 
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4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาเลือก ดังรายละเอียดดังในตารางที่ 5 และ 6 ดังนี้                                          
4.1) หัวข้อประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาเลือก ในด้านความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในวิชา

เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติและประชากรและการพัฒนา พบว่ามีระดับปานกลาง และหัวข้อประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาเลือก ในด้านประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในวิชาเทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติและประชากร
และการพัฒนา พบว่ามีระดับมาก 

4.2) นักศึกษาและบัณฑิตได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาเลือก ดังนี ้
- ควรเพิ่มวิชาเลือกให้มากขึ้นกว่าเดิม เช่น การประกันภัย การใช้โปรแกรมเพื่อจ าลองข้อมูล (Math lab, 

R) ตัวแบบทางเศรษฐมิติ เป็นต้น 
- ในแต่ละวิชา ควรมีการน าเสนอหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทความใหม่ๆที่เกี่ยวกับวิชานั้น เพื่อให้

นักศึกษาน าความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในวิชาสัมมนาและวิชาวิทยานิพนธ์ ควรมีกลุ่มวิชาเลือกให้นักศึกษาได้เลือก กลุ่มทฤษฏีทาง
สถิติ กลุ่มประกันภัย กลุ่มธุรกิจ กลุ่มคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 
ตอนที ่5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาเลือก 

รายวิชา 
ไม่ได้
เรียน 

ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน 
เฉลี่ย ร้อยละ ความหมาย มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1. 316 727 เทคนิคการพยากรณ์เชิง
สถิติ 

1 3 2 1   3.57 71.43 ปานกลาง 

2. 316 741 ป ร ะ ช า ก รและกา ร
พัฒนา 

 3 4    3.43 68.57 ปานกลาง 

    

รายวิชา 
ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 

เฉลี่ย ร้อยละ ความหมาย 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. 316 727 เทคนิคการพยากรณ์เชิง
สถิติ 

3 3    3.86 77.14 มาก 

2. 316 741 ประชากรและการพัฒนา 3 2 2   4.14 82.86 มาก 
 
    ตารางท่ี 6 สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาเลือกด้านความรู้ที่ได้ และประโยชน์ที่ได้ 

 รายวิชา เฉลี่ย ความรู้ที่ได้ เฉลี่ย 
ประโยชน์ที่
ได้ 

1. 316 727 เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ 3.57 ปานกลาง 3.86 มาก 
2. 316 741 ประชากรและการพัฒนา 3.43 ปานกลาง 4.14 มาก 
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เอกสารแนบ 10   ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสตูรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หมายเหตุ 
1. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 
  แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
  แผน ข  ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต  

 1. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
 แผน ข  ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 

- จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลง 2 หน่วยกิต 

 2. โครงสร้างหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2 
  หมวดวิชาบังคับ  22 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ ์ 12 หน่วยกิต 
แผน ข 
  หมวดวิชาบังคับ  22 หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  การศึกษาอิสระ   6 หน่วยกิต 

 2. โครงสร้างหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2 
 หมวดวิชาบังคับ  27 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ ์ 12 หน่วยกิต 
แผน ข 
 หมวดวิชาบังคับ  27 หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
  การศึกษาอิสระ    6 หน่วยกิต 

- จ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาบังคับหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 ลดลงจากหลักสูตรเดิมจ านวน 2 หน่วยกิต เนื่องจาก
วิชา 336891 สัมมนาทางสถติิประยุกต์ ปรับลดจ านวนหน่วย
กิต จาก 3 หน่วยกิตเหลือ 1 หน่วยกิต  

 3. รายวิชาในหมวดวิชาบังคับ ส าหรับหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 
**336 711 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการแจกแจง 
 3(3-0-6) 

3. รายวิชาในหมวดวิชาบังคับ ส าหรับหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 
316 711 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการแจกแจง 3(3-0-6) 

 
 
- รายวิชาปรับปรุงใหม่/เปลี่ยนรหัสวิชา 

**336 712 การอนุมานเชิงสถิติ   3(3-0-6) 316 712 ทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ     3(3-0-6) - รายวิชาปรับปรุงใหม่/เปลี่ยนรหัสวิชา 
**336 721 การวิเคราะห์เชิงสถิต ิ1   3(3-0-6) 316 721 การวิเคราะห์เชิงสถติิ 1     3(3-0-6) - รายวิชาปรับปรุงใหม่/เปลี่ยนรหัสวิชา 
**336 722 การวิเคราะห์เชิงสถิต ิ2   3(3-0-6) 316 722 การวิเคราะห์เชิงสถติิ 2     3(3-0-6) - รายวิชาปรับปรุงใหม่/เปลี่ยนรหัสวิชา 
**336 723 แผนแบบการส ารวจตวัอย่าง   3(3-0-6) 316 723 แผนแบบการส ารวจตัวอย่าง     3(3-0-6) - รายวิชาปรับปรุงใหม่/เปลี่ยนรหัสวิชา 
**336 724 แผนแบบการทดลอง                 3(3-0-6) 316 724 แผนแบบการทดลอง                3(3-0-6) - รายวิชาปรับปรุงใหม/่เปลี่ยนรหสัวิชา 
 316 731 การจัดการข้อมูล     3(2-2-6) - จัดกลุ่มรายวิชาใหม ่ไปอยู่ในหมวดวิชาเลือก (ซึ่งในหลักสตูร

ใหม่ใช้รหัสวิชาเป็น 336 741) เป็นวิชาเลือกในหลักสตูร
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ปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสใน
การเลือกวิชาที่สนใจได้มากข้ึน 

**336 821 การวิเคราะห์หลายตวัแปร   3(3-0-6) 316 821 การวิเคราะห์หลายตัวแปร    3(3-0-6) - รายวิชาปรับปรุงใหม/่เปลี่ยนรหสัวิชา 
**336 891 สัมมนาทางสถิติประยกุต์   1(1-0-6) 316 891 สัมมนาทางสถิติประยุกต์     3(3-0-6) - รายวิชาปรับปรุงใหม/่ลดจ านวนหน่วยกิต จาก 3 หน่วยกิต

เหลือ 1 หน่วยกิต 
 

 4. รายวิชาในหมวดวิชาเลือก ส าหรับหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 
 

 4. รายวิชาในหมวดวิชาเลือก ส าหรับหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 
 

- ในกลุ่มวิชาเลือกไดม้ีการปรบัปรุงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้เรยีนสามารถเลือกเรยีนในรายวชิาที่สนใจ 

**336 725  การวิเคราะห์ข้อมลูจ าแนกประเภท 3(3-0-6) 316 725  การวิเคราะห์ข้อมลูจ าแนกประเภท 3(3-0-6) - รายวิชาปรับปรุงใหม/่เปลี่ยนรหสัวิชา 

**336 726  เทคนิคการควบคมุคุณภาพ    3(3-0-6) 316 726  เทคนิคการควบคมุคุณภาพ    3(3-0-6) - รายวิชาปรับปรุงใหม/่เปลี่ยนรหสัวิชา 

**336 727  เทคนิคการพยากรณเ์ชิงสถิติ    3(3-0-6) 316 727  เทคนิคการพยากรณเ์ชิงสถิติ    3(3-0-6) - รายวิชาปรับปรุงใหม/่เปลี่ยนรหสัวิชา 

**336 741 การจัดการข้อมลู      3(2-2-6)   - จัดกลุ่มรายวิชาใหม่เปิดเป็นรายวิชาเลือก    

**336 742 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ     3(3-0-6) 316 732  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ    3(3-0-6) - รายวิชาปรับปรุงใหม่/เปลี่ยนรหัสวิชา 
**336 751 ประชากรและการพฒันา      3(3-0-6) 316 741  ประชากรและการพัฒนา    3(3-0-6) - รายวิชาปรับปรุงใหม่/เปลี่ยนรหัสวิชา 

**336 771  การวิจัยด าเนินการ    3(3-0-6) 316 761  การวิจัยด าเนินการ    3(3-0-6) - รายวิชาปรับปรุงใหม/่เปลี่ยนรหสัวิชา 
 316 831 เทคโนโลยสีารสนเทศ       3(2-2-6) - ตัดรายวิชานี้ออกจากหลักสูตร เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า

ความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ในส่วนท่ีจะน ามาต่อยอด
ในรายวิชาดังกล่าวของผู้เรียนท่ีทางหลักสูตรก าหนดใน
กระบวนการรับเข้านั้น ไม่สอดคลอ้งกับรายวิชานี้ ท าให้การ
เรียน การสอน ค่อนข้างเกิดปัญหา 
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* 336 772 การค านวณและการสร้าง 
               แบบจ าลองเชิงสถิติ     3(2-2-6) 
 
 
 
 
 

 - รายวิชาเปิดใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้เรียนสามารถเลือก
เรียนในรายวิชาที่สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจยั ใน
กรณีที่ต้องการศึกษาระบบด้วยตัวแบบการจ าลอง ซึ่งผู้เรียน
จะสามารถน าไปประยุกตไ์ด้ทั้งงานวิจัยท่ีเป็นระบบเชิงสโตแค
สติก (Stochastic) และเชิงสถิตศาสตร์ (Static) 
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